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Ministerie van Landbouw en Visserij

Schade door verzuring in Nederland aanzienlijk
Ook in Nederland is sprake van aanzienlijke schade
door verzuring. De huidige schade (inclusief de kosten
van de bestrijding) wordt geschat op een bedrag van
tenminste/ 150tot/ 500 min per jaar.
Minister Winsemius (volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en milieubeheer) en minister Braks (landbouw en visserij) hebben dit 18 januari jl. in een notitie
aan de Tweede Kamer laten weten, In deze notitie geven de beide bewindslieden aan welke schade door
verzuring van de bodem te verwachten is en welke
maatregelen zullen moeten worden genomen. Zij hebben hun bevindingen mede gebaseerd op een uitgebreide inventarisatie naar oorzaken en schade van
verzuring door atmosferische depositie in Nederland.
Deze studie is in opdracht van beide genoemde ministeries verricht onder leiding van het adviesbureau IWACO B.V. Aan de inventarisatie hebben bijna alle instituten in Nederland met kennis op het betreffende gebied
meegewerkt.
Effecten en schade
Bovengenoemd bedrag van ƒ 150 tot ƒ500 min per
jaar is nodig voor de kosten van:
- extra bekalking in de landbouw;
- vermindering oogstopbrengst;
- extra onderhoud en beheer van natuurgebieden;
- restauratie en het voorkomen van schade aan cultuur* en gebruiksgoederen;
- herstel van schade aan bosbouw en recreatievoorzieningen.
Bij ongewijzigd beleid zou deze schade bovendien
door kapitaalverlies en herstelkosten van bospercelen,
vermindering van de opbrengst van landbouwgewassen, houtopbrengst en kosten voor de drink- en industriewatervoorziening kunnen oplopen tot een bedrag
van ongeveer ƒ 0,3 mld tot ruim ƒ 1 mld per jaar. Het
kapitaalverlies in de bosbouw kan zo'n ƒ 10 mld gaan
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bedragen, aldus de beide bewindslieden in hun notitie.
Daarnaast is een belangrijk deel van de schade niet
in geld uit te drukken, zoals:
- vermindering van de soortenrijkdom van planten en
dieren;
- het verdwijnen van diersoorten en planten uit de
voedselketen;
- vermindering van de voortplanting van dieren en
planten;
- vermindering van vitaliteit en levensduur van vooral de bossen.
Sommige oppervlaktewateren en bodems zijn nu al
onomkeerbaar veranderd. De bewindslieden zeggen in
hun notitie dat de huidige depositie van de verzurende
stoffen in Nederland in totaliteit tenminste met een factor 3 è 4 omlaag moet. Of dat voldoende is, moet verder worden onderzocht. Volgens het IWACO-rapport is
voor herstel van de bossen op langere termijn een vermindering tot 20% van de huidige depositie nodig.
Volgens de beide bewindslieden is nader onderzoek
naar een groot aantal aspecten van de verzuringsproblematiek dringend gewenst. Zij kondigen in hun notitie
dan ook een gecoördineerd meerjarig onderzoekprogramma aan. Dit onderzoek zal onder andere betrekking hebben op: .
- de expositie-effect-relaties voor bodem, vegetatie,
oppervlaktewateren materialen;
- de bestrijdingstechnieken en demonstratieprojecten;
- de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen.
Over de voortgang van het onderzoek zal in het jaarlijkse Indicatief Meerjaren Programma Lucht (IMP-L)
en het IMP-Bodem worden gerapporteerd.
De bewindslieden zijn echter van mening dat de eerste stappen om de verzuring te bestrijden nu reeds
moeten worden gezet. Ook al is de kennis over het gehele proces van verzuring nog niet volledig.
Emissieplafonds
De verzuring van het Nederlandse milieu wordt veroorzaakt door zwaveldioxide (S0 2 ), stikstofoxiden (NO x )
en ook ammoniak (NH3). De laatste dertig jaren zijn de
emissies van NO x en NH3 voortdurend toegenomen.

!n 1980 bedroeg de uitworp respectievelijk 0,5 min ton
NO x en ruim 0,1 min ton NH3. De S0 2 -emissie bereikte omstreeks 1964 een piek van bijna 1 min ton en
is in 1983 naar verwachting tot beneden 0,4 min ton
gedaald.
De mogelijkheden om de emissies van S0 2 , NO x en
NH3 te beperken zijn aanwezig. De voor- en nadelen
en de kosten van emissiebeperking zijn geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt momenteel een optimalisatie-studie uitgevoerd, aldus de beide bewindslieden.
Zij zijn echter van mening dat een vermindering van
de depositie met een factor 3 è 4, zoals eerder geraamd, niet voor alle drie de stoffen kan worden gehaald:
- Voor NO* is een vermindering van het emissieplafond met een factor 2 a 2,5 tot 200 min kg/jaar technisch haalbaar (het huidige plafond is 500 min kg/
jaar).
- Voor NH3 is het technisch niet mogelijk de emissies met meer dan een factor 2 te verlagen. In het komende IMP-L zullen landelijke emissieplafonds voor
NH3 worden opgenomen.
- Het huidige plafond voor S0 2 is 475 min kg/jaar. In
het IMP-L 1984-1988 is een toekomstig niveau van
350 min kg/jaar genoemd. In welke mate en volgens
welk tijdpad dat niveau verder verlaagd zou moeten
worden, wordt op basis van de eerder genoemde optimalisatie-studie bekeken. In het komende IMP-L zal
hierop nader worden ingegaan.
Emissienormen
- Eind 1984 zullen emissienormen voor bestaande
en nieuwe grote vuurhaarden (zoals elektriciteitscentrales en raffinaderijen) worden geformuleerd. Deze
moeten er voor zorgen dat met name de toekomstige
plafonds voor S0 2 en NO x niet worden overschreden.
Bij de ontwikkeling van deze emissienormen zal worden aangesloten op de wetgeving in Duitsland voor
grote vuurhaarden.
- Volgens de beide ministers moet ook de uitworp
door het verkeer van NO x en koolwaterstoffen zo
spoedig mogelijk worden verminderd, door in EG-verband te streven naar verscherping van de emissienormen waarbij uitlaatgassen katalystisch worden behandeld. Daarbij moet de weg tot wijzigingen in het motorontwerp van een auto, gericht op een zuinig energiegebruik, worden opengehouden.
Daarnaast zal Nederland in Europees verband blijven aandringen op spoedige invoering van loodvrije
benzine. De beide bewindslieden kondigen in hun notitie aan dat uiterlijk op 1 oktober 1986 loodvrije benzine
in Nederland op vrijwillige basis zal worden geïntroduceerd.

Voortzetting van het huidige beleid ten aanzien van
de maximale snelheid voor motorvoertuigen blijft natuurlijkvan belang.
- Op grond van onder andere de toekomstige Wet
bodembescherming en de nieuwe Meststoffenwet, zullen maatregelen worden genomen om de ammoniakemissies te verminderen. Zo zal er begin 1985 een Algemene Maatregel van Bestuur ten aanzien van het
meststoffengebruik gereed komen. Hierin zullen onder
andere de emissies van ammoniak uit dierlijke mest en
kunstmest worden geregeld.
Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie
van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en het ministerie van landbouw en visserij.
Persbericht Grontmij
Tijdelijke produktiebossen in Nederland zeer wel mogelijk
Het bosareaal van Nederland kan met vele duizenden
hectares worden uitgebreid door gebruik te maken van
tijdelijk beschikbare terreinen.
Dit is een van de conclusies in het rapport "Tijdelijke
produktiebossen", dat het ingenieursbureau Grontmij
in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
heeft opgesteld. De studie - mede begeleid door vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw en
Visserij - had het oogmerk na te gaan welke de financiële, juridische, technische en organisatorische mogelijkheden zijn tot de aanleg van produktiebossen op
terreinen, die in eerste instantie geen bosbestemming
hadden. Door de beperking van de woningbouwprogramma's en de stagnerende aanleg van industrieterreinen komt een relatief grote oppervlakte voor tijdelijk
gebruik ter beschikking.
Gezien het arbeidsintensieve karakter van bosaanleg kunnen dergelijke projecten op grote schaal werkgelegenheid bieden, met name aan jeugdigen en langdurig werklozen. Bovendien past het stichten van produktiebossen in het streven van de overheid de
zelfvoorzieningsgraad met betrekking tot de grondstof
hout op te voeren. Nederland is voor zijn houtvoorziening op dit moment voor 92% afhankelijk van het buitenland.
Het onderzoek is onder meer een weerslag van een
probleemanalyse bij een vijftal gemeenten, geselecteerd naar grootte, bebouwingsdichtheid, oppervlakte
landelijk en stedelijk gebied. Het voorstel om "rest- en
onrendabele gronden" voor produktiebos te bestemmen, werd in het algemeen positief gewaardeerd, in
het bijzonder vanwege de lanschappelijke en recreatieve "toegevoegde waarde". Daaraan werd echter wel
de conclusie verbonden, dat een tijdelijke bestemmingswijze niet mogelijk zou zijn zonder financiële te123

gemoetkoming of garanties van de Rijks- en/of Provinciale overheid, te meer daar de investeringslasten niet
opwegen tegen de onzekere en lang uitgestelde opbrengsten. Het rapport voegt hieraan als beperkende
voorwaarde toe, dat het nieuwe bosgebied tenminste
tien jaar niet door de oorspronkelijke bestemming mag
worden opgeëist, wil de beplanting uit het oogpunt van
houtproduktie aantrekkelijk zijn.
Een andere belangrijke gevolgtrekking is, dat in het
algemeen meer gerichte informatie moet worden verstrekt over de mogelijkheden tot bosaanplant. Naast
het scheppen van de financiële randvoorwaarden is
kennisoverdracht een factor, die de realisatie van tijdelijke bossen in gunstige zin kan beïnvloeden.
De uitspraak over de omvang van het potentieel beschikbaar terrein berust op een aanname. Om de prognose van enkele duizenden hectares te onderbouwen,
zal een gerichte inventarisatie nodig zijn. Een dergelijke nadere verkenning levert niet alleen een compleet
beeld van de problematiek op, maar kan tevens een
bijdrage leveTen in de vorm van kennisoverdracht en
voorlichting aan de lokale overheid. In het rapport
wordt tenslotte aanbevolen om aan de hand van proefprojecten te onderzoeken welke problemen zich kunnen voordoen in de procedure rond het opzetten van
tijdelijke produktiebossen.
Inmiddels is door het ministerie van Landbouw en
Visserij een bedrag van ƒ 35 miljoen uitgetrokken voor
de bevordering van de werkgelegenheid in de bosbouw. Deze financiële middelen kunnen mede een stimulans betekenen voor het tot stand komen van produktiebossen.
Uit de inleiding van minister ir. G. Braks tijdens de
Jaarvergadering van de Nederlandse Bond van
Boomkwekers op 16 februari 1984 te Utrecht
Onderzoek

^

Voor een goede ontwikkeling van bedrijfstakken is
continu goed onderzoek een noodzakelijk fundament.
Ook uw bedrijfstak is hiervan overtuigd, getuige het feit
dat het onderzoek op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop en de regionale proeftuinen door
u wordt meegefinancierd. De gezamenlijke initiatieven
van bedrijfsleven en overheid om het praktijkonderzoek te versterken hebben geleid tot de bouw van een
nieuw proefstation. De plannen zijn volop in uitvoering.
Dit jaar zal nog gestart worden met de bouw van de
kassen en het bedrijfsgebouw. Het kantoor met de laboratoriumruimten zal spoedig daarna volgen. Binnen
enkele jaren zal het onderzoek gebruik kunnen maken
van een goed geoutilleerd proefstation, waarvoor mijn
ministerie vele miljoenen uittrekt.
Het voornemen om het onderzoek in het Proefsta124

tion voor de Boomkwekerij uit te breiden met onderzoek ten behoeve van het Stedelijk Groen wordt nu geconcretiseerd. Vorig jaar zijn twee onderzoekers in
dienst getreden. Dit jaar ligt het in mijn voornemen dit
aantal uit te breiden. Het ook voor uw sector zo belangrijke gebruikswaardeonderzoek ten behoeve van het
Stedelijk Groen kan dan goed worden opgepakt. Dit
onderzoek zal voorlopig door mijn departement worden betaald. Over medefinanciering van het Stedelijk
Groenonderzoek door de groene sector zal overleg
worden gevoerd.
Ook het Rijksinstituut voor Onderzoek in Bos- en
Landschapsbouw "De Dorschkamp" te Wageningen
levert van oudsher een belangrijke bijdrage aan het
onderzoek voor de boomkwekerij, met name ten behoeve van laanbomen, zoals eik, iep en plataan. Ook
het onderzoek naar en gebruik van goede herkomsten
is zowel voor kweker als consument van grote betekenis en kan niet genoeg worden benadrukt.
De uitgebreide ervaring van De Dorschkamp op dit
gebied blijkt ook voor het stedelijk groen in toenemende mate van belang te zijn.
Ook het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en
geven heb ik initiatieven genomen om dit onderzoek
op de diverse sierteeltproefstations te centraliseren.
Een ziekte waarmee wij worden geconfronteerd is
de lepeziekte. Reeds jaren spant het ministerie zich in
om deze ziekte terug te dringen en zo de iep als
waardevolle boomsoort te behouden, zowel voor het
stedelijke als voor het landelijk gebied. Deze inspanning is gelukkig niet zonder resultaat. Hoewel we de
zeer vatbare veldiep volledig moeten afschrijven, blijken de half-resistente na-oorlogse iepeklonen zich bij
het huidige bestrijdingsbeleid redelijk goed te kunnen
handhaven: de jaarlijkse verliezen als gevolg van de
lepeziekte zijn gedaald tot naar schatting minder dan
1 % van het totale bestand.
Onder deze omstandigheden lijkt het verantwoord
de meest resistente Iepeklonen weer aan te gaan planten, zij het zeer voorzichtig en op kleine schaal.
Het onderzoek bij De Dorschkamp naar een verdere
verbetering van het sortiment wordt voortgezet.
Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
In 1984 f 11 min. voor het Nederlandse bos
Minister ir. G. Braks (Landbouw en Visserij) heeft op
zijn begroting voor 1984 in het kader van de Beschikking bosbijdragen ƒ 11,13 min. uitgetrokken voor de
instandhouding en verbetering van ons bos. Mede gelet op de gelden, die voor bosbouw beschikbaar zijn
gesteld in het kader van het werkgelegenheidsplan
van zijn ministerie, zijn er nu volgens de bewindsman
voldoende financiële middelen om in 1984 aan de ta-

ken, die de Beschikking bosbijdragen stelt, te voldoen.
Het Bosschap stemt met deze regeling in.
Van het totale bedrag is ƒ 5,63 min. uitgetrokken
voor structurele verbeteringen in de bossen. Het bedrag is over de volgende posten verdeeld:
- herbeplantingen
ƒ4
min.;
- recreatieve voorzieningen
/ 1,28 min.;
- natuurtechnische maatregelen
ƒ 0,25 min.;
- jaarlijkse vaste bijdragen
ƒ 0,10 min.
Daarnaast heeft de minister ƒ 5,5 min. beschikbaar
gesteld voor de verzorging van het bos. Dit bedrag is
als volgt verdeeld:
- vrijstellen en opstandverzorging zonder rendabele
oogst
ƒ 2,8 min.;
- prunusbestrijding
ƒ 2,2 min.;
- onderhoud van wegen, waterlopen en andere door
de directeur Staatsbosbeheer vast te stellen werkzaamheden
ƒ 0,5 min.
De Beschikking bosbijdragen is de belangrijkste bijdrageregeling voor particuliere boseigenaren. Op
grond van deze beschikking kan de directeur Staatsbosbeheer op aanvraag een bijdrage verlenen voor de
produktie van hout of ten behoeve van natuur en recreatie. Een aanvraag kan betrekking hebben op een
jaarlijkse vaste bijdrage, die voor een periode van vijf
jaar wordt toegekend, of op een incidentele bijdrage ter
ondersteuning van het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Alle bossen, die groter zijn dan vijf hectaren kunnen onder deze regeling worden gerangschikt.
Ook kleine natuurterreinen, gelegen in of aan een bos,
waarvoor een bijdrage wordt verleend, kunnen voor
een bijdrage in aanmerking komen. Aanvragen voor
een bijdrage moeten worden ingediend bij de directeur
Staatsbosbeheer.
Daarnaast heeft minister Braks, in samenwerking
met zijn ambtgenoot van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur ƒ 1 min. beschikbaar gesteld voor het plegen
van achterstallig onderhoud in historische parken, tuinen en buitenplaatsen, die van belang zijn uit oogpunt
van natuurschoon en cultuurhistorie. Voor onderdelen
van parken, tuinen en buitenplaatsen, die met name
van belang zijn voor de recreatie is in 1984 geen geld
beschikbaar.

Verplichting tot "onderhoud" van meidoorns in beschermde gebieden ter bestrijding van bacterievuur
Staatssecretaris A. Ploeg {Landbouw en Visserij) heeft
de maatregelen ter bestrijding van bacterievuur vastgesteld. Bij deze maatregelen is ernaar gestreefd de
economische belangen van boomkwekers en fruittelers enerzijds en de belangen van natuurbescherming
en landschapsbehoud anderzijds op evenwichtige wijze op elkaar af te stemmen.

De bedrijfsmatige teelt van boomkwekerijgewassen,
die gevoelig zijn voor bacterievuur is slechts toegestaan in twintig concentratiegebieden. Deze concentratiegebieden zullen voortaan worden aangeduid met
de term "beschermde gebieden".
Van deze beschermde gebieden is het voor anderen
dan bedrijfsmatige telers verboden om bepaalde planten, die vatbaar zijn voor bacterievuur aan te planten,
te vervoeren of te bewaren. In gebieden van bijzondere
landschappelijke waarde echter is de aanplant van
meidoorns niet verboden. In de beschermde gebieden
zal voorts een onderhoudsplicht gelden voor bepaalde
soorten meidoorn. Tussen 1 november en 1 april moeten struiken op een zodanige wijze worden gesnoeid,
dat bloei wordt voorkomen.
In deze in de beschermde gebieden, algemeen geldende onderhoudsplicht is in drie gevallen vrijstelling
verleend. Het betreft hier:

- Gebieden van bijzondere landschappelijke waarde,
waarin de meidoorn een landschappelijk bepalende rol
speelt. In deze gebieden zal het onderhoud door middel van een subsidieregeling worden gestimuleerd.
Hiertoe zullen onderhoudsovereenkomsten worden afgesloten.
- Landgoederen, die door de Natuurschoonwet 1928
als zodanig worden aangemerkt en die niet liggen binnen een straal van 500 meter van een boomkwekerij.
In deze landgoederen komen weinig meidoorns voor.
Nu er bovendien een bufferzone van 500 meter van
een boomkwekerij in acht wordt genomen, is het besmettingsgevaar vanuit deze gebieden gering.
- Beschermde natuurmonumenten, die als zodanig
in de Natuurbeschermingswet worden aangemerkt,
maar die geen eigendom zijn van de staat. Vanuit deze
gebieden is het verspreidingsgevaar in vergelijking
met andere besmettingsbronnen beperkt. Dit beperkte
gevaar weegt niet op tegen het belang van natuur- en
landschapsbehoud.
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