Oud-leerlingen HLS Dordrecht schenken
Populetum

Berichten
Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij

Steuntje in de rug voor

houtproducenten

"Op het moment voorziet Nederland slechts voor 8%
in haar eigen houtbehoefte. Daarom heb ik in het
Meerjarenplan Bosbouw uiteengezet te streven naar
een verhoging van het dekkingspercentage tot 25%.
De regeling bijdrage aanleg snelgroeiend bos, moet u
zien als een steuntje in de rug van diegenen, die aan
dat streven willen meewerken".
Dit onder meer zei minister ir. G. Braks (landbouw
en visserij) op 28 november 1985 in Buren, waar hij de
voorlichtingscampagne voor de regeling bijdrage snelgroeiend bos startte.
Dè bewindsman noemde de geringe zelfvoorzieningsgraad voor hout in ons land zorgelijk. Niet alleen
uit oogpunt van onze handelsbalans. Het brengt ons
land voor dit vitale produkt tevens in een afhankelijkheidssituatie. Dit klemt temeer, omdat een aantal belangrijke exportlanden steeds krapper in zijn hout komt
te zitten. De regeling bijdrage aanleg snelgroeiend bos
had in eerste instantie een looptijd tot 1 mei 1986. De
regeling is nu echter verlengd tot 1 mei 1988.
De speciale bijdrage voor de aanleg van bos met
snelgroeiend hout (wilgen en populieren) bedraagt
ƒ 3.000,- per hectare. Daarnaast is er de bosbijdrageregeling, die de houtproducent nog eens f 2.500,oplevert. "Samen zijn deze subsidies", aldus minister
Braks, "aanmerkelijk hoger dan de slichtingskosten".
Het bedrag dat "overblijft" kan worden gezien als tegemoetkoming voor de renteverliezen die het gevolg zijn
van het uitblijven van inkomsten gedurende de groeiperiode van het bos. Voor snelgroeiend bos geldt een
oogstplicht. De bomen moeten op een leeftijd van tussen de 15 en 25 jaar worden gekapt. Houtproduktie is
het primaire doel. Landschapsverfraaiing of recreatie
zijn daaraan ondergeschikt. Alleen in de Randstad mogen, als stimulans voor de zogenaamde Randstadgroenstructuur, andere soorten dan populieren of wilgen worden aangeplant. Ook hoeft hier niet binnen 25
jaar te worden gekapt.
De regeling kan ook aantrekkelijk zijn voor gemeenten met grondoverschotten als gevolg van verminderde woningbouw of industrievestiging. Minister
Braks verwacht, dat op landbouwbedrijven alleen
gronden met een beperkte agrarische betekenis in
aanmerking zullen komen. Het gaat dan om het beplanten van hoeken die overschieten, kavelscheidingen, wegbeplantingen of combinatieteelten, zoals het
houden van schapen in bos bestemd voor houtproduktie.
428

De vereniging van oud-leerlingen der HLS van het
KNLC te Dordrecht "Persephone", vierde op 15 en 16
november haar tweede lustrum. Ter gelegenheid daarvan schonk zij aan het agrarisch opleidingscentrum
aan de Groene Zoom een populetum. Het populetum
zal in de winter door de 100-jarige plantsoenendienst
worden ingeplant in het kader van de actie "een boom
is nooit weg". Het bevat een overzicht van de 30 meest
gebruikte populierensoorten in Nederlandse erf- en
wegbeplantingen. Deze representeren ook de 30 jaargangen van afstuderen welke het ledenbestand van
"Persephone" telt. Het populetum is publiek toegankelijk. Plattegrond en tekening zijn in de hal van het Agrarisch Opleidings Centrum aanwezig. In de Randstad
en omgeving is een populetum een unicum.

Agenda
22 februari 1986 Jan Nijkamp lezing over "Achtergronden van het natuurbehoud" doordr. J. I. S. Zonneveld. Plaats: Artis, Amsterdam. Inlichtingen: tel.
02263-1445.
22 en 23 mei 1986 Seminar "De noodzaak van bosverjonging", bestemd voor hen die voor een bosbedrijf
de omvang van de bosverjonging bepalen. Organisatie: Klingen Bomen. Inlichtingen: tel. 03430-15080.
Tentoonstelling (permanent) "Bosgebruik en bosbeheer" - de geschiedenis van het Nederlands bos.
Kasteel Groeneveld, Baarn (gesloten op maandag en
donderdag).
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