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Bospolitiek in de voorjaarsrede:
meeliften is riskant
In zijn rede tot de
voorjaarvergadering van
de KNBV stipte de
waarnemend-voorzitter
Van Medenbach de Rooy
enige bospolitieke punten
aan. Hij verwacht het
wegvallen van
belangstelling voor setaside-bebossingen nu de
braakleggingspremie
verlaagd is. Meeliften met
het landbouwbeleid blijkt
riskant te zijn. De beoogde
directeur drs. Pieters van
de t e vormen Directie
Natuur, Bos, Landschap en
Fauna van het Ministerie
van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
heeft inmiddels geopperd
dat in zijn Directie het
bosbeleid maar moet
meeliften met het natuuren milieubeleid. Van
Medenbach ziet niet veel
in dat liften maar verwacht
dat d e bosbouw als
reservewiel van de Gaborlimousine nog wel eens
van onschatbare waarde
zal blijken. De voortgaande
reorganisaties bij d e
bosbouwgerichte
rijksinstellingen van
beleid, onderzoek en
voorlichting leiden zijns
inziens tot voortgaand
verlies van deskundigheid:
een zorgelijke zaak dus.
Vrolijker nieuws komt van de samenwerkende
provinciebesturen. In het Interprovinciaal Overleg IPO hebben zij een standpunt
ingenomen met betrekking tot het
te voeren provinciaal bosbouwbeleid Saillant daarin is de opvatting dat overheidsgeld efficienter

in beheersondersteuning bij particulieren gestoken kan worden
dan in aankopen van hun bossen.
Dat kost immers al meer dan f
1000 per jaar per aangekochte
hectare.
Wijziging
braak! eggingsregeling
Twee jaar lang heeft de combinatie
van
bebossingsbijdrage,
3000-guldenregeling en braakleggingspremie van ruim f 1800/
ha,jaar goed gewerkt in de
noordelijke akkerbouw voor de
aanleg van productiebeplantingen met snelgroeiend bos, mede
ten bate van de overschotbestrijding in de landbouw, De Minister
van LNV heeft deze braakleggingspremie onlangs verlaagd
naar circa f 1500/hajaar. Het verschil van f 300 was nu juist het
voordeel voor een noordelijke akkerbouwer wanneer hij in plaats
van graan snelgroeiend bos ging
telen.
De Bosraad heeft tevergeefs geadviseerd dat verschil van f 300 te
handhaven voor akkerbouwers
die hun set aside uitvoeren door
bos te planten.
Misschien had de regeling wel te
veel succes: èn minder marktordeningsproducten, èn meer bos.
Meeliften met het landbouwbeleid blijkt riskant te zijn,
Nieuw bosbeleid van
provincies
Het Interprovinciaal Overleg IPO
heeft een standpunt ingenomen
inzake het bosbeleid te voeren
door de provincies. Dat zal worden gebruikt bij hun evaluatie van
het Meerjarenplan Bosbouw.
Het opvallendste punt in het betreffende rapport is dat de overheid wel erg veel geld steekt in de
aankoop van bossen die evengoed in particuliere handen kunnen
blijven.
Natuurbeschermingsorganisaties moeten wel
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gesubsidieerd blijven voor aankopen die dwingend voortvloeien
uit redenen van natuurbehoud.
Dat kost ruim f 1000 per jaar voor
elke aangekochte hectare, Voor
bossen die even goed door particulieren beheerd kunnen blijven
zouden de miljoenen guldens beter in extra ondersteuning van het
beheer dan in aankoopsubsidies
gestoken kunnen worden.
In de visie van de KNBV staat het
bos centraal en niet het eigendom
daarvan; overheidsgeld zou zo
veel mogelijk aan het beheer ten
goede moeten komen.
Het standpunt van het IPO is uit
dien hoofde interessant.
Reorganisaties bij het rijk
Nog dit jaar smelten de Directies
BLB en NMF van het Ministerie
van Landbouw samen tot de Directie Natuur, Bos, Landschap en
Fauna, onder beoogde leiding
van de huidige NMF-directeur
drs. Pieters. Per provincie komt er
een Consulent NBLF maar het
aantal van deze consulenten met
verstand van bosbouw is klein.
Bovendien staat het voor de heer
Pieters, vergeeflijk voor iemand
die nog weinig van bosbouw
weet, al vast dat de bosbouw
maar moet meeliften met het natuur- en milieubeleid. Van Medenbach de Rooy ziet ook hier risico's
voor de lifter.
Ook de reorganisatie en dreigende inkrimping bij het bosbouwkundig onderzoek stemmen
tot waakzaamheid
De voorlichting krijgt het Informatie- en Kenniscentrum IKC voor
bosbouw, natuur, fauna, landschap en stedelijk groen. Of de
veelheid aan werkvelden de bosbouwvoorlichting goed zal doen
doet veel vrezen
Het eind van deze rede was een
oproep de moed niet te verliezen,
want eens zal blijken van hoeveel
waarde de bosbouw voor de
maatschappij is.
J.B
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