Redactie

Kwaliteit

Bij de verschijning van dit nummer heeft de Minister van Landbouw en Visserij, ir. P. Lardinois,

twee besluiten ondertekend die voor het Nederlandse
bos van verstrekkende betekenis kunnen zijn. In het
Bes/uit Bijdragen Herbeplantingen heeft de Minister
bepaald dat aan een eigenaar op zijn aanvrage een
bijdrage kan worden verleend in de kosten van de
uitvoering van een op grond van de Boswet ver-

plichte herbeplanting indien daarbij aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. In het Besluit Bijdragen
Bebossingen wordt de mogelijkheid geopend een bijdrage te verkrijgen in de kosten van nieuwe bebossingen. De bijdrage kan voor het eerste besluit 50%
en voor het tweede besluit 80% bedragen van de door
de Algemeen Directeur van het Staatsbosbeheer normaal geachte kosten.
In deze tijd van schaalvergroting, waarbij het woord
kwantiteit niet van de lucht is, getuigt het tekenen van
de twee besluiten door genoemde Minister van een
vooruitziende blik.
Het is langzamerhand wel een bekend feit dat de
kwaliteit van vele beplantingen, die uit de verplichting tot herbebossing ontstonden, vaak zeer veel te
wensen overlaat. Een belangrijk facet van de meest
doelmatige wijze van bosaanleg is de kwaliteit van
het te gebruiken plantsoen. Alleen met genetisch
en kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal kan zonder grote risico's en zonder hoge kosten worden geplant. Bovendien kunnen alleen met dit hoogwaardige
plantmateriaal bossen van de gewenste kwaliteit
worden verkregen.
Dit goede plantsoen zal de Nederlandse kweker
graag willen leveren, indien de boseigenaar het tij-

komt het Besluit Bijdragen Bebossingen juist op tijd.
In ons sterk geindustrialiseerde kleine land zal de
kwaliteit van de ons nog resterende vrüe natuur van
eminente betekenis zijn. Teneinde een zo groot mo-

gelijke afwisseling te verkrijgen in de vrije natuur en
tevens nationaal economisch gezien deze ruimte zo

efficiënt mo§elijk in te richten en te onderhouden is
het dringend nodig dat op vrij korte termijn diepgaand studie wordt gemaakt over de verschillende
bestemmingsmogelijkheden van de uit de landbouw
vrijkomende gronden. Uitgaande van de veelzijdige
betekenis van bossen en houtopstanden voor de hout-

produktie, natuurbehoud, recreatie en landschapsbouw, zal van gewest tot gewest, van streek tot
streek moeten worden bepaald welke toekomstige
landschapsstructuur ons voor ogen staat en welke
vorm van bodemgebruik daarin het beste zal passen:
extensieve of intensieve landbouw, extensieve of
intensieve bosbouw, geheel open, spaarzaam gebroei-

de of beboste natuurterreinen. Alleen op deze wijze
kan Nederland blijven wat het nog steeds is: een
land met veel landschappen van hoge kwaliteit. Wij
weten dat het subsidie op de aanleg van nieuwe
bossen een belangrijke stimulans kan betekenen voor
een nieuw verantwoord bodemgebruik. Om een landschap van hoge kwaliteit te verkrijgen zijn echter
meer stimulerende overheidsmaatregelen nodig.

Naast bossen hebben wij ook open ruimten van hoge
kwaliteit nodig.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft voor
het ontstaan van nieuwe bossen thans een belangrijke stimulans gegeven. Het wachten is nu op stimulerende maatregelen van de zijde van het Ministe-

dig bestelt. Met het kweken ervan zijn meestal enige

rie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

jaren gemoeid. Wanneer de boseigenaar zich deze

die er toe kunnen leiden dat open ruimten voor na-

planning bewust is kan de bijdrageregeling een
gunstige invloed hebben op de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het plantsoen en op de ontwik-

tuurbehoud en recreatie zodanig worden ingericht
en onderhouden dat hiermede een hoge en veelzijdige kwaliteit voor het natuurbehoud en de open-

keling van moderne kwekerijen van bosplantsoen.
De kwekers zullen scherp moeten kunnen concurre-

luchtrecreatie wordt gewaarborgd.

ren met het materiaal dat afkomstig is uit grote
modern uitgeruste kwekerijen in onze buurlanden.

Nu de Nederlandse land- en tuinbouw in steeds
sneller tempo wordt gedwongen submarginale gronden en bedrijven af te stoten en daarmede een belangrijk areaal vrij geeft voor andere bestemmingen,
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