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Zijn er nog functies na de dood?

De KNBV discussieert over het bosbeleid
De eigenaren en
beheerders van het
Nederlandse bos lijken
langzamerhand te berusten
in de verloedering daarvan.
Dit is een van de meest
opvallende conclusies die
getrokken kunnen worden
uit de voorjaarsbijeenkomst
van de Koninklijke
Nederlandse
Bosbouwvereniging op 23
april in Nijmegen. Tijdens
deze bijeenkomst kwam
o.a. het bosbeleid voor de
jaren negentig ter sprake.
De exotische omgeving van
een oosters aandoend
restaurantcomplex, noodde
niet tot vlammende
protesten nu de
doelstellingen voor het
tegengaan van de verzuring
en vermesting van het bos
niet gehaald worden.
Het zijn dan ook verwarrende tijden. Het gaat slecht met het bos,
volgens officiële bronnen, maar
goed met de bosbouw. De bosbouwers in Nederland lijken te laveren tussen het doemdenken
over het voortbestaan van het
bos en optimisme over de func. ties die het bos in de toekomst
moet en kan vervullen. Je moet
wel bijna schizofreen zijn om
daar zonder kleerscheuren uit te
komen. Toch of misschien wel
daardoor konden enkele pikante
uitspraken genoteerd worden.

Vrees voor die kleerscheuren
was er duidelijk: "Moeten we het
doemdenken over de vitaliteit
niet wat nuanceren, vroeg één
van de beheerders zich af. Straks
worden we ter verantwoording
geroepen".

"Moeten we niet accepteren, dat
door andere milieuomstandigheden de bossamenste!ling verandert? Moeten we perse een negatief waardeoordeel verbinden
aan die veranderingen? Er zitten
toch ook pOSitieve aspecten aan
de hUidige ontwikkelingen 7"
Kan de Nederlandse bosbouw
blijven genieten van de politieke
waardering ontstaan door de vitallteitsproblemen en tegelijkertijd de vruchten plukken van een
bos dat harder groeit, ouder is en
meer hectares telt dan 00lt7
Jansen (adj. directeur NBLF, Min.
van LNV) en Meeuwissen (consulentschap NBLF Drenthe) leken
deze vraag met een hartgrondig
ja te willen beantwoorden.
Zil schetsten samengevat het volgende beleid voor de jaren negentig:
De instandhouding blijft een belangrijk punt van zorg. Het vitaliteitsonderzoek wordt Uitgebreid
met onderzoek naar de kruidenvegetatie en de toestand van de
bodem. Het lek in de Boswet
wordt gedicht. Het bos dat door
uitvoering van bestemmingsplannen verdwijnt moet minstens gecompenseerd
worden.
Veel
steun in de zaal voor de instandhouding als hoogste doelstelling.
De functievervulling zal verder
verbeterd worden: Daarbij wordt
tegemoet gekomen aan de wensen van de sector ("Het moet
weer leuk worden om boseigenaar of -beheerder te zijn") en de
maatschappij, d.w.z. meer natuur, meer bos open voor recreanten en meer hout
Vanwege de milieuomstandigheden, moet bij die natuur overigens niet aan de traditionele
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zeldzame plantjes en beestjes
worden gedacht maar aan natuurlijke processen. Processen,
die onder druk van de verzuring
etc. overal ongeveer hetzelfde
zullen verlopen, aldus G. van Tol.
Het voornemen om bij de uitvoering van het beleid minder te betuttelen, oogstte van de aanwezigen wederom veel waardering.
Men was duidelijk opgelucht dat
van het (oude) Meerjarenplan
Bosbouw de jaren geteld waren
("Zes verloren jaren" verzuchtte
een boseigenaar), De verminderde betutteling betekent o.a. dat
bij het lokaliseren van functies
sterk naar de eigendomssituatie
wordt gekeken. Om de gewenste
te
bereiken
functievervulling
wordt waarschijnijk gekozen voor
een hoge vaste bijdrage aangevuld met lage bijdragen voor
specifieke functies. Daarnaast
worden projectsubsidies overwogen.
Het bestaande bosuitbreidingsbeleid zal aangevuld worden met
voorstellen van de Commissie
Bosuitbreiding. Dit betekent dat
er in totaal ca. 75.000 ha bijkomt.
Geprobeerd wordt dit bos zoveel
mogelijk op grond van en door
particulieren te laten aanleggen.
Bosuitbreiding prima, zeker als
"Brussel" (dankzij de "MacSharry-gelden") de helft van de
aanlegkosten betaalt, maar de
bosuitbreiding mag niet ten koste
gaan van de middelen voor het
beheer, oordeelden de meeste
aanwezigen.
Opvallend weinig aandacht besteedden de heren Jansen en
Meeuwissen aan het aankoopbeleid en het geldgebrek bij SBB.
De aanwezigen waren duidelijk
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geporteerd voor privatisering.
Wellicht dat dit aanknopingspunten biedt voor het beleid voor beide items.

Subsidies aankopen nborganisaties ter discussie
Binnen het Ministerie van LNV is
een hevige discussie gaande

over de zin en onzin van de versDe vitaliteitsproblemen blijven als
een zwaard van Damocles boven
de functievervullig hangen, maar
vormden voor de aanwezige leden van de KNBV geen beletsel
om zich overwegend positief
over het voorgenomen beleid uit
te spreken.

trekking van aankoopsubsidies
aan natuurbeschermingsorganisaties voor de aankoop van bos.
Aldus ir. G.J.P. Jansen van de directie NBLF na afloop van de
voorjaarsbijeenkomst van de
KNBV. In de toekomst komen alleen nog bossen voor aankoop-
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subsidies in aanmerking die het
accent natuur dragen. 18% van
het bos zal het accent natuur krijgen. Op dit moment is reeds bijna de helft van het bos bezit in
handen
van
natuurbeschermingsorganisaties en rijksoverheid.
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Beschadigingen door weersinvloeden.
Gebreks- en overmaatsverschijnselen bij bomen.
Beschadigingen door hogere planten.
Algemeen overzicht van schimmels, bacteriën en virussen.

Ziekten en aantastingen veroorzaakt door schimmels en
bacteriën.

Beschadigingen door zoogdieren en vogels.
Het dichtheidsverloop en de bestijding van
insektenpopulatics.
Bouwen levenswijze van insekten.
Aantastingen op boom en struikbcplantingcn veroorzaakt
door inseklen en mijten.
De economische betekenis van insektenplagen in bossen.
Beschadigingen waarvoor de mens verantwoordelijk is.
Bosbrand en bosbrandbestrijding.
Beschadigingen door luchtverontreiniging.
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• Bosinventarisalies
• Bosbeheersplannlng en -controle
• Onderzoek en adviezen
• Automalisering
• Informatieanalyse en -management
Dijkhof 14
4021 GE Maurik
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