Redactie

Ruim twee keer zoveel hout

In het Meerjarenplan Bosbouw, dat de regering op 20
september van dit jaar aan de Kamer aanbood, is een
van de belangrijkste voornemens het streven om in de
komende jaren de produktie van hout in de bestaande
bossen aanzienlijk uit te breiden. Het is de bedoeling
dat omstreeks het midden van de volgende eeuw, als
ook de beoogde bos uitbreiding met 30 à 35.000 ha
heeft plaatsgevonden, de jaarlijkse produktie van hout
is opgevoerd van 0,85 miljoen m3 nu tot 1,9 miljoen
m3 .
Met het verschijnen van het Meerjarenplan Bosbouw
is een nota ter beschikking gekomen waarin de plannen van de regering met zowel het bestaande bos als
met nieuw aan te leggen bossen onder woorden zijn
gebracht. Ook wordt in het Meerjarenplan uitgebreid
aandacht geschonken aan de andere functies die het
bos vervult zoals voor de natuurwaarden, voor de recreatie en als belangrijk element in het landschap. In
de Nota Landelijke Gebieden had de regering al aangekondigd met een dergelijk Meerjarenplan te komen.
Kort gezegd kan men stellen dat de regering van mening is dat de bestaande bossen een hogere waarde
moeten krijgen voor deze reeds genoemde functies.
Op de persconferentie waar minister Braks van Landbouwen Visserij het Meerjarenplan presenteerde als
een vervolg van de drie Structuurschema's (die nu
daadwerkelijk aanvaard beleid van de overheid vormen), zei hij onder meer dat hier beslist niet sprake is
van een kleurloos compromis. De minister noemde
met name het speciaal ontwikkelde plansysteem van
de bosdoeltypen een mogelijkheid tot een geslaagde
oplossing.
Naast de in het plan beoogde uitbreiding van de
houtproduktie wordt in het Meerjarenplan Bosbouw
ook ruim aandacht geschonken aan de functies recreatie en natuur. Teneinde de waarde van het Nederlandse bos voor de functie natuur te doen toenemen zal
een gedeelte van het bestaande bos hiertoe speciaal
worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om 18% van het
totale areaal. In 11 % van het bos zal ten behoeve van
de natuurontwikkeling de houtproduktie in economi-

sche zin geheel achterwege blijven. Door een grotere
variatie van de bossamenstelling neemt ook de
waarde voor de openluchtrecreatie toe. Er wordt naar
gestreefd om in ca. 80% van het bosareaal geen of
weinig beperkingen aan het recreatief gebruik te stellen. Verwacht mag worden dat na inleidende maatregelen in de komende 15 jaar het beoogde doel omstreeks het midden van de volgende eeuw kan worden
bereikt.
Het Mee~arenplan Bosbouw bevat tevens beleidsvoornemens ten aanzien van de aanleg van nieuwe
bossen en beplantingen. Zoals al aangegeven in de
Nota Landelijke Gebieden zal 30.000 à 35.000 ha
nieuw bos worden aangelegd. In verband met de daar
bestaande tekorten aan recreatiemogelijkheden zal
een derde deel hiervan in de Randstad worden aangelegd. Ten behoeve van een extra vergroting van de
houtproduktie zal daarnaast worden gestreefd naar de
aanleg van ca. 15.000 ha produktiebeplantingen en ca.
10.000 km extra weg- en grensbeplantingen.
De mogelijke effecten van luchtverontreiniging op
bossen geven de regering, zo blijkt uit het persbericht
van het ministerie, aanleiding tot bezorgdheid. Voorzover thans kan worden overzien is er echter nog geen
aanleiding om het bosbouwbeleid zoals in het Meerjarenplan is aangegeven af te stemmen op de mogelijke
gevolgen van deze verontreiniging. De regering zegt
voldoende middelen ter beschikking te stellen om de
voor de verbetering van ons bos noodzakelijke maatregelen binnen de komende 15 jaar te nemen. Een deel
van de bosuitbreiding (ongeveer 25%) zal in verband
met budgettaire beperkingen naar de periode na de
eeuwwisseling moeten worden verschoven.
Zoals reeds gezegd is het Meerjarenplan Bosbouw
een beleidsvoornemen. Na de inspraak, dat wil zeggen
na 1 maart 1985, na bestuurlijk overleg en na advisering zal de regering in de tweede helft van 1985 een
definitieve beslissing nemen. In een volgend nummer
van het Bosbouwtijdschrift zal uitgebreid ingegaan
worden op de inhoud, de consequenties en vooral de
, haalbaarheid van het Meerjarenplan Bosbouw.
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