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H. A. Ludwig

/

Bijdragen van de overheid voor bebossingen en herbeplantingen met populier en wilg

Staatsbosbeheer

Op 16 juni 1970 heeft de Minister van Landbouw en Visserij
twee besluiten ondertekend, nl. het ,,Besluit Bijdragen Bebos-

ring (bodemvoorbereiding, onkruidbestrijding, bemesting,

aan-

tallen, soort en leeftijd plantsoen en mogelijke bijzondere omstandigheden) moet worden aangegeven. I(/anneer het plan
bosbouwkundig verantwoord is (na eventuele wijzigingen in
overleg met de eigenaar) en de bijdragetoezegging is ontvangen,
kan met de uitvoering worden begonnen.
Op het aanvraagÍormulier is ruimte gelaten om het plan van
de bebossing of herbeplanting te vermelden terwijl tevens op
de achterzijde is aangegeven onder welke voorwaarden cq. bepalingen een bijdrage wordt toegekend. In grote lijnen komt
het neer op het volgende:

singen" en het ,,Besluit Bijdragen Herbeplantingen". Naast andere houtsoorten komen in het algemeen ook bebossingen en
herbeplantingen met populier of wilg voor een bijdrage in de
kosten in aanmerking. Herbeplantingen van wegbeplantingen
en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden van
populier en wilg komen niet voor een bijdrage Herbeplantingen

in aanmerking.
Er dient een plan van bebossing of herbeplanting in drievoud
te worden ingediend waarbij gedetailleerd de wijze van uitvoeBesluit

1 \flie

komen voor een bijdrage in

aanmerking?

Bijdrage bebossingen

Bijdrage herbeplantingen

de eigenaar van de grond voor wre geen
verplichting tot herbeplanting krachtens

de eigenaar voor wie krachtens art.3 van
de Boswet een verplichting tot herbeplanting geldt.

de Boswet geldt.

2

Voor welke min. oppervlakte of min.
aaotal bomen wordt nog een bijdrage

t

ha oÍ in enkelrijige weg- of rijbeplan-

ting tenminste 200

llz

ha.

bomen.

verleendT

3

Komen reeds beplante oppervlakten
nog voor een bijdrage in aanmer-

in het algemeen niet, want het plan tot bebossing of herbeplanting moet aooraf door
de directeur van het Staatsbosbeheer zijn goedgekeurd.

king?

4
5

Door wie wordt het plan opgemaakt?

in de regel door de

Hoe groot is de bijdrage?

80 7o van de door de directeur normaal 50 7o van de door de directeur normaal
geachte kosten van bebossing.
geachte kosten van herbeplanting.

6

\Tanneer moet het plan zijn uitge-

binnen onSeveef 3 jaar na de toezegging binnen ongeveer
van de bijdrage.
'ran de bijdrage.

voerd?

7

eigenaa4 eventueel met hulp van derden.

2

jaar na de toezegging

wotdt de bijdrage uitge-

zodra het de directeur gebleken is dat de beplanting volgens het goedgekeurde plan is
uitgevoerd, wordt 3/a van het toegezegde bedrag uitbetaald; de rest binnen 3 jaar na
de 1e betaling wanneer de bebossing/herbeplanting is geslaagd. Is de bebossing/herbeplanting dan niet geslaagd dan wordt deze rest niet uitgekeerd.

8 Is terugvordering van de bijdrage
mogelijk?

ja, indien de voorwaarden van artikel 3 en 5 van het besluir niet worden nagekomen
kan de bijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd binnen 1.0 jaar nadat de
laatste uitbetaling heeft plaatsgevonden.

\Vat houdt artikel 3 van het besluit

1

N7anneer
keerd?

9

in?

2
3

10 ITat houdt artikel
11

de bebossing/herbeplanting moet volgens eeo door de directeur goedgekeurd plan
worden uitgevoerd
in bijzondere gevallen kan de directeur op een schriftelijk verzoek toestemming
verlenen van het goedgekeurde plan af te wijken
de beplanting dient te worden onderhouden.

5 van het besluit

onder meer in?

de directeur kan bij de verlening van de bijdrage nadere voorwaarden stellen, onder
meer verband houdende met de uitvoering van de beplanting en de kwaliteit van het
teeltmateriaal.

Gelden de bijdragen ook voor beplantingen binnen bebouwde kom-

neen, geen bijdragen worden verleend wanneer het gronden beueft binnen de bebouwde kom van de gemeente als bedoeld in artikel 1, vijfde lid van de Boswet.

men?

12 ITie versrekt de aanvraagformulieren en geeft nadere inlichtingen?
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Nadere gegeaeu

Bij punt 5 is sprake van de nornual geachte kosten, vanbebossing of herbeplanting. Deze kosten variëren van plaats tot plaats
in verband met de groeiplaats en de wijze van uitvoering en
worden dan ook ter plaatse beoordeeld. NTanneer de beueffende
groeiplaats bijvoorbeeld het gebruik van eenjarige populieren
wettigt en het gebruik van tweejarige populieren overbodig is,
wordt de aanschaf van eenjarige populieren tot de normaal geachte kosten gerekend.

Hierbij is wèl

een keuze mogelijk

in het

aantal planten nl. 200 oÍ 400 sruks per ha bij aanleg in bosverband, al naar het doel dat met de aanleg wordt beoogd.
Bij punt 10 wordt als voorwaarde genoemd de kutaliteit uan ltet
plantmateriaal, Op de achterzijde van het aanvraagformulier
wordt dit nader aangeduid met ,,NAKB gekeurd materiaal".

Hieronder wordt verstaan dat

1 bij eenjarige populieren en wilgen iedere bos en bij meerjarige populieren en wilgen iedere plant voorzien moet zijn
Tabel

1

Áfmetingen uaaraarz l:et plantsoen. ntoet aoldoen.

soort plantsoen
eenjarige populier

lengte

ln

cm

100 tot 1)0
150 en op

eenjarige wilg

in

tot

meters
3

)tot4

boven 4
meerjarige wilg

tot

3

3tor4

boven 4

Dendrologendag

op 25 cm boven de grontl
10

2 de planten aan bepaalde lengte- en minimum

diktematen
moeten voldoen uitgaande van het principe dat een korte,
stevige plant altijd de voorkeur verdient boven een lange,
slappe plant. Deze maten zijn in onderstaande tabel vermeld.

Opgemerkt wordt dat de kwaliteitseisen, die aan het plantsoen
van populier en wilg gesteld moeten worden, nog in beweging
zijn. Zo heeft de Raad van ministers van de EEG eisen opgesteld waaÍaaÍr populieren van de Aigeiros-groep in her handelsverkeer mo€ten voldoen (zie hiervoor het artikel ,,EEG

kwaliteitsnormen voor de handel in Aigeiros populieren" in
,,Populier", december 1970) terwijl het Bosbouwproefstation
eisen heeft aang€geven voor optimaal ontwikkelde planten (zie
hiervoor het artikel ,,De kwaliteir van plantmateriaal voor bosaanleg" in het ,,Nederlands Bosbouw Tijdschrift" ,

.

bij aankoop van populieren en wilgen
1 op de NAKB plombe met blauwe strook en aanduiding

Nogmaals, let

,,Kwaliteit Normaal"

2 of de cultuurvariëteit overeenkomt met hetgeen besteld is en
3 controleer of lengte en diameter overeenkomen met de geBij punt 6 zijn termijnen

min. omtrek in cm
op 1 m boven de gtond
6
8

10
5

7

9

gesteld waarbinnen het plan moer zijn
uitgevoerd. Deze termijnen geven de gelegenheid direct na de
bijdrage-toezegging het gewenste plantmateriaal bij een kweker
of handelaar eventueel één à twee jaar oooruit te reserveren
ingeval hij het niet direct voorradig heeft, zoals bij de huidige
schaarste aaÍ eenj^rig materiaal kan voorkomen. Het vooruitreseÍveren van plantmateriaal heeft het voordeel, dat de kweker
inzicht krijgt in de vraag naar de hoeveelheid en zich hierop
tijdig kan instellen bij het opmaken van zijn teeltplan terwijl
de afnemer teleurstellingen worden bespaard op het moment
dat hij de beplanting wil uitvoeren.

1971

Evenals andere jaren organiseeÍt deNederlandse Dendrologische
Vereniging voor haar leden een dendrologendag en wel op donderdag 24 |lni L971 te 10.00 uur op her Laboratorium voor
Plantensystematiek te rVageningen.

Agend.a Dend.rologenàag 197 1

10.00 uur

-

Opening

-

Veredeling en selectie van de populier
Ir. R. Koster

-

Het gebruik van de populier
Ir. H. A. van der Meiden

-

Nieuwe iepenselecties

Medewerkers van het Bosbouwproefstation, het Insrituut voor

Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool en
van de Stichting Industrie-Hout zullen op deze dag het geslacht
Populus behandelen en enkele nieuwe Ulmus selecties demonstfefen.

Voor een beperkt aantal personefl, die geen

lid zijn van de

Nederlandse Dendrologische Vereniging is voor deze dendrologendag introduktie mogelijk door deze aan re vragen bij de
heer F. J. Fontaine, Secretaris N.D.V., Yweinstraat 25, Eindhoven.

janlai l97I)

stelde normen.

't4
9

lengte
meerjarige populier

min. diameter in mm

van een NAKB plombe met het blauwe strookje en de aanduiding,,Kwaliteit Normaal",

13.30 uur 15.00 uur 12.30 luut

Systematiek en taxonomie van de populier
Ir. J. T. M. van Broekhuizen

Ir. H. M. Heybroek
Koffietafel Restaurant ,,d'Avondwake"
Bezoek Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp"
Bezoek klonendemonstratie populier en iep
van het Bosbouwproefstation te Hees bij Didam.

