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De lnternationale Populieren Commissie in Turkije bijeen

/

H. A. van der Meiden
Voorzitter van de Nationale Populieren Commissie

I

Organisatie

Begin november 1980 kwam op uitnodiging van de Turkse

regering de Internationale Populieren Commissie (IPC) bijeen
in Izmir, een grote stad die aan de Egeische Zee, aan de westkust van Klein Azië is gelegen. De IPC is een instelling van de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
waarvan landen lid zijn. Dat zijn er momenreel 33, verspreid
over de hele wereld, waaronder Nederland dat al vanaf het ontstaan van de IPC in 1967 lid is. De IPC komt eens in de vier
à zes jaar bijeen maar het Dagelijks Bestuur, het zogenaamde
Executive Committee, alsmede een aantal werkgroepen vergaderen vaker.

Turkije is een land dat veel belang heeft bij de onrwikkeling
van de populierenteelt. Het heefr een totale houtproduktie van

ruim 10 miljoen
is een erg belangrijke energiebron voor

ongeveer 19 miljoen mB waarvan maar liefst

mB brandhout; hout

grote groepeo van de bevolking. Van de ! miljoen m3 werkhout
bestaat 1,5 miljoen m3 uit populier, een sterk toenemend aandeel. Dit komt doordat de Turkse regering in de afgelopen
decennia met hulp van de FAO veel aandacht heeft besteed aan
de ontwikkeling van de populierenteelt. Die is sterk gestimuleerd door onderzoek van her Populiereninstiruur in Izmit dat
onder begeleidirrg van vooral Franse en Italiaanse onderzoekers
van veel belang voor de populierenteelt in het Nabije Oosten is
geworden. Momenteel beschikt Turkije over 64.000 ha populierenbos (waarvan 7.000 ha natuudijk bos) en 19.000 km po-

pulierenbeplantingen;

dit

areaal groeit echter met ongeveer

20.000 ha resp. 8.000 km per 10 jaar.
Bij de opening van de zitting door de heer Ozbek, de Minister
van Landbouw en Bosbouw van Turkije, maakte deze nadrukkelijk gewag van de grote betekenis van de populierenteelt voor
de verbetering van de hourvoorziening en voor de ontwikkeling

van het platteland van Turkije.

Aan de zitting werd deelgenomen door 36 buitenlanders,

af-

komstig uit 15 landen , en 33 deelnemers uit Turkije zelf .
Vetmeldenswaard is dat voor het eerst een delegatie van 6 personen uit de Volksrepubliek China aanwezig was; dir land is in
oktober 1980 lid van de IPC geworden. Ándere vertegenwoordigde landen waren, naast Turkije, Bulgarije (1 vertegenwoordiger), Canad.a (1), Frankrijk (6), Duitse Bondsrepubliek (1),
Hongarije (2),kal1ë (6), Korea (1), Nederland (1), Roemenië
(2), Spanje (4), Tunesië (1), Joegoslavië (2), USÁ (1).
Tot voorzitter van het congres werd gekozen de heer Semizoglu,
direkteur van het populiereninstituut van Izmit. Vice-voorzirters
werden de heren Tu Guang Han, leider van de Chinese delegatie en Vallée, Canada.
Tijdens een zitting van de IPC komt vrijwel alles wat mer de
populierenteelr te maken heeft ter sprake. Ten dele gebeurt dat
in de al eerder genoemde werkgroepen (Insekten, Ziekten,
Houtgebruik, Selektie en Veredeling), ten dele in de plenaire
zirting. Tijdens de laatste kwamen rwee rapporren uitgebreid
ter sprake, nl. één over het hoofdthema van de zitting (zie hierna onder II) en één over de ontwikkelingen op de populierehoutmarkt. Op deze rapporten kom ik hierna terug.
Tijdens de zitting wordt bovendien het volgende nieuwe Executive Committee gekozen voor de komende periode van vier jaar:

-

A.

S. Birler,

Turkije -

E. Giordano,

Italië -

Bela Kersztesi, Hongarije
H. A. van der Meiden, Nederland

-

Sin-Kyu Hyun, Korea

-

B. Quiquandon, Frankrijk

F. Jaime Fanlq Spanje- V. Steenackers, België
R. L. Johnson, U.S.A. - G. Vallée, Canada

- M. Viart, Frankrijk
De heer Viart werd benoemd tot voorzitter van het Executive

Committee.

n

Hoofdthema van de zitting

Gezien de toenemende betekenis van de populierenteelt in ontwikkelingslanden en de mogelijkheden van populier om samen
met de landbouw te worden toegepast werd anderhalf iaar geleden in Portugal door het Executive Committee besloten speciale aandacht te besteden aan ,,kombinatie van populieren- en
wilgenteelt met landbouw, ten nutte van samenleving op het

platteland". Elk lid van de IPC werd door de FAO benaderd
met het verzoek om een bijdrage te leveren aan dit tot hoofd-

thema van de zitting gekozen onderwerp.
In het kader van dit hoofdthema werd aandacht besteed aan de
volgende punten:
1 De ekologische aspekten vandekombinatiepopulierenteeltlandbouw en mogelijke veranderingen in de teelttechniek.
2 Ekonomische en sociologische aspekten van de kombinatie.
3 De produktie van bio-massa en verwerking daarvan tot nuttige produkten voor de samenleving.
4 De energie-balans van teelt en oogst.
Op de belangrijkste punten uit het samenvattend raPPort over
het hoofdthema zal ik in het kort ingaan:

I Ekologisclte en technisclte
1.1 Populierenopstanden

aspekten

De kombinatie van populierenbos met landbouw is alleen mogelijk zolang het bos niet te dicht wordt. Daarom moet de plantafstand zorgvuldig worden gekozen, waarbij mede rekening
moet worden gehouden met eisen van de te telen landbouwprodukten. In het algemeen past men de kombinatie gedurende
twee à drie jaren toe. Een zeer goede kombinatie is die met
mais, de minst gewenste die met gewassen die in de herfst nog
op het land staan.
Een probleem is de schade die onkruidbesrijding van het landbouwgewas aan de bomen kan toebrengen. Proeven met mais
in Frankrijk hebben aangetoond dat maksimaal 3 tot 4 kilo
werkzame stof van simazin per hektare kan worden toegepast.
De watervoorziening is erg belangrijk; is deze onvoldoende dan
treedt te grote konkurrentie steeds ten nadele van de populieren
oP.

In Spanje is uitgebreid onderzoek ged,aan naar afwisseling van
populierenteelt met landbouwgewas (wisselbouw); na een periode met populierenbos bleek de aaltjespopulatie aanzienlijk te
zijn afgenomen.

Duidelijk bleek uit de enquete in de meer ontwikkelde landen,
bijvoorbeeld in I7est Europa, dat de kombinatie van populieren
met landbouwgewassen niet meer opgewassen is tegen de eisen
van de mechanisatie in de landbouw, en daarom sterk terrein
vediest. De ontwikkelingslanden kwamen helaas met zeer weinig gegevens, zodat over de ontwikkeling van deze teeltkombinatie dáár weinig te zeggen viel.

L2

tVeg- en grensbepl.antingen

De hiervoor genoemde ekologische en technische beperkingen
bij opstanden gelden ook voor weg- en grensbeplantingen.

4

Vooral in I7est Europa is er een duidelijke trend naar vermindering van de rijbeplantingen langs perceelsgrenzen hoewel
regionaal, b.v. in delen van 'West-Frankrijk dit systeem nog
steeds op grote schaal wordt toegepast. Typerend voor het teruglopen van het aantal weg- en grensbeplantingen in een aantal
landen is Italië waar in 1958 nog 125.000 ha van dergelijke
beplantingen aanwezig was en nu nog slechts 50.000 ha. In
Árgentinië daarentegen spelen ze nog steeds een zeer belangrijke rol in het dal van Rio Negro waar maar liefst 40 miljoen
populieren staan. Ze komen meestal voor in dubbele rijen met
plantafstanden van twee tot drie meter. Vermeldenswaard is
ook dat in Canada veel populieren in weg- engrensbeplantingen
voorkomen; dit is vooral het geval in Manitoba, Saskatchewan
en Alberta, waar tussen 1910 en 1965 29 miljoen populieren
werden geplant.
Voorzover men nog populierenrijen plant zijn de eisen aan de
te planten klonen meer uitgesproken dan voor opstanden; smalkronigheid, windresistentie en een minimaal optreden van waterloren staan hoog genoteerd. De grootste populariteit voor
weg- en grensbeplantingen in \7est en Midden Europa blijkt
dan ook de 'Robusta' te hebben.
Het is merkwaardig dat nog steeds niet een goed inzicht kan
worden gegeven in de konkurrentie die populieren langs perceelsgrenzen de daarnaast geteelde gewassen aandoen.
Het spreekt vanzelf dat voor wegbeplantingen de bezwaren van

de zijde van de landbouw minder gelden dan voor beplantingen
langs perceelsgrenzen. Ze hebben naast een belangrijke landschappelijke invloed tevens een betekenis voor de houtproduktie. Dit heeft tot gevolg dat blijkens de enquete, ook van officiële zijde de belangstelling voor wegbeplantingen van populier
en wilg in bepaalde landen sterk toeneemt. In Zuid-Korea, een
land waarin de populierenteelt een enorme onrwikkeling doormaakt zijn in de laatste jaren 6500 km wegbermen met populieren beplant terwijl ook in China zeer grote aandacht hieraan

wordt

besteed.

1.3 Populier

en het milieu

De betekenis van de populier voor het landschap werd

reeds

vermeld. Daarnaast maken verschillende landen melding van de
betekenis van populier bij de bestrijding van erosie en bij het
'Robuta': E*ropa's pop*lainte ueg- en greuboom.

hersrel van geërodeerde gebieden. Spanje noemt in dit verband
het aanpassingsvermogen van populierewortels van groot belang. Inderdaad weten wij uit vroeger onderzoek in Nederland
dat populieren niet alleen een sterk vertakt oppervlakkig wortelstelsel hebben maar in bepaalde gronden ook tot op grote

diepte wortels ontwikkelen.
Uit Spanje en Frankrijk komen opmerkelijke mededelingen
over het gebruik van populierenbeplantingen bij de zuivering
van afvalwater. Volgens inÍormatie uit Spanje zou een hektare
populierenbos nodig zijn om het afvalwater van 200 inwoners
te kunnen zuiveren. Bovendien is daarbij sprake van een aanzienlijke groeiverbetering van de bomen (i0 /e en meer).
Ook in Frankrijk, vooral bij Parijs, worden populieren voor dit
doel gebruikt. Daarbij moet echter wel de kanttekening worden
gemaakt dat in een gematigd klimaat waterovedast kan ontstaan
als naast de bevloeiing in de vegetatieperiode bovendien veel
regen valt; dit telt minder voor de landen rond de Middellandse
Zee.

2 Ekonomische en sociologische aspektm
2.I Ekonomische aspekten

In Frankrijk heeft men berekend dat de kosrprijs van populiere'
hout dat geteeld wordt in kombinade met landbouwgewassen
lager is dan die in een pure populierenopstand. Het is mogelijk
door de kombinatie de omloop van de populier met twee jaar
te verminderen of wel, bij dezelfde omloop, de waarde van de
interne rentevoet met een half punt te verhogen.

2.2

Sociologische aspekten

Voorzover sociologische aspekten genoemd ziin in de anrwoorden van de verschillende landen blijken deze vooral betrekking
te hebben op konfliktsituaties. Daarbij moet wotden opgemerkt
dat mededelingen daarover vrijwel uitsluitend uit Slest-Europa
kwamen.

Onenigheid tussen bezitters van populierenbeplantingen en aangrenzende boeren is meestal het gevolg van een te kleine afstand
tussen de bomen en het aangrenzende bouwland. Zo bestaat in
Frankrijk een wettelijke minimumafstand van bomen tot perceelsgrens van slechts twee meter. In Italië varieert deze minimum afstand van drie tot negen meter, soms zelfs van vijftien
ror twintig meter, afhankelijk van de regio.
Nederland heeft speciaal melding gemaakt van de hier bestaande herplantplicht die een negatieve invloed heeft op de bereidheid van grondeigenaren om populierenbos te Planten. Daarbij
komt nog het zeer grote verschil in steun aan landbouw en bosbouw, hetgeen populierenteelt voor de boeren er niet aanrekkelijker op maakt. Hetzelfde wordt gekonstateerd in Frankrijk
en ltalië. In EEG-verband zou aan die ,,oneedijke" konkurrentiepositie van de bosbouw veel meer aandacht moeten worden gegeven.

In gebieden buiten ïTest-Europa is de weerzin van landbouwers
tegen het planten van populieren veelal geringer, mede bepaald

door doelgerichte maatregelen van de overheid. Dit heeft bijvoorbeeld in Zuid-Korea tot gevolg gehad dat russen 1975 en
1980 her populierenareaal van ongeveer 140.000 ha op ruim
500.000 ha is gebracht!

3

Prod'uátie en aertuerking

aat

bio-nzatsa

Her woord ,,bio-massa" duikt tegenwoordig in veel bosbouwdiskussies op. Bedoeld wordt de totale massa van de bomen, dus

niet alleen de stam maar ook takken, bladeren en wortels. In de
praktijk wordt echter ook vaak over bio-massa gesproken terwijl
de wortels buiten beschouwing blijven.
De oogst van de hele boom is alleen zinvol indien hij geheel of
deels wordt verspaand. Het is duidelijk dat spaanders uit takken
relatief veel schors bevatten terwijl de aanwezigheid van blad
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de kwaliteit van hec produkt nog eens verder verlaagt. Dit betekent dat verwerking van de hele boom alleen zinvol is voor
bepaalde sortimenten pulp en houtplaten en voor energiedoeleinden; onder het laatste kan men verschillende toepassingen
samenvatten, van simpelweg verbranden ror de winning van
vloeibare brandstof.
Omdat het zoeken naar andere energiebronnen dan aardolie
zeer grote, ook politieke belangstelling geniet hetgeen in de beschikbare financiële middelen tot uiting komt, is het begrijpelijk dat ook het bosbouwkundig onderzoek zich daarop heeft
gestort. In dar kader wordt o.a. aandacht besteed aan snelgroeiende beplantingen mer zeer korte omlopen, waarbij vooral
met populier en wilg wordt geëksperimenteerd. Men heeft zelfs
de naam ,,energie-beplantingen" ingevoerd, mijns inziens een
wat onzinnige benaming omdat dergelijke beplantingen niet
alleen maar voor energiedoeleinden kunnen worden gebruikt
en het zeer de vraag is of andere bestemmingen financieel niet
veel aantrekkelijker zullen blijken te zijn.
Een dergelijke beperking heeft de Stichting Industrie-Hout
zeker niet voor ogen gestaan toen zij, al acht jaar geleden, een
onderzoek begon naar de mogelijkheden om bij zeer korte omlopen grote hoeveelheden populierehout te produceren.
Daarover hebben wij tijdens de zitting van de IPC gerapporteerd. Blijkens de rapportage wordt onderzoek in ,,mini-omloop"-beplantingen verder vooral verrichr in Noord-Amerika
en Frankrijk. Daarbij lopen de aantallen planten per ha sterk
uiteen: 1400 tot 20.500 in de USA, 27.000 in Ontario (Canada),
3.000 tot 6.000 in Frankrijk en 1.700 tot 2.500 in Nederland.
Ook de omlopen w^atÍr ar wordt gesueefd lopen sterk uiteen,
nl. van één tot zreven jaar. Er wordt in de regel intensief bemesr.
In Canada blijkt de kostprijs van dergelijke beplantingen 33
dollar per ton droge stof te zijn, in de USA $ 21 tot $ 30 per
ton. In Nededand zijn deze kosten blijkens her rapport van de
SIH aanzienlijk hoger, nl. $ 60 per ton droge stof, mede door
de hier relatief dure grond. Naar mijn mening moet men dit
soort beplantingen dan ook voor onze omstandigheden als momenteel nog niet haalbaat beschouwen.
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Energi.ebalans

Over dit onderwerp is weinig meegedeeld. Onderzoek in Spanje
heeft aangetoond dat in een kombinatie van populierenteelt en
landbouwgewassen het energiedeficir van de landbouw wordt
gekompenseerd door de energie-opbrengsr van de houtteelr.
Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dar de
energie-opbrengst van biomassa-produktie bij zeer korre omlopen 10 tot 15 maal groter is dan de energie-inzet.

In

De houtmarkt

De IPC had mij gevraagd om voor de derde maal een rappotr
in te dienen over de markt van populierehout in de wereld.
Evenals zcs jaar geleden is daarbij gebruik gemaakt van een
enquete onder alle landen die lid zijn van de IPC. Over
derwerp zal in ,,Populier" een apart artikel verschijnen.

w Andere onderwerpen
- Het verslag van de werkgroep ,,Ziekten"

dit

on-

leverde weinig
nieuws op.
- De werkgroep ,,Insekten" heeft in haar verslag als belangrijkste boorder de Saperda carcharias gerapporteerd. In Italië is
een onderzoek uitgevoerd in 11.000 ha populierenbeplantingen
waaruit bleek dar het insekt aanwezig was in 50 /o van de opstanden en dat binnen elke opstand gemiddeld 9 7o van de bomen was aangetast.
Spanje en Italië melden een vermindering van de schade door
Cryptorhynchus laparhi als gevolg van verbeterde teeltmethoden

in kwekerijen en een meer doelmatige chemische bestrijding in
jonge beplantingen.
Paranthrene tabaniformis wordt als zeer gevaarlijk beschouwd

in Roemenië en in kwekerijen in Spanje,
Hongarije, Joegoslavië, maar wordt ook elders uit Europa gevoor moerbedden

meld.

Nederland rapporteerde een toeneming van schade in wegbeplantingen door Cossus cossus, de wilgehoutrups.
Als belangrijkste bladaantaster wordt de satijnvlinder Stilpnotia
salicis gemeld. Verder wordt vooral uit Italië veel schade gerapporteerd door Phloeomyzus passerinii, een stamluis.
Chemische besuijding van insekten is nog steeds de meest toegepaste methode en vrijwel overal worden nieuwe insekticiden
getest om andere, meer gevaarlijke, te kunnen vervangen. Over
biologische bestrijdingsmethoden wordt vrijwel niets medegedeeld.

- De

werkgroep ,,Houtgebruik" heeft een zeer gedetailleerd
formulier opgesteld voor de beschrijving van houteigenschappen. Verder wordt melding gemaakt van uitgebreid onderzoek
naar de houteigenschappen van wilg in Argentinië, terwijl in
vrijwel alle landen meer of minder intensief onderzoek van populierehout plaatsvindr. Uiteraard kwam ook in déze werkgroep
de toepassing van hout voor energiedoeleinden ter sprake zonder dat daarbij veel opzienbarends naar voren kwam.
- In veel landen wordt intensief gewerkt aan de veredeling en
de selektie van populier. In Europa zijn België en Nederland
op dit gebied ver gevorderd. Italië begint iets van zijn achterstand in te halen; in verschillende delen van het land wordeo nu
1000 klonen getesr. In China zijn tientallen soorten, variëteiten
en rassen van populier aanwezig. Gedurende de zitring van de
IPC heeft de Chinese delegatie een lijst van deze populieren
uitgereikt. Er zal kontakt met China worden opgenomen om te
bezien in hoeverre daar aanwezige populieren als basismateriaal
kunnen dienen voor de veredeling in andere landen. Een belangrijk initiatief hiertoe is genomen door onze landgenoot, de
heer Schmeil van Kraayenoord, sinds lang werkzaam in NieuwZeeland.
- rJ7at betreft plantsoen werd meegedeeld dat de methode om
éénjarige populieren te verplanten, af te zetten en tot éénjarige
scheut op tweejarige wortels te laten doorgroeien terrein verliest. In Nederland heeft het aldus gekweekte plantsoen nooit
enige betekenis gehad. Onderzoek van de Stichting IndustrieHout heeft trouwens aangetoond dat het geen specifieke voordelen bezit. In andere \7est-Europese landen, vooral in Italië
en Duitsland, was het echter een veel gebruikte plantsoensoort.
Het is evenwel duur; onderzoek in Frankrijk heeft aangetoond
dat de kostprijs 70 % hoger ligt dan die van éénjarig plantsoen.
Een originele, vrij nieuwe methode wordt uit Spanje (Granada)
gerapporteerd; het gaat om twee jaar oude poten, gekweekt op
moerstoven. Deze laatste worden in ri,ien in jonge beplantingen,
tussen de rijen van de toekomstige opstandsbomen en gelijktijdig daarmee geplant. Aldus heeft men geen ekstra grond voor
het kweken van plantsoen nodig.
- Op het gebied van de teelt van populier komt nog steeds het
meeste nieuws uit Nededand. Dit is al jaren zo. ITij hebben
deze keer vooral aandacht besteed aan de invloed van de bodem
op de ontwikkeling van populier, inbegrepen de bemesting. De
lezers van dit tijdschrift hebben de afgelopen jaren regelmatig
van deze ontwikkelingen kennis kunnen nemen.

In Frankrijk heeft men bij 'Robusta' en'I 274', geplant in beekdalen, gekonstateerd dat de beste groei plaats vindt bij een
zomergrondwaterstand van ongeveer 40 cm.
Over plantafstanden komen de meest uiteenlopende opvattingen
naar voren. In het algemeen kan men wel konstateren dat geleidelijk wordt overgega í n M kleinere plantafstanden, 3 tot 5
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meter. Onderzoek hiernaar gart vaak samen met dunningsproeven. Dit onderzoek is echter dermate gekompliceerd doordat
verschillende klonen verschillend reageren, de bodemkwaliteit
een zeer grote invloed uitoefent en de kosten- en opbrengstverhoudingen van land tot land en zelfs binnen een land aanzienlijk uiteenlopen dat het zeer de vraag is of men in dit opzicht aan een internationale rapportage iets heeft.

V
1

Enkele konklusies

De konferentie is van bevredigend niveau geweest. Er

heb-

ben intensief diskussies plaatsgevonden waarbij opvallend was
dat deze veel meer dan voorheen gevoerd werden door andere

landen dan die uit West-Europa. Dit is daarom van belang omdat de !7est-Europese landen, oprichters van de IPC, gedurende
lange tijd het beeld van deze organisatie bepaalden.
2 Opmerkelijk was de goede inbreng van de Volksrepubliek
China, nog slechts zeer kort lid van de IPC. Men stelde zich
zeer open voor zowel het geven als ontvangen van informatie
en onderhield uitstekende kontakten met andere delegaties.
3 Het lijkt een taak van het Executive Committee om vast te
stellen langs welke hoofdlijnen de IPC in de komende periode

zal moeten werken. Naar mijn mening zal bijzondere aandacht
moeten worden besteed aan aanpassing van de wijze van populiereteelt aan ter plaatse heersende omstandigheden en mogelijkheden, en, in de tweede plaats aan de uitbreiding van de inventarisatie van populieresoorten en -rassen in de wereld, mede als
basis voor de selektie en veredeling.
4 In verband met de eerstgenoemde hoofdlijn moet worden
opgemerkt dat ook tijdens de ekskursies in Turkije weer gebleken is dat bepaalde Europese landen teveel hebben getracht om
hun eigen wijze van teelt, gebaseerd op hàn omstandigheden,
te introduceren in andere landen, waaronder ook onrwikkelingslanden die meestal een geheel andere struktuur van houtverbruik
hebben. Uit gesprekken met enkele Turkse houtindustriëlen is
mij gebleken dat de op zwaar hout gerichte produktiewijze dan
ook leidr tot onvoldoende verwerkingsmogelijkheden in de
Turkse industrie en, voor zover deze wel aanwezig zijn, tot stagnatie bij de afzet van haar produkten. In dit verband bestaat

Subsidie voorkomt ondergang van duizenden knolwilgen

landschap behouden worden.

Het Ministerie van Landbouw en Visserij houdt zich sinds jaar
en dag bezig met de landschapsverzorging, hetgeen o.m. blijkt
uit het stimuleren van aanleg en onderhoud van landschappelijke beplantingen, het begeleiden van ingrepen in het landschap,
het restaureren van ruinwallen (op Texel) en het van de onderUit Ned.

Staatscourant, 16 december 1980.

maar die men in vele landen in het Mediterraan gebied tegenkomt.
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Op schriftelijk verzoek van de heer C. \7. S. van Kraayenoord uit Nieuw-Zeeland werkzaam bij het National Plant Materials Centre in Nieuw-Zeeland, heb ik de IPC gevraagd steun
te verlenen aan zijn opzet om in 1981 een bezoek te brengen
aan China, waar vele soorten, variëteiten en rassen voorkomen.
Hij heeft al kontakten gehad met de botanische ruin in Peking
en wil nu trachten om zaad en stekken te verzamelen van balsempopulieren.
Na een langdurige diskussie heeft de IPC besloten dat de FAO
gevraagd zal worden in een brief aan de regering van NieuwZeeland, zijn sympathie te betuigen met de opzet van deze reis
naar China, terwijl voorts ook alle leden van de IPC gevraagd
zal worden de heer Van Kraayenoord suggesties en wensen in
verband met deze reis te doen toekomen. De Chinese delegatie
deelde mee alle medewerking aan dit projekt te willen geven.
7 Teleurstellend was de zeer geringe speciale inbreng van de
leden van de IPC aan het hoofdthema van het congres. Alleen
België, Frankrijk, Italië, Nededand, Nieuw-Zeeland en Spanje
hadden op de enquête geantwoord.
Vooral opvallend is het ontbreken van een inbreng van de ontwikkelingslanden die toch in ruime mate lid zijn van de IPC.
In dit verband kan men zich afvtagen of een betere begeleiding
in dergelijke situaties van de kant van de FÁO en het sekretariaat van de IPC mogelijk zou kunnen zijn. Door die geringe
deelname aan dit juist op de ontwikkelingslanden gerichte thema is de waarde van het rapport over het hoofdthema voor de
Derde Wereld betrekkelijk.

*

Mede gezien de grote waarde die het Ministerie van Landbouw
en Visserij hecht aan de betekenis van vrijwilligers bij de landschapsverzorging, heeft Minister Braks besloten niet alleen de
subsidieregeling voor het knotten van bomen te vedengen met
drie jaren tot en met 1983, maar deze subsidie vanaf I januari
198i ook mer 25 procenr op te trekken tot Í 5,- per boom.
De afgelopen vijÍ jaar konden door de subsidies van het Ministerie van Landbouw 3i0.000 knotbomen met achterstallig
onderhoud behandeld worden. Vele duizenden bomen werden
zodoende van de ondergang gered. Naar schatting komt nog een
half miljoen bomen voor subsidie in aanmerking, hetgeen een
bedrag van 2 à 3 miljoen gulden betekent. Dankzij deze financiële injektie van Minister Braks kunnen de duizenden vriiwilligers doorgaan met hun werk. ten dienste van het landschapsbeheer en kan de knotwilg als karakteristieke boom voor het

r

interesse voor afzetmogelijkheden in \West-Europa, zowel voor
populiere-rondhout als daaruit vervaardigde produkten, terwijl
men in Turkije zelf de eigen houtproduktie hard nodig heeft.
5 Ten aanzien van de tweede in punt 3 genoemde hoofdlijn
kan worden opgemerkt dat het juist ook voor ontwikkelingslanden van groot belang is dat meer soorten en klonen worden gevonden die voor hun specifieke omstandigheden bruikbaar zii.n.
Ook in Turkije blijkt veel te veel van de Italiaanse kloon 'I 214'
geplant te worden, een toestand die grote risiko's in zich bergt

gang redden van monumentale bomen.
Hoewel het beheer van landschappelijke elementen in het algemeen geen onderdeel meer vormt van de huidige ekonomische
akriviteiten in het landelijke gebied staat daartegenover dat
juist mensen uit de verstedelijkte, industriële samenleving aan
her bestaande landschap, met zijn karakteristieke beplanting,
grote belevingswaarde toekennen en er geen vrede mee hebben,

dat deze wordt aangetast.
Tussen de maatschappelijke behoefte aan instandhouding van
een aantrekkelijk landschap en de ekonomische mogelijkheden
helaas een groot spanningsveld, dat slechts met goede overheidsbegeleiding valt op te heffen. Beheer oP grote schaal van
een veelheid van kleine landschappelijke elementen is voor een
overheid een zeer kostbare aangelegenheid en kan daardoor op
langere termijn een moeilijk houdbare situatie scheppen. Daarom zal ook onze stedelijke samenleving zelf daadwerkelijk een
bijdrage aan het beheer moeten leveren.
Het is in dit opzicht verh€ugend dat vooral plaatselijk een sa-

zit

menspel met boeren groeiende is, waarbij niet-agrariërs veel
vrije tijd steken in vrijwillig landschapsbeheer. Deze inzet, mits
van duurzame aard, zou de instandhouding van op zich voor de
bedrijfsvoering soms moeilijke landschappelijke siruaties voor
de landbouwers wellicht akseptabeler kunnen maken.

