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Visserij op 28 november vorig jaar door het
planten van een populier het startsein had
gegeven voor de voorlichtingsaktie voor de
aanplant van snelgroeiende bomen, kon
ook de Nationale Populieren Commissie
niet achterblijven.
Immers, één van de belangrijkste doelstellingen van de N.P.C. is juist het geven van
voorlichting. Dit heeft geleid tot de aktie
'Pot en Stek' die in het afgelopen voorjaar
heeft plaatsgevonden.
Deze aktie kan met recht een succesvol begin worden genoemd van een nieuwe, in
1985 opgerichte, werkgroep van de N.P. C.:
de werkgroep Voorlichting. Ingesteld om

de voorlichtings- en promotiemogelijkheden van populieren nader onder de loupe te
nemen, is zij al gauw met een aantal concrete ideeën gekomen, waaronder deze speciale aktie.

Doel van de aktie, met als motto: 'Een
beetje meer bomen erbij, da's toch veel
mooier', was om aanca.150 burgemeesters

van gemeenten die (tijdelijk) overtollige
gronden in hun bezit hebben, een populier
in een sierpot te overhandigen. Op die manier zouden de burgemeesters zelf attent
gemaakt kunnen worden op de mogelijkheden van aanleg van snelgroeiend bos, ter-

wijl voor de omringende publiciteit ook
verdere bekendheid hieraan gegeven zou
kunnen worden.

Deze aktie loopt parallel aan aktiviteiten
van het Staatsbosbeheer inzake snelgroeiend bos, die op 28 november 1985 van start
is gegaan. De aktie van het S.B.B. ligt in
het verlengde van de doelstellingen van de
N.P.C. De promotionele aktie van 'Pot en
Stek' en die van het S.B.B. zullen elkaar
kunnen versterken met behoud van eigen

identiteit van de N.P.C.
De aktie'Pot en Stek'moet ertoe bijdragen
dat mensen, die meebeslissen om de groene

Burgemeester

K.F. Broekens van Gouda

kreeg de sierpot met populier uit handen van
de heer H. Lenderink (lid van de N.P.C. en
tevens redaktielid van

'

Populier')

toekomst van Nederland, gaan inzien dat
'eigen hout goud waard is'. Daarom zijn
een groot aantal burgemeesteÍs bij deze aktie betrokken, met name de burgemeesters
van die gemeenten waar veel gronden zijn
aangekocht, die op korte en middellange
termijn niet voor stedelijke bebouwing of
bedrijfsterrein kunnen worden bestemd.
De aktie attendeert op de mogelijkheden

en het (brede) nut van het planten en exploiteren van populieren.
Het duurzame effekt van de aktie is bereikt
door de burgemeesters een sierpot aan te
bieden met een op gedistingeerde wijze
aangebrachte tekst 'beetje meer bomen erbij, toch veel mooier'met verder een populiereblad. Uiteraard is ook voorlichtingsmateriaal bijgevoegd.
Start aktie

De aktie 'Pot en Stek'- de aanbieding van

(+ opschrift) met populierestek
en dokumentatie aan een aantal burgemeesters in Nederland - is op 8 februari
1986 van start gegaan. De burgemeester
van Rotterdam kreeg door de voorzitter
een sierpot

van de N.P.C. de heer Guldemond de eerste sierpot met stek aangereikt.
De TROS nieuwsshow besteedde in een 'life' radiouitzending er alle aandacht aan.
In drie afzonderlijke, over de zaterdagmiddag verspreide, rapportages zijn de achtergronden en het doel van de aktie door de
voorzitter van de N.P.C. op heldere wijze
uiteengezet.
Ingegaan is op:
het grote belang van de populier voor het

-

terugdringen van het enorme tekort op de
nationale houtbalans;
- de gunstige financiële aspekten voor de
populier en populierebos;
- de subsidiemogelijkheden;
- de relatief lage aanleg- en onderhoudskosten;
- en de landschappelijke mogelijkheden
van de populier, met zijn vele handelsklonen.

Een relatie is ook gelegd met de op dat moment gehouden 'Sylva-conferentie' in Parijs, waar veel regeringsleiders met klem
hebben gepleit voor de aanleg van nieuwe
bossen en bescherming van de nog bestaan-

de.
In de rapportages is ook duidelijk gemaakt
dat Nederland daarin moet bijdragen en dat

het beleid van de regering erop is gericht
door aanplant van -l- 30.000 ha (snelgroeiend) bos de eigen houtvoorziening van 87o
op relatief korte termijn op te voeren naar

+

17"/".

De heer Peper reageerde daarop dat Rotterdam al heel veel voor het groen heeft gedaan en jaarlijks miljoenen spendeert aan
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beheer en onderhoud in o.a. de rekreatiegebieden in en rond Rotterdam, waar ook
veel populieren zijn aangeplant.
Maar hij kondigde ook aan dat er nog veel
meer moet gebeuren. Op korte termijn verwachtte hij zelfs de aanplant van enige tientallen hectaren bos, waarin de populier een
dominante rol zal spelen.

Burgemeester Peper stelde dat het een
kunst is om meer in de eigen behoefte te
voorzien en dat we op moeten houden met
het 'roven' van hout in het buitenland, in
het bijzonder de Derde Wereld. Hij vond
de aktie van de N.P.C. van uitermate groot
belang.

De werkgroep 'Voorlichting en promotie'
prijst zich gelukkig dat op deze wijze de aktie van start is gegaan.

Aktie elders in het land
Na dit startschot, in een tropische kas van
Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, zijn in
tal van gemeenten in Nederland burgemeesters verrast met een fraaie sierpot. De
overhandiging werd veelal verricht door de
Consulent Bos- en Landschapsbouw van
Staatsbosbeheer of door één van zijn medewerkers. Hun inzet heeft veel bijgedragen
aan het succes van de aktie.
Tenminste één burgemeester liet weten dat
ze van plan was de sierpot mét populier als
kamerplant in haar kantoor te houden. Gezien de te verwachten groeisnelheid en de
nogal beperkte groeiruimte in de pot, zal
echter ook deze populier spoedig naar een
ruimere standplaats moeten verhuizen. Of
zou ook van populieren een'bonzai'-kulture mogelijk zijn?
Veel burgemeesters gaven overigens te
kennen, dat in hun gemeente reeds tot aanplant van snelgroeiend bos was besloten of
dat plannen in ontwikkeling waren.

Vaak ging het daarbij om beplanting van

voorlopig overtollige industrieterreinen.
Niet vreemd, als men zich realiseert dat in
Nederland enkele tienduizenden hectaren
industriegrond liggen, die de komende jaren vrijwel zeker niet in gebruik genomen
zullen worden.
Regionale kranten hebben dan ook in hun
verslaglegging van de aktie vaak ruimschoots aandacht besteed aan dit probleem
en verder melding gemaakt van de vele ge-

bruiksmogelijkheden van populier en de
verschillende subsidievormen, die aanplant

juist nu financieel aantrekkelijk maken.
In enkele provincies heeft een aktie een bijzonder karakter gekregen.
Allereerst in Groningen, waar alle burgemeesters namens de N.P.C. door de Consulent Bos- en Landschapsbouw van Staatsbosbeheer, Ir. P.P. Bosch, waren uitgenodigd voor de start van een nieuw bosproject
bij kuuroord Nieuweschans. Nadat de gedeputeerde Drs. B. Bos erin geslaagd was
om op eigen kracht een gat te graven in de
zware kleigrond, kon hij een populier planten, als eerste boom van het 'Hout-Akkerschans'. Dit 'kuurbos' zal uiteindelijk 40
hectaren groot zijn.
Voorafgaande aan de aanplant van die eerste boom, ging de Consulent in op de mogelijkheden van aanleg van snelgroeiend bos
op braakliggende industrieterreinen en woningbouwlokaties in Groningen.
De gedeputeerde vroeg zich aÏ welke economische mogelijkheden er voor bos in
Groningen zijn. Hij noemde daarbij het
planten van produktiebossen op enkele
honderden hectaren grond van het Havenschap (bij Delfzijl -red.), dat onder bepaalde voorwaarde een mogelijke oplossing zou

kunnen bieden voor de moeilijke financiële
positie waarin het Havenschap verkeert.
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Het tBurgemeestersbos'

Een waardige variant op de aktie 'Een
beetje meer bomen erbij da's toch veel
mooier', vond tenslotte plaats in Limburg.
Daar waren op uitnodiging van de N.P.C.,
georganiseerd door de Consulent van
Staatsbosbeheer, Ir. L.W.A. de Bot, op 24
april jl. vrijwel alle 69 (!) burgemeesters bijeen in de gemeente Melick-Herkenbosch
voor de aanplant van het 'Burgemeestersbos'.

Het was een gebeurtenis met een speciaal
karakter, zoals die waarschijnlijk alleen in
Limburg had kunnen plaatsvinden. Na de
inleiding door P. Steltman (afdeling in- en

externe betrekkingen van

Staatsbosbe-

heer), werden de aanwezigen door M.P.G.
Houben, burgemeester van Melick-Herkenbosch hartelijk welkom geheten. Dat
een ieder welkom was, bleek overigens al
uit de Limburgse vlaaien die ruimschoots
voorhanden waren.
De burgemeester onderbrak zijn speech
voor een muzikale bijdrage van de plaatselijke harmonie 'Concordia'. Hoewel op deze door-de-weekse dag niet op volle sterkte, waren er toch meer dan voldoende leden
aanwezig om de bijeenkomst luister bij te
kunnen zetïen. De eerste bomen werden
door Ir. J.L. Guldemond, voorzitter van de

N.P.C. aan de gedeputeerde P. Hilhorst en
aan mr. Ph. Houben, voorzittervan de Vereniging van Limburgse Gemeenten overhandigd.

Door Ir. J. Vollmuller van de stichting Bevordering Houtproduktie Nederland, werden ook de exploitatiemogelijkheden van
het Burgemeestersbos belicht.
Een plechtig moment was de tekening en de

overhandiging van het exploitatiekontrakt

van het 'Burgemeesterbos', door H.M.

Groenewegen, directeur van de'Houtbank', aan de voorzitter van de Vereniging
van Limburgse Gemeenten.
In deze fraaie oorkonde is vastgelegd dat de

Vereniging voor Limburgse Gemeenten
het belang van bosuitbreiding in Limburg
erkent en dat in het jaar 2001, een zekere

Per koets werden de populieren naar de plantplaats gebracht.
De

som geld uit de opbrengst van het hout aan
de Vereniging zal worden uitbetaald.
Om te benadrukken hoezeer de Vereniging

bur geme e ster v an M e lic k- H erkenb osch,

dhr. Houben, plant zíjn boom, geassisteerd
door dhr. Steltman van het S.B.B.

haar'Burgemeestersbos' serieus neemt,
werd de burgemeester van Melick-Herkenbosch tot houtvester-boswachter van het
bos benoemd.
Na deze toespraken en ceremoniën kon tot
de daadwerkelijke aktie worden overgegaan: de aanleg van het 'Burgemeestersbos' .
Met de harmonie voorop en gevolgd door

een zwarte wagen getrokken door twee
schimmels met de populieren erop, gingen
de genodigden in optocht het dorp door
naar de plantplaats. Daar, in het landschappelijke mooie gebied van het Roerdal, zou
het bos komen, als onderdeel van het landschapsplan van de ruilverkaveling in dit gebied.
Gelukkig bleken alle plantgaten reeds gegraven en was iedere plantplaats voorzien
van een bordje met de naam van een gemeente. Het feit dat de plantgaten - voor
iedere gemeente één - bovenàien nog geografisch gerangschikt waren: Maastricht
in het zuiden met Eysden er vlak naast, leverde enige hilariteit op. Dit hield zeker
ook verband met de gemeentelijke herindeling die hier nog uitgevoerd zal worden.
Met een schuin oog werd soms naar de
boom van de buur-gemeente gekeken en
gekontroleerd of die er ook wel goed bijstond!
Deze gebeurtenis die door de aanwezigen
zeer werd gewaardeerd én waarbij de vele
mogelijkheden van populier volop in het
licht zijn gezet,kan als een waardige afsluiting van de aktie van de N.P.C. worden beschouwd.

Nu is het woord aan de burgemeesters...

'Na gedane arbeid.. .' De burgemeesters (op deze foto de helft van het totale aantal deelnemers)
poseren nog even in 'hun' bos.
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