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jl. is in Sint-Oedenrode een informatieve bijeenkomst gehouden onder de titel: 'De aanleg van tijdelijk bos en heÍ beplanten van bermen kunnen lonend zijn'.
HeÍ was de Íweede van drie bijeenkomsten die verspreid in de provincie Noord-Brabant
over dit onderwerp worden belegd met als doel alle gemeenten, gewesten, rekreatie- en waterschappen in de gelegenheid te stellen met deze vormen van grondgebruik kennis te maken
en hierover van gedachten te wisselen.
Deze voorlichtingsmiddagen over de aanleg van tijdelijk bos en berrnbeplanting worden gegeven in het kader van heÍ'HoutprodukÍieplan provincie Noord-Brabant', met welk plan de
provincie op eigen wijze mede gestalte wil geven aan het rijksbeleid op het gebied van de
bosbouw en de houtproduktie.

richting landelijk gebied) ingegaan op de
planologische aspekten en het te voeren
provinciale beleid bij bosuitbreiding in
Noord-Brabant en tenslotte gaf ir. J. Vol-
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De ongeveer 50 belangstellenden - deze
keer uit Midden- en Zuid-Oost Brabant werden door burgemeester mr. G.M. van

Houtproduktie Nederland die sprak mede

Oerle, die als gastheer namens de gemeen-

verhinderd was.

muller, directeur van de Stichting Bevordering Houtproduktie Nederland, een uiteenzetting over de aanleg en exploitatie van
populierenbos en bermbeplanting gezien
vanuit de praktijk; met name de aanleg- en
onderhoudskosten en de mogelijke vormen
van exploitatie kwamen uitgebreid aan de
orde. Tevens werd ingegaan op agrarische
en rekreatieve mogelijkheden in kombina-

tie met tijdelijk bos. Ir. Volmuller illu-

namens ing. W. van Dijk van de Provinciale

Griffie afdeling Economische Zaken, die

te Sint-Oedenrode optrad welkom gehe-

streerde zijn inleiding met een groot aantal
rekenvoorbeelden. Een aantal zeer sprekende berekeningen zijn hieronder opgenomen. (zie bijlage A ím E)
Na de pauze werden dia's vertoond, waaruit nog eens duidelijk de vele gebruiksmo-

Vervolgens werd door de consulent voor
bos- en landschapsbouw van Staatsbosbeheer, ir. G. Geerling het rijksbeleid op het
gebied van bosbouw en houtproduktie na-

ten. Vervolgens werden het beleid op rijksen provinciaal niveau en de economische en
praktische aspekten bij de aanleg van tijdelijk bos- en bermbeplanting door een aantal
sprekers ingeleid.
De economische betekenis van houtproduktie werd belicht door mevrouw drs. L.
van de Laar van de Stichting Bevordering

gelijkheden bleken die de populier biedt,
vooral ook in het kader van de tijdelijke be-

der uiteengezet. De daarbij behorende sub-

sidiemogelijkheden werden uitgebreid toegelicht.
Namens de Provinciaal Planologische

bossing en bermbeplanting.
In de daarna volgende discussie die door de
heer Volmuller werd geleid, kregen vooral

Dienst werd door ir. J. Iding (bureau in-
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de praktische voor- en nadelen van populie-

Leur werd gehouden, kon ook hier weer

ren als bermbeplanting veel

worden vastgesteld dat bij veel vertegen-

planologische aspekten en op de verschillende vormen van subsidie. Evenals bij de

woordigers van de uitgenodigde instanties
de belangstelling voor de aanleg van tijdelijk bos en bermbeplanting sterk is toegeno-

aandacht.
Daarnaast werd ook dieper ingegaan op de
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vorige voorlichtingsmiddag die in Etten-
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o Door de stimuleringssubsidie van het Ministerie van Economische
Zaken is de aanleg van populier financieel aantrekkelijk.
o De subsidie van Economische Zaken zorgt ervoor dat bos voor
niets kan worden aangelegd. Geld blijft over voor onderhoud.
o Geen renteverlies
o Tijdelijk bebossen met populier is voordeliger dan langdurig verpachten, o.a. door lage beheerskosten.
o Bij tijdelijk

.

bebossen is de eigenaar vrij.

Kennis van groeimogelijkheden, soorten populier, plantafstanden, omloop, e.d. zijn bepalend voor het uiteindelijke financiële resultaat.
. Bos moet extensief beheerd worden, het is geen stedelijke groenvoorziening.
o Bos biedt ook vele niet financiële voordelen.

