ACTUEEL
Eerste autochtone plantsoen dit jaar de grond in

lnheemse bomen en struiken bedreigd in
voortbestaan
De echte inheemse boom-

en struiksoorten in NederIand zijn merendeels sterk

Bert Maes
bracht vorig
laar met een
aantal belangstellenden een

bedreigd. Met het wegvalIen van dit materiaalverdwijnt ook het genenmateriaal. Herintroductie kan
verdere achteruitgang beperken. Het eerste autochtone plantsoen wordt dit

bezoek aan

enkele lokaties
met autochtone bomen en
struiken bij de
Lutte in
Twente.

iaar in Landinrichtingsprojecten aangeplant.
De achteruitgang van houtige

soorten en populaties kent verschillende oorzaken. Een aantal bevindt zich aan de grens
van hun verspreidingsgebied.
Onderscheid tussen dit 'uitheems' materiaal is moeilijk.
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Een specifieke beschermende
wet- en regelgeving is er vrij-

t,
ö
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wel niet.
Tot deze conclusie komt Bert
Maes na een onderzoek voor het
Informatie- en Kennis Centrum
Natuur, Bos, Landschap en Fauna (IKC-NBIF) en het Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek
(lBN), beiden gevestigd in

75 inheemse houtige gewassen

èn voor herintroductie.

lnventarisatie

Wageningen. Zijn bevindingen
heeft Maes vastgelegd in IBN-

In het verlengde van dit onderzoek heeft Maes een landelijke
inventarisatie verricht van in-

rapport 020 'Genetische lcwaliteit inheemse bomen en struiken'. Hierin pleit hij voor een

heems genenmateriaal in OostTwente, het rivierengebied en
Zuid-Limburg (IBN-rapport nr.

analyse van de verspreiding en

041). Maes geeft

zeldzaamheid van de circa

in het voorkomen en de geneti-
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van redenen kunnen stukken worden geweigerd of
ingekort.

Onraad?
tr et veel olezier las ik in de column

lVl

s.hon r.n het onraad van Bert

Jan-

namelijk beter dat ze slecht
overje spreken dan dat ze niet overje
sen. Het is

spreken, zoals Jacob Catz zei. Ik ben het

bijna geheel eens met de inhoud. Zelfs
dat rammelen, drijfzand, raadsel en onraad vind ik wel spannend. Ik geloofdat
de zogenaamde Vernieuwde Methode
Raad, die buiten mijn weten tot stand
kwam en waarbij onderhoudskosten ter
Tuin & Landschap 4 (1994)

autochtone bomen en struiken
gaan ditjaar de grond in.
Het onderzoek leert dat nog
steeds soorten en populaties in
hun voortbestaan worden bedreigd. Oorzaken die Maes
noemt: onbekendheid bij be-

sprake komen, reden is voor de verwarring. In die vernieuwingen schuilen de
fouten die de columnist aanroert. Hij bestrijdt dat de basiswaarde afgeleid mag
worden van onderhoudskosten. Ik ook.
Daarover zijn we het dus eens. Mijn basiswaarde ging uit van de handelsprijs
(waarde) van een boom 16/18 aangekocht bij de Nederlandse boomkwekerij
en de waarde stijgt dan bij het dikker

De inhoud van geplaatste
lezersbrieven valt buiten de
verantwoordelijkheid van
de redactie. Zonder opgaaÍ

f,

hierin inzicht

sche waarde van inheemse bomen. De gegevens zijn vorig
jaar al door Staatsbosbeheer en
de Stichting Bronnen benut om
zaden te winnen en plantsoen
te produceren. De eerste-

worden evenredig met het oppervlak
van de dwarsdoorsnede. Verder niets.
Het heeft niets te maken met onderhoudskosten. Het hoe en waarom zou
hier te ver voeren. Het staat in 'Groen'
van april 1970 met nog veel meer achtergrondinformatie. Ik laat ook niet de
waarde van oude bomen afnemen door
conditievermindering door lagere levensverwachting. Een oude boom kan
kerngezond zijn. Mijn conditiewaarde
staat los van de ouderdom. We zijn het

heerders, schaalvergroting en

wijzigingen in het landschap,
wijzigingen in het beheer, gebruik van uit 'uitheems' zaad
gekweekt plantmateriaal van
inheemse bomen en struiken.
De rapporten 020 en 041 kosten
elk/25 en zijn te bestellen door
de kosten over te maken op
gironummer 948540 of banknummer 539105988 van IBNDLO in Wageningen onder ver-

melding van rapportnummer.

dus weer eens. Onraad zegt dat bij
'Raad' iedere soort evenveel waard is.
Dat heeft de 'vernieuwing' aangebracht,
hetgeen ik betreur. Ik gaf populier, wilg
en els een reductie tot 40% van de waarde van andere bomen. We zijn het dus

voor de derde maal eens.
Op één punt ben ik het niet eens met
BertJansen. Een prachtige solitair in het
stads- of dorpscentrum zo op het marktplein bij het stadhuis en de kerk, moet
de hoogste

kwaliflcaties krijgen. Een

ge-

meente die zo'n boom in stand houdt,
zal in het omliggende gebied ook zorgen
dat er bomen staan en dat het geen

betonwoestijn wordt. Geen cultuurpessimist worden, meneerJansen. Dan zijn
we het op al uw punten eens en ben il<
geen 'Raadsel' meer voor u en hoef ik

niet meer'rammelend' in het'drijfzand'
weg te zakken.
André Raad, Rotterdam.

