Herbebossing

Herbebossingsmethoden Op stormvlakten

232.4 : 421.1

Reafforestation methods on storm-damaged areas
N. A. Leeken·A. H. Schaafsma
RUksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp"

Inleiding

Summary

In Nederland besloeg het areaal aan stormvlakten
meer dan 5000 ha, waarvan ongeveer 4000 ha werd
ingenomen door dennen (voornameliJk groveden),
de overige 1000 ha door fUnspar en douglas. Op
deze terreinen zUn de omstandigheden zodra het
hout is geoogst, totaal verschillend van die op de
traditlonele kapvlakte. Naast het verspreid liggend
kapalval komen veel losse slobben voor, die grote

"he gales of November 1972 and April 1973 damaged
more than 5000 ha -of forest area in the Netherlands. Different methods are requlred for reafforestation of these areas. Far th is reason a number
of reafforestation methods were performed on
different terrains ta compare casts and time consumption.

obstakels zUn op het terrein. Bovendien zUn de af-

welke uit de aangeboden vlakten zUn gekozen op

metingen van het achtergebleven hout groter doordat vele bomen gebroken zUn. De herbebossing van

grond van een typering van de terreinomstandigheden in een vooronderzoek. Van deze terreinen
worden de opgenomen op stands- en terreingege-

stonnvlakten zal daarom anders dienen te geschie~

den dan onder normale omstandigheden gebruikelUk
is.
Gezien ook de schaarse informatie die over dit

onderwerp beschikbaar is, is een onderzoek opgezet
met het doel op korte termiIn inzicht te verkrUgen
op welke wUze de herbebossing onder de verschrIlende omstandigheden zal moeten verlopen om

te komen tot een zo doelmatig mogelUke wijze van
bosaanleg op stormvlakten.
Het onderzoek wordt hier verkort weergegeven.
Voor een meer volledige informatie wordt verwezen

vens vermeld -in tabel 2. Tevens zijn in deze tabel
enige gegevens opgenomen van de aangelegde opstanden.
Van 'de methoden, die technisch uitvoerbaar waren,
zijn tijdstudies gemaakt ter bepaling van de benodigde manuren en kosten per ha. waarmee de me-

thoden per stormvlakte met elkaar zijn vergeleken.
Door de veelheid van methoden en de bij de uitvoering benodigde oppervlakte permethode was
het praktisch niet te realiseren het onderzoek zodanig op te zetten, dat een statistische verwerking
mogelijk was. Bij vergelijl<ing van de methoden

naar de uitgebreide publikatie. (Uitvoerig verslag
van het Bosbouwproefstation Band 12 nr.l, 1974.
Daar de plantwerkzaamheden in Garderenin maart
1975 zijn uitgevoerd, konden deze gegevens hierin
niet verwerkt worden).

Uitkomsten

Omschrijving van het onderzoek

Technische uitvoerbaarheid Bij de beoordeling van

In een vooronderzoek is een inventarisatie gemaakt

van methoden volgens welke stormvlakten kunnen
worden herbebost. Uit deze inventarisatie is een

aantal bruikbare methoden geselecteerd, waarvoor
de benodigde apparatuur besohikbaar was. Deze
methoden worden vermeld In tabel 1.
Methode 9 is -aan het onderzoek toegevoegd om na
te gaan hoe de ontwikkeling van de stormvlakte
de technische mogelUkheden van herbebossing beinvloedt.
Het onderzoek is uitgevoerd op vier stonmvlakten,
VerschUnt tevens als Bericht nr. 88 'Ian "De Dorschkamp",
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kunnen dan ook niet meer dan tendenzen worden
aangegeven.

de technische uitvoerbaarheid is voor de overzichtelijkheid een onderscheid gemaakt tussen terreinvoorbereiding, machinaal planten en planten in
handkracht
Terreinvoorbereiding Van de verschillende vormen
van terreinvoorbereiding kan puntsgewijs het volgende worden opgemerkt:
het gebruik van de plantgatenwoeler direct
op de stormvlakte (methode 7) was zelfs onder de
relatief gunstige omstandigheden in Heerde niet
mogelijk.
BU het vrijmaken van circa 3 m 'brede plantstroken met de wiellader (methode 3) in Emmen kregen

Tabel 1.

Onderzochte herbebossingsmethoden

methode machInes

omschrUving werkzaamheden

3

plantmachine
wiellader met puinvork plantmachine
wieUader met puinvork -

,losse stobben en grote takken op rUIen zetten
verkleinen resterend takhout
machlnaa'l planten
109se stobben en kapafval op rillen zetten
machinaal planten
plantstrook van ca 3 m vrUmaken van 109se stobben en

4

plantmachine
hydrautlsche kraan

5

klepelmaaier

6

klepelmaaier
plantgatenwoeler

7

plantgatenwoeler

8

geen
geen

machInaal planten
,losse stobben en grote takken op rillen zetten
planten In handkracht
kapafval verkleInen
planten in handkracht
kapafival verkleInen
plantgaten woelen
planten In handkracht
plantgaten maken
planten in handkracht
planten In handkracht
terrein drie jaar ·Iaten .Hggen (eventueel bestrijding van

hydraulische kraan

klepel maaier

2

kapafval

9

-

'loofhout/onkruid)

10

Tabel 2.

klepelmaaier
hydraulische kraan
met dieplepel

-

kapafval verkleinen
losse stobben In oude positie terugbrengen

kuil.

-

plantplaatsen maken
planten fn handkracht

Opstands- en terreingegevens

houtsoort

Emmen,

Gro~lo,

vak 116

vak 79

Garderen,
vak 76e

fünspar

25% dgl.

douglas

-----

Heerde,

vak 14 J

----groveden

750/0 fUnspar
oppervlakte in h.

leef tUd
gem. dbh cm
aantal bomen per ha
aantal geworpen
bomen per ha
aant8'1 gebroken
bomen per ha

4,2
ca 30J
21
ca 1050

7,2
ca 35J
21
ca 1050

3,8
ca 35j
21
ca 900

2,2
ca 50J
19
ca 700

ca 800

ca 700

ca BOO

ca 500

ca 250

ca 350

ca 100

ca 200

15
30
55

25
35
40

15
45
40

Logma
3-j. groveden

Logma
5-j. fünspar
1,50x2,OO m

hand
2-J ..iariks

35
15
50
hand

% bodembedekking,
- schoon
- tot 25 cm hoogte
- 25-125 cm hoogte
hout opgewerkt met
houtsoort aangeplant
plantverband

1,30 x 2.40 m

2,00 x 2,00 m

3-j. groveden

1,50x 1,75 m
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Quickwood plantmachine in Grollo op terreinen die
zijn geruimd met de kraan (methode 1) en de wiellader (methode 2) bleek niet mogelijk. Dit was VOor-

de rillen een dermate grillig verloop, dat machinaal
planten dicht langs de ril onmogelijk was. Omdat
het hierna noodzakelijk was ,in handkracht te
• planten, Is deze wijze van terreinvoorbereiding tot
Emmen beperkt.
Het gebruik van de hydraulische kraan met grijper (methoden 1 en 4) heeft goed voldaan. Met
deze machine treedt aanmerkelijk minder bodemverstoring op dan bij gebruik van de wiellader
met puinvork (methode 2).
Het verbrijzelen van het kapafval met de klepelmaaier (methode 5) Is alleen uitgevoerd in Garderen en Heerde. Op deze in handkracht opgewerkte

namelijk te wijten Ban:

de grote en diepe kuilen in het terrein als
gevolg van het verwijderen van de stobben (vooral
. bij douglas).
de in het terrein achtergebleven vaak hoog
afgezaagde stobben.
Beide factoren veroorzaakten ook in Emmen moeiliJkheden bij het planten met de Quickwood. Hièr Î«ln
bij methode I echter wel worden geplant.
De zeer diepe kuilen die in Garderen ontstonden
na het verwijderen van de douglasstobben, maakten
hier 'het maohinaal planten. bij voorbaat onmogelijk.
In Heerde is geplant met een verbeterde Quickwood-uitvoering en met de bosploegplantmachine.

stormvlakten waren 'de terreinomstandigheden be~ ~
duldend gunstiger dan die op de terreinen in
t-

Emmen en Grollo. Beide laatste vlakten waren namelük opgewerkt met de Logma-snoeier, waarbij
meer stamhout en zwaardere takconcentraties
~ waren achtergebleven.

Vanwege de gunstiger terreinomstandigheden in

Heerde (geringer aanlal gekantelde stobben, de
kleinere stobben van groveden, achtergebleven stobben laag afgezaagd) is naast de methoden 1 en 2 ook
geplant bij methode 4 (alleen ruimen met kraan) en
methode 5 (verbrijzelen kapafval met klepelmaaier).
De laatste wijze van planten is slechts mogelijk bij
een gering aantal en kleine gekantelde stobben.

Tenslotte moet bij het ingraven van de gekantelde stobben (methode 10) worden opgemerkt, dat
dit vooral bij de grotere stobben van douglas en
fijnspar-een zeer bewerkelijke wijze van terrein-

voorbereiding Is.

Machinaal planten

Het machinaal planten met de

Tabel 3. Relatieve tijden van herbebosstngsmethoden berekend uit de benodigde manuren
per ha; per object Is methode 8 op 100 gesteld
object

Emmen

plantwUze
methoden
1 hydr. kraan
kiepelmaaier
planten

Qulckwood

handkracht

36
22
65

36
22
30

Grollo

Heerde

handkracht

Quickwood

20
12
68
100

123

88
2 wietlader
planten

27
58

3 wieUader
planten

18
80

4 hydr. kraan
planten

36
60

17
18
31

15
65

bosploeg
handkracht
plantmachine

17
8
76

17

8
36

58
21
83

13
38
44

handkracht

101

61

56

13
31
80

85

Garderen

162
31
87

51

118

98
20
71
96

17
25
42

91

5 klepel maaier

17
35
52

29
80
109

109
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100

100

9
29
93
100

100

10klepelmaaier
hydr. kraan

kuil.
planten

29
75
12
78.

9
27
7
93")
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Ir) Planten Is bU deze methode niet opgenomen. Vergeleken met planten bU methode 6.

132

132

98

51
6 klepeJmaaier
plantgatenwoeler
planten
8 planten

58
74

9
100

9
42

planten

17
81

194

Planten In handkracht Planten In handkracht di-

2 Machinale terreinvoorberdiding gevolgd door
planten in handkracht geeft geen of slechts een
geringe tUdsbesparing op het planten In handkracht

rect 'in de stormvlakte met de halfronde plantschop
of de steekspade is zelfs onder de moeilijkste
omstandigheden te realiseren. BU deze methode
is zo goed mogelijk 'getracht het plantverband
te handhaven. Op plaatsen waar veel lak- en tophout
ligt geconcentreerd 'is zo dicht mogelUk rond deze
concentratie geplant.

zonder terreinvoorbereiding.

Voor dezelfde objecten worden op overeenkomstige
wijze als in tabel 3 de relatieve kosten weergegeven·
in tabel 4.
Hierb[j zijn de 'Volgende uurkosten berekend (inclusief bediening):
manuur
f 15.wiellader
37,50
32,50
hydraulische kraan
klepe[maaier + trekker
45,Quickwood plantmachine + trekker
60,bosploegplantmachine + trekker
55,kuil a + trekker
30,plantgatenwoeler + trekker
30,-

Relatieve tijden en kosten
De toegepaste herbebossingsmelhoden zUn voor
iedere stormvlakte met elkaar vergeleken door de
benodigde tUden en kosten per ha in verhoudingsgetallen weer te geven. De gemeten man- en ma-

chine-uren zijn hierbU verhoogd met respec/ievelUk
35 en 40 procent algemene tUden.
In tabel 3 zijn voor de objecten Emmen, Grollo, Garderen en Heerde de benodigde arbeidstijden per
methode 'In verhoudingsgetallen vermeld door de
tijden van methode 8 per object op 100 te stellen en
de tlverige tijden ten opZichte hiervan uit te drukken.
In tabel 3 is dUidelijk waarneembaar dat:
1 de methoden waarbij machinaal wordt geplant

Methode 8 (direct planten) is op de stormvlakten
te Emmen, Grollo en Garderen de goedkoopste
wüze van bosaanleg. In Emmen en Grolla zUn de

overige methoden lets duurder, methode 1 zelfs veel
duurder. Op de stormvlakte te Garderen vallen de
overige uitgevoerde methoden alle beduidend duurder uit, waarbij demelhoden 1 en 10 als b[jzonder

een aanzienlijke besparing van manuren te zien geven ten opzichte van methode 8.
Tabel 4.

Relatieve kosten van herbebossingsmethoden berekend uit de arbeids- en machinekosten per ha; per object is me~

=

thode 8 op 100 gesteld.
GroNo

Heerde

handkracht

handkracht

Quickwood

bosploeg
plantmachine

77

77

65
60

65
65

43
35
68

37
24
61

37
24
67

object

Emmen

plantwijze
methoden
1 hydr. kraan

Quickwood

klepel maaier
planten

planten

146

207

202
2 wieHader

102

126
3 wieflader
planten

122
31
61

37
65

68
58

Garderen
handkracht

37
24
76
128

126
62

83
137

31
69
92

handkracht

271
78
87

100

165

~

46
80
126

4 hydr. kraan
planten

37
50

43
71

77

60
137

114

37
65
87

26
84

5 klepel maaier
planten

37
81
118

102

10 klepel maaier
hydr. kraan
kuUa
planter)

126

167

178
100

100

26
59
93

plantgatenwoaler
planten

8 planten

200
86
81

26
100
110

6 klepelmaaier

126
74

100

100

86
163
25
78

26
59
14
93

192

352
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kostbaar uitvallen. In Heerde zijn de methoden
2 en 4 bij gebruik van de Quickwood plantmachine
het laagst In kosten. Met de bosploegplantmachine liggen deze melhoden op het kostenniveau
van methode 8. Duidelijk duur zijn hier de methoden
6 en 10.

vlakten van fijnspar en douglas 'is het planten vooraf
te laten gaan ,door een bewerking met de kIepelmaaier (methode 5). Hoewel de kosten hoger uitvallen dan die van methode 8 blijven niet alleen de
houtteeltkundige voordelen van deze methode behouden, maar wordt bovendien het plantwerk verlioht, is een eventuele machinale verzorging na~

Conclusie

Bij het onderzoek naar de methoden. die bij de
herbeboss'jng van stormvlakten kunnen worden

toegepast, blijkt datde terreinomstandigheden op
de keuze van de methode een belangrijke invloed
dienen te hebben. Erdient een onderscheid gemaakt

dien mogelijk en Is het risico voor brand kleiner.
Het gebruik van de kiepelmaaier geeft echter
moeilijkheden op stormvlakten waar het hout door
processors zodanig is opgewerkt, dat - hoewel wellicht onnodig - grote takconcentraties zijn ontstaan en veel zwaar stamhout 'Is achtergebleven.
De terreinomstandigheden op stormvlakten van
groveden zijn in het algemeen van dien aard, dat

te worden tussen stormvlakten van douglas en
fijnspar enerzijds en stormvlakten van groveden

machinaal planten zelfs bij verschillende in het

anderzijds.

onderzoek toegepaste vormen van terreinvoorbe-

De terreinomstandighe'den op stormvlakten van

fijnspar en douglas zijn in het algemeen dermate ongunstig, dat het machinaal planten bij de In het
onderzoek toegepaste. vormen van terreInvoorbe·

reiding sleohts zeer beperkt mogelijk is. Het direct planten (methode 8) 'is op dit type stormvlakte de goedkoopste wijze van herbebossen. Aan
deze methode zijn tevens een aantal houlteeltkundige voordelen verbonden. (Voedingsstoffen van het
kap afval blijven beschlkbaar, strooisellaag blijft Intact en geen bodemverwonding). Hierbij is echter
wel noodzakelijk dat kwaliteitsplantsoen van voldoende grootte wordt geplant om zodoende een
voorsprong te verkrijgen op de ontwikkeling van de
onkruidvegetatie. waardoor een bestrijding hiervan

achterwege ·kan worden gelaten.
Een geschikt alternatief voor methode 8 op storm-

Uitgifte van nieuwe klonen
De Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen vergaderde op 30
januari 1975 op "De Dorschkamp" in Wageningen.
Besloten werd tot de uitgifte van:
drie klonen van iep, genaamd 'Zobel', 'Dodoens'
en 'Plantijn'
vijf klonen van Populus nigra, genaamd
'Wolterson', 'Ankum', 'Terwolde', 'Schoorldam' en
'Branda"is'.
-

een kloon van Populus canescens, genaamd

'Bunderbos' .
Voorts werd op verzoek van het Proefstation

voor de Fruitteelt te WHhelmlnadorp een geselecteerde kloon van Salix alba, genaamd 'Tinaarla' beschikbaar gesteld voor gebruik in windsingels in
de fruitteelt.
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reiding zeer goed mogelijk is. De methoden, waarbij
de losse stobben en het kapafval (bij groveden voornamelijk tophout) op rillen wordt gebracht met de
wiellader (methode 2) of de hydraulisohe kraan
(methode 4) om daarna machinaal te planten, behoren
op grovedennenstormvlakten tot de goedkoopste
wijzen van herbebossen. Aangezien de wiellader

bedUidend meer schade aan de bodem veroorzaakt
dan de hydraul'ische kraan, verdient deze laatste
machine bij Ide terreinvoorbereiding de voorkeur.

Het aantrekkelijke van melhode 4 is daarnaast
de door het machinaal planten verkregen besparing
op arbeid. Met name 'op plaatsen waar in de betrekkelijk korte plantperiode niet voldoende arbeiders
voor het plantwerkbeschikbaar zijn, kan met behulp
van deze methode de herbebOSSing op stormvlakten
van groveden worden versneld.

Kenmerkenbladen uit te geven door het Rijksinstituut
voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De
Dorschkamp" in samenwerking met het Staatsbos-

beheer
Het blOkt dat er bU vele ondernemers. loonwerkers, plantsoenendiensten van gemeenten en anderen een grote behoefte bestaat aan overzichten
van op de markt zijnde machines en werktuigen voor

bosbouw. landsohapsbouw en natuurbeheer.
Het is een bekend verschUnsel dat men vaak
machines en werktuigen aanschaft zonder te weten

wat er op dit gebied nog meer op de markt is.
Om te bevorderen dat belanghebbenden een juiste
keuze 'van werktuigen kunnen maken is op 'instigatle
van de Commiss'ie Onderzoek Rationalis'atie Bosbouw
van het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en

landschapsbouw "De Dorschkamp" een werkgroep

Vorm en inhoud
Deze is op A4 formaat. losbladig en in zwart-wit.
Elk vel is geperforeerd zodat de bladen gemakkelUk kunnen worden opgeborgen.
Onderstaand schema geeft een voorbeeld van de
te behandelen machines en werktuigen.
Materieel ten behoeve van de aanleg
onverharde wegen

wegschaaf; schijveneg; frees;

terreinvoorbereiding

rol; bosploeg; plantgatenboor/woeler; plantplaatsenmaker (Kulla); stobbenrooier
(-frees. -boor); ondergronder;
takkenschuif; slagmaaier;

"Sosbouwmaterieel" opgerioht.

De werkgroep heeft tot doel gegevens te verzamelen van werktuigen en machines zoals hierboven bedoeld en te onderzoeken op welke wijze
deze gegevens ter kennis kunnen worden gebracht

klepelmaaier; spitmachine;
frees; chemische bestrijdingsapparatuur.

aan belanghebbenden. De gedachten gaan uit om
deze gegevens samen te brengen in een z.g.

kenmerkenbladdat gewoon lUk per werktuig/maronine
wordt opgemaakt.
Er wordt gedacht aan een kostenloze verstrekking
van deze kenmerkenbladen indien de animo voor
deze vorm van voorlichting vo~doende groot is om
de uitgave te rechtvaardigen.
Begonnen zal waroon met de in Nederland in

gebruik zUnde machines. BU de beoordeling zal in
eerste instantie worden uitgegaan van beschikbare gegevens van bestaande testinstituten, b.v.

Instituut voor Mechanisatie. Arbeid en Gebouwen
(lMAG. Nederland). Statens Maskinprovningar
(Zwedenl. Vakola (Finland).

planten

machine; bomenverplant-

machine; plantgatenboor/
woeler; zaaimachine.

2

Materieel ten behoeve van het onderhoud

onverharde wegen
en bermen

In principe worden er drie groepen van kenmerken-

waterlopen

ratuur.
slotenreiniglngsapparatuur;
baggermachine; taludmaaier;

greppelfrees; maaiboot;

beplantingen

bestrijdingsapparatuur.
chemische bestrUdingsapparatuur; frees; slag maaier;
motorzaag met steekbeugel;
bosmaaier; verspaanmachine;

stobbenrooier (-boor. -frees).
grasterreinen

maaiapparatuur; verluchtingsbezandingsmachine; kunst-

meststrooier; bladblazer/

Machines en werktuigen die uitgebreid worden

behandeld (b.v. slagmaaiers);
2 Een groep die per machine beperkter wordt
behandeld; wel zal hierover een uitgebreid algemeen
blad worden opgesteld (b.v. motorkettingzagen)
3 Een derde groep. waaobU wordt volstaan met

tuur, slagrnaaier, bosmaaier,

reinigingsboot; chemische

bladen onderscheiden:
1

(zie 1) verder: maaiapparachemische bestrijdingsappa-

Indeling van een kenmerkenblad
Elk kenmerkenblad is volgens een vast schema
opgebouwd. Per werktuigtype wordt een algemeen
blad en een specifiek merkenblad opgesteld. Op
het algemene blad vindt men gegevens die voor
elk merk van dat type werktuig gelden.

plantmachine- bosploegplant-

zUiger/veger; chemische

bestrijdingsapparatuur.
natuurterreinen

rietoogstapparatuur, verder
zie boven, maar aangepast.

een verwijzing naar bestaande 'Publikatles. Eventueel worden speciale eisen voor de 'bos- en land-

sohapsbouw en natuurbeheer vermeld (b.v. bU wieltrekker).
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3

Materieel ten behoeve van de houtoogst

vellen
ontlakken
uitslepen

ontschorsen

motorzaag; valmachine
onttakmachine
uitsieeptang; lier, uitsleepwagen (voor trekkers, skidder en forwarder zie punt 4)
schilmachine

verwerking tot
rondhout
sortiment
gecombineerde

cirkelzaagbank, motorzaag

bewerkingen

houtoogstmachine

4 Materieel ten behoeve van transport enlof
aandrijving
wieltrekker
skidder

forwarder
aanhangwagen; container
schaftwagen ; lichte bedrijfsauto
laad- en lasapparatuur
5

Handgereedschap

Voorbeeld van een a/gemeen blad

1

Werktuig:

Slagmaaier, code: S.4. datum: 9-1974.

Omschrijving:

Verbrijzelaar van takhout (bN. op kapvlakten) en voor staand gewas (b.v. In een systema-

Aigemaen

tische zuivering). De slagmaaier werkt met roterende, horizontaal geplaatste messen.
Montage achter 'landbouwtrekker In 3-puntsophanging. De aandrijving geschiedt vla de
aftakas. Het werkgebied van de slagmaaier 'Mgt tussen het maaien van struikvegetaties en
ander houtops,lag van geringe diameter, tot houtmateriaal van ca t 0-12 cm dikte.
Mogelijkheden:

Te stellen eisen:
aan de slagmaaier:

aan de trekker:

De produktie hangt af van:
- de diameter van het te verwerken materiaal
- de gemldde'lde hoogte van het te .verwerken materiaal
- het stamtel per ha
- de afstand tussen de rijen
- de massa te verwerken materiaal
- de taaiheid van het materiaal
--

bU gebruik In zuiveringen mag de maximale breedte niet meer bedragen dan de dubbele
rUatstand minus 50 cm
de slaghoogte moet verstelbaar zijn
gemakkelijk verwisselbare messen
aandrijfas voorzien van slipkoppeling en vrijloop
de slagmaaier eIst meestal een aftakasvermogen van tenminste 30-60 pk
doordraaiende aftakas
krulpversnellirig
een bescherming aan de lVoor- en onderzijde van de trekker
afscherming aan de achterzijde met fijnmazig, stevig raster
aan de onderrand van het gaasframe moeten stevige rubber spatlappen afhangen tot op
hoogte Nan de achteras
~

Veiligheid:

-

de sragmaaier is voor omstanders een levensgevaar,lijk werktuig
nIet sleutelen aan trekker en slag maaier met draaiende motor
het aanbrengen van veiligheIdskettingen is aan te bevelen

Persoonlijke bescherming:

-

helm, oorbeschermers, veiligheidsbril

Voorbeeld van een specifiek merkenblad
Werktuig:
Merk en type:
Fabrikant:
Importeur:
Omschrijving:

Capaciteit/norm:
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code: 5.4.11 datum: 9-1974

Slagmaaier
Eberhardt RBS 631
GebrOder Eberhardt, Pflugfabrlk, 79 Ulm, Postfach 204
Ceboco, Eesveenseweg 9-15, Steenwijk (tel. 05210-3341)
Effectieve werkbreedte 160 cm; geschikt voor het bewerken van .liggend of staand houtig
gewas, met een diameter van max:. 10 cm, afhankelijk van de houtsoort; Is voorzien van een
vertica'le as met 2 scharnierend bevestigde elagmessen. Toerental messenas 750 omw./min.,
bIJ 540 omw.jmin. van de aftakas. Voorzien 'Van sta"len ateunwiel. Montage: achter trekker In
3-puntsophanging; categorie I en 11.
Bij systematische zuiveringen: 2,5-5 draaiuren/ha
Op kapvlakten: 4-8 draaiurenjha.

Technische gegevens:
VereIst aftakas vermogen:

Aftakas:
SnUhoogte:
Afmetingen:
Effectieve werkbreedte:
Gewicht (bedriJfsklaar):
RlchtprUs:
Geschatte levensduur:
Nadere gegevens:

60 PK
540 omw./min.
tot 30 cm; verstelbaar
lengte 210 cm; breedte 170 cm: hoogte 70 cm

160 cm

388 kg
f 6500,- (excl. B.T.W.)
2000-3000 draaiuren
"Instructie slagmaaier" stencil 7211215 BosbouwpraktUkschool Amhem.

Het ligt In de bedoeling de eventuele uitgave van
dekenmerkenbladen te laten verzorgen door het
RUksinsNtuut voor onderzoek in de bas- en land-

schapsbouw "De Dorschkmap" (vroeger: Bosbouwproefstation) In samenwerking met het Staatsbosbsheer.
Om de behoefte aan deze kosten loze informatie
te peilen wordt aan belangstellenden verzocht een
briefkaart te sturen aan "De Dorschkamp",antwoordnummer 80 te Wageningen, met verme~ding van
naam, functie, bedrijf of dienst, adres en woonplaats
en op ·de keerzijde 'het woord Bosbouwmaterieel te
vermelden.
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UiIgeversmij C. Misset B.V. zond de volgende

Symposium

informatie:
Praktische toepassing van Infra rood valse kleuren

Grondjournaal - eerste tüdschrjft over grond en

fotografie bij beheer van groenbestanden

grondgebruik
Op 17 maart 1975 voor het eerst en vervolgens
tweemaal per maand gaat bU Misset Doetinchem de
nieuwe uitgave Grondjournaal verschUnen. In een

land als Nederland, waar dertien miljoen mensen op
een oppervlakte van nog geen 3.4 mln ha moeten
leven - dat is: werken, wonen en recreëren -

daar bestaat per definitie een grondprobleem. Dat
heeft tot gevolg dat versohilIende groepen mensen

Doelgroep
Hoofden van plantsoenendiensten, Technisohe Hoofd·
ambtenaren, Hoofdopzlohters, e.d.
Doel
Grotere bekendheid creëren met de praktijkmogelijkheden van Infrarood valse kleuren fotografie bij een
beheer van groenbestanden.

versohIlIende bestemmingen voorstaan voor het-

zelfde buitengebied. Wat voor de een bestaansmiddel

Duur/aantal cursisten

is, heeft voor de ander vooral recreatieve betekenis.

2 dagen; max. 20 deelnemers per cursus.

Er bestaat behoefte aan informatie over grond en
alles wat ermee te maken heeft. Die InformaNe geeft
Grondjournaal. Ten behoeve van de grondeigenaar!
-gebruiker. Ten behoeve van instituten en beroepen
die met grondzaken te maken hebben, zoals water-

Plaats
KLM opleidingen centrum gebouw 205 Schiphol Oost.

Cursustijd

5·chappen, zuiveringschappen en polderbesturen,
makelaars, notarissen en rentmeesters, planologen

Mei 1975 (eventueel ook september 1975).

en landinrichters, alsmede landelijke, provinoiale en
gemeentelijke overheidsdiensten. En ook ten behoeve

Medewerkenden
Afdeling Beplantingen van de ,dienst Publieke
Werken Amsterdam.
Rijkswaterstaat.
ITC (International Institute for Aerial Survey on Earth
Sciences) Enschede.
KLM Aerooarto.

van de in recreatie, milieu, natuur en landschap ge-

interesseerde stedeling. Aldus wil Grondjournaal
dwarsverbindingen leggen tussen de Informatie·
stromen die binnen deze verschillende groepen en
beroepen plaatSVinden en die elk slechts één of
enkele aspecten van het grondgebruik raken. Verder
. geeft Grondjournaal vakmatige informatie over grondproblematiek. Grondjournaal presenteert een breed
redactioneel programma, waarin onderwerpen als

bodemverbetering, grondfinanciering, grondmobilitell.
landinrichting, ruimtelijke ordening, recreatie en
verstedelijking een vaste plaats hebben. Een bijzondere plaats in elke editie krUgt het signaleren van
bestemmingsveranderingen, waartoe een landelijk
net van correspondenten is gevormd. Grondjournaal

is het eerste en enige "horizontale" vakblad op dit
gebied. Het verschijnt in een periode dat de Informatiebehoeften over grond en grondgebrtJik 'In brede
kring manifest worden. De overheidsplannen met
betrekking tot de zogeheten landschapsparken zUn
daar een sprekend voorbeeld van.
Hoofdredacteur van het nieuwe blad Is R. F. de
Fremery, beheerder van twee landgoederen in oostGelderland.
Een abonnement op Grondjournaal gaat f 70,- per
jaar kosten.
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Kosten van deelname
f 250.- incl. 2 lunches In het KLM Personeelsrestaurant.

Inschrijven bij:
KLM Aerocarto BV., Prinses Beatrlxlaan 7, Den
Haag. Tel.: 070-831900.

