BS§§§n

gai

N§tUUf êfl flïêelêflïêflS 11
H. Ë. Ván dë Veefi

I'Á pàf!t's sàfëty lies liï tHé develöpffiënt of ä nöW ëiiillläàtiöj, which liàs pässëa öêYêifîél
Ine Ideä öl "r@soUrcês" älid diseoVe,ijd the Ide. df "vóhJes" - "til dil bf Iham iiiëlijFlël
and Hegotlable -".
th. MoriötJ Ih: "Wofld NallóHal Párks - progress and dpportuhltiës·'. ;972. Háye., Brussel.

"fb6 öllën conSërvatlöii hás been delendëd In eéón()mle Ier ms. Biras are imporlànl In
k!!ëjilfi§ IIi"eels aBWIi. Predators äfë Iffi~Bftälillli foBijHI S6filfBI. BUI wHy tja Wë HäVê lB
ffiäk@ tlbllàf excUses fBr 66nserilátl61i WHilH !Ii@ feal basis Is mUth deepef? 11 Is deëji!!f
lhdri fetfëátlóhi selehè.i ehVlfoiimehtál stäblllly, änd eveh mUltiple Use."
Dofblhy Bfädlëy In: "NillIöiiäl Páfks lór Ihë FullJrë". Hij2. the conserVatid;; FöUndà1l5h,
Washlhgton.
In tië! Nëéiëfliiiid§ Bös~6UW 11jàséhflH 49 (7Is)
gile/! H. Á. yan eiilf Mëléfeii zijn Vlslè (lp liët tlièmii
"NatUUf §n meHemefi§ló. tleze Bljéffa§ë mum niet Uit
tl66f F1Uiinëêfing ëfi zöfgvuléll§Hëlä en iiööpt mij lot
reilBlle. tlè§älnleltèmlli éfBët tiët mij éfeUgd dat Viin
tlêf Mêltlen Inmiddels liëëfl mogën Vaststëllëfi dat
vil" fiäiUUFöëscliëfffilngszljéfë Wordt bëtobgéf, én
met a,gUmêfitëfi BHéfêf5BUWa (ilë bijV. dë tilldräge
Viin 13. LamlalR NBT 4§ (Uil), Bä! eëA ö6§tiëliëêF geFI6111 6p !lêt 6êli6UtJ en 6ntWI~liëlën Vän niitUUfWë~
têfiscliäjlpëlljlie WääFéfën niet lian §amëngaiin mët
ëën Bêtiëèf dät pfiffialF gêflëiill§ ojl mat@f!êlë pr6dU~tlê.

oeze visie stoelt op dë êéiiistàtefing dat de ontWi~
kellng en InstandHoUding van böii als volWaardig'; lèVlill§§iifflëëfisêliil/l, In tegenstêlllng töt dë korte,
liälifiäiUUfllj~ë Vegetatlës äls nelèle, riet bi liakh6Ul.
IA Hèt gëti@el Alel gëéllëiièl Is met miiäl- ëii kajJfëglmes die fesUltefen Ifi jlf6è1Ulitie döör dë onttrekking
van ofganlscn mäteflaäl. In ëën gMf bos vbfmen äe
bömën tiel èlak en liet IiUls Viln een IibögöntWlkkelde
en êVêiiWliiHI/gë leVênsg@ffiêensbfiap dlë In net pf6tJUktlë!;ö§ VooFäl 666f ge6fek ään V61gf6eläHêlä,
rljphëld ëii lIëht gêëh selil)n @i ~ans lifijgt.
Bas kan IHéfëfdaäéf wafden opgeVat äls eën "kapilaäl", maaf de InständlioUdlftg \ian M§ als iiätuuriljkë leVensgemeenschap Is älléén mogelijk Wiinneér
dë "feiltë" (= pflmiilfe prödUlitle) Vti5fldUfeiià lfi liêl
§Y§!@êffi tIlFU§VIBIlIt. Ö6~ éihttrëli~IHg Vän ëëA tiëel
Viln all ~mtiuklill VBBf §e~FUI~ bUltefi Hët systëllffi
11l1€lt 6Rfl@Ff61l~llli]k tat Ilên öê§IH Van all§lflt@§fatl@
VaR !illt §y§tll@ffi, Ilvaiulle In zBHal@ ~a§§IlR Is Bil
nlleF§lilg VilA säftABUallAélë êömpêlllie 6ffi §éliääF§1l
fit itltilllllR.

MèRsen al§ Léindb, OöstëfVëld ën onêëfgëtëkëfi~
dë iljn Vlin mënliig dät dil äspeët ~Ij nlit ~èlleêf yäH
bfj§sëA, ffi€t Häffill VilR BB§B6UW~Ufiälge ZIjHê; HIIlI
bI naUWelijks Wofm önélërkënti. Wanneêf tie mäatschappelijke tiëslUltvormlng ti.à Wensen iöfmulëêf!
têfi àáfizlén Van "bëHéiUd ën z6 ii6fflg ofitWI~~@IIH!i
Van natUUflljke Wäafdên", bêl!iliëiit till In liêt §eval
"!ih ~6ssllH i:lilt dë oHtWikkeling näilf aptlmäle Ra'
tuurlijkè sltUätles allêën liali WéifdëH geWäilF66fgB
Indiëfi Het ~êlieëf hlët (mëëf) Is §ëfléfit BIJ fltiltëfl@lë
Jlfoduktlë.
bit Iniielill§ niet ftlëUW ën Is 0.8. In ffe U§A al vlllê
Wen onderWerp Vah lelie dlscUsslës en aäHAéiUa@A,
dë - paplefen - strijd tuss;," ënerzljds höUt~ap- ên
öostibUwöhdëfnêmlhgen, \iääk gêstèUHd da6f iëfJefalê bVëfhêdëfi éii aiiélëfilji:ls fiiitUUf6ês6H@Fmlfigs'
ófgaiiisätlês als de CönserVätlön FöUnää!l6n ën clê
SlëfFa Club. Oë,ë dlsöUsslê HëëfllntussëR §§I§IB tat
UltbreléflngeA In Hé sfeef \Jan äê Nätlonale l'äfkeA en
lbi hèt veIlIgstellen vah "Wiläërness Arêiis" Wääflfi
dê nätUUf liànsen kfijgt óp fiëfstel, VéiBfï6Vèf aät
m6gëlljk Is.
In NêéläflàAd lii ër van iiatUUfbêsötiêfffilRg"ïijdë
doöf iilëmaiid oblt gëplëlt \Jó of "Ve,Wllélerên" Van tië!
gehele Nederländse tióstiëstànti ëii In tiè öf6ëliUfê
"Oé VëluWê natUUrlijk?" lië~ Ik nadfUk~ëllj~ gëstëld
dat In öHs länd älleeii de centralë äëlën Vän hêl VeluWêmässlëi (<iÖ.ÖÖÖ-5Ö.ÖÖÖ Ha) eëfi Fêtllê Ultgang§sl~
lUatië blëden Voor !Je - gëlëldêllj~ê ' öntWI~kéllng
hàäf eén VéHêgäalid natUuflljRe tBëstäAd. tlilis b6VIlRtJlëR IR dllll)H VilA Hilt §IlVBëFélë öVêFH§IB§!lël@IB
(fWêllaë Naia R5, "VêIUWè paFligëölëd \JaR Hä!löns'
lë !J§!@k@iils", §tfé@~jJliln VëIUWI!: "WIR§eAl§ Be'
scHëfmlng ViiH HätUUr êH läHtlsëhiljJ" êH Natil LilRee'
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lijke gebieden: Veluwe massief krijgt "hoofdfunctie
natuur").

De kern van het betoog van Van der Meiden ligt in
de betekenis van het bos voor de mens. Daarbij suggereert Van der Meiden dat de waarde van het bos
evenredig zou zijn met de mate waarin het bos produkten van materiële aard voortbrengt. Dit "nuttlgheidssyndroom" komt wel vaker voor, maar dat is
nog geen reden de juistheid er van voetsstoots te onderschrijven. Integendeel, zoals boven Is aangeduid
kunnen sommige functies - samen te vatten als
"ethische functies" - alieen worden gerealiseerd bij
een niet op produktie gericht beheer. En het zijn Juist
deze functies welke bij het Intensiveren van het bosbeheer in de zin van de "kwalitatieve verbetering van
bos" zoals voorgesteld in de structuurvisie op het
bos en de bosbouw In toenemende mate In het gedrang komen.
Wanneer Van der Meiden van mening mocht zijn
dat met name op de centrale Veluwe de houtproduktie - kost wat kost - gehandhaafd zou moeten worden
wil ik er aan herinneren dat de gehele houtopbrengst
van de ca. 40.000 ha bos van een potentieel volwaardig Nationaal Park kan worden vervangen door een
10.000 ha populieren in nieuw bos op ongerljpte bodems en/of marginale landbouwgronden. Wanneer
we zitten met toenemende landbouwoverschotten én
een toenemend tekort aan vezels zou het verstandig
zijn die vezels te verbouwen op die plaatsen waar
een klein areaal een hoge produktie kan leveren.
Tevens zou Ik wilien herinneren aan de recente
publikaties van het Nederlands EconOl:nisch Instituut') en het Landbouw-Economisch Instituut') waaruit overduidelijk blijkt dat het met de Nederlandse
bosbouw - op zijn zachtst gezegd - niet erg gunstig is
gesteld. Deze minder rooskleurige toestand blijkt
vooral te zijn veroorzaakt door bij de sterk gestegen
beheerskosten achtergebleven houtopbrengsten.
Tot nog toe is rendementsverbetering vooral gezocht In opvoering van de produktiviteit. Het lijkt
alleszins tijd ook eens aandacht te geven aan de mogelijkheden voor een extensiever - en dus goedkoper - beheer; het rendement Is Immers uiteindelijk

1) Economische en ftnancläle problematiek van particuliere natuurschoonwet-Iandgoederen. NEl 1977. Staatsultge~
veri], Den Haag.
1) De economische betekenis van de Nederlandse bos~
bouw in 1975. L. H. G. Slangen en W. F. Ausems. Land-

bouwkundig TijdschrlH 89 (8), 1977 (270-280).
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het verschil tussen opbrengsten en kosten? Een dergelijke benadering zou voor gebieden waar de natuurwetenschappelijke waarden geen prioriteit hoeven te hebben (produktie bossen, recreatiebossen)
resulteren in een verlaging van de beheerskosten en
een minder onnatuurlijk bos beeld.
Tenslotte zou Ik kort willen stilstaan bij de signalering van enkele hardnekkige misverstanden welke
ook in het betoog van Van der Meiden weer de kop
opsteken.
Het eerste en kwalijkste misverstand is dat In mijn
ogen "mensen... het veld zouden moeten ruimen
voor wolven en wisenten". Allereerst spreekt hieruit
een grote onbekendheid met minder onnatuurlijke
toestanden in andere landen. Bovendien dient duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende categorieën mensen: in een groot en
goed gezoneerd Nationaal Park waarin het wild door
een zorgvuldig beheer niet meer voor de mens aan

de haal gaat is de mens-als-bezoeker van harte welkom. maar mensen die menen zo nOdig van intacte

natuur "iets beters" te moeten maken hebben in een
écht Nationaal Park inderdaad niets te zoeken!
Een tweede misverstand is de Idee dat in een
overbevolkt land geen plaats zou zijn voor tenminste
enkele voorbeelden van complete en

oorspron~e

lijke ecosystemen. De financlille aderlating ten

be~

hoeve van een min of meer ongeschonden Ooster

w

schelde wijst op de onjuistheid van een dergelijke
opvatting. Ik zie dan ook niet In waarom er nièt
krachtig gepleit zou moeten worden om ook "op het
droge" tenminste één stuk echte natuur overeind te·
houden; op lagere termijn gezien kan dat aliéén in
een intact ecosysteem.
In de derde plaats moet Ik vaststellen dat er meer
mensen zijn die kennelijk liever een boek dan een'
brochure lezen. Wanneer zij daarbij vinden dat ik
mijn pleidooi voor een ander beheer van de centrale
Veluwe baseer op onvoldoende uitgewerkte en misleidende Informatie zou Ik het niettemin op prijS stellen wanneer zij zèlf de moeite zouden nemen nieuwe
argumenten in te brengen: het uiten van mlsnoegens
houdt niet over aan bewijskracht!

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
In de Memorie van Toelichting op de begroting van
landbouw en visserij stelt de minister mr. A. van der
Stee o.a. het volgende.
Beheer "an de grond
Voor het overgrote deel van onze cultuurgrond zal
de produktiefunctIe het belangrijkst blijven. Bij reservaten daarentegen zal de nadruk liggen op natuur- en landschapsbeheer. Tussen deze beide categorieën liggen de gronden in beheersgebieden waar
gestreefd wordt naar een functionele combinatie van
produktie en beheer t.b.V. natuur- en landschapsbehoud. De Nota betreffende de relatie tussen landbouwen natuur en landschapsbehoud (Relatienota)
geeft een duidelijk kader voor deze integratie van
landbouw en natuur en landschap.
Tussen landinrichting - waarmede ook landsChapsbouwen natuur- en landschapsbescherming
verbonden zijn - en bosbouw bestaat een onverbrekelijke samenhang, omdat bos, naast de produktiefunctie, tevens functies ten aanzien van natuur- en
landschap vervult. De kern van het bosbouwbeleid is
dan ook geriCht zowel op instandhouding en verbetering van het bestaande areaal als op uitbreiding.
Hoewel daarbij - afhankelijk van de locatie - nu eens
de ene, dan weer de andere functie bijzondere aandacht zal vragen, zal het beleid gericht moeten zijn
op een houtproduktie die rentabiliteitsbasis biedt
. voor duurzame Instandhouding van het bos met al
zijn functies. Dit levert dan tegelijkertijd een zo goed
mogelijke bijdrage aan de verlichting van de moeilijke situatie op het gebied van de houtvoorziening.
Landinrichtingsbeleid
Ter handhaving van de noodzakelijke continu',leit
van het Inrichtingsbeleid is er sterke behoefte aan
een breder wettelijk Instrumentarium.
Eén en ander wordt nogmaals bevestigd in de
Structuurschets voor het Landelijke Gebied (1) waar
in 5 zönes zijn onderscheiden:
A gebieden met als hoofdfunctie landbouw
B gebieden met afwisselend de functie landbouw
en andere functies in grotere ruimtelijke eenheden
C gebieden met afwisselend de functies landbouw
en natuur en andere functies in kleinere ruimtelijke
eenheden
o gebieden met als hoofdfunctie natuur en
E gebieden binnen de stedelijke invloedssfeer.
Uitgaande van de wenselijkheid gebieden geïntegreerd in te richten, wordt over het toe te passen instrumentarium gesteld, dat:
in zóne A ruilverkaveling het meest in aanmerking komende instrument zal Zijn,

in zöne B zowel rUilverkaveling als herinrichting
zal kunnen worden toegepast,
in zöne C herinrichting als procedure gewenst
kan zijn als een naar verhouding groot deel van de
cultuurgrond een aangepaste of andere bestemming
moet krijgen, terwijl andere gebieden binnen déze
zóne voor ruilverkaveling in aanmerking komen,
in zóne E herinrichting als procedure het meest
voor de hand ligt.
In het Structuurschema voor de Landinrichting zal
nader worden uitgewerkt welke normen gehanteerd
worden bij de keuze tussen ruilverkaveling en herInrichting.
Belangentegenstellingen snel onderkennen
De Memorie van Toelichting geeft een overzicht per
zóne volgens het volgordeschema van ruilverkavelingen in voorbereiding 1977-1981.
Hiervan liggen:
in zOne A circa
90.000 ha
in zóne B circa 144.000 ha
in zöne C circa 202.000 ha
in zóne E circa
30.000 ha.
Uit dit overzicht blijkt van hoeveel gewicht het Is voor
gebieden met een naar verhouding belangrijke agrarische functie, dat door een spoedige totstandkoming van de Landinrichtingswet, het inrichtingsbeleid kan worden gecontinueerd. In alle ruilverkavelingen in voorbereiding worden thans In een zo vroeg
mogelijk stadium de wensen op het terrein van landbouw, landschap, natuur en recreatie geformuleerd.
Met deze wensen als uitgangspunt stelt de voorbereidingscommissie een vooronfwerp op. Daarbij
wordt tevens rekening gehOUden met de inhoud van
streek- en bestemmingsplannen. Dit ontwerp wordt
aan inspraak onderworpen. Nadat het vooronfwerp
en eventuele voorstellen tot aanpassing van de plannen, die uit de inspraak naar voren zijn gekomen, In
de Centrale Cultuurtechnische Commissie aan het
landelijke beleid zijn getoetst, stelt de voorbereidingscommissie een concept-rapport op. Wanneer
het College van Gedeputeerde Staten dit rapport
aanvaardt, wordt de stemming uitgeschreven. Deze
werkwijze in fasen maakt het mogelijk eventuele belangentegenstellingen al in een vroeg stadium te onderkennen. Ook kan tijdig worden beoordeeld aan
welke inrichtingsprocedure ruilverkaveling, dan wel
herinrichting de voorkeur moet worden gegeven.
Ruilverkavelingen

In de jaren 1975 en 1976 gezamenlijk werd voor een
oppervlakte van 34.900 ha tot ruilverkaveling besloten. Dat in deze jaren de gestemde oppervlakte vergeleken met voorgaande jaren gering was, was een
315
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g@valg Viln (j@ wijziging Viln B@ Fluilvef~ilVelingsWéi
in 19'75 @n Viln Hel inV6êfiln Viln êen iRspfilil~pf6cil'
BUfe all !lasi. Van êeR va6FöRiwêfjl. Hief §iäilt echlêf
lêgênoVêf, éiill iil lJêiaê jafen fiiêl mlfiélêf aan
11'7,e56 Ha aan fuilvêf~ilVêllfigèn In UHVoéflfig gê"
fêeél ~Wilffi, t.w; 54,Beo Hä in 1975 én 63.590 liil In

1§7e,

NailF Rill zlck läilt il~iiZlên; zili in ae jilfêfi i 977 ên
î§7§ gezaffienlljk ·êen.6jlpêFVlil~iê Vilfi
hil in
slêffiffiifig kURneli \Vafaên §ëllfäëH!. BIJ éiezê jlf6g'
n6se is eFViln UH§êgääfi, éiili de tlêiêiéisV66fnêffiên§
uil dê Nalil lJêifêÎÏeÎ:i!fê aê fêiiltlê lüssijn ländilöuw
ën nalUUf' ên lilri~sclj;jjlsë6UW sp6êëlg In dë pfäk,
lijk zUllêR kUnnen w6faên taêgêpilsl.
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MileF geld vöàF ruilvilFliilVilliilfjllil
De VaaFigaRg.VilR· Be in uiiVaeflfig zijfiéiê fUllvêFkäVê'
Iln§§WêF~@n ilêRIB@ ffiinisiêF Viln lilfiél56UW ên Vissê'
fij geWililfBBfgd ffiellJêsêfiikBililf§têlling VilR j 261,2
ffilR (vafig jaaF j 11l9,7 ffillii, WililfVilli j 211,§ ffilR
(Wils j 164;'7 ffilR) vaaF fij~§lJljofilgên ên V66FsêHöi"
lên, illSffi@Bê J 49,9 mili (V6fig jääf j 25 ffiin) V66f
§f6Réi6VêfBFiléHièR ililn aê SliëHtlng BêHêêf Lilfià,
BöUWgf6iidën (s.H.), Vö6fis W6iéH gêfe~êiia 6p
. f -lsd ffilii äén lJijéifägeR Viln éiêfHên ën 61jsiänéi uil
Hèl EUFopêsê läRéi6auwfonHs sämêii (Was j ëö
mln), Hiêfmêê kaml êên iötäili iiiVêstêflngsilééifag
ViiR j 864,9 ffiln (iii 1977 J 249,7 miii) ilêsëtilkiläàf
V66f liêl UilV6êfiRgspf6gfilmmil Väii rUllvëf~äVê
liiigsWêfkên in 19'7ê, Vö6f 51jélfagen lii Wêfkên Viin
Wälèfsêfiäjipên en gêffièèiiieii öp iiel gê!;lëél Van
on!slUlling êli Wätêfëêtieêfsing Is j 33 mln (Wás
j ilä,ê ffilRj gilFe§êfVêêféi. EVêiiäl§ Vöflg jaaf kän ba,
vênàiêii op êên tlijHfilgê W6fäëii gëfe~ênB Uil Hei
EUf6pesê LänélBauwi6Réls (j î, 1 mlfi).
T@R !l@H6êVe Viln pafiiêUliêfè êuliüüFiêclinisctie
WêFk@R, kilV@lfUii en !l6efélêfijVêfpiiläisiiig is V6öf
197ê §ilffiêfij 19,1 miR Uilgêifö~i<êii.
TilR !lêHaev@ VilR 6eHeefsmäéifêgêlên lii aê zlii
Väli dê Flëläilên61ä is j 13,7 min gêfäämél ais bljéifagê iläii àê sliêiiling Betiëêf Läiiélti6üWgf6iiéiëii.
VaaF Rêl 6pl6ssên VaR kiièilênaê pföëlëffieii BIJ éiê
löepässiiig Vän éiê fliiiéièfWei öp ëêpääléië liitëiislêVê
VêêHouéiêflj5êélfljiiên Is êä. j 2,3 mln gefaamd.

Bösbë/ëid, fiaulpFaäükiië iiiijii êêntFêäl
OVer zijn Bêlêiéisvöafiiêmêiis mêt tiêtfêi<kiiig iöi éie
66§!Jauw VêfklääFi mliiisief mf. A. Viin eef sieê o.m.
aal iiimiéiéiêl§ woféil gêWèf~i ään liet ffieêfjafêiijlläii
dal in.B@OfiiliilefingsHaiä fêêä§ Is äängeÎ<öiiBlgéÎ.ln
§affièRHäR§ ffiei ciê In 6niwi~i<êIlHg genomen slfUê"
IUUfsckêffiä's V66f élê länélêliJke gêtiiêéiên zäl éiil
mêéfjilrêfiplän kUnlien iUiiëilönéifên, nää"i Hei vöig'

aHl

6fiiêsêkëffiê iiän fUliilêf~äVëiingêii ën het pfcigiámmä V66f Bê 6pênlUëiilfêëfëäiie. Hëi meerjarenplan
zäi êên iiäéJërë UliWêf~lng i;évaÜën van hei ie hanie- fèn InstfUmêliläfiUm ën zal mëi náiîiê zijn gericht op
liei ëëief iUnc!löhêfên v"n de bëstaande bossen, zowêl wäi ëEiifëii dë HöUipföäUktle, de recreatie, als de
näluUr ên Hei iänéJscHap.

Bëliëêf êh pFödiJktiiJ
in dil jáäf iäl gfote nadrUk worden gelegd op het
hersiël van éie bosterrelnên, ale In 1976 door brand
zijn VêfWöêsl (ca. äöö tia) of waarop de jonge bepla"ilngêii Böor tie e"ireme droogte te gronde zijn
gegàän (Ba. 700 hili.
Bij nel bêHêëf vän dë staatsbossen zal In tOlineffiênaë mäte wofdên öVergëgäaii iöt de toepassing
Vän möäêfHe êommUnlcaiiemlddelen, zowel voor
tJlënstVêfienlng ään nêi publ1e~ als Voor de brandslgnälëfliig ëii Hei iêgêngään van oVertredingen. De
6iiiWIRlieling Vän êen pfögfäinrriä voor de bosuit- .
5feléiiRg tioUäi näUW verband met het Veelzljdi[i'
iUncilönêfën vän oiis bös. Daarbij zal de hout produkilë. lii Verbaiid rriet äë reiltäblllieit van de bedrijVên, ëêntfáal moetën siääiï. iii Hëi kader van het
meerjarenplan iàl ook de stimuierlng ván bebossingen aöor particuliere grondeigenaren en belegge(s
äáiïdaëlit krijgen. Naast de verlening van 'bijdfagen'
zal vooral ook tie wettelijke herplantpllctit nader
móeiën Wordën tiëtiëiï tënëlndè ie voorkomen dat
éiëtë een rëm vormt op dè aanwezige belangstelling
vööf bösáanleg.

Res/limatië kasteel Grbëiiëveid
Bësloteri Is dit bègrotlngsjaar een aanvang te maken
mëi dë fësiäLifátie Van hët in de bosWachterij de
VUUfsëhê gëlëgen ~ästëël Groëfiéveld. Het ligt in het
V66fHêiiîêiî IileflR eën ë"posliJe brider te brengen,
geWild ään hëi tiëliêef Vän bos eh landschap. Daarriääsi zal liet kasteël kUiinen wordeh gebrul~t als op_:
ieidingsëëntiûm ên êoniefëfilleoóféJ.

ëëiitfii;;; \166; MiiieukäriëN;;g
Hei bêlèldsvoornemèn Van de regering, onder verantWóordelij~held van de minister van lándbouw er.
ljissëfij én dê stä.ätssëcrëtaris voor cultuur, recreatie
en maatschappellj~ wërk en In overleg met de overige ~ëtfokken ministers, het Centrum voor MilieukarterIng ië feällsefen. nêët! tot dlëpgaande discussies
gëlëlti. Vëi" 6näëriöe~s- en ädvles()rganen stellen
zicH hiêfaëiiier. De bëWlfidslieden zijn voornemens,
öp Röfte iefmljn liei iöëgëtëgéJé v()oroverleg met de
Vä"ie ëöiiimissiës Vän Landbouw en van Cuituur,
Rëcfêätie en Määii,ëhäppelijk Werk van de Tweede
Kàitîëf të iJbëfêii.

!!!1@k!>~~p.r~k!"II@n
M@rl!@ng!!!~, !@V@!1~ !!!!I1!!!!!1@1! v""r lil! !!!!1!!-, !HIn,
~n !!,,!!>!1~lVm@çh!!n!~!!!!@ In N@!!@rl!!n!!, !!ggr g,
Foeksn en G. Kier.. Instituut voor Mechanisatie,

Arbeid en Gebouwen, Wageningen, 442 pag., afb.
Prijsf 40.- (gironummer 3514771 t.n.v. het IMAG
te Wageningen).
De !'!1erkengids geeft groepsgewiis een overzicht van
a!le soorten land-, t~in- en !l()SPO~Wmêchines en
aanverwante apparatuur met vermelding van de
merken en de namen en I3qr!38.sen Vên

pB

petreffen~

de N.~derlang§ê impQr!~~r§ @n f~brlkêntên. H!l! geheel is rijkelijk genly§treerg m@! ca· 1ê99 !!lk!lning~n. Hlerrn!'lcfe wgrg! @!ln yoll@cjiQ !l@@lg QaQflyen
van l'fl!k!i~9h !!"~ in N.!'9@rl!!mj !qegep-!!§!!' !ê9hnische h~lpmi~~elen !lP limg-, !yln- e-n !lg§!lgywm eçMni§a!ie~~!li!lg 9Vêr 9ê jêr!ln Hlê§ tg! @o m@! heden .
." Het !!oekwerk bevat verschlllencje delen en ing9ngen:
gIJê/!! ge!!fl een !!If!!ll!'lli§gh!! incj@"n~ Yiln g!! m!,!çhine§ en werk!uigen in §1 hggfgg[9êp,@n·
g!l@/ g g@Va! lllln YI!§pli!§ing Y!!n 9ll hgglg~mellen
scnema!lsgn Wêerge9"Ven In PI!· 11 gg gn!:!~rQrgê~~
ringen.
r:!e~1 ç 9~êft v!!,rl~li~ê '1ver~!ghl!'n v~n ge mêrk!,n
R!'r ~rQ!m mlll Vllrmêlglng v§n gil Irêtnem!!n v~n ge
~~treffenge Impgr!êW 91 I~griken!· In !g!~§1 ~iln
meer giln 11·999 merk!,n '1n!=!!,rgêgr~qhl·
gri?! g is een ~Ifebetisch m!'rk~nr~gis!er mel vermelcjing v~n M! s'19rt Werk!Mig !In 9ê Ir!'lna~m Viln
ge !mP'1r!llW gf fggrik!!n!· Rit rê~l§lê' !l~V!!! ;1ê90
v~rsghillencj~ merkn~men.

q~~I!, 9êY!!1 gil n!!?mlijs.! y!!n Nêgêrl!!nlls.ê I!!llrik!!nten en imPQr!eurs. (c~. 1~90) m!'! ~gres.§!'n en l§le-

foonnummers.
de-ei f bev~t ~i!g!'!Jreiqe tr\lfWQQrgênr!,gis.t!,r§ in yler

!alen. çji\l he! ClP?;oeken YElrQ\lmakk!,lijks.n·
pe nle~we !'!1erkengigs !>ill9t v!'l!' mggeliikn!,qen.
Men kan erin yincjen W§lk~ m~rken ~r Y'!n !len gep~!!lq SqClr) m!!chine in Negêrl~ng l!,vertJ'!!lr ?iin en
wie de lever!!nciers ziin. I\I§ mlln ven een ReP'!ald
merk machin!' een onder!!!'!',! mget he!:!!>en, kan
men in <le gids h!'t ,!dres ven g@ I\lYerenciêr Vingen.
Verder geef! ge gig~ !len 9ge9 !l1l!!1!:! V!ln h'le g§ gehel@m!'9h!!ni§1!tie is. gng@r I!! Vs.r!!e!@n· Pe Merke.ngig§ is. !Ilv@n§ @~n ggmp'lê@t !!grê§!lPê~ v~n ~lIê N!I~WI~m!~e 1!l[Jrlk~nt€ln en Imgp.r!~yr§ Ven I!!ng-, !Yin~n ~q§ggYwll1~ghlm!~ €ln ~§nvêrw~nlll ~PP~r~Nur.
T~n ~Ig!te kan m~n er <!~ jyl§t~ Neg~rl§n~~!l Mn~
ming!'n In vim!lln milt h@I Qyit~ll, EnQlll§~ €ln Fmn§~
~qyi;'9Iênt.
Vim hllt tgl!,!lê imn~gg VHn mAghlnfl§ ~n vlêrkM-

g@n n!lam! 9ll gg§llg~w §I@ghl§ @Iln !l1l§gh"lglln gê,
9ê!3l1!' vggr ~iin rek!'nlng. Ni!!!§! Q!, ~g§!lgyW ~Ijn ggk
machines en werktuigen opgenomen Vggr!lê !lggmkwekerij ~n voor ~~~Ieg en oncjerhClyg v~n ~!"g~llj~
en landschappelijk groen. paarmee Is cj!,~" gigs gok
van belang voor organisaties bulten de agrarische
sector.
In relatie tot .de Kenmerkenpl~den, uitgegeven
door Sta~!spo§~eheer en "R~ Ror§chk~mp", moet
de Merkengid~ gezien worden ~Is een meertalig register w~~rmllll §n~! In?lqhl \'I'1rlll vllrkre9!'" Welke
!11~r~@n Pil g@ ml'rkl ?iJn !In weer gil ~@If(lffênglllm
Ilor!!'u' IJl Ii,pri~~nt i~ 91l~HI§~!,§!, ['lil K@nmêrkllntllaQ@n gllYlln ggk !êllhnl§§h@ inl!lrmi!liê gYêr!l1l milp.hin~ 91 hl3,1 WllfklYi~, Wst In 913, Mllrk!!R~ifl§ nl!!t h@t
9"Y!lII§.
N. A· b@l3,k

p., 909n@II@,d, fllln!!@YI@n A, '!'hili

T@I!I@§ !l@ngr!!ml!trlqY8! ~@§ 13rê§§@§ e~rgngmi,
lly@§!l13, g@mlllgy~ (§l3,lglil), 1~7ê, 1g§ Ill~,
Rij tJgekwefk tJ@v~t Illln §smIlAYê!ting vsn h@t~êlln
rellQ§ \l\lf!'!êr in !lil §@riê "jlj9lê§ !@ghniqYê§ QY êên,
tril Q'êgglgQill Iqr!l§!illf€l" Wê§ ~l3,pygliÇ.llêr!l Mtmlf'mgê "@lyg@s g~ngfgml!tri~Y@§" Yên !lil ygl~ên9ê
hgY!~Q9rl!ln' Am@fik~êA§ê êlk, lijA§~or, @§!lggrn, @§
~n flryny§ ~viYm, t@rwijl YII Hn9@r@ Ilmn 9ê gêYk @r,
êiln i§ !91l9êV9@9Q· Von rJ!l~@ ~ê§ h!lYt§9gftên !J@Vê!
he! Ilg!lkiê yglYmêtêtl!llllln Yên v@f§§hlll@n!l@ h9@9H,.
nighêig, tllrwijl êll@ên YêA ~ê fljn§j}êf @@n g~gr@nQ§!'
t~pel wgrgl QeQIlYIlA·
Pe vglym@têMlIlln ~ijn !!!lmHêk! gm W@fkh9Y!V9IYm~§ Igt êltggglêmê!@r§ VêA 7, 1~, g~ @n §§ em !ll
kynnen §lll1i'1!l!ln YII 91lmêkkêllik lê mêtên k!lnmllrk!ln Viln Immen Iln g'im!ênQ@n· Pllllrlllj gn9êr§ghêh
g@n W!l !êll\llllln yggr gl99êlê §§Mt!lngên m@t ellê@n
ge !Jiêm!lt!!r PR 119rêlhgggtll fll§ "ln9IJng" €ln tegêlllln
VClqr m!ler nêywkeyrlg€l §gh~lllng~n, wlJer!l11 ggk ge
ppgmhQgg!\l mg!!t wgrglln 9@m"!lln· Vggr gil gêPI!ling Vi'ln v9lymll§ V!'ln QIl§!1IA9lln kên llêA §Qgrt !y~
s"n-ollywk!3yri9hêi!l wgrg@n tJ€lrllik! 999f !l11l!êll@lIlln!ê 9ê!lrYik!ln, Wê!lfVggr lmhêlvê gil kl@m§!êêtVên
ge giêm!l!llr gp 1·§Q illllllln n9g Qê g9BêrhgQgtê Bil'
hoef! t(3 wqrglln g~mê!ên, MIlI ell!!!!n !lê !llêmê!êf êl§
Ing1ln9 ?Un vqgr!§ n99 !!lllllll!ln g!lmeek! Y99f !lê
§gMt!ln9 Yiln BH§!rJlktê§!ln !ekhQy!vQlym@§·
§(3h9IVll g@ yi!9fl§ghr@v@n !êBl3,lIên WgrQfln nBg r!!grê§§I!legn§ll!nI~n Q@~llvên, Weêfmê@ yglym@§ kyn,
nen wp.rg~n 9@§gh1!! YII g@ gIHmlll@f§ yen gil §!gg gl
Q~ gi1!mlltllr gg l·§g, In gl!!!!!§ vlln g@ ll~r§t~ggQtllgl1Ime!!!r· Mn êl 9@~ll t!!llêll@n ligt êên 1!êntHI §@etIIlQêwiis gemelen !Jqmlln Illn gr9ng§l!!g, Qi'I! Yilrlêllrt V1!n
@@1 fijn§jl1!rrlln tBt ~1§ !lllYklln Iln ~!lg Am@rlkHHn§ê
!likên· P~~1l 11!1!t§tê HHn!HII@n ~IJn W§! kl@in, mH!!r
9ijilrt!'genpV~r s!M!!!@n gYn§!i~@ Yêr!lllllnQ ven !lê
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bomen over de hoogte- en diameterklassen. In de
regressiemodellen komen de verklarende varIabelen Jlnealr of kwadratisch voor, het In Nederland gebrulkeJljke exponentlêle of logarllhmlsche model
bleek minder goed te passen. Het gevaar van modellen met kwadraten vormen de voorkomende maxima
en minima, Ik ben er niet zeker van of men hieraan
geheel Is ontkomen.
Over de voorkomende opbrengsttabel van fijnspar zijn er ten aanzien van de constructiemethode
wel enige opmerkingen te maken. Allereerst hebben
de auteurs ook hier een geheel andere methode gekozen dan die wij In Nederland ons hebben aangewend, maar dat Is op zichzelf niet erg want er zijn
meer wegen die naar Rome voeren. De bedoeJlng
van een opbrengsttabells een zuivere schatting (unbiased estlmatlon) te geven van de aanwas en houtproduktie op grond van de. gereaJlseerde en te verwachten groei van de opperhoogte. Ik ben er echter
niet zekér van, of dit met de gebruikte regressiefuncties wel mogeJljk Is. Het minste bezwaar heb Ik
tegen de vergeJljklngen voor de schatting van het
stamtal per ha (N), het gemiddelde grondvlak
(GMOY) en het gemiddelde volume per boom
(VMOY). Zo erg logisch zijn ze echter niet, want het
stamtal per ha zou moeten afhangen van de afmetingen van de bomen zoals hoogte en diameter, maar
de leeftijd van de opstand doet er minder toe. Men
zou hiervoor bijvoorbeeld het omgekeerde van de
vergeJljklng voor het gemiddelde grondvlak kunnen
gebruiken, die ongetwijfeld ook een hoge multiple
correlatlecoëfficlent zou scoren. Dat de drie gebruikte vergeJljklngen dit ook doen Is Immers niet de enigste norml

Wat meer bezwaar heb Ik tegen de wijze, waarop
de groeicurven van de opperhoogte zijn geconstrueerd door de puntenwolk In het assenstelselleeltijdopperhoogte In niveaus te verdelen. Eigenlijk kan
men geen groeicurven maken zonder bIjgroeigegevens over tenminste korte perioden te gebruiken.
Maar als men die niet heeft, bJljlt er weinig anders
over dan te doen zoals men gedaan heeft, echter wel
met de vermelding dat het hier om een benaderingsmethode handelt.
Het meeste bezwaar Is echter In te brengen tegen
de wijze waarop de boorspanen, genomen om de
diktegroei op 1.30 vast te stellen, zijn verwerkt. De
periodieke diktegroei van een boom In een opstand
Is afhankelijk van zijn sociale positie en de dichtheid
van de opstand, dus bijvoorbeeld zijn diameter ten
opzichte van de gemiddelde diameter van de opstand en de waarden van hoogte, diameter en stamtal tijdens de groeiperiode. Hoe men er dan toe kan
komen de diktegroei te relateren aan de leeftijd, de
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opperhoogte en het gemiddelde grondvlak van alle
boorspanen bij elkaar genomen, is mij een raadsel.
Uit de R' komt natuurlijk altijd wel lets, maar de
waarde van 0.46 Is wel magertjes. Deze relatie toegepast bij de constructie van de opbrengsttabel kon
dan ook niet tot goede resultaten voeren. Mijns inziens Is men voorbij gegaan aan het feit, dat de bijgroei van het grondvlak per ha en de bijgroei van de
opperhoogte niet onafhankelijk van elkaar verlopen
en ook niet als zodanig bij de regressies behandeld
mogen worden, of men nu voorstander van de wet
van Eichhorn Is of niet. Het gevolg Is, dat in de'tabellen de verhouding tussen de grondvlakbijgroei en de
opperhoogtebijgroei oploopt tot 11,5 m'/ha/.m.1 In
onze proefvelden zijn wij dergeJljke hoge waarden
nooit tegen gekomen, meestal Is 4 à 5 al hoog. Hiermee samenhangend Is de aangegeven grondvlaken volumeproduktie In de tabellen waarschijnlijk te
hoog, Ik schat over de gehele tabel gerekend onge.
veer 20%.
Samenvattend zou Ik wIJlen stellen, dat het boekje
veel te bieden heeft door de uitstekende verwerking
van volumegegevens, daarnaast sla ik de waarde
van de berekende opbrengsttabel veel minder hoog
aan.
P. J. Faber
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