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Aantastingen door insekten en mijten op bomen en
struiken in 1977
Infestations by insects and mites on trees and shrubs in 1977
G. Frenken
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen

Door een 150-tal waarnemers, voornamelijk beheerders van bossen, natuurterreinen, landschappelijke
beplantingen en plantsoenen, zijn ook dit jaar weer
vele aantastingen van insekten en mijten gemeld. In
de tabellen 1 en 2 zijn deze gegevens samengevat.
De dennescheerder (Tomicus piniperda L.) bleef
een trouwe begeleider van onze dennenbossen.
Schade kwam hoofdzakelijk op de Veluwe en op de
Utrechtse heuvelrug voor. Ten opzichte van voorgaande jaren is de schade duidelijk verminderd (zie
ook figuur 2).
De letterzetter (Ips typographus L.) was op diverse
plaatsen schadelijk. In Utrecht en Drente lijkt de
plaag iets af te nemen, op de Noord-Veluwe daarentegen neemt de schade eerder toe dan af.
De iepeziekte, veroorzaakt door de schimmel Ceratocystis ulmi, breidde zich ook in 1977 verder uit.
Verantwoordelijk voor de overbrenging van de
schimmelsporen zijn de grote en kleine iepespintkever (Scolytus scolytus F. en Scolytus multistriatus
Mrsh.). Deze werden gemeld uit alle delen van het
land, de belangrijkste haardgebieden zijn echter het
noordwestelijke deel van Overijssel en het zuidelijke
deel van Limburg. Bij de meldingen werd meestal
geen onderscheid gemaakt tussen de beide iepespint keversoorten. Op enkele plaatsen in Brabant en
Limburg werden dwergiepespintkevers (Scolytus
pygmaeus F.) aangetroffen.
In wegbeplantingen is de wilgehoutrups een van
de belangrijkste beschadigers. Meldingen van zware
aantastingen kwamen uit Groningen, Zuid-Holland
en het westelijk deel van Noord-Brabant. Door verwonding van de boom (snoei, onzorgvuldig wegbermbeheer, verkeer etc.) krijgt dit insekt (een
wondparasiet) zijn kans. Aantasting is dan ook te
voorkomen door verwonding van de bomen tegen te
gaan of eventuele wonden direct te behandelen.
De aantasting door de rupsen van de bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea L.) breidde zich
verder uit. Voor het eerst kwamen meldingen binnen
uit midden Gelderland, het westelijk deel van de Betuwe, Zeeland en Gaasterland. Figuur 1 toont de uitbreiding ten opzichte van 1976.

Summary
Most data for this annua/ survey on insect and mite
pests on trees and shrubs were supplied by cooperators, located in different parts of the country. The
data are summarized in tables 1 and 2.
- Damage of the Pine shoot beetle (Tomicus piniperda L.) was mainly reported from the "Veluwe"
and the "Utrechtse heuvelrug", fn relation to previous years the pest decreased (fig. 2).
- Damages caused by the Spruce bark beetle (Ips
typographus L.) are still important. In the provinces
of Utrecht and Drente the pest seemed to decrease.
In the "Veluwe" area however it rather increased.
- The Eim bark beetles Scolytus scolytus F. and
Scolytus muitistriatus Mrsh. were reported from all
over the country, Scolytus pygmaeus F. only in the
southern part of the country. The Dutch-elm disease
increased. The southern part of Limburg and the
north-western part of Overijssel are still the main
pest areas.
- Many trees in road-side plantings were attacked
by caterpillars of the Goat moth (Cossus cossus L.).
Heavy infestations occurred in the provinces of Groningen and Zuid-Holland and in the western part of
the province of Noord-Brabant.
- Again the Brown-tail moth (Euproctis
chrysorrhoea L.) inreased. After many years, damage occurred in the central part of the province of Guelderland, in the province of Zeeland, in the "Noordoostpolder" and in "Gaasterland" (fig. 1).
- An expected explosion of the second generation
of the Pine sawfly (Diprion p'mi L.) did not materialize. A high percentage of parasitism of the first generation cocoons, which we noticed at the "Hoge Veluwe", may have been responsible for this.
- For the first time in our country, the Broadbarred
knot-horn moth (Acrobasis consociella Hb.) was observed to cause complete defoliation of young oak
trees locally in the province of Guelderland.
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Phyllobius piri L. (bladsnuitkeversoort)
Ernstig: op berk in de boswachterij Kootwijk, bij Breda, Ossendrecht en de Groote Peel, op berk en op
Amerikaanse vogelkers in de bosw. Chaam-Ulvenhout.
Matig: in de boswachterij St. Anthonis op berk.
Beukespringkever (Rhynchaenus fagi L.)
Matig: in boswachterij Garderen en bij Bilthoven.
Denneknopsnuitkever
(Strophosomus
capitatus
Deg.)
Matig: in boswachterij Speulderbos op Japanse iariks.
Bladhaantjes (Chrysomelidae)
Elzehaan (Agelastica.alnf L.)
Ernstig: in Ede, Maartensdijk, Alkmaar, HaarlemZuid en in het Krimse bos.
Matig: bij het Zuidlaarder meer, in Hoogezand, Kampen, Doetinchem, Amersfoort, Maarsbergen, A m stelveen en Hilvarenbeek.
Foto 1. Aantasting door dewilgehoutrups als gevolg van
beschadiging bij wegbermbeheer.
infestation by the Goat moth resulting from damage caused
by road-side management

Wilgehaan {Phyllodecta sp.)
Ernstig: in Amsterdam. Matig: in Amsterdam en Gemonde.
Sneeuwbalhaan (Pyrrhalta viburni Payk)
Ernstig: in Amsterdam. Matig: in Utrecht

De dennebiadwesp (Diprion pini L.) ontwikkelde
zich minder sterk dan verwacht werd. Op de Hoge
Veluwe bleken vele cocons van de eerste generatie
geparasiteerd te zijn. Mogelijk daardoor bleef de
verwachte explosie van de tweede generatie uit.
Enkele soorten werden nog niet eerder als schadelijk gemeld; met name de eikelichtmot (Acrobasis
consociella Hb.), die kaalvreterij veroorzaakte aan
enkele jonge eikenbeplantingen {foto 2).
Een woord van dank is op zijn plaats voor de in de
eerste alinea genoemde waarnemers.
Voor de namen van de insekten is de nomenclatuur gebruikt van Carter (2), Doom (3), Lempke (4)
en Schmidt (5); voor die van de houtgewassen Is
Boom (1) geraadpleegd.
Soortgewijze specificatie van de plaatsen met
ernstige en matige aantastingen
Kevers (Coleoptera)
Snuitkevers (Curculionidae)
Grote dennesnuitkever (Curculio abietis L.)
Matig: in de boswachterijen Westerwold, Kootwijk,
Epe-Heerde, Uddel-Gortel en bij Rips en Echt.
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Boktorren (Cerambycidae)
Grote populierboktor {Saperda carcharias L.)
Ernstig: in Amstelveen. Matig: in de Haarlemmermeer, Moerdijk en Siebengewald.
Kleine populierboktor (Saperda populnea L.)
Matig: in proefbeplanting op landgoed Slangenburg
bij Doetinchem.
Meikeverachtigen
(Scarabaeidae)
Gewone meikever (Melolontha melolontha L.)
Ernstig: Uddel. Matig: Hoog Soeren.
Bastkevers (Scolytidae)
Grote sparrebastkever (Dendroctonus micans Kug.)
Ernstig: boswachterij Oranjewoud.
Lariksbastkever (Ips cembrae Heer)
Matig tot ernstig: in de boswachterijen Gees en
Sleenerzand.
OLetterzetter {Ips typographus L.)
Ernstig: in het Asserbos, bij Rolde en plaatselijk in
de houtvesterij Drente-Zuid, voorts in de boswachterijen De Eese, Heerde, Hattem, Epe, Nunspeet en in
het paleispark Het Loo.
Matig: in de houtvesterij Drente-Zuid, in de boswachterijen Hardenberg, Kootwijk en de Vuursche,

Figuur 1. Aantasting door de bastaardsatijnvlinder in 1976 en 1977.
Infestations by the brown tail moth in 1976 and 1977.

op het landgoed Eerde, in 's Heerenberg, Doorn en
Maarsbergen.
Grote en kleine iepespintkever (Scolytus scolytus F.
en S. multistriatus Mrsh.)
Ernstig: in geheel Noord-Holland en Limburg, in NWOverijssel en verder plaatselijk in de provincies
Friesland, Groningen, Gelderland en Utrecht.
Matig: plaatselijk in Drente, Zuid-Holland, Zeeland
en Noord-Brabant.
Dennescheerder (Tomicus piniperda L.)
Ernstig: in de boswachterij Epe-Heerde.
Matig: in de boswachterijen Grollo, Ommen, Nunspeet, Gortel-Uddel, Kootwijk, Speulderbos, Oostereng en Leuvenumse bos, bij 's Heerenberg, Zelhem,
Hengelo, Woeste hoeve, Het Loo, Weina, Remmerdense heide, Sandenburg, Ridderoordbos en Heidestein.
Vlinders (Lepidoptera)
Kokerrupsen (Coleophoridae)
Lariksmot {Coleophora laricella Hb.)
Ernstig: in de boswachterij Westerwolde en op de
Loenermark.
Matig: in de boswachterij Westerwolde, plaatselijk in
Drente, bij Gortel, Niersen, Uddel, Het Loo, Hoog

Soeren, Planken Wambuis, Valkenswaard en Leende.
Houtrupsen (Cossidae)
Wilgehoutrups {Cossus cossus L.)
Ernstig: bij Slochteren, Froombosch, Kolham,
Scharmer, Harkstede, Alkmaar, Rotterdam, Gouda,
Sliedrecht, Maasdam, Oosterhouten Lith (NB).
Matig: bij Emmen, Zwolle, Alkmaar, Haarlemmermeer, Dirksland en Siebengewald.
Spanrupsen (Geometridae)
Kleine wintervlinder (Operophtera brumata L.)
Ernstig: bij Lelystad op populier en bij Breda op zomereik.
Matig: in O-Flevoland en bij Hees op populier.
Spinners (Lasiocampidae)
Ringelrups (Malacosoma neustria L.)
Ernstig: in Amsterdam op Viburnum.
Matig: in Amstelveen, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en
Schiedam onder andere op Sorbus, Crataegus, Cotoneaster en Viburnum.
Lymantriidae
Bastaardsatijnvlinder {Euproctis chrysorrhoea L.)
Ernstig: Vooral in Midden-Limburg en Oost-Brabant
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Figuur 2. Aantasting doordedennescheerderln 1976 en 1977.
infestations by the Pine shoot beeile in 1976 and 1977.

(de Peel), verder in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Gouda, Delft, Utrecht, Haarlem, Alkmaar, IJmuiden, Amsterdam, Lelystad en Kampen.
Matig: plaatselijk in Midden-Limburg en Oost-Brabant, bij Oosterhout, Berkel-Enschot, langs de kust
van Walcheren en Schouwen, in Den Haag, Leiden,
de duinen bij Castricum, Gaasterland, Noordoostpolder, Dronten, Arnhem, Westervoort, 's Heerenberg en de weg Gorichem-Tuil (zie ook figuur 1).
Satijnvlinder (Leucoma sallcis L.)
Ernstig: in Roggebotsezand, Reve-Abbertbos, SpijkBremerbergbos en plaatselijk in de Noordoostpolder.
Matig: plaatselijk in de Noordoostpolder en verder
bij Lelystad en Vlaardingen.
Plakker (Lymantria dispar L.)
Ernstig: in de Mariapeel op berk.
Lichtmotten (Pyralldae)
Eikelichtmot (Acrobasis consociella Hb.)
Ernstig: bij Zwolle en Varsseveld.
Wespvlinders (Sesiidae)
Populierglasvlinder (Paranthrene tabaniformis Rott.)
Ernstig: bij Hoofddorp.
Matig: in Z-Flevoland, Oost-Flevoland en de Haarlemmermeer.
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Bladrollers (Tortricidae)
Populierscheutboorder (Gypsonoma aceriana Dup.)
Ernstig: bij Zuidbroek, Terborg, Brummen en Ospel.
Matig: bij Hengelo, Eerbeek, Bakel, St. Oedenrode,
Baarle-Nassau en Maastricht.
Dennelotrups (Rhyacionla buoliana Den. et Schiff.)
Ernstig: in de boswachterij Kootwijk en bij Doorn op
Pinus contorta.
Matig: in de boswachterij Epe-Heerde op P. contorta, P. strobus en P. sylvestris.
Groene eikebladroller (Tortrix viridana L.)
Ernstig: in het Vorsterbos, bij Harskamp, in duinbos
onder Heemskerk-Castricum, bij Veghel, Moergestel en Someren.
Matig: in Gaasterland, de boswachterijen Westerw e d e , Emmen, Staphorst en de Woldberg en bij
Valkenswaard, Leende en Venray.
Spinsel- of Stippelmotten (Yponomeutidae)
Yponomeutasp.
Ernstig: in de boswachterij Tjongervallei, plaatselijk
in de Noordoostpolder, in Heiloo, in de duinen van
de Amsterdamse waterleiding, in Koningshof (Overveen) en in Den Haag.
Matig: in zuidoost Friesland, de duinen bij Castricum-Heemskerk, Vlaardingen en Gouda.

Dennenaaldmineermot (Ocnerostoma friesei Svens.)
Matig: op Vlieland op Zeeden.

Bladluizen (Callaphididae)
Grote esdoornluis (Drepanosiphum
Schrk.)
Matig: in Alkmaar en Amsterdam.

platanoidis

VliesvleugeNgeri (Hymenoptera)
Dennebladwespen (Diprionidae)
Dennebladwesp (Diprion pini L.)
Ernstig: in boswachterij Schoonlo op P. contorta.
Matig: op de Hoge Veluwe op groveden.
Spinselbladwespen
(Pamphiliidae)
Staalblauwe splnselbladwesp (Acantholyda erythrocephala L.)
Matig: in boswachterij de Woldberg op P. nigra.
Grote dennespinselbladwesp (Acanthoiyda hieroglyphica Christ.)
Matig: in boswachterij Emmen op P. mugo.
Bladwespen (Tenthredinidae)
Lindebladwesp (Caliroa annulipes Klug.)
Matig: in Alkmaar op linde.

Lindebladluis (Eucallipterus tiliae L.)
Massaal: in Goes en Mijnsheerenland.
Matig: in Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.
Beukebladluis (Phyllaphis fagi L.)
Matig: in boswachterij Westerwolde.
Schildluizen (Eriococcidae)
Wollige beukestamluis of Beukewolschlldluis (Cryptococcus fagisuga Lind. syn. C. fagi Bärenspr.)
Ernstig: in boswachterij Garderen, bij Rips, Bakel en
Milheeze.
Matig: in boswachterij Gaasterland.
Sfam- of takluizen (Lachnidae)
Cinara confinis Koch.
Matig: in boswachterij Chaam op Abies grandis.

Sparrebladwesp (Pristiphora abietina Christ.)
Matig: in boswachterij Haarle op fijnspar.
Tweevleugeligen (Diptera)
Galmuggen (Cecidomyidae)
Arnoldiacerris Koll.
Matig: in Zundert en in St. Anthonis op zomereik in
kwekerijen.
Naaldknikkende dennegaimug
Prell)
Matig: Roosduinen (Ameland).

(Contarinia

baeri

Bladluizen en aanverwante (Homoptera)
Wolluizen (Adelgidae)
Douglaswolluis (Adelges cooleyi Gill.)
Matig: in boswachterij Garderen.
Adelges piceae Ratz.
Matig: bij Drie (Speulderbos) op Abies grandis.
Dennewolluis (Pineus pini Macq)
Massaal: bij Venlo.
Matig: bij Kessel, Bergen op Zoom, Boxtel en Leende-Waalre.
Bladluizen (Aphididae)
Groene sparreluis (Elatobium abietinum Wik.)
Ernstig: Noordwolde, Urkerbos, Kuinderbos
Matig: in de boswachterijen Oranjewoud, Norg,
Grollo, Robbenoord, Texel en Leende.

Foto 2. Jonge eik. kaalgevreten door de eikelichtmot.
Sapling oak, defoliat&d by the Broadbarred knothorn moth.
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Dennetakluis (Cinara pini L.)
Matig: bij Boxtel op groveden.

Literatuur
1

Bladgalvormers
Pemphigussp.

(Pemphigidae)

Ernstig: in Amsterdam op Italiaanse populier.

2
3
4

Thelaxidae
Schimmelluis (Phloeomyzus passerinii Sign.)
Ernstig: bij Bellingwolde op Populus euramericana
Löns en op P. euramericana Dorskamp.
Matig: bij Delden op P. euramericana Heidemi].
Wantsen (Heteroptera)
Schorswantsen (Aradidae)
Denneschorswants (Aradus cinnamomeus Panz.)
Ernstig: bij Bergeijk.
Matig: plaatselijk op de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug.
Mijlen (Acari)
Spintmijten (Tetranychidae)
Lindespintmijt (Eotetranychus tiliarium Herm.)
Matig: in Amsterdam en Eindhoven.
Sparrespintmijt (Oligonychus ununguis Jac.)
Ernstig: bij Eibergen op sitka.
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Vervolg tabel 1 /table 1 cntd.

Quercussp.

Salix sp.

Leucoma sallcls L.
Operophtera brumata L.
Paranthrene tabaniformis Rott.
Pemphigus sp.
Phloeomyzus passerlnii Slgn.
Sesia apIformlsCI.
Rhynchaenus quercus L.
Scolytus intrlcatus Ratz.
Xyleborus dis par F.
Acrobasis consociella Hb.
Cossus cossus L.
Euproctls chrysorrhoea L.
Malacosoma neustrla L.
Operophtera brumata L.
Tortrix virldanaL.
Cryptorrhynchuslapathi L.
Aegeriaformicaeformis Esp.
Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Leucoma salicls L.

Sorbus aucu paria L.

Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustrla L.
Prlstiphora geniculata Htg.

Tiliasp.

Malacosoma neustria L.
Caliroa annulipes Kl.
Eucalllpterustiliae L.
Eotetranychus tillarum Herm.
Phytoptustiliae Pag.

Ulmus sp.

Scolytus scolytus F.
Scolytus multistriatus Mrsh.
Scolytus pygmaeus F.
Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.
Tetranychus sp.

Viburnum sp.

Pyrrhalta viburni Payk.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L.

Tabel 2. De graad van aantasting in de verschillende provincies.
Tble 2. The degree of infestation in the different provinces.
A

ernstige aantasting (waaronder kaalvreterij)
heavy infestation (among which complete defoliation)
a
idem, doch plaatselijk
ditto, but local
B
matige aantasting
mocterafe infestation
b
Idem, doch plaatselijk
ditto, but local
C
lichte aantasting
• light infestation
c
idem, doch plaatselijk
ditto, but local
insektesoort /insect species

provincies/provinces
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Coleoptera kevers)
Curcullonldae (snultkevers)
Brachyderes incanus L.
Cryptorrhynchus lapathi L.
Curculioabletis L.
Deporaus betulae L.
Phyllobius piri L.
Pissodes notatus F.
Rhynchaenus fagi L.
Rhynchaenus quercus L.
Strophosomus capitatus Deg.
Chysomelidae (bladhaantjes)
AgelasticaalniL.
Lochmaea suturalis Thorns.
.Phyllodectasp.
Pyrrhalta viburni Payk.
Cerambycidae (boktorren)
Saperda carcharias L.
Saperda populneaL.
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Scarabaeidae (o.a. meikeverachligen)
Melolontha melolontha L.
Scolytidae (bastkevers)
Dendroctonus micans Kug.
Hylastes ater Payk.
Ips cembrae Heer.
lpstypographusL.
Pityogenes bidentatus Herbst.
Pityogeneschalcographus L.
Polygraphus poligraphus L.
Scolytus intricatus Ratz.
Scolytus muitistriatus Mrsh.
Scolytus scolytus F.
Scolytus pygmaeus F.
TomicuspiniperdaL.
Xyleborus dispar F.
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Lepidoptera (vlinders)
Coleophoridae (kokerrupsen)
Coleophora laricella Hb.

ab

bC c

Cossidae (houtrupsen)
Cossus cossus L.

a

b

abc

b

ab

Gelechiidae
Dicbomeris marginefla F.

c

Geomelridae (spanrupsen)
Operophtera brumata L.

ab

Lasiocampidae (spinners)
Malacosomaneustria L.
Lymantriidae
Euproctis chrysorrhoea L.
Leucomasalicis L.
Lymantria dispar L.
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Lyonetiidae (Mineermotten)
Paraleucoptera sinuella Rtti.

c

Pyralidae (lichtmotten)
Acrobasis consoclella Hb.

a

Sesidae (wespvlinders)
Aegeria formicaeformls Esp.
Paranthrenetabaniformis Rott.
Seslaapiformis Cl.

a

b

ab

c
c
c

Tortricidae (bladrollers)
Blastesthiaturionella L.
Gypsonomaaceriana Dup.
Rhyacionia buoliana Den. et Schift.
Tortrix viridana L.
b
Yponomeutidae (spinselmotten)
Yponomeutasp.
Ocnerostoma friesei Svens.
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Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Diprionidae (dennebladwespen)
Diprion plni L.

a

b
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Pamphiliidae (spinselbladwespen)
Acantholyda erythrocephala L.
Acantholyda hieroglyphica Christ.
Cephalcia alpina Klug.

b
b
c

Tenthredinidae (bladwespen)
Caliroa annulipes Klug
Pristiphora abietlna Christ.
Pristiphora genlculata Htg.

b
b
c

Diptera (tweevleugeligen)
Agromyzidae (mineervllegen)
Phytomyza ilicis Curt.
Cecidomyidae (galmuggen)
Arnoldis cerris Kol).
Contarinia baeri Prell

1

c
b

b

Homoptera (bladluizen en aanverwanten)
Adelgldae (wolluizen)
Adelges cooleyi Gill.
Adelges plceae Ratz.
Plneus plnl Macq.
Aphididae (bladluizen)
Elatobiumabietlnum Wik.

c

c
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b

c
b

abc

Callaphididae (bladluizen)
Drepanosiphum platanoidlsSchrk.
Eucalllpterus tillaeL.
Phyllaphls fagl L.

b a

b
b
B

b

a

a

c

c
b

c

ac

c

a
c

Lachnidae (stam- of takluizen)
Cinara conflnïs Koch.
Clnara plni L.

b
b

Pemphigidae (bl adgalvormers)
Pemphigus sp.

a

Psyltidae (bladvloolen)
PsylIaalniL.
Thelaxidae
Phioeomyzus passerinii Sign.

c
a

b

*syn. C. fagiauct
Hetaroptera (wantsen)
Aradidae (schorswantsen)
Aradus clnnamomeus Panz.

bc

bc

a

Acari (mijten)
Eriophyidae (galmljten)
Aceria fraxlnivora Nal.
Erlophyes tillae Nal.
Phytoptus acerls Kalt.
Phytoptus tiliae Pag.
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b

Coccidae (schildluizen)
Eulecanium sp.
Erlococcidae (schildluizen)
*Cryptococcus faglsuga Und.
Pseudochermesfraxini Kltb

c

c
c

c
c
c

c

Tetranycbidae (spintmïjten)
Eotetranychus tiliarum Herm.
Ollgonychus ununguis Jac.

c
a

bc

bc

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Ir. A. Stoffels met

pensioen

Aan ir. Stoffels is, in verband met het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd, met ingang van 1
juni 1978 eervol ontslag verleend als raadadviseur
van het ministerie van landbouw en visserij, met
dankbetuiging voor de vele belangrijke bewezen
diensten.
De heer Stoffels (geboren 13 juni 1913) trad, na
voltooiing van zijn studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen in de richting Nederlandse
bosbouw, begin 1937 in dienst van het Staatsbosbeheer. Hij was aanvankelijk in verschillende delen van
het land belast met de inventarisatie van natuurterreinen, doch in 1938 werd hij in het beheer te werk
gesteld. Als ingenieur werd hij achtereenvolgens
toegevoegd aan de houtvesters te Haarlem, Breda
en Nijmegen.
In 1940 werd de heer Stoffels naar het hoofdkantoor van het Staatsbosbeheer te Utrecht overgeplaatst. In 1943 verliet hij Utrecht echter weer om te

worden belast met het beheer van de houtvesterij
"Haarlem". In 1945 volgde zijn benoeming tot houtvester.
Na zestien jaar in Haarlem werkzaam te zijn geweest, keerde de heer Stoffels in 1959 naar het
hoofdkantoor van het Staatsbosbeheer in Utrecht terug als adjunct-directeur.
In 1963 volgde zijn benoeming tot directeur en bij
de reorganisatie van het Staatsbosbeheer in 1966 tot
algemeen directeur.
Vanaf 1971 is ir. Stoffels als raadadviseur belast
met bepaalde internationale aangelegenheden van
het ministerie van landbouw en visserij.
De heer Stoffels is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van OranjeNassau, commandeur in de Kroonorde van België,
commandeur in de Orde van Verdienste van de
Bondsrepubliek Duitsland en officier in de Orde van
Verdienste voor de Landbouw van Frankrijk.
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