BERICHTEN
Beroepswedstrijden in
de Bosbouw
Dit jaar zullen opnieuw regionale voorwedstrijden
bosarbeid worden gehouden. Sinds 1993 is de opzet van de nationale bosarbeidwedstrijden sterk
vernieuwd en zijn de voorronden dit jaar gericht op
allround vakmanschap. De regionale voorwedstrijden worden gehouden op 30 september in Vessem
en op 21 oktober in Smilde. Er zijn 7 wedstrijdonderdelen, te weten: -schatting werkhoutvolume
staande bomen, -schatting houtvolume geveld hout,
-houtherkenning van stamdelen,-vellen en uitsnoeien,-schijven zagen staand stamstuk,-gecombineerde zaagsnede, en -ketting verwisselen.
Alle deelnemers nemen deel aan alle 7 onderdelen.
De kwalificatie voor de landelijke finale (1 juni 1996
te Apeldoorn) heeft plaats op basis van het totaal
aantal punten voor alle onderdelen.
De wedstrijden worden georganiseerd door het
Bosschap in samenwerking met het Staatsbosbeheer, de AVIH, IPC Groene Ruimte, 1BN-DLO en
Trefpunt Larenstein.
Aanmelden kan voor 15 augustus. Voor meer informatie en/of aanmelding kan men terecht bij Het
Bosschap, tel. 03404-30130.

Betekenis wet- en
regelgeving vrije
wandelaars
De onlangs verschenen studie "Voet bij stuk" laat
zien dat geen enkele wet of regeling in het landelijk
gebied in het algemeen regelt. Het in het leven roe-

pen van de Wet Openluchtrecreatie heeft aan deze
situatie niets veranderd. De werkingsgebieden van
deze wetten en regels overlappen elkaar en in de
praktijk blijkt dat juridische instrumenten, die in principe veel kansen bieden om wandelmogelijkheden
te beschermen, vooral worden gebruikt om het wandelen te reguleren. De studie is verricht door Liset
Moerdijk in het kader van een sfstudeerproject bij
de Werkgroep Recreatie en Toerisme van de
Landbouwuniversiteit. De studie biedt een nagenoeg compleet en toegankelijk overzicht van de situatie in Nederland op dit moment.
Het rapport is schriftelijk of telefonische te bestellen
(prijs f20,-) bij de Wetenschapswinkel LUW,
Postbus 9101, 6700 HB Wageningen, tel. 0837084661.

Tweedaagse
conferentie
Op 6 en 7 september wordt de tweedaagse conferentie "De toekomst van bomen en struiken, werken
aan biodiversiteit" gehouden in congrescentrum
"Ons Erf" In Berg en Dal. De conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van LNV, Ekologisch Adviesburo Maes, en Bronnen, centrum voor
de verspreiding van inheemse houtige gewassen,
en heeft plaats in het kader van het Europees
Natuurbescherminbgsjaar. De conferentie zal bestaan uit lezingen die algemeen informatief van aard
zijn, workshops die ingaan op concrete thema's
rond het onderwerp en excursies naar verschillende
natuurgebieden.
Voor inlichtingen: Ministerie LNV: 08370-74879, de
heer Grimberg en Bronnen: 080-601280, de heren
Rövekamp en Ketelaar.
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BERICHTEN
Studiedag Inlands Hout
Vereniging Houtrijk Nederland organiseert zaterdag
17 juni 1995 een studiedag over de gebruikswaarde
van inlands hout op Slot Doddendael bij Ewijk.
De studiedag is bedoeld voor bosbouwers, hoveniers, boomverzorgers, en verder iedereen die wel
eens een boom velt en wil weten wat de gebruikswaarde van het hout kan zijn.
Een meubelmaker, houtdraaier, boomverzorger en
houtinkoper zullen vertellen wat voor hout zij zoeken
om te bewerken of te verhandelen en wat voor eisen
zij aan het hout stellen en waar zij op letten bij het
kopen van (stam)hout, Een meubelmaker zoekt
vaak rustig en regelmatig hout, terwijl een houtdraaier ook graag werkt met okselweefsel of slapende knoppen. Hoe herken je aan de buitenkant van
een boom of er bruikbaar hout in zit?
Meubelmaker Sytze de Groot van Pentagram, houthandelaar Jaap van Leersum van Inlands Hout,
boormverzorger Frits Gielissen en houtdraaier Otto
Koedijk zullen spreken, aan de hand van praktische
voorbeelden. Daarnaast zal er ook gelegenheid zijn
om vakliteratuur in te zien en adressen en praktische tips uit te wisselen.
De kosten zijn ƒ 45,- voor leden van de Vereniging
Houtrijk Nederland en ƒ 70,- voor niet-leden, inclusief lunch. Deelname is beperkt.
Aanmelden dient tijdig schriftelijk te gebeuren bij
Vereniging Houtrijk Nederland, Postbus 3, 4128 ZV
Lexmond. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht
en programma. Voor meer informatie: Frits Gielissen: 08855-78982 (of Otto Koedijk: 05756-4658).

Rapport Houtoogst in
het Nederlandse bos
Onlangs verscheen het rapport Houtoogst in het
Nederlandse bos 1988 t/m 1992. Het rapport is een
vervolg op eerdere publikaties van het HOSP-project te weten: "Houtoogst, voorraad en bijgroei in
het Nederlandse bos" 1987-1989 en het rapport
"De prognose oogstbaar hout in het Nederlandse
bos".
Het rapport is opgesteld in opdracht van het Overleggroep Houtvoorziening en Houtproduktie in het
kader van het project Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout.
De Overleggroep Houtvoorziening en Houtproduktie (OHH) is een orgaan van de Ministeries van
Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en het bedrijfsleven. De Overleggroep is ingesteld in verband met een optimale
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afstemming van het te voeren beleid ten aanzien
van de houtvoorziening en de houtproduktie en het
belang van hout als vernieuwbare grondstof.
Het project is uitgevoerd door het IKC-Natuurbeheer, het Informatie- en Kenniscentrum van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
op het gebied van bos, natuur en landschap.
Uit de resultaten blijkt o.a. dat uit het Nederlandse
bos jaarlijks 1,3 miljoen kubieke meter hout wordt
geoogst, dat is nog geen 10% van wat de
Nederlanders per jaar aan hout gebruiken.
Omdat er minder hout wordt geoogst dan er jaarlijks
bijgroeit, neemt de houtvoorraad in het Nederlandse bos toe. Tussen 1984 en 1992 steeg de voorraad
met 7%.
De gemiddeld het snelst producerende boomsoorten zijn douglas en spar (12 m3 hout/ha/jr), op de
voet gevolgd door de populier en lariks (11
m3/hayjr). Beuk zit ongeveer op het gemiddelde met
8 m3/ha/jr en eik en grove den met 6 m3/ha/jr er onder.
Het oogsten en gebruik van hout uit het Nederlandse bos is van groot belang nu de belangstelling
voor het gebruik van vernieuwbare grondstoffen
toeneemt.
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