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Aanvulling rassenlijst
Omdat de volledige herziening (de Vijfde Rassenlijst)
nog op zich laat wachten is er een aanvulling verschenen op de bestaande Vierde Rassenlijst. Deze aanvulling omvat alle toegelaten herkomsten van generatief
vermeerderde naaldhout- en loofhoutsoorten, plus populierenklonen (exclusief tremula, canescens en alba).
Gezien de internationale status en functie van de lijst is
de aanvulling in twee talen uitgevoerd.
De nieuw ingestelde Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst van Bosbouwgewassen werkt
aan de volledige herziening van de Rassenlijst, waarin
herkomsten en klonen van bomen aanbevolen worden
voor het gebruik in de bos- en landschapsbouw. Voor
enkele van de belangrijkste bosboom soorten, de EGsoorten, heeft de lijst meer dan een aanbevelende functie. Voor deze soorten zijn uitsluitend de in deze (of in een
andere Europese) rassenlijst opgenomen herkomsten
en klonen tot de handel toegelaten.
De aanvulling is te bestellen door ƒ 12,50 over te
maken op gironummer 94.85.40 van De Dorschkamp te
Wageningen o.v.v. Rassenlijst.
Resultaten particulier bosbedrijf in 1986
Uit de publikatie "Bedrijfs uitkom sten in de Nederlandse
particuliere bosbouw over 1986" van het LandbouwEconomisch Instituut (LEI), die eind vorig jaar verscheen,
blijkt het gemiddelde resultaat van het Nederlands particuliere bosbedrijf in 1986 positief. De opbrengsten
overtroffen de kosten met 21 gulden per hectare, ofwel
5%. Dat was voor het eerst sinds LEI in 1975 begon met
de publikatie van de bedrijfsresultaten. Achter dit gemiddelde resultaat gaan verschillen schuil tussen de individuele bedrijven. De helft van de bedrijven kwam in 1986
in de rode cijfers, de andere helft boekte een positief
resultaat. Aan de opbrengstenkant was het aandeel van
de houtoogst gelijk aan dat van de overheidsbijdragen.
Tot in 1985 waren de resultaten ieder jaar negatief, al
werd het tekort geleidelijk kleiner. De positieve uitkomsten in 1986 zijn een gevolg van zes procent hogere
opbrengsten bij gelijkblijvende kosten. Vooral de hout-
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opbrengsten namen toe: het volume was iets groter en
de geldopbrengst ook.
Het LEi-rapport geeft naast de gemiddelde exploitatiecijfers voor de totale oppervlakte van de bosbedrijven
ook kosten en opbrengsten per bewerkte hectare en per
geoogste kubieke meter.
De publikatie "Bedrijfs uitkom sten in de Nederlandse
particuliere bosbouw over 1986" is te bestellen door
overmaking van ƒ 16,75 op postrekening 41.22.35 van
het LEI in Den Haag o.v.v. "PR 29-86".
Bosschap positief over landbouwbegroting
Het Bosschap is blij met de verhoging van 3 miljoen
gulden die in de landbouwbegroting 1989 structureel
uitgetrokken wordt voor instandhouding en beheer van
het bestaande bos. De extra middelen zijn niet alleen van
belang voor de instandhouding en ontwikkeling van het
bos, maar ook voor de werkgelegenheid in de bosbouwsector. Daarnaast acht het Bosschap het van groot belang dat de samenwerking van boseigenaren gestimuleerd moet blijven worden zoals in de begroting staat.
Wel wijst het Bosschap er op dat het effect van de stimulering afhankelijk zal zijn van de wijze waarop invulling
aan deze regeling zal worden gegeven.
Ondanks alle beleidsplannen in die richting is het Bosschap van oordeel dat de grootst mogelijke voortvarendheid geboden is bij de beperking van de verzuring. De
bosbouw heeft dringend behoefte aan een drastische
beperking van de ammoniakmissie op korte termijn.
PHLO-cursussen
De stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs heeft voor
begin 89 de volgende cursussen op het programma
staan:
- "Bodembescherming en bodemverontreiniging" op
17,18, 24 en 25 januari. De cursus die in Wageningen
wordt gehouden en onder leiding staat van prof. dr. ir. F.
A. M. de Haan, behandelt de brede problematiek van
bodemaantasting, met hoofdaccent op verontreiniging,
en de daaruit voortvloeiende noodzaak van bescherming. Het accent ligt niet op de onderwaterbodempro-
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blematiek, de bodemsanering en de grondwaterproblematiek. Wel wordt aandacht geschonken aan de
ontwikkeling van beleidsmaatregelen, de wetenschappelijke kennis van de bodem en de wisselwerking tussen
beide. Kosten ƒ 1075,- p.p.
- "Waterkwaliteit landelijk gebied; aspecten van kwaliteitsbeheer" op 31 januari, 1,14,15,16 februari, 1 en
, 2 maart. Deze cursus wordt geleid door ir. J. H. A. M.
• Steenvoorden en ir. H. Prak en wordt eveneens in Wa' . geningen gehouden. Aandacht zal besteed worden aan
de kwantatieve waterhuishouding en processen, een
. aantal kwaliteitsaspecten van grond- en oppervlaktewaj ter, de belangrijkste verontreinigingsbronnen, en aan
wettelijke regelingen en normen op het gebied van
v
- bodem en water. Bovendien zal een belangrijk accent op
de abiotische factoren en processen liggen. Kosten:
ƒ 1275,-p.p.
- "Onderzoekstechniek". Vanaf maart tot en met oktober 1989 wordt deze cursus iedere maandag in Wageningen gehouden. De cursus heeft tot doel ingewerkt
onderzoekspersoneel meer en betere vaardigheden in
de onderzoekstechniek aan te leren. Er zullen drie onderwerpen centraal staan, te weten: operationele analyse, toegepaste statistiek en systeemanalyse en simulatie. De cursus bestaat uit een basis module van zes
dagen (twee dagen per onderwerp) en voor elk onder. werp een afzonderlijke verdiepingsmodule van zes dagen. Deelnemers volgen de basismodule plus tenminste
^
een verdiepingsmodule naar keuze. Kosten: 12 dagen
ƒ 2400,-p.p.; 18 dagen/ 3000,-p.p.; 24 dagen/ 3600,p.p.
Nadere inlichtingen en aanmeldingsformulieren zijn
verkrijgbaar bij Bureau PHLO, Postbus 8130,6700 EW
Wageningen, tel. 08370-84093.
J

Gezocht
Het is de bedoeling om binnenkort een artikel te publiceren over "onbehandeld bos", waaronder dan bos begrepen moet worden waarin sinds de aanleg geen maatregelen plaats hebben gehad en dat inmiddels tenminste
25 jaar oud is. Het artikel is een verslag van een praktijkonderzoekje naar onbehandelde bossen van verschillende boomsoorten, al dan niet in menging. De opstanden worden beschreven naar kwaliteit, stabiliteit,
toegankelijkheid etc. In de reeks beschreven boomsoorten ontbreekt op dit moment nog de zomer- en wintereik.
Indien lezers een dergelijke situatie kennen, worden
zij verzocht dit kenbaar te maken aan S. Klingen, Moersbergselaan 15,3941 BW Doorn, tel. 03430-15080.
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Buitengewoon hoogleraar recreatiekunde
'

Per 1 oktober is aan de Landbouwuniversiteit dr. A. G.
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J. Dietvorst benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de
recreatiekunde. De benoeming geldt voor twee dagen
per week.
Aan de LU neemt prof. Dietvorst het voorzitterschap
op zich van de werkgroep recreatie, een samenwerkingsverband tussen een tiental vakgroepen en tevens
een coördinatiepunt voor onderzoek, onderwijs en
dienstverlening op het terrein van recreatie en toerisme.
Een experimenteel studieprogramma gaat in september
1989 van start. Tevens is prof. Dietvorst benoemd, voor
drie dagen per week, tot coördinator van het onderzoek
naar openluchtrecreatie bij het binnenkort op te richten
Instituut Landelijke Gebieden. Hierin worden de volgende instituten van de Directie Landbouwkundig Onderzoek samengevoegd:
- Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
(ICW)
- Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA)
- Instituut voor Onderzoek Bestrijdingsmiddelen (IOB)
- de afdeling Landschapsbouw van het Rijksinstituut
voor Onderzoek van Bos- en Landschapsbouw (De
Dorschkamp).
De kwaliteit van de vellingsarbeid
Vanuit het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw De Dorschkamp is per 1 april 1988
een onderzoek gestart naar "de kwaliteit van de vellingsarbeid in Nederland". Dit onderzoek heeft tot doel inzicht
te verschaffen in de wijze waarop in de praktijk vellingsarbeid wordt verricht. Dit wordt onderzocht bij de verschillende categorieën werkgevers, zoals de overheid,
particuliere boseigenaren, natuurbeschermingsorganisaties, inlandse rondhouthandel en bosaannemerij.
Het onderzoek wordt ondersteund door vertegenwoordigers van het Bosschap, Vereniging voor Boseigenaren, AVIH, Directie Staatsbosbeheer, Directie Bos- en
Landschapsbouw, Heidemij, Landelijk Orgaan Leerlingwezen, Voedingsbond FNV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Vanaf half oktober 1988 tot de zomer van 1989 zullen
hiervoor steekproefsgewijs personen die vellingsarbeid
verrichten rechtstreeks of via hun werkgever (na telefonisch contact) worden benaderd. Zij zullen dan worden
geënquêteerd tijdens het vellingswerk. Ook zal in diezelfde tijd steekproefsgewijs een enquête gehouden
worden onder boseigenaren en werkgevers. Daarin
wordt aandacht geschonken aan de achtergronden van
de vellingsarbeid. De anonimiteit van iedereen die meewerkt aan dit onderzoek wordt gewaarborgd.
Voor eventuele inlichtingen kunt u zich wenden tot het
projectteam "kwaliteit vellingsarbeid in Nederland" van
De Dorschkamp in Wageningen. U kunt bellen met ir. J.
Sluijsmans en ir. F. Wels, tel. 08370-95359.
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31 miljoen m 3 hout In het Nederlandse bos
De hoeveelheid hout die in het Nederlandse bos
staat bedraagt 31 miljoen m3. Dit is het totaal van
alle bomen in boscomplexen groter dan een halve
hectare. Daarnaast staat in weg- en grensbeplantingen ook nog 8 miljoen m 3 hout.
Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten voor 1985, die
door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn
samengesteld in het kader van de vierde Bosstatistiek (een samenwerkingsproject van het Staatsbosbeheer en het Centraal Bureau voor de Statistiek). Daartoe zijn onderzoeken uitgevoerd naar de
hoeveelheid staand hout.
*

Van de 31 miljoen m3 hout in het Nederlandse bos bestaat ruim 12 miljoen m3 uit loofhout zoals eik, beuk, berk
en populier en bijna 19 miljoen m3 uit naaldhout zoals
groveden, lariks, douglas en sparresoorten. De gemiddelde hoeveelheid hout is 97 m3 per ha. Voor de produktiebossen (ofwel leegkapbossen), dat zijn bosterreinen
waar kaalkap wordt toegepast bij de verjonging, is dat
115 m3per ha.
,
De opstanden in de leegkapbossen zijn ingedeeld

naar hoofdboom soort. Voor zover naaldhout de hoofdboomsoort is staat er gemiddeld 120 m3 per ha. Voor
groveden is dat ook 120 m3 per ha, voor douglas 127 m3,
voor lariks 155 m3 en voor spar 84 m3 per ha. In loofbossen staat gemiddeld minder hout (103 m3 per ha). Voor
eik is dat 112 m3, voor beuk 164 m3 en voor populier en
wilg 86 m3 per ha.
Van de beplantingen langs wegen, sloten, kavelgrenzen e.d. bestaat het overgrote deel uit loofboomsoorten.
Ongeveer 2,5 miljoen m3 daarvan is inlandse eik en 2
miljoen m3 populier.
Met behulp van de geïnventariseerde gegevens is per
boomsoort, in boscomplexen groter dan een halve hectare, tevens berekend hoeveel hout er momenteel gemiddeld jaarlijks ongeveer bijgroeit, In deze complexen,
die in totaal bijna 320.000 ha beslaan, bedraagt de bijgroei 1,4 miljoen m3; dat is gemiddeld ruim 4 m3 per ha.
Voor het produktiebos is dat bijna 5 m3 per ha.
De jaarlijkse bijgroei van leegkapbos met groveden
als hoofd boomsoort is bijna 0,4 miljoen m3, van eik en
lariks ruim 0,1 miljoen m3 en van populier en wilg ongeveer 0,1 miljoen m3.
Voor weg- en grensbeplantingen zijn geen gegevens
over de bijgroei berekend.

Hoeveelheid slaand hout en jaarlijkse bijgroei in het Nederlandse bos.
Terreintype
Uitkapbos
Leegkapbos
wv. met hoofd boomstoort:
groveden
,
v
overige pinussoorten
douglas
lariks
spar
Overige naaldboomsoorten
Totaal naaldboomsoorten

Oppervlakte
ha

Voorraad
miljoen m 3

m3 per ha

103
234.521

0
27,0

122
115

98.185
18.405
.. 15.696
18.014
.15.792
1.193
167.286

11,7
. 2,1
2,0
2,8
1,3
0,1
20,0

120
114
127
155
84
85
120

32.196
7.147
15.280
5.506
7.106
67.235

3,6
1,2
H3
0,4
0,4
6,9

112
164
86
71
61
104
75
50
81

eiksoorten
beuk
populier/wilg
berk
- Overige loofboomsoorten
1
Totaal loofboomsoorlen
Middenbos
Bos met bijzonder beheer
Doorgeschoten hakhout

v

872
48.155
15.432

0,1
2,4
1,3

Totaal gesloten bos')

299.081

30,7

103

20.001

0,4

20

319.082

31.1

97

Open bos
Totaal bosterrein1)
1

^

) Exclusief griend, hakhout, lanen, singels en houtwallen binnen boscomplexen en
kapvlakten.
NB. In deze tabel zijn alleen van het leegkapbos de hoofd boomsoorten vermeid. Zo
staat in b.v. het leegkapbos met als hoofdboomsoort groveden (11,7 milj. m3) naast
groveden ook inlandse eik, amerikaanse eik, beuk en berk (met resp. ruim 0,7, bijna
0,3, bijna 0,4 en ruim 0,3 milj. m3).

