BERICHTEN
Nationale
Bosarbeidwedstrijden
In Park Berg en Bos in Apeldoorn worden op 1 juni
aanstaande de Nationale Bosarbeidwedstrijden
I996 gehouden. Op deze zaterdag zullen de landelijke finales van de regionale voorwedstrijden bosarbeid en houtkraanbehendigheid met rondhouttransportwagens gehouden worden, alsmede de
nationale voerliedenwedstrijd met paarden.
De Nationale Bosarbeidwedstrijden I996 worden
georganiseerd door het Bosschap in samenwerking
met Park Berg en Bos en met andere organisaties
uit de bosbouw, zoals de Algemene Vereniging
Inlands Hout, de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren, de Voedingsbond FNV, de Industrieen Voedingsbond CNV, het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek/DLO, het Informatie- Kenniscentrum/IKC, het Innovatie- en Praktijk Centrum Groene
Ruimte en Staatsbosbeheer.
De houtkraanbehendigheidswedstrijd met rondhouttransportwagens in drie categorieën begint om
8.30 uur. De voerliedenwedstrijd (hout inslepen met
paarden) om 9.00 uur en de bosarbeid (motorzaagwedstrijden) om 11.00 uur. Alle wedstrijdonderdelen duren tot ongeveer 15.00 uur. Om 15.30 uur is
de prijsuitreiking.
Behalve de wedstrijden wordt op deze dag ook een
vakbeurs gehouden waar firma's uit de bosbouwwereld en het stedelijk groen hun produkten en
diensten zullen tonen en demonstreren.

Verzelfstandiging
Staatsbosbeheer
Begin maart is het wetsvoorstel ingediend om
Staatsbosbeheer niet langer deel uit te laten maken
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, maar om te komen tot een aparte publiekrechtelijke rechtspersoon. Staatsbosbeheer wordt
dus niet geprivatiseerd, maar blijft een overheidsinstelling op het niveau van de centrale overheid.
Hiermee wordt benadrukt dat de taken van Staatsbosbeheer primair ten behoeve van de gehele
Nederlandse bevolking worden verricht. De taak
van Staatsbosbeheer blijft het veilig stellen van een
groot gedeelte van de Nederlandse natuur voor de
huidige en toekomstige generaties.
Door de externe verzelfstandiging kan aan de maatschappelijke betrokkenheid bij het werk van
Staatsbosbeheer beter dan nu gestalte worden gegeven. Het is noodzakelijk voor Staatbosbeheer om
optimaal op de hoogte te zijn van de wensen van
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het publiek. In het wetsvoorstel is daarom voorzien
in een Raad van Advies, die onderdeel zal uit gaan
maken van Staatsbosbeheer. De raad wordt samengesteld uit diverse gebruikers van terreinen die door
Staatsbosbeheer worden beheerd. Van oudsher
wordt het werk van Staatsbosbeheer uit openbare
middelen gefinancierd. Verwacht wordt dat door de
externe verzelfstandiging de mogelijkheden om zelf
inkomsten te generen, groter zullen worden.
Jaarlijks zullen tussen ministerie van LNV en
Staatsbosbeheer afspraken gemaakt worden over
de te leveren prestaties. De huidige exploitatiefinanciering wordt vervangen door prestatiebeloning,
waardoor ook de kosten van bestaand en nieuw beleid zichtbaar worden.

Samenwerking JakartaWageningen over
duurzaam bosbeheer
Het ministerie van Bosbouw van Indonesië en de
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) hebben
een vierjarige overeenkomst gesloten over kennisuitwisseling op het gebied van duurzaam bosbeheer. De samenwerking is vooral gericht op het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van
duurzaam bosbeheer in Indonesië zelf. Rector
magnificus prof. dr. C.M. Karssen heeft hiertoe een
contract ondertekend. Op korte termijn betekent de
samenwerking dat er vijftien Indonesische promovendi (PhD-ers) zullen worden begeleid door de
Wageningse hoogleraar bosteelt en bosecologie,
prof. dr. ir. R.A.A. Oldeman. Daarnaast zullen er
minstens 25 Indonesische studenten deelnemen
aan het Wagenings MSc-programma. De LUW verplicht zich op haar beurt tot participatie in het opzetten en ontwikkelen van relevante on den/vijs programma's in Indonesië.
De samenwerking tussen Wageningen en Indonesië, onder de titel Hutan Lestari ("duurzaam bos") is
nadrukkelijk gericht op het ontwikkelen van deskundigheid in Indonesië zelf. Naast het opleiden van
onderzoekers en studenten in Wageningen zal de
LUW hulp bieden bij het ontwikkelen van onderwijsprogramma's bij vijf Indonesische instellingen: twee
universiteiten op Java, twee op Kalimantan en één
op Sulawesi. Prof. Oldeman zal jaarlijks een serie
gastcolleges op deze universiteiten aanbieden en
vanuit Nederland aan de ontwikkeling van nieuwe
onderwijselementen deelnemen. Dit onderwijs kan
ook aan de Landbouwuniversiteit gevolgd worden.
Daarnaast zal de uitwisseling van studenten met
Wageningen (in beide richtingen) gestimuleerd wor-
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den. De samenwerking heeft plaats op basis van
gelijkheid, er zijn geen ontwikkelingsgelden bij betrokken.

Bijzonder hoogleraar
Houtkuride benoemd
De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) heeft dr.
H. Militz benoemd tot bijzonder hoogleraar Houtkunde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
De leerstoel is ondergebracht bij de vakgroep Bosbouw.
Militz zal zich bij de sectie Bosbouwtechniek en
Houtkunde van deze vakgroep vooral richten op de
ontwikkeling en kennis over het materiaal hout. De
aanstelling van Militz past in de ontwikkeling van
Wageningen tot een nationaal kenniscentrum op het
gebied van de vezelkunde voor de papierindustrie.
Holger Militz (35) werd geboren in het Duitse
Waldbröl en is woonachtig in Leersum. Hij studeerde van 1980 tot 1987 houtwetenschappen aan de
Universiteit van Hamburg. Van '87 tot '91 was hij wetenschappelijk medewerker van TNO Houtinstituut.
Hij promoveerde in '90 aan de LUW op het proefschrift "Verbesserung der Imprägnierbarkeit von
Fichtenholz mittels chemischer und enzymatischer
Vorbehandlungen". Militz is mede-oprichter en,
sinds '91, directeur van de Stichting Hout Research
in Wageningen, een stichting die zich richt op onderzoek op het gebied van de houttechnologie, verduurzaming en houtbiologie.

Europees project
"vitaliteit en
33
winterrust
In het kader van een Europees project naar het vitaliteitsonderzoek zijn eind februari op de nieuwe onderzoeklocatie van het Boomteeltpraktijkonderzoek
te Heteren de eerste bomen geplant. Aan dit project
nemen 16 onderzoekinstellingen deel uit tien
Europese landen. De onderzoekers willen vaststellen hoe op een goedkope en snelle manier een uitspraak gedaan kan worden of een boom na uitplanting vlot zal hergroeien of niet.
Een intensief contact tussen de verschillende onderzoekinstellingen heeft geleid tot de start van dit
nieuwe Europese project. Omdat voor de hergroei

van het plantmateriaal niet alleen vitaliteit een rol
speelt, maar ook het stadium van winterrust, zal dit
facet ook betrokken worden in het onderzoek. Het
gaat er om een meetlat te vinden voor het vaststellen van vitaliteit en winterrust van houtige gewassen. De planten in dit onderzoek zullen op verschillende manieren worden behandel en mishandeld
om bomen met een verschillend stadium van vitaliteit en/of winterrust te krijgen.
De twee hoofdgewassen door alle deelnemende instellingen zijn Qiuercus robur en Pinus sylvestris.
(Middellandse zeelanden kiezen voor andere pinussoorten.) In Nederland naast deze twee gewassen:
Acersoorten, Fraxinus excelsior, Malussoorten en
rozen en rozenonderstammen, De resultaten uit de
verschillende landen zullen met elkaar worden vergeleken. Daarom is gekozen voor standaardgewassen als de zomereik en de grove den.
Het project zal drie en een half jaar duren. Het onderzoek wordt in Nederland, naast het Boomteeltpraktijkonderzoek, uitgevoerd door ATO-DLO,
CPRO-DLO en het LMA te Wageningen.
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Cursus Geïntegreerd
Bosbeheer
Op 18, 19 en 20 september 1996 geeft Simon
Klingen de cursus Geïntegreerd Bosbeheer. De
cursus is ontwikkeld voor bosbeheerders die kennis
willen opdoen over de praktische toepassing van
deze beheervorm.
Werken met geïntegreerd bosbeheer begint met het
functioneel beoordelen van bestaand bos en het
verkennen van de aanknopingspunten voor verbetering.
De oefeningen bestaan daarom uit de volgende
stappen: beoordelen van het bos op zijn huidige
functioneren en potenties/analyseren van de mogelijkheden tot verbetering/formuleren van plannen
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voor de te nemen maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sturen in mengingen, het uitzetten
van structuurdunningen en selectieve verjonging. In
het avondprogramma is er o.a. aandacht voor het
concretiseren van 'natuurwaarde', de bedrijfseconomische consequenties van deze beheersvorm en
de gevolgen voor de bosbouwkundige planning.
De oefeningen vinden plaats in bossen van de
Utrechtse Heuvelrug en op de kleigronden van het
Lingebos bij Leerdam. Later zijn er enkele vervolgdagen in de beheren van de deelnemers. De cursus
is afgestemd op HBO- en MBO-niveau, waarbij van
de deelnemers inzicht op het gebied van hoogdunning en bosfuncties bekend verondersteld wordt.
Nadere informatie en aanmelding: Klingen Bomen,
tel. 0343-415080, fax 0343-220555.
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