BERICHTEN
Stormschade voor
rekening boseigenaar
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft
afwijzend gereageerd op het verzoek van het Bosschap
om de door de storm van 25 januari 1990 gedupeerde
boseigenaren een rijksbijdrage toe te kennen. Voor het
ruimen van hout had het Bosschap een bijdrage van
ƒ 25,-/m 3 gevraagd. Wel is de bewindsman bereid afwijkingen in de uitvoering van gesubsidieerd boswerk toe te
staan zonder dat daarvoor boetes worden opgelegd,
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is teleurgesteld over de houding van de minister. Vooral de bosgebieden in centraal Nederland zijn ernstig getroffen, Naaldhout zoals grove den.fijnspar, endouglas hebben hetzwaar
te verduren gehad. Van vlakte gewijze velling is incidenteel
sprake: wel zijn veel individuele bomen en boomgroepen
gestreken. Voorts zijn veel toekomstbomen getroffen.
Gezien de negatieve bedrijfsresultaten in de bosbouw en
gezien het feit dat de stormschade aan bossen niet verzekerbaar is, moet volgens de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren de hulp zonder meer verstrekt worden. Ook
in het licht van de realisatie van doelstellingen van het
Meerjarenplan Bosbouw is steun nodig: de meervoudige
functievervulling van het bos mag door de storm niet in
gevaar komen.

Plaatsvervangend
directeur
Staatsbosbeheer
Met ingang van 15 april a.s. wordt de heer ir. P. A. M.
Kleemans, thans directeur Voedselvoorzieningsin- en Verkoopbureau (VIB} in Hoensbroek, benoemd tot plaatsvervangend directeur Staatsbosbeheer.
Paul Kleemans werd op 14 augustus 1942 in Breda geboren, Na de middelbare school studeerde hij af aan de
toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen (richting Bosbouw). In 1968 trad de heer Kleemans in dienst
van het toenmalige ministerie van Landbouw en Visserij bij
de directie Organisatie en Efficiency. In 1972 werd hij
plaatsvervangend directeur van die directie. In 1982
volgde zijn benoeming tot directeur VIB in Hoensbroek.

Symposium "Bomenstad
of stenen stad"
De Bomenstichting houdt op 5 april het symposium "Bomenstad of stenen stad" in het congrescentrum De Reehorst in Ede. Het thema van deze dag is de positie van de
stadsboom in de compacte stad. Zes inleiders, waaronder
oud-minister Nijpels, gaan in op de onmisbaarheid van
stadsbomen.
Het symposium is georganiseerd door de Bomenstichting
ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan. Dagvoorzitter is mr. W. Blanken, burgemeester van Ede.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij
de Bomenstichting, tel. 030-340778.

PHLO-cursussen
De Stichting Post Hoger Landbouwonderwijs houdt binnenkort een tweetal cursussen: op 2,3 en 4 mei de cursus
"Tropische regenwouden: diagnose, prognose, remedies" en op (8), 15, 16, 22 en 23 de cursus "Aquatische
ecotoxicologie".
De eerste cursus wordt gehouden in Wageningen en heeft
tot doel inzicht te verschaffen in de problematiek van tropisch regenbos en in de mogelijkheden om tot een oplossing te komen,
Tijdens de tweede cursus worden de cursisten kennis en
inzicht bijgebracht over praktische en theoretische aspecten van de aquatische ecotoxicologie. Deze cursus wordt
in Amersfoort gehouden.
Voor informatie/aanmelding kan men terecht bij Bureau
Phlo, Postbus 8130, 6700 EW Wageningen, tel, 0837084093/84094.

Cursus waterbeheer

Symposium
"Wereldklimaat en
aerosol"

Op 1,2,3,9,10 en 11 mei wordt in Den Haag de cursus
"Rekentechnieken Planvorming Waterbeheer" gehouden.
De cursus is georganiseerd door het Automatiserings
Overleg Waterbeheer van de provincies in samenwerking
met het Bureau Samwat. Aan de orde komen o.a. relaties

De vereniging Lucht organiseert in samenwerking met het
International Institute for Applied System Analusis (IIASA)
op 29 mei het symposium "Wereldklimaat en aerosol". Het
symposium wordt gehouden in Postiljon Hotel Bunnik.
Verandering van het wereldklimaat door menselijk hande- 131
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grond- en oppervlaktewater, transport van water en stoffen,
eutrofiering/aquatisch milieu en waterverdeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een aantal onderwerpen als verzameling en de verwerking van gegevens, remote sensing, verzilting en waterbodemproblematiek.
Voor informatie/aanmelding kan men contact opnemen
met de heer C, Volp, Bureau Samwat, tel. 070-496370.
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len staat sterk in de belangstelling. De grote aandacht voor
deze veranderingen is aanvankelijk gevoed door voorspellingen waarin de bijdrage van terugkoppelingsmechanismen nog onvoldoende onderzocht was. Bij verandering
van klimaat zijn niet alleen sporegassen betrokken, ook
aerosolen blijken een grote rol te spelen. Zo zijn wolken
van groot belang voor het wereldklimaat. Deeltjes zijn essentieel in de wolkenvorming, terwijl wolken zelf ook een
belangrijke functie hebben in de wereldbroeikas. Tijdens
het symposium wordt het belang van aerosolen bij de
verandering van het wereldklimaat onder de aandacht
gebracht.
Nadere inlichtingen; Vereniging Lucht, Postbus 186,2600
AD Delft, tel. 015-696884.

Kasteel Groeneveld
Op Kasteel Groeneveld in Baarn, het Nationaal Centrum
voor Bos, Natuur en Landschap, zijn de volgende permanente tentoonstellingen te zien:
- Bosgebruik en bosbeheer: de geschiedenis van het
Nederlandse bos;
- Groeneveld een landgoed;
- De Noordzee: tentoonstelling met medewerking van
het Wereld Natuur Fonds en de Werkgroep Noordzee;
- Het Nederlandse landschap, een kwestie van kiezen.
Het bestuur van de stichting stelt zich vooreen tentoonstelling in te richten met als onderwerp de ecologische infrastructuur in en rond Nederland. Hiermee wordt in de
eerste plaats ingespeeld op een actueel punt dat de aandacht verdient en dat bovendien de grondslag vormt voor
het Natuurbeleidsplan van de regering. Hoewel het niet
mogelijk is om alle organisaties op een gelijkwaardige
manier in de tentoonstelling deel te laten nemen biedt de
Stichting Groeneveld iedereen de gelegenheid ideeën en
bijdragen te verzorgen. Als alle gegevens verzameld zijn
wordt bezien hoe de opzet en de financiering wordt uitgewerkt.
Suggesties, toezeggingen en andere reacties ziet het bestuur graag voor 31 december 1990 tegemoet. Reacties
kunnen gestuurd worden aan Bestuur Stichting Groeneveld, p/a Groeneveld 2, 3744 ML Baarn.
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beheer, advies en uitvoering in bosbouw
Frederilcstraat 2a,

6881 SJ Velp

Tel. 085 - 640202

Relatie tracheidlengte en
buigsterkte bij
* Douglashout
Scriptie Vakgroep Bosbouw en Vakgroep Plantenmorfologie en -cytologie, Wageningen 1989.
Auteurs: G. J. Nuys en R. G. Wijers.
De bestudering van "juveniel hout" is voor de industrie van
belang vanwege de vermeende inferieure houteigenschappen. Door de verschillende benaderingen, namelijk
een technische en een biologische bestaat over dit begrip
geen eenduidigheid. In het algemeen kan men stellen dat
met "juveniel hout" een verandering van houteigenschappen wordt bedoeld van de kern tot en met ± 1 5 - 2 0 jaarringen. Op grond van elke houteigenschap kan de begrenzing van "juveniel hout" aangegeven worden. Al deze
grenzen liggen echter op verschil lende afstand van de kern.
G. J. Nuys en R. G. Wijers hebben van mei '88 tot april '89
een leeronderzoek voor de vakgroepen Bosbouwtechniek
en Plantencytologie-morfologie gedaan. Het onderzoek
omvatte de bestudering van de variatie van de tracheidlengte binnen een Douglasspar en de koppeling van de
tracheidlengte aan de buigsterkte.
Als belangrijkste resultaten kunnen genoemd worden:
- Vanaf de kern tot aan het cambium neemt de tracheidlengte logaritmisch toe. De curve die ontstaat noemt men
de Saniocurve.
- Van beneden naar boven in dé stam neemt'de tracheidlengte eerst toe. Vanaf de eerste zware takken van de
kroon neemt de lengte weer af.
- De buigsterkte is positief gecorreleerd (+ 55%) met de
tracheidlengte.
•
*
* * ~ -•
Uit de literatuur is een verklaring voor de Sanio-curve
gevonden. De diktegroei van een boom kan met twee
delingsstappen worden beschreven, namelijk deling in
tangentiale richting (anticlinaa!) en deling in radiale richting (periclinaal). De anticlinale delingen zorgen voor het
groter worden van de cambiumring (dilatatie). Bij een
jonge boom is een dikte toename van 1 mm relatief veel
groter dan bij dezelfde boom op latere leeftijd met een
grotere diameter. Het cambium van een jonge boom moet
zich veel sneller delen in tangentiale richting om aan de
omtrekstoename veroorzaakt door periclinale delingen te
voldoen. Dit lukt niet. Om te voorkomen dat er gaten in het
cambium vallen nemen de vezelvormige cambiuminitialen
in lengte toe, want een tangentiale diametervergroting van
deze cambiuminitialen vindt niet plaats. Op hogere leeftijd
kan het cambium de omtrekstoename wel verwerken. De
cambiuminitialen behouden echter hun toegenomen
lengte.
De tracheidlengte verandering met de hoogte in de stam
wordt in de literatuur niet verklaard. Als hypothese wordt
gedacht aan ö.a. hormoon- en voedingsgradiënten in de
boom.
R. Z.
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Aantastingen door insekten en mijten
in 1989

F
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Auteur: L. G. Moraal. Voor 1989 is weer een overzicht samengesteld van de waargenomen schadelijke insekten en mijten in bos
en landschap, zoals deze door de waarnemers in het land zijn
ingestuurd,
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maandblad voor het beheer
van bos, natuur en
landschap van de
koninklijke nederlandse
bosbouwvereniging
waarin opgenomen
het tijdschrift populier

Prunus in bos en landschap in Nederland

Pag. 134

Pag. 144

Auteur: P. H. Schalk. In dit artikel worden de in Nederland inheemse soorten van Prunus L, onder de loep genomen en een
paar andere soorten die in bos en landschap soms verwilderd of
aangeplant zijn.
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Onderzoek naar bosrecreatie,
ontwikkelingen en resultaten
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Auteur: J. C, Heytze. In dit artikel de huidige stand van zaken in
het onderzoek naar bosrecreatie. Daarnaast komen de ontwikkelingen van een visie op de onderzoekprogrammering voor de
komende jaren.

Bodemeisen en minerale voeding van de
zomereik
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Auteur: J. van den Burg en A. Oosterbaan. Een eerste artikel in een
serie van twee, naar aanleiding van rapport nr. 530 van de
Dorschkamp.
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