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BERICHTEN
Houtrijk Nederland
"Houtrijk Nederland, vereniging voor duurzame
houtbewerking" is de voorlopige naam van de vereniging die de kwaliteit van Nederlandse houten
produkten meer bekendheid wil geven. De vereniging is voor mensen die beroepsmatig werkzaam
zijn met de groeiende mogelijkheden van hout en
sympatiseren met het idee om vooral hout uit de regio te gebruiken, Het streven van de vereniging is
het marktaandeel van ambachtelijke houtbewerkers
te versterken d.m.v. diverse activiteiten, zoals het
organiseren van tentoonstellingen, het verzorgen
van lezingen, publicaties, het op elkaar afstemmen
van vraag en aanbod van inlands hout en een milieuvriendelijke produktie te stimuleren.
Alle houtproducenten en -bewerkers, zoals bosbouwers, bomenrooiers, landschapsverzorgers, houtzagers, meubelmakers, muziekinstrumentenmakers,
houtdraaiers, enz. kunnen voor meer informatie terecht
bij Chris van Aar, 080-238410, Jeroen ten Houte de
Lange, 03474-2516 of Otto Koedijk, 05756-4658.

Boomfeestdag:
"Grenzeloos bomen"
Op woensdag 22 maart wordt de 39e Nationale
Boomfeestdag gevierd met als thema "Grenzeloos
Bomen" (Trees Unlimited). Het thema sluit aan op
het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995 (EN
'95).
De Stichting Nationale Boomfeestdag is met dit thema een van de eerste instanties die concrete invulling geeft aan EN'95. De plannen zijn ambitieus: een
Europese Boomfeestdag met jumelage-gemeenten,
een kinderuitwisseling met de lidstaten van de
Europese Unie, het maken van boomcirkels in
Europa en Guido de Vlaamse Gaai ais "Europees
boomfeest-boegbeeld". De contacten hierover zijn
inmiddels gelegdAssen is dit jaar de gemeente waar de Landelijke
Viering gehouden wordt. Het startsein is daar inmiddels gegeven: schoolkinderen hebben eind vorig
jaar eikels geraapt om deze op 22 maart te poten in
het Asserbos.
De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft tevens
het boek "Bomenfeest" gepresenteerd, waarmee
scholen en gemeenten meer inhoud kunnen geven
aan het organiseren van de jaarlijkse Boomfeestdag. Het boek is een bundeling van 30 jaar ervaringen met Boomfeestvieringen en biedt mogelijkheden om de komende jaren inhoudelijk een goede

Boomfeestdag te organiseren. Het stichtingsbestuur komt hiermee tegemoet aan dringende verzoeken vanuit de Nederlandse gemeenten om alternatieven voor het planten van bomen aan te reiken;
ondanks het feit dat de Boomfeestdag het oudste
instituut in Europa is dat activiteiten voor kinderen in
relatie tot de natuur organiseert, dreigen steeds
meer gemeenten zich af te melden omdat er geen
geschikte plantlokatie binnen de gemeente voorhanden is. Een voorbeeld van zo'n alternatief voor
een schoolklas is bijvoorbeeld een kinder-bomenmusical van de hand van Lenny Kuhr en Herman
Pieter de Boer.

Deelrapporten
ketenonderzoek
Binnen het Boomteeltpraktijkonderzoek is de afgelopen twee jaar een uitgebreid onderzoek verricht
naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. In deze twee jaar is in het kader "Kwaliteitsbeheersing in de keten" veel aan het licht gekomen
over de mogelijkheden van wat er allemaal mis kan
gaan op de lange weg tussen producent en afnemer. In dit onderzoek, vooral toegespitst op naaktwortelige gewassen, zijn vooral grote verschillen in
aanslag en hergroei geconstateerd. Uitdroging is
de grootste bedreiging voor de kwaliteit. Behalve in
het onderzoek zelf is er veel informatie naar voren
gekomen uit een inventarisatie onder producenten,
handelaren en afnemers. Daarnaast heeft een uitgebreid literatuuronderzoek plaats gehad. Ook in buitenlandse vakbladen en wetenschappelijke publicaties is veel informatie beschikbaar gekomen die
wijst in de richting van de noodzaak van een zorvuldige behandeling van het naaktwortelige boomkwekerijprodukt.

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1995

35

Al deze informatie is samengevat in vier deelrapporten van het boomteeltpraktijkonderzoek:
Rapport 31: Inventarisatie van handelingen en omgevingscondities rond boomkwekerijgewassen in
de afzetfase
Rapport 32: Literatuuronderzoek naar de optimale
omstandigheden voor het bewaren, verpakken en
transport van boom kwekerij gewassen
Rapport 33: Bepalen van de optimale condities voor
verpakken, bewaren en transport van boomkwekerijgewassen (het totale onderzoek)
Rapport 34: Samenvattend eindrapport van het onderzoek.

De rapporten zijn verkrijgbaar door overmaking van
ƒ 10,- op giro 213116 van het Boomteeltpraktijkonderzoek te Boskoop of op banknummer 309815878
van Rabobank Boskoop, o.v.v. het gewenste rapport.
Naast deze rapporten is een eindrapport beschikbaar van het project "Kwaliteitsbeheersing in de keten - Ketenonderzoek, boomkwekerij". Dit eindrapport is te bestellen door f 15,- over te maken op
gironummer 354460 tnv IKC, afdeling boomteelt,
o.v.v. "Eindrapport Ketenonderzoek."
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V o o r : # S l a g b o m e n van vierkant i n l a n d s - I i i k c n
o f r o n d h o u t Lariks Douglasli
Eikenhouten banken cn picknicksels
• Info-mivcn, enkel oTdubbelzijdig
# R a s t e r s cn d o o r g a n g e n ,
• bcgrazingsohjccten
# M a r k e r i n g e n en
wandel-ruiter-fietsroute's
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Groen- en Recreatiebeheer Huizen
Delta 142, 1273 M A Huizen (NU),
Telefoon 02152-53568 (ook 's avonds)
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