vinden, is er een probleem. We
ruimen de iepen die tegen iepziekte kunnen op (wilde struikvormige iepen) om de iepen die niet
tegen iepziekte kunnen (de bomen) in stand te houden.
Bospest verspreidt zich het best
in verstoorde grond. Dus hebben
we jarenlang de wildgroei ervan
bestreden door ze met wortel en
al te verwijderen en daarmee de
bodem juist zaai- en stekrijp te
maken voor bospest.
De ijzel in Noord-Nederland, alweer een paar jaar geleden leverde een grote hoeveelheid

(voor veel leven belangrijk) dood
hout op. De eerste reactie van
bosbouwers en natuurbeschermers was om het allemaal op te
ruimen. Kosten destijds geraamd
op 80 miljoen gulden. Volgens
mij is dit geld nooit uitgegeven.
En is de natuur nu slechter af?
We weten ondertussen dat stormen vooral verwoestend werken
op bossen met bomen van gelijke leeftijd. Dus, denk je, zal er in
Nederland wel niet meer massaal
gekapt en aangeplant worden.
Ondanks het feit dat ik niet meer

actief ben binnen de Stichting
Kritisch Bosbeheer word ik nog
regelmatig opgebeld door mensen die precies dat in een bos in
hun omgeving zien gebeuren.
Grote ingrijpende gebeurtenissen (vaak rampen genoemd)
hadden allang tot het inzicht kunnen leiden dat alle beheer dat
gewild of ongewild tot monocultures leidt, onmiddellijk moet worden gestopt. Maar ik heb de indruk dat terreinbeheerders te
groen zijn voor snelle en slimme
besluitvorming.

BERICHTEN
Mangrovebossen
Euroconsult, een dochteronderneming van de Heidemij en Grontmij gaat de door de oorlog sterk aangetaste mangrovebossen in de Mekong Delta in Vietnam
herstellen. Het project, dat in samenwerking met de
Vietnamese provinciale bosbouwdiensten zal worden
uitgevoerd, wordt gedeeltelijk gefinancierd uit een
schenking van het Programma Milieu en Economische Verzelfstandiging (MILIEV) van de Nederlandse
overheid. Het MILIEV verstrekt, via de Nederlandse
Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO),
schenkingen waarmee door het bedrijfsleven voorgestelde en uitgevoerde investeringen gericht op verbetering van het milieu gedeeltelijk worden gefinancierd.
Het project in de Mekong Delta heeft een looptijd
van drie jaar. Het ontwikkelen van nieuwe management-methoden voor de nieuw aan te planten en
nog aanwezige mangrovebossen vormt een belangrijk onderdeel van dit project.

Europese bosbeleid
beoordeeld door WNF
Het Wereld Natuur Fonds bracht onlangs het Rapport
Europees Bosbeleid uit. De voornaamste conclusie uit
dat rapport luidt dat de Westeuropese landen geen
ernst maken met bosbeleid, waardoor zij de kwaliteit
van hun bossen in de waagschaal stellen. Het WNF is
van plan een dergelijk rapport jaarlijks uit te gaan geven om zo de Europese landen bij de les te houden.
De beoordeling van het WNF is gebaseerd op vijf criteria: de omvang en kwaliteit van beschermd bosge-

bied, het bosbeheer, de praktijk van herbebossing, de
schade aan bossen als gevolg van luchtvervuiling
(C02, NOx) en de consumptie van houtprodukten.
Hoewel Nederland, samen met Zweden, goed scoort,
vindt het WNF dat geen reden tot juichen. "Nederland
en Zweden zijn eenoog in het land der blinden". De
gemiddeld betere score van Nederland is voornamelijk te danken aan het feit dat er goede informatie en
kennis op het gebied van bosbescherming beschikbaar is. Daarnaast is Nederland een van de weinige
landen waar ook daadwerkelijk beleid is geformuleerd. De relatief goede score van Nederland gaat
echter in rook op wanneer de laatste gegevens over
het C02 beleid worden meegenomen. Met het huidige pakket maatregelen is een reductie van de C02uitstoot met 3 % onhaalbaar, volgens het WNF.
Wanneer dit in de conclusie meetelt, dan zou
Nederland slechts een matige score behalen.
In het rapport zijn 13 lidstaten beoordeeld op hun
bosbeleid. Daaruit blijkt dat er in Europa nauwelijks
sprake is van beschermde natuurlijke bossen, dat
plannen voor bosbescherming ontbreken en dat er
totaal gebrek is aan informatie over de kwaliteit en
omvang van natuurlijke bossen. Bossen met een
gevarieerde flora en fauna waar de mens zo min
mogelijk ingrijpt dreigen van de kaart te verdwijnen,
aldus het rapport. Op dit moment resteert in Europa
nog slechts 1% ongerept bos.
De waardering voor de diverse landen zegt niets
over de kwaliteit van de bossen; de beoordeling in
het rapport gaat over de inzet en het beleid van de
verschillende landelijke overheden.
Het rapport is verkrijgbaar bij het actiecentrum van
het Wereld Natuur Fonds, tel. 030-6937333.
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BERICHTEN
Landendocumentatie
Bos en Hout
De Stichting Bos en Hout heeft onlangs de tweede
serie van de "Landendocumentatie Bos en Hout"
uitgebracht, in opdracht van Vereniging van
Nederlandse Houtondernemingen (WNH), Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), Nederlandse Vereniging van Houtagenten. Bouw- en
Houtbond FNV en Bouw- en Houtbond CNV. Dit
tweede deel bevat informatie over de duurzame instandhouding van de bossen in België, Duitsland,
Frankrijk, Polen, Kameroen en Ghana, (In het eerste
deel werden al behandeld: Canada, Finland,
Maleisië, Nederland en Zweden.) Met de uitgave
van deze landendocumentatie beoogt men het nodige inzicht te geven in de bossen, de boswetgeving en de economische aspecten van de bosexploitatie. Voor meer informatie: WNH, Postbus
1380, 1300BJ Almere.

Claus Mat (heck / Helge Brei oer

HANDBOEK
BOOMVEILIGHEID
De boombrcuk in mechanica en rechtspraak

Handboek
boomveiligheid
Onder de titel "Handboek boomveiligheid, de
boombreuk in mechanica en rechtspraak" is de eerste Nederlandse vertaling uitgegeven van het bekende standaardwerk van prof.dr. Claus Mattheck.
In eenvoudige woorden wordt uiteengezet wat de
resultaten zijn van het grensverleggende en prakrijkgerichte onderzoek aan talloze omgevallen bomen door Mattheck en de auteur trekt daarbij verstrekkende, praktische conclusies, samengevat als
de boomcontrole-methode VTA. Daarbij, integraal
vertaald, een toelichting op de Duitse schade-rechtspraak door dr. H. Breloer en een overzicht van de
Nederlandse rechtspraak inzake boomschade door
mr. B.M. Visser.
Het boek beschrijft de gevaren die uit kunnen gaan
van bomen: hoe breekt een boom, waarom breekt
deze soms te vroeg en welke signalen geeft een
boom daarvoor af. In de meeste gevallen geeft de
boom signalen in zijn eigen lichaamstaal. Veel
breukplaatsen van bomen worden door uiterlijke
symptomen zichtbaar gemaakt. Het boek geeft de
inleiding tot deze lichaamstaal, leert de symptomen
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te verstaan en deze biomechanisch in te schatten.
Het boek is bewust geschreven op een zo eenvoudig mogelijke en begrijpelijke wijze, niettemin zijn
de geïntroduceerde onderzoekgegevens door het
Forschungszentrum in Karlsruhe met de modernste
computertechnieken getest. Daarbij werd gebruik
gemaakt van de in Karlsruhe ontwikkelde nieuwe rekenmethoden voor simulatie van biologische groeiprocessen die wereldwijd opzien baarden. Voor de
eerste maal worden ook faalcriteria gegeven: hoe
hol mag een boom zijn, hoeveel veiligheidsreserves
heeft hij? Ook juridische begrippen als "nalatigheid"
krijgen een nieuwe definitie.
Het boek wordt uitgegeven door Pius Floris
Produkties in Almere-Haven, ISBN 90-802806-1-5,
heeft 260 pagina's en kost f 95,40. Informatie over
de verkrijgbaarheid: B. Wijers, tel. 036-5355325.
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