Berichten

Persberichten Landbouwhogeschool
Ambtsaanvaarding

Prof. Ir. M. M. G. R. Bol

Op woensdag, 13 september 1972 heeft prof. Ir. M. M. G.
R. Bol het ambt van buitengewoon hoogleraar in de bosbouwtechniek aanvaard met het uitspreken van een rede
getiteld "Gezichtspunten uit de bosbouwtechniek".

Samenvatting
Uit het vakgebied van de bosbouwtechniek zijn een drietal onderwerpen belicht. Drie onderwerpen, die de mechanisatie als raakvlak hebben. Het betreft de invloed van de
mechanisatie op de produktiefactor arbeid, de invloed van
de mechanisatie op de omgeving en de invloed op de
voorziening van bosgebieden met wegen en paden.
Met betrekking tot eerstbedoeld onderwerp is de noodzaak van een inventarisatie van de samenstelling van het
personeelsbestand in de "groene sector", in alle geledingen, zowel numeriek als naar opleidingsniveau bepleit.
Daarnaast is er behoefte aan een prognose van in dit
verband te verwachten ontwikkelingen. Voor wat betreft de
uitvoering van de bosarbeid is gewezen op een beginnende regionale vorm van samenwerking op de Veluwe* door
middel van gezamenlijke uitbesteding aan loonbedrijven
van naar plaats, aard van de werkzaamheden en tijdstip
van uitvoering gerichte werkpakketten. In verband met het
uitbouwen en het geven van continuïteit is voorgesteld
deze samenwerkingsvorm b.v. door een in het leven te
roepen stichting te formaliseren. De wenselijkheid dat de
overheid ter stimulering premies verleent aan de samenwerking Is nog eens uitdrukkelijk gesteld. In dit verband
wordt verwezen naar de aanbiedingsbrief van het Bosschap van 4 juni 1969 gericht aan Z.E. de Minister van
Landbouw en Visserij, bij de nota Bosbouw en bosbouwbeieid in Nederland.
In de bosbouw worden in toenemende mate zware machines tot 20 ton totaalgewicht ingezet. Het gebruik van
zware terreinvoertuigen kan gevolgen hebben voor de
grond (bodemverdichting, erosie), voor de begroeiing (be-

*) Voor uitvoeriger Informatie wordt verwezen naar het artikel van
Bol en Verheul op pag. 207 van dit nummer.
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schadiging van stammen, wortels, verjonging) en in optische zin voor het landschapsschoon. In sommige landen
is met onderzoek terzake reeds een aanvang gemaakt.
Voor Nederland ligt hier nog een gebied braak. Het thema
zal o.a. in verband met de grote bevolkingsdichtheid
groeiende aandacht blijken te vragen. Onderzoekingen in
het buitenland betreffende bodem- en boomschade lijken
er op te wijzen, dat terreintransport gedurende een natte
weerperiode op zwaardere gronden een schadelijke bodemverdichting tot gevolg heeft. De bosverzorgingswerkzaamheden zoals die nu in Nederland gebruikelijk zijn
botsen, naar het oordeel van de spreker, in het algemeen
niet met esthetische normen. Wel is het nodig de ontwikkelingen op het gebied van de techniek in dit opzicht
zorgvuldig te begeleiden. In speciale gevallen kan het nu
al gewenst worden geacht, nauwkeurig te omschrijven
maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen liggen
op het gebied van zorgvuldige keuze van al of niet te
vellen bomen op grond van hun functie In het landschap.
Voorts kan het vellen en uitslepen der individuele bomen
en de kapafvalbehandeling met speciale zorg worden uitgevoerd. Particuliere boseigenaren zouden voor in specifieke gevallen te nemen extra maatregelen, die een algemeen belang worden geacht te dienen, compensaties
moeten ontvangen.
De ontwikkelingen op het gebied van het terrein- en
wegtransport hebben tot gevolg dat het bestaande boswegennet in Nederland niet meer aansluit bij de eisen, die
daaraan moeten worden gesteld. In het algemeen gesproken zijn er te veel wegen voor houttransport, echter van te
lage kwaliteit. Een blauwdruk van een ontsluitingsnet ten
behoeve van de bosexploitatie wordt thans getoetst aan
de eisen ten behoeve van de recreatie. Van eventuele
raakpunten zou gebruik moeten worden gemaakt om te
sterke versnippering van het bosgebied te voorkomen en
kosten te verlagen. Dergelijke raakpunten zouden — naast
de eigen voorzieningen ten behoeve van de recreatie —
bijvoorbeeld gemeenschappelijke toegangspoorten en delen van exploitatiewegen of paden kunnen zijn.

Levensloop
M. M. G. R. Bol werd op 18 juli 1925 te Anloo geboren. In
1956 behaalde hij het Ingenieursdiploma aan de Landbouwhogeschool te Wageningen in de studierichting Kolo-
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niale Boschbouw. Daarna trad hij in dienst van de afdeling
Bosexploitatie en Boshuishoudkunde van de Landbouwhogeschool, waar hij belast werd met het rationalisatieonderzoek. In 1960 is dit onderzoek overgebracht naar de
Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" te
Wagenfngen, waar de heer Bol sindsdien de afdeling
Bosarbeid en Techniek en sedert 1965 tevens de
hoofdafdeling Economie heeft geleid.

Promotie Ir. J. Hoeks
Ter verkrijging van de graad van doctor in de Landbouwwetenschappen heeft de heer ir. J. Hoeks een proefschrift
met stellingen voorbereid, dat hij op vrijdag 22 september
1972 te 16.00 uur in de Aula heeft verdedigd tegen de
bedenkingen van een daartoe door het College van Dekanen benoemde commissie.
Het proefschrift is getiteld: "Effect of leaking natural gas
on soil and vegetation in urban areas".
Als promotor trad op prof. dr. ir. G. H. Bolt, hoogleraar in
de bodemscheikunde en de bodemnatuurkunde.

Korte inhoud van het proefschrift (ook
als Agricultural Research Reports 778)

verschenen

Het onderzoek naar het effect van aardgaslekkage op
bodem en beplanting in stedelijke gebieden is opgezet in
opdracht van de Studiecommissie Invloed Aardgas op Beplantingen (SIAB). Dit gebeurde naar aanleiding van een
aanzienlijke sterfte van straatbomen direct na de overschakeling op aardgas. Uit enquêtes bleek dat 60 è 70 %
van alle schade aan straatbomen veroorzaakt wordt door
gaslekkage.
In het onderzoek is nagegaan welke processen zich in
de bodem bij een gaslek afspelen, in hoeverre deze schadelijke gevolgen hebben voor de straatboom en welke
maatregelen er genomen zouden kunnen worden om de
schade te beperken en zo mogelijk te voorkomen.
In tegenstelling tot de aanvankelijke gedachte, dat met
name de zuurstof uit de bodem verdreven wordt door het
aardgas, bleek deze verdringing slechts in geringe mate
bij te dragen aan de verlaging van het zuurstofgehalte in
de bodem. Een veel belangrijker proces bleek te zijn de
oxydatie van de koolwaterstoffen in het aardgas door micro-organismen, die daarbij grote hoeveelheden zuurstof
verbruiken. Vooral hierdoor ontstaat er een anaerobe zone
rond het lek, waarin de boomwortels afsterven door zuurstofgebrek Ook in het gebied rond de anaerobe zone,
namelijk in de methaanoxydatie zone en de zuurstofdoorvoer zone, is het zuurstofgehalte nog laag, zodat ook daar
nog sprake kar» zijn van een zuurstoftekort voor de wortels. De invloedssfeer van een gaslek strekt zich in het
algemeen uit tot op een afstand van 2 è 15 meter van het
lek, hetgeen uiteraard afhangt van de lek-grootte.
Na de reparatie van een lek blijft tiet zuurstofgehalte
vaak nog zeer lange tijd, enkele maanden tot een jaar,
laag. De zuurstof wordt namelijk verbruikt bij de afbraak
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en oxydatie van organische stoffen en gereduceerde anorganische verbindingen die tijdens de gaslekkage in de
grond zijn gevormd. Vandaar, dat er maatregelen genomen
moeten worden om op korte termijn het zuurstofgehalte in
de grond te verhogen. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld lucht in de grond te blazen met behulp van een
compressor. In verband met het zeer kortdurende effect
wordt deze methode echter afgeraden, temeer daar het
gebruik van een compressor niet geheel zonder risico is.
Een blijvende verbetering daarentegen wordt bereikt met
ventilatiekanalen, waarmee de natuurlijke gasuitwisseling
tussen de grond en de buitenlucht wordt verbeterd. Uit het
onderzoek is gebleken dat de veel gebruikte, met grind
gevulde ventilatiekanalen slechts een gering effect hebben
in vergelijking met de later ontwikkelde open ventilatiekanalen. Deze open ventilatiekanalen bleken goed bruikbaar
als maatregel ter bestrijding en ook ter voorkoming van
aardgasschade. Het zal duidelijk zijn dat hierbij een snelle
opsporing en reparatie van de gaslekken van het grootste
belang is. Een effectieve bestrijding is daarom alleen mogelijk als er een goede samenwerking is tussen de twee
belanghebbende instanties, te weten het gasbedrijf en de
plantsoenendienst.
Het bleek mogelijk om met behulp van computerprogramma's het effect van een gaslek op het zuurstofgehalte in
de bodem te voorspellen, rekening houdende met de lekgrootte, de temperatuur, de grondwaterstand, de bodemvruchtbaarheid en de uitgestrektheid van het wegdek. Ook
is het mogelijk het effect van ventilatiekanalen, die zijn
aangelegd na de reparatie van het gaslek, te voorspellen
en aan te geven hoe lang het in een gegeven situatie zai
duren voordat het zuurstofgehalte in de bodem weer voldoende hoog is. Met name dit laatste gegeven is belangrijk, omdat men moet weten hoelang moet worden gewacht met herinplant van jonge bomen.

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Erfbeplantingsregeling geldt ook bij
bedrijfsgebouwen in het noorden

verbetering

Het Staatsbosbeheer stelt de Stichting Ontwikkelings- en
Saneringsfonds voor de Landbouw op de hoogte van de
adressen van hen, die van fondswege een bijdrage ontvangen voor de bouw of verbetering van bedrijfsgebouwen
in de landbouw. Dit betreft dus ook de bijdrageregeling
die specifiek voor het Noorden des lands geldt.
Aldus bfijkt uit het antwoord van de minister van Landbouw en Visserij, ir. P. J. Lardlnois, op vragen van de
Tweede-Kamerleden, de heren Voortman en Meijer.
Hij voegt hieraan toe dat de directeur van het Staatsbosbeheer bevoegd is ten behoeve van aankleding, herstel en
verbetering van het landschap bijdragen toe te kennen in
de kosten van onder meer erf- en kavelgrensbeplantingen.
Deze bijdragen variëren, al naar gelang van de houtopstand waarmee de beplanting wordt uitgevoerd, van 30%
tot 50% van de kosten.
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Persbericht Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming
Aftakeling landschap
landschapsparken

dwingt tot

instelling

Op korte termijn dient een reeks maatregelen te worden
getroffen om de aftakeling van onze nog resterende waardevolle cultuurlandschappen een halt toe te roepen. Het Is
dan ook onaanvaardbaar dat de instelling van een aantal
nationale landschapsparken wordt vertraagd omdat zij juridische, organisatorische en financiële problemen zou oproepen. Dit zeggen de Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming en de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in een brief aan staatssecretaris Vonhoff van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
De staatssecretaris heeft in juni van dit jaar aan de
belangrijkste organisaties en adviescolleges die werkzaam
zijn in de sectoren natuurbehoud, openluchtrecreatie, monumentenzorg, ruimtelijke ordening, land- en bosbouw een
ambtelijke nota over de instelling van nationale parken en
landschapsparken vertrouwelijk om advies gezonden.
De particuliere organisaties op het gebied van natuurbehoud en openluchtrecreatie hebben al eerder doen weten
ernstig bezwaar te hebben tegen de aan een onlangs
ingestelde interdepartementale werkgroep verstrekte opdracht eerst de nationale parken en pas later de landschapsparken in studie te nemen. Zij menen dat beide
onderwerpen gelijktijdig moeten worden aangepakt. De
instelling van nationale parken verschilt niet wezenlijk van
die van natuurreservaten, waarmee reeds zeventig jaar
ervaring Is opgedaan. Het behoud van waardevolle cultuurlandschappen, o.a. door de instelling van landschapsparken, vraagt daarentegen om de oplossing van problemen die voortvloeien uit het feit dat de eisen van de
moderne landbouw zich steeds moeilijker laten verenigen
met het conserveren en restaureren van deze landschappen.
Wanneer sprake is van waardevolle cultuurlandschappen
denken de organisaties aan gebieden die uitmunten door
een grote verscheidenheid aan in natuurwetenschappelijk,
cultuurhistorisch en esthetisch opzicht belangrijke elementen. Enkele willekeurig gekozen voorbeelden zijn: het Reitdiepdal in Groningen, het stroomda! van de Drentse Aa,
het Woold bij Winterswijk, het gebied van de Langbroeker
Wetering in Zuidoost-Utrecht, het heggenlandschap op
Zuid-Beveland en het Gulpdal in Zuid-Limburg.
Nu ook in landbouwkringen het besef doordringt dat
onze agrarische ruimte nog andere functies heeft dan die
van louter voedselproduktiegebied, achten de ContactCommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming en
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten het volgende actieprogramma urgent.
1 Inventarisatie en keuze — op grond van natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en esthetische criteria —
van cultuurlandschappen die het waard zijn als landschapspark te worden behouden.
2 Onderzoek naar "alternatieve" vormen van landbouw,
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waarbij niet alleen de produktie van voedingsmiddelen
maar ook het beheer van het landschap doelstelling is.
Gedacht wordt b.v. aan biologlsch-organische landbouwmethoden, extensief graslandbeheer, het gebruik van hiervoor geschikte (bv. winterharde) veerassen en de mogelijkheden van landschapsbeheer door loonbedrijven. Voor
een gecoördineerd onderzoekprogramma naar de mogelijke beheersvormen komen het Landbouw-Economisch Instituut, het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en enkele Wageningse instituten in aanmerking. Steeds moet worden bedacht dat tegenover de kosten van landschapsbeheer besparingen op cultuurtechnische werken staan.
3 Studie van de juridisch-bestuurlijke mogelijkheden.
4 Verhoging van het budget voor aankoop en beheer.
5 Bezinning in de regio op de maatschappelijke consequenties van de veelzijdiger doelstelling van het landelijk
gebied.
Intussen schrijdt de aftakeling van het Nederlandse cultuurlandschap in snel tempo voort, ook daar waar geen
ruilverkaveling plaatsvindt. Daarom zullen de resultaten
van genoemde studies niet steeds kunnen worden afgewacht; het Is noodzakelijk de totstandkoming van een
zeker aantal nationale landschapsparken thans krachtig te
bevorderen. De Contact-Commissie en Natuurmonumenten
hebben besloten hieraan zelf, in samenwerking met o.a.
de provinciale milieufederaties, een bijdrage te leveren.
Hun gedachten gaan o.a. uit naar een hierop gericht aankoopprogramma en het stelselmatig op dit facet beoordelen van planologische ontwikkelingen.
Ook de ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening en van Landbouw en Visserij zijn van deze
wensen op de hoogte gesteld. Aan eerstgenoemde bewindsman hebben de natuurbeschermingsorganisaties verzocht in ds aanvullende regeringsnota over de ruimtelijke
ordening een globaal programma ter verwezenlijking van
de nationa'e parken en landschapsparken op te nemen.

Persbericht Stichting Natuur en Milieu
Werkorganisatie

voor natuurbehoud en milieubeheer

Tijdens een op 15 juni 1972 te Utrecht gehouden bijeenkomst van de besturen der op het adres Herengracht 540
te Amsterdam gevestigde Instellingen is een gezamenlijke
werkorganisatie, de Stichting Natuur en Milieu, geïntroduceerd. De Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, de Nederlandse Vereniging tegen
Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging, de Stichting Centrum Milieuzorg en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland hebben hun deskundigheid en
ervaring op het terrein van natuurbehoud, landschapsbescherming en milieubeheer gebundeld in een samenwerkingsverband, dat alle zaken behandelt die daaraan door
de deelnemende organisaties worden opgedragen.
Genoemde organisaties hebben tevens een bundeling van
krachten in de regio gestimuleerd. In nagenoeg alle provincies is thans een federatief coördinatie-orgaan voor

natuurbehoud en milieubeheer werkzaam. In deze zgn.
"milieufederaties" werken per provincie gemiddeld ruim
dertig groeperingen, w.o. tal van actiegroepen, samen. Zi]
maken vooral gebruik van ter plaatse aanwezige kennis
van zaken en enthousiasme en onderhouden intensieve
contacten met het bureau van "Natuur en Milieu".
De nieuwe werkorganisatie is gebaseerd op de in 1969
en 1970 op initiatief van Natuurmonumenten, Contact-Commissie en instituut voor Natuurbeschermingseducatie
samengestelde rapporten over een nieuwe structuur van de
particuliere natuurbescherming. Hierin werd o.m. de wens
uitgesproken meer aandacht te besteden aan het milieubeheer, daarin de snel groeiende "achterban" van geïnteresseerden een werkzaam aandeel te geven en als landelijke organisaties meer dan tot dusverre gezamenlijk naar
buiten te treden. Voor het specifiek educatieve werk blijft
het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie optreden;
hierbij wordt een samenwerking met Natuurmonumenten
nagestreefd.
De taak van de Stichting Natuur en Milieu is in het
bijzonder een kritische maar constructieve beïnvloeding
van het overheidsbeleid. Door de thans bereikte bundeling
van krachten worden wetenschappelijke, technische en
bestuurlijke deskundigheid samengebracht in een efficiënt
en slagvaardig werkend apparaat. Het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne verleent de Vereniging
tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging en het
Centrum Milieuzorg financiële steun, zoals het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk al vele
jaren doet aan de instellingen op het gebied van de
natuur- en landschapsbescherming.
Het bureau van "Natuur en Milieu" telt thans tien medewerkers en omvat o.a. afdelingen voor ruimtelijke ordening, voor milieubescherming en voor voorlichting en
documentatie; deze worden geleid door resp. een politicoloog, een chemicus en een biologe. Het bureau bundelt de
activiteiten van de deelnemende organisaties, die als volgt
kunnen worden gegroepeerd:
— het voeren van acties, o.a. via bezwarenprocedures,
tegen aantastingen van milieu, natuur en landschap;
- het verschaffen van deskundige begeleiding bij door
anderen ondernomen acties en de coördinatie daarvan;
- het mobiliseren van de publieke opinie, o.a. via de
eigen tijdschriften, door persberichten en andere publikaties;
— het optreden als gesprekspartner van de overheid, met
name in adviescolleges van regering en provinciale besturen;
— het stimuleren van de gedachtenvorming over actuele
vraagstukken, o.a. door het instellen van werkgroepen van
specialisten of door het aan de orde stellen hiervan
tijdens voor ieder toegankelijke vergaderingen;
- het verzorgen van een documentatie- en informatiecentrum, dat inlichtingen verstrekt over wetenschappelijke
achtergronden van de problemen op het gebied van
natuurbehoud en milieubeheer en over de mogelijkheden
tot actieve milieuzorg.

Persbericht NV Heidemaatschappij Beheer
Op 19 juli is in Arnhem officieel opgericht Foreco, Internationale Houthandel BV. Foreco (Forest Company) is een
volledige dochteronderneming van NV Heidemaatschappij
Beheer. Het nieuwe bedrijf richt zich op handel, verwerking
en transport van rond en bezaagd hout voor industriële
doeleinden zowel als voor cultuur- en civieltechnische
werken.
Tot haar oprichting was Foreco, onder de naam Houtsorteringen, een afdeling van de NV Heidemaatschappij
Beheer. Maar om de activiteiten van de Heidemaatschappij
op dit gebied naar buiten een eigen gezicht te geven en
om ten opzichte van de opdrachtgevers - Foreco koopt ook
regelmatig langhout in bij de rentmeesters van Heidemij
Nederland, de grootste dochteronderneming van NV Heidemaatschappij Beheer - de kans op onzuivere verhoudingen geheel te voorkomen, is besloten om Foreco te
tillen naar een zelfstandige werkmaatschappij. Foreco kan
dus voortaan als iedere handelaar-exploitant inkopen en
verkopen.
Foreco benadert de markt voornamelijk vanuit de verbruiker. Of anders: Foreco sluit veelal verkoopcontracten af
en gaat daarna over tot inkoop en bewerking. Op het
moment gaat ongeveer 20 procent van alle inlands hout
door de handen van Foreco. Doel is dit percentage te
verhogen tot 25 procent. Wat het buitenlands hout betreft:
voor de eigen verwerking koopt Foreco op nog bescheiden schaal naaldhout in West-Duitsland en voor verbruik
door andere werkmaatschappijen van de Heidemaatschappij tropisch hardhout uit West-Afrika en Suriname. Foreco
- met in totaal 80 man In dienst - gaat van start met een
werkzaam kapitaal van rond 5 miljoen gulden en een
maatschappelijk kapitaal van een half miljoen waarvan
eenvijfde is geplaatst en volgestort. De omzet is sinds
1968 (toen nog als Afdeling Houtsorteringen) opgelopen
van 75.000 kubieke meter en 8 miljoen gulden tot 140.000
kubieke meter en 17 miljoen vorig jaar.
Foreco heeft eigen produktiebedrijven in Dalfsen (Houtsorteerbedrijf Rechteren), waar langhout wordt verwerkt
tot paaltjes, perkoenen, beschoeiingspaien en heipalen, en
waar kan worden gecreosoteerd (met teerolie verduurzamen); voorts in Lonneker, waar hout wordt gezaagd tot
balken, gordingen, damwanden, planken en latten; en in
Eerbeek (Peppelschors), waar niet-ontschorst populierehout wordt verzameld en van waar ontschorst hout wordt
geleverd aan Peppelhout Eerbeek NV. Verder zijn er Houtmagazijnen (Veluwe, Lonneker, Dalfsen), waar houtsortimenten worden geproduceerd. Haar voornaamste en
grootste afnemers vindt Foreco in de industriële sector:
papierfabrieken, spaanderplaatfabrieken, boardfabrieken,
kartonfabrieken en zagerijen; de talrijke afnemers uit de
agrarische sector uit de bosbouw, uit de cultuurtechniek,
de civieltechniek en de recreatie nemen in de regel kleinere partijen ineens af. Naast de zelf geproduceerde houtsortimenten maakt Foreco in toenemende mate gebruik
van toelevering door derden-exploitanten.
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Oogstverwachtlngsbericht voor boomzaden,
seizoen 1972/1973
De hieronder volgende oogstverwachting voor het loofen naaldhout is dit Jaar teleurstellend; deze bevestigt hiermee de zaad- en kegeloogstprognosen voor 1972/73 van
het Bosbouwproefstation zoals deze zijn gepubliceerd in
het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van oktober 1971.
Groveden
Voor de selectie-opstanden is de verwachting een middelmatige oogst, plaatselijk oplopend tot vrij goed in
Noord-Brabant en op de Veiuwe. Voor 1973/74 luidt de
verwachting een beneden-middelmatige oogst en plaatselijk een middelmatige oogst.
Corslcaanse en Oostenrijkse den
Voor de selectie-opstanden van Corsicaanse den in de
Duinstreek en in Noord-Brabant wordt een middelmatige
oogst verwacht, ook voor het volgend Jaar. Voor Oostenrijkse den gelden dezelfde verwachtingen.
Lariks, fljnspar en douglas
Over het algemeen wordt voor lariks en fijnspar een
slechte oogst verwacht, al komen hier en daar bomen
voor die meer kegels dragen. Voor douglas moet op een
misoogst worden gerekend aangezien het zaad door Megastigmus is aangetast.

Inlandse eik
Over het algemeen wordt een slechte oogst verwacht al
is in Noord-Brabant boomsgewijze een middelmatige
oogst mogelijk. Vroege val door wormstekigheid moet niet
worden uitgesloten.
Amerikaanse elk
Verwacht wordt een beneden-middelmatige oogst, plaatselijk op de Veiuwe en in Noord-Brabant oplopend tot een
vrij goede oogst.
Beuk
Plaatselijk kan alleen ten noorden van de grote rivieren
op een beneden-middelmatige oogst gerekend worden.
Berk
Voor het gehele land geldt een middelmatige tot vrij
goede oogst met plaatselijk een goede oogst. De selectie-opstanden in Oostelijk Flevoland daarentegen droegen
weinig zaad.
Zwarte els
Over het gehele land wordt een vrij goede oogst verwacht.
Es en esdoorn
Uit het schaarse aantal berichten valt op te maken dat in
de Noordoostpolder en nabij Winterswijk op een vrij goede oogst gerekend kan worden.
Heidemij Nederland b.v.
Staatsbosbeheer

Diplomering Bosbouw en
Cultuurtechnische School, Arnhem
Op 30 juni 1972 werd het diploma van de Hogere Bosbouw
en Cultuur-Technische School uitgereikt aan 13 studenten
in de afdeling Bosbouw en aan 36 studenten in de
afdeling Cultuurtechniek (onder wie de eerste vrouwelijke
student in de bijna 70-jarige geschiedenis van de school).
Het diploma van de Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School werd uitgereikt aan 13 studenten in de
afdeling Bosbouw en aan 32 studenten in de afdeling
Cultuurtechniek.
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