Berichten

"Bos en Hout Berichten"

Persbericht Stichting Bos en Hout

De Stichting Bos en Hout heeft een reeks publikaties
gestart. Deze "Bos en Hout Berichten" zullen verschijnen met een frequentie van 10 tot 15 per jaar. Ze zullen onderwerpen behandelen op het gebied van bospolitiek, de bosbouw, vooral de produktieve functie
daarvan, en de houtmarkt, waarbij ontwikkelingen zowel hier als elders worden belicht. De Bos en Hout Berichten zijn primair gericht op het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting. Ze zullen ervaringen en inzichten van de Stichting op het vlak van
zowel bosbouwbeleid als bosbouwtechniek weergeven en de resultaten van haar onderzoek-activiteiten
op het gebied van de houtmarkt en van de bosbouw,
vooral de populierenteelt, behandelen.

Bos en Hout slecht gediend met recent
regeringsbesluit
Wageningen, 26 juli 1982

Het eerste Bos en Hout Bericht dat in juli j.l. is verschenen moet als een introductie worden beschouwd.
Het schetst het arbeidsterrein van de Stichting Bos en
Hout en verschaft verdere informatie over de Stichting.
In de volgende Bos en Hout Berichten komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- De Nederlandse houtproduktie.
- Betekenis van het bos in de IJsselmeerpolders
voorde houtproduktie.
- Beschikbaarheid van hout in de komende decennia.
- Nieuwe populiererassen.
- Herkomst van de import van gezaagd hout in Nederland.
- Recente bospolitieke ontwikkelingen.
- De noodzaak van houtproduktieplannen in Nederland.
- Tijdelijke bebossingen.
Voor nadere informatie: Stichting Bos en Hout, postbus 253,6700 AG Wageningen.

In een brief aan de Minister van Landbouw en Visserij
heeft de Stichting Bos en Hout in Wageningen gewezen op de negatieve invloed die een recent besluit van
de Minister kan hebben voor bosbouw, boomkwekerijen, houthandel en houtverwerkende industrie in ons
land. Het gaat om het besluit dat tot eind dit jaar geen
aanvragen meer kunnen worden ingediend voor een
bijdrage in de kosten van bebossing, herbebossing en
bosontsluiting omdat de daarvoor beschikbare financiële ruimte op de rijksbegroting reeds nu geheel in beslag is genomen door tot dusverre ingediende aanvragen. De Stichting wijst er op dat de ontstane situatie
aantoont hoezeer deze bijdrage noodzakelijk zijn. Het
is enerzijds verheugend dat ons bos kennelijk in toenemende mate wordt verbeterd en tijdig verjongd en dat
interesse aanwezig is voor de aanleg van nieuw bos.
Aan de andere kant echter zullen door het besluit van
de Minister de velling van hout, de herbebossingen als
ook de aanleg van nieuw bos worden uitgesteld, hetgeen voor ons land een slechte zaak is en voelbare
gevolgen kan hebben voor het bij bos en hout betrokken bedrijfsleven en voor de werkgelegenheid die dit
biedt.
De Stichting Bos en Hout vraagt de Minister dit jaar
alsnog de desbetreffende begrotingsposten te verhogen en te bevorderen dat volgend jaar voldoende gelden ter beschikking staan om aan alle aanvragen om
bijdragen te kunnen voldoen. Dit is absoluut noodzakelijk om de werkgelegenheid in boomkwekerijen, bosbouw, houthandel en houtverwerkende industrie op
peil te houden enom de kwaliteitsverbetering en de
areaalsuitbreiding van ons bos te blijven stimuleren.
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Stichting Bos en Hout
Aan het College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant, Provinciehuis, Brabantlaan
1,5216 TV 's-Hertogenbosch
Wageningen, 20 augustus 1982
Geacht College,
Met grote ongerustheid namen wij kennis van het besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 5 juli jl. dat de aanwijzing als beschermd natuurmonument in overweging is van het gebied "Mispeleindse en Neterselse heide met
aangrenzende beekdalen", waarbij een belangrijke oppervlakte bos is betrokken, met name een gedeelte
van het landgoed "De Utrecht". Door deze in overweging zijnde maatregel wordt niet alleen schade toegebracht aan het optimaal en zo veelzijdig mogelijk functioneren van een bosbedrijf, maar wordt bovendien
een precedent geschapen dat voor de toekomst van de
bosbouw en van de houtproduktie in Nederland belangrijke consequenties kan hebben. In dit verband
vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In de wereld is een situatie groeiende waarin de
houtproduktie onvoldoende is om in de stijgende behoefte aan hout te voldoen. Hierop heeft onze Stichting, waarin belanghebbenden bij bosbouw, houtproduktie en houtvoorziening samenwerken, in het verleden vele malen gewezen. Onze Regering heeft in de
laatste jaren meermalen uitspraken gedaan die aantonen dat ook zij zich terdege bewust is van deze situatie
alsmede van de noodzaak om de houtproduktie in Nederland op te voeren. Wij wijzen in dit verband op uitspraken van de Minister van Landbouw en Visserij, op
28 juli jl. gedaan in zijn nota naar aanleiding van het
eindverslag van de Vaste Commissie voor Landbouw
van de Tweede Kamer met betrekking tot een wijziging
van de Boswet, voorts op de vertolking van zijn desbetreffende standpunt in de Memories van Toelichting bij
de Landbouwbegrotingen van de laatste jaren.
Ook van de zijde van de Minister van Economische
Zaken zijn in dit verband uitspraken van dezelfde
strekking gedaan. Bij de behandeling van de Begroting
1980 van Economische Zaken nam de Tweede Kamer
met algemene stemmen een motie Braams/Van der
Linden aan waarbij de grote aandacht van de Minister
werd gevraagd voor de verontrustende ontwikkelingen
rond de voorziening met de essentiële grondstof hout.
In een beleid, gericht op verhoging van de produktie
van hout in ons land, past zeker niet een aan banden
leggen of zelfs onmogelijk maken van de produktieve
functie van bos. Dat verklaart onze reactie op het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, die
wij u bijgaand in afschrift doen toekomen. Dit verklaart
ook waarom wij met grote bezorgdheid kennis namen
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van de toelichting bij het in de aanvang van deze brief
genoemde besluit van de Minister van CRM, waar in
punt 6 de noodzaak wordt gesteld van een vergunning
voor het vellen en planten van bomen en waar in punt
7.1 in verband met een uitgevoerde dunning letterlijk
wordt gezegd: "Gewenst is een beheer van "niets
doen"
In onze reactie op het voormelde Structuurschema
hebben wij gewezen op het absurde dat een zeer groot
deel van ons bos, aangelegd met economische motieven, desondanks of wellicht juist daardoor een zo grote
betekenis heeft gekregen uit een oogpunt van natuurschoon
en
vanwege
natuurwetenschappelijke
waarden dat men nu meent de houtproduktie en daarmee de economie van dat bos aan banden te moeten
leggen. Aldus wordt de realiteit miskend, namelijk dat
op produktie gericht, bosbouwkundig goed beheerd
bos ook in andere opzichten uiterst waardevol kan zijn,
een realiteit waarop velen in de bosbouw, ook onze
Stichting, bij herhaling hebben gewezen. Dit absurde
geldt ook voor het besluit, nu met betrekking tot onder
ander het landgoed "De Utrecht" genomen. De bossen, waarop dit besluit betrekking heeft, zijn overwegend met houtproduktie als primaire doelstelling vroeger aangelegd en sindsdien beheerd. Juist door een
daarop gericht goed bosbouwkundig beheer zijn ze
van groot belang geworden óók op grond van natuurschoon en natuurwetenschappelijke waarden. Indien
men de basis, namelijk de bedrijfsmatige exploitatie,
aan deze bossen zal ontnemen, zal het karakter daarvan veranderen, zal de houtproduktie verminderen en
zullen de financiële resultaten van het bosbedrijf verslechteren. Dit laatste kan niet zonder gevolgen blijven
voorde onderhoudssituatie van het bos.
Tenslotte wijzen wij op de precedent-werking van
het besluit van de Minister van CRM. Indien de natuurbeschermingsweg zo verregaand wordt toegepast als
nu ten aanzien van het landgoed "De Utrecht" wordt
overwogen, dreigt een groot deel van ons bosareaal,
zodra dat uit overwegingen van natuurschoon of uit natuurwetenschappelijke overwegingen nodig wordt
geacht, tot natuurmonument te worden verklaard. Dit
zou impliceren dat de betrokken boseigenaren in hun
handelsvrijheid drastisch worden beperkt. Een dergelijk zwaard van Damocles werkt ontmoedigend. De
vrees hiervoor kan zeer ongunstige gevolgen hebben
voor de bereidheid van de boseigenaren optimale aandacht te besteden aan de onderhoudstoestand van
hun bos en, mede daardoor, aan het natuurschoon en
aan de natuurwetenschappelijke betekenis daarvan;
dit immers bevordert de kans dat hun bezit wordt aangewezen als natuurmonument met alle gevolgen van
dien. Deze boemerang-werking is de uiterste maar logische consequentie van de miskenning van het feit
dat de boseigenaren in het verleden, in alle vrijheid,

met een op produktie gericht beheer onze samenleving
met zeer fraaie en natuurwetenschappelijk interessante bossen hebben verrijkt.
Wij verzoeken u ons schrijven in uw beschouwingen
over de onderhavige kwestie te willen betrekken.
Met verschuldigde hoogachting,
w.g. Ir. H. A. van der Meiden,
directeur.
Naschrift van de redactie: De eventuele aanwijzing als beschermd natuurgebied van de Mispeleindse en Neterselse
Heide, heeft vele belangrijke en interessante, principiële en
praktische aspecten. De Stichting Bos en Hout heeft er in zijn
bovenstaande brief enkele van aangeroerd, De redactie stelt
zich voor in een van de komende nummers uitvoeriger op deze zaak terug te komen.

Stichting Bos en Hout
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud
Hoorzitting, 6 mei 1982, 's-Gravenhage
Onze bezwaren richten zich op drie elementen in het
Structuurschema, uiteraard alle drie betrekking hebbend op bos. Het eerste betreft het feit dat niet concreet is aangegeven welk deel van het bosareaal in
Nederland het accent natuur krijgt. We krijgen wel de
stellige indruk dat bossen waar het accent natuur ondergeschikt is aan dat van andere funkties schaars
zullen zijn. In het structuurschema worden voor de karakterisering van bos met het accent op natuur drie criteria genoemd, die uitmunten door vaagheid en onvolledigheid, namelijk kwetsbaarheid, een relatief natuurlijk karakter en zeldzaamheid. Elk van deze drie
criteria zou al voldoende zijn om het accent natuur aan
bos te verlenen. Ten aanzien van de kwetsbaarheid is
echter niet aangegeven wat dat inhoudt noch waarom
bossen dan het accent natuur moeten krijgen. Wat betreft het relatief natuurlijke karakter zijn enkele omschrijvingen gegeven die zo vaag zijn dat daaronder
het grootste deel van het Nederlandse bos kan worden
gerangschikt. Het begrip zeldzaamheid is niet nader
gedefinieerd. Dat betekent, dat, zoals de criteria nu gesteld zijn, een groot deel van het Nederlandse bos tot
natuurgebied zou kunnen worden verklaard met grote,
nadelige consequenties voor andere bosfuncties. Bovendien is er een leeftijdselement ingebracht dat voor
die functies niet gunstig is; er wordt over "oude bossen" gesproken als een groep die aan de criteria
"kwetsbaar, relatief natuurlijk en zeldzaam" voldoet.
Dit zou betekenen dat het oud laten worden van bos
leidt tot het solliciteren naar het accent natuur.
Ik kom daarmee op het tweede element. Waarom
zijn wij zo bezorgd over een grote oppervlakte bos die
het accent natuur krijgt? Dat is omdat daaraan in het

Structuurschema bosbeheersmethoden worden verbonden die schadelijk zijn voor de gevarieerdheid van
het bosbeeld, voor de bedrijfseconomische aspecten
van de bosbouw en voor de mogelijkheden tot houtproduktie. Ik doel dan met name op beheersmethoden die
beperkingen met zich meebrengen voor de houtsoortenkeuze, de wijze van verjongen en verdere bosbehandeling inclusief een nogal ongenuanceerd streven
naar omloopsverlenging. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat onvoldoende rekening is gehouden met
de consequenties daarvan.
Bosbouw is een vak dat zich in Midden- en WestEuropa de laatste eeuw beter, veelzijdiger en op grond
van meer onderzoek heeft ontwikkeld dan waar elders
ter wereld. Dat heeft geresulteerd in bos dat duurzaam
is en veelzijdig kan functioneren, bos waar grootscheepse kaalkap niet meer plaatsvindt maar dat desondanks voor de Europese houtvoorziening van groot
belang is gebleven. Vooral door een zeer grote uitbreiding van onze kennis van de correlatie tussen bos en
groeiplaats, verder door een sterk vergrote kennis van
de mogelijkheden die de verschillende boomsoorten
bieden is een bos ontstaan dat van groot maatschappelijk belang is. In dat geheel nemen exoten (boomsoorten die van origine in het betrokken land niet voorkomen) een zeer belangrijke plaats in, zeker in ons
land waar mede door de slechte gronden, waar het
gros van onze bossen voorkomt, inheemse soorten
slechts beperkte mogelijkheden bieden. Deze exoten
nuanceren het bosbeeld, zijn meestal aanzienlijk produktiever (een van de redenen waarom ze destijds zijn
geïmporteerd) en leveren aldus een belangrijke bijdrage tot de financiële uitkomsten van het bos en aan de
produktie van hout in ons land. Van de 215.000 ha volkomen opgaand bos in Nederland is 30 a 35% bezet
met soorten die men als exoten zou kunnen beschouwen, terwijl deze nu al 45 tot 50% van het jaarlijks
oogstbare hout (1,2 miljoen m3) verzorgen en, bij onveranderde samenstelling van het bos, in 2000 55%.
Het zijn overwegend sooten die ai sinds eeuwen in ons
land aanwezig zijn. In dat licht bezien doet deze "rassendiscriminatie" vreemd aan.
Het niet meer planten van exoten maar ook het doorvoeren oftewel nalaten van bepaalde aanleg- en onderhoudsmethoden zou een groot verlies aan Nederlandse houtproduktie impliceren en zou de bedrijfseconomische uitkomst van het bos drastisch negatief
beïnvloeden. Juist omdat in het Structuurschema vrij
nadrukkelijk wordt ingegaan op de bosbeheersmethoden in bossen met het accent op natuur en in bossen
waar dit aspect nevengeschikt aan de andere functies
van het bos is, achtenwij een grote terughoudendheid
bij het vaststellen van de oppervlakte waar het hiet om
gaat van het grootste belang. Maar ook in dat geval
blijven wij het onjuist vinden dat in dit Structuurschema
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een zwaar accent wordt gegeven aan bosbouwtechnische maatregelen waarmee men sterk ingrijpt in het
beheer van onze bossen en daarmee in de vrijheid van
de boseigenaren en de beheerders van het bos, een
vrijheid die geleid heeft tot het tot stand komen van een
veelzijdig gebruikt bosareaal.
Ik kom nu op een derde element in mijn betoog en
dat betreft de uitsluiting van 15% van ons bosareaal
voor de houtproduktie. Een uitspraak als in dit Structuurschema, namelijk dat in 15% van ons bosareaal
van houtproduktie geen sprake meer zai zijn, is nog
nooit eerder gedaan. Toch hebben onze bossen, ondanks het feit dat ze vrijwel alle met de houtproduktie
als belangrijke doelstelling zijn aangelegd, kennelijk
daarbij toch een dusdanige kwaliteit gekregen dat ze
nu, in dit Structuurschema, overwegend het accent natuur krijgen of dit accent toch minstens in nevenschikking aan andere accenten. Deze miskenning van het
feit dat dankzij onze boseigenaren vanuit een meestal
primair economisch georiënteerd beheer veel moois
tot stand is gekomen culmineert in het verbieden van
houtproduktie, zelfs als secundair doel. Tegen dit beleidsvoornemen, zo strikt geformuleerd en voor een
dusdanig grote oppervlakte niets meer overlatend aan
een goed overleg tussen bosbouwers en natuurbeschermers, hebben wij de grootst mogelijke bezwaren.
Als wij een voorzichtige schatting maken van wat de
repercussies van de beleidsvoornemens in dit Structuurschema voor de houtproduktie zijn, komen we op
een verlies van 400.000 ma per jaar oftewel 30% van
de potentieel mogelijke houtoogst in de nabije toekomst. Dat zou het hele bosbedrijf maar ook vele bedrijven in de houthandel en houtverwerkende sektoren
in grote problemen brengen en duizenden mensen
werkeloos dreigen te maken. Dat is absurd in een tijd
dat werkgelegenheid een probleem van eerste urgentie is, in een tijd ook dat iedereen die met de markt van
hout te maken heeft weet dat deze belangrijke grondstof schaars wordt en weet dat elders in de wereld, met
name in de ontwikkelingslanden, ontstellende achterstanden in het verbruik van dit materiaal bestaan. Het
is ook absurd gezien in het licht dat onze Minister van
Landbouw spreekt over de noodzaak om op korte termijn de houtproduktiemogelijkheden in ons land op te
voeren. Overal ter wereld spannen landen zich in om
hun nationale bosproduktie te verhogen om de eigen
voorzieningsgraad te verbeteren. Hoe kan dan ons
land zich permitteren te spreken over een structurele
uitschakeling van een belangrijk deel van zijn houtproduktie en daarmee de afhankelijkheid van de aanvoer
van overzee nog verder op te voeren. Ons land voert al
voor 5,5 miljard gutden per jaar aan hout en houtprodukten in. Omdat rondhout, behalve uit de tropen en
grensverkeer uitgezonderd, vrijwel niet meer kan worden ingevoerd, betekent iedere m 3 die hier niet wordt
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geproduceerd een invoer ter waarde van gemiddeld
ƒ370,-.
Afrondend:
1. Er is veel meer duidelijkheid gewenst met betrekking tot de criteria die gelden voor het geven van het
accent natuur aan een bos.
2. Er zal een redelijk evenwicht moeten zijn tussen
het bosareaal waar de natuurfunctie bovengeschikt is
en waar hij onderschikt is aan andere functies. Dit is
nu niet het geval.
3. Het is onaanvaardbaar dat 15% van ons bosareaal aan de houtproduktie wordt onttrokken.
4. Er zullen geen voorschriften of aanbevelingen
voor beheersmethoden in het Structuurschema moeten worden opgenomen, zeker niet voorzover die het
veelzijdig functioneren en het veelzijdig ontwikkelen
van de mogelijkheden van het bos afbreuk doen. Het
uitschakelen van exoten is in dit verband voor de bosbouw zeer schadelijk en daarmee onaanvaardbaar.
Persbericht Praktijkschool voor Bosbouw en
Cultuurtechniek
Hef onderwijs in de boomverzorging
Reeds enige jaren wordt er gewerkt aan het tot stand
brengen van een opleiding voor diegenen, die betrokken zijn bij de boomverzorging. Enige agrarische opleidingscentra (Dordrecht, Leeuwarden, Paterswolde,
Venlo) zijn, vooruitlopend op centraal gecoördineerde
cursussen, reeds een of meer jaren bezig met een
avondcursus boomverzorging. Daarnaast heeft de
Werkgroep Onderwijs Boomverzorging zich in haar
"Voortgangsrapport" van juli 1981 uitgesproken voor
het opstarten van de "Basiscursus Boomverzorging"
als dagcursus (1 x per week gedurende 26 weken).
Deze basiscursus zou moeten worden verzorgd door
een zestal over het land verspreide opleidingscentra,
die daartoe speciaal zijn uitgerust met de nodige specifieke apparatuur en gereedschappen.
Teneinde te beschikken over het lesgevend kader,
dat deze basiscursus kan verzorgen, is in het schooljaar '80-'81 en '81-'82 een Bijscholingscursus Lesgevenden Boomverzorging gegeven aan de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek te Arnhem.
Onlangs is de beslissing gevallen dat de eerste "Basiscursus" als dagcursus van start zal gaan op twee
plaatsen, te weten Dordrecht en Leeuwarden en wel in
september 1982.
Uit het cursusvoorschrift voor de basiscursus worden de volgende punten ontleend:
1 Leerdoel: verkrijgen van voldoende vakvaardigheid
met betrekking tot
- het herkennen van groeistoornissen
- het planten van bomen

- eenvoudige wondbehandeling
- verzorging in de jeugdfase.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van elementaire kennis
van
- bomen (sortimentskennis, hout en bast anatomie,
groeiprocessen)
- bodemkunde (structuur, water en luchthuishouding, voeding)
- gereedschappen (handgereedschappen, motorzaag)
2 Toelatingseisen: minimaal in het bezit van een diploma van een lagere beroepsschool (in de groene
sector) of een daarmee vergelijkbare opleiding + tenminste twee jaar praktijkervaring in de groenverzorging, op het moment dat de cursus begint.
3 Cursusduur en cursuskosten: de cursus duurt 26
dagen van 7 lesuren, in totaal 182 lesuren. De cursuskosten zijn ± ƒ 400,-. Men moet rekening houden met

enige aanvullende kosten voor lesstof, de aanschaf
van boeken en kleine verbruiksmaterialen (bv. handschoenen).
4 Examen: de cursus wordt afgesloten met een examen, dat, indien met goed gevolg doorstaan, leidt tot
het verkrijgen van een diploma. Het behalen van dit diploma is van belang voor het eventueel deelnemen
aan vervolgcursussen in de boomverzorging. (Deze
vervolgcursussen zijn nog in ontwikkeling).
Diegenen, die belangstelling hebben voor het deelnemen aan een "Basiscursus Boomverzorging" kunnen zich voor inlichtingen wenden tot:
1 De heer I. v. d. Velde, directeur van het agrarisch
opleidingscentrum, Groenezoom 400, 3315 LA, Dordrecht, tel. 078-160666;
2 De heer J. Zijlstra, directeur van het agrarisch opleidingscentrum, Klaas Hartweg 1, 8934 BR, Leeuwarden, tel. 055-36259.

Personalia

Slingeland ook directeur van het Landelijk Orgaan voor
het Leerlingwezen in de Bosbouw en Cultuurtechniek.
Voor dit leerlingstelsel, waarbinnen werkende jongeren tot 27 jaar kunnen worden opgenomen, verzorgt de
PBC de schoolcomponent: 14 keer in de twee jaar durende leerperiode komen de leerlingen een volle week
naar de Praktijkschool.
De heer Slingeland, die vanuit zijn vorige betrekking
- hij was rentmeester van het Landgoed Middachten een nauwe verbondenheid met zowel de bosbouw als
de landschapsbouw meebracht, heeft naast zijn
schoolactiviteiten ook veel aandacht gegeven aan deze aspecten. Hij was - en blijft nog - voorzitter van het
stichtingsbestuur van de Stichting Het Geldersch
Landschap als van de Stichting Vrienden van de Geldersche Kastelen. Ook is hij een van de stuwende
krachten geweest achter de oprichting Stichting Totstandkoming Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en
Landschap in het Kasteel Groeneveld te Baarn.
De opvolger van de heer Slingeland is de heer L. J.
Kuipers (39) momenteel nog stafmedewerker van de
Heidemaatschappij. Opvallend is dat de heer Kuipers
wordt aangesteld als directeur van de Stichting PLBC.
Dit brengt tot uiting dat de stichting als overkoepelend
orgaan steeds belangrijker wordt: naast de Praktijkschool en het Leerlingenstelsel zijn ook het Regionale
Bijscholingswerk en het Schriftelijk Onderwijs op haar
vakgebieden belangrijke activiteiten van de stichting.
Dat een groeiend bedrijf uitziet naar een meer organisatorische dan vakgerichte directeur blijkt uit de achtergrond van de heer Kuipers: hij was in eerste instantie betrokken bij de interne opleidingen van de Heidemaatschappij en heeft zich van daaruit gespecialiseerd
in organisatie- en ontwikkelingswerk. Hij volgde op latere leeftijd de pedagogische studie.

Op 2 juli j.l. nam dr. J. F. van Oosten Slingeland afscheid, omdat hij per 1 augustus van dit jaar zijn functie van directeur van de praktijkschool voor Bosbouw
en Cultuurtechniek (PBC), gebruikmakend van de
VUT-regeling, neerlegde. De PBC is het uitvoerend orgaan van de Stichting Praktijkonderwijs en Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuurtechniek en aanverwante
vakgebieden (PLBC), een door de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw & Visserij
gesubsidieerde stichting. De heer Slingeland is sedert
1969 aan de Praktijkschool verbonden. Deze was toen
nog gevestigd in het Park Sonsbeek te Arnhem, en
was alom bekend als de "Bosbouwpraktijkschool".
Gedurende het directoraat van de heer Slingeland
maakte het praktijkonderwijs in de Bosbouw, Landschapsbouw, Recreatie en Cultuurtechniek een stormachtige groei door: in 1969 volgden ruim 1100 deelnemers een cursus van één week, in 1981 zijn dat er ongeveer 4400. In 1969 beschikte de school alleen over
de barakken in het Park Sonsbeek, in 1970 werd de
nieuwbouw aan de Koningsweg te Schaarsbergen betrokken; in 1974 werd een dependance geopend op
het terrein van de Bosbouw en Cultuurtechnische
School (Huize Larenstein) te Velp. In 1976 werd de
school te Schaarsbergen - dankzij de "injectie in de
bouw" - belangrijk uitgebreid, in 1981 werden de voorzieningen bij Larenstein verdubbeld. In 1969 waren ca.
10 personen betrokken bij het praktijkonderwijs (er bestond toendertijd nog een soort personele unie met de
Heidemaatschappij), momenteel zijn er - nog afgezien
van talrijke gastdocenten - ca. 40 personen aan de
PBC verbonden.
Behalve directeur van de praktijkschool was de heer
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