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Algemeen
Zodra gegevens met betrekking tot de vierde bosstatistiek beschikbaar zijn worden deze door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. De uitkomsten
zijn dan openbaar en zijn in principe voor iedere belanghebbende beschikbaar.
Informatie met betrekking tot de oppervlaktestatistiek is in de volgende vormen beschikbaar:
1 magneetband;
2 publikatie;
3 losbladige uitkomsten;
4 kaarten.
ad 1 Bij het CBS is op magneetband alle geïnventariseerde informatie per opstand beschikbaar. Ter bescherming van de privacy is het eigenaarsnummer
evenwel verwijderd1). Het bestand bestaat uit ongeveer 250.000 records van 136 posities elk. De prijs bedraagt ƒ 1.500,-. Aan het bestand is een code toegevoegd voor het bosgebied en de provincie.
Het is voor het CBS tevens in beperkte mate mogelijk om op verzoek speciale uitkomsten samen te stellen. Deze kunnen betrekking hebben op het samenvoegen van kenmerken en/of vierkanten.
ad 2 De Nederlandse bosstatistiek deel 1: de oppervlakte bos, 1980-1983. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1985. De prijs bedraagt f 25,75.
Hierin is de statistiek beschreven. Het grootste deel
van de publikatie is in beslag genomen door tabellen.
In de tekst is een korte toelichting gegeven op de uitkomsten met o.a. een vergelijking van de uitkomsten
tussen de tweede, de derde en de vierde bosstatistiek.
Verder zijn de areaalgegevens vergeleken met de oppervlakte bos volgens de bodemstatistiek. Tenslotte
geven twaalf figuren inzicht in een aantal specifieke
kenmerken. In twee bijlagen zijn de gehanteerde termen omschreven.
De volgende tabellen zijn in de publikatie opgenomen:
1 Oppervlakte bos per provincie
1
) Op de persoon herleidbare gegevens worden alleen verstrekt aan de eigenaar.
Aanvragen hiervoor dienen te worden vergezeld van een kopie van het
eigendomsbewijs en een kopie van de bqbehorende kadastrale kaart.
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2 Terreintype per provincie
3 Terreintype per bosgebied
4 Menging boomsoorten per bosgebied en per provincie
5 Boomsoorten per bosgebied en per provincie
6 Boomsoorten per bosgebied en per provincie van
het opgaande bos
7 Terreintype naar boomsoort
8 Hakhout en griend per bosgebied en per provincie
9 Menging per boomsoort
10 Oppervlakte populier en wilg naar kiemjaar
11 Wijze van ontstaan per boomsoort
12 Wijze van ontstaan per boomsoort van het gesloten bos
13 Wijze van ontstaan per boomsoort van het open
bos
14 Methode van verjonging van het opgaande bos
naar boomsoort
15 Methode van verjonging van het opgaande bos
naar wijze van ontstaan
16 Eigendomscategorieën per bosgebied en per provincie
17 Eigendomscategorieën naar hoofdindeling terreintype
18 Eigendomscategorieën naar boomsoorten van het
opgaande bos
19 Eigendomscategorieën naar kiemdecennium van
het leegkapbos
20 Eigendomscategorieën naar grootteklasse van de
bezitseenheden
21 Bostypen gebaseerd op ouderdom en voorgeschiedenis van het bos en de doelstelling waarmee het
is aangelegd of beheerd
22 Bostypen per provincie
23 Boscomplexen naar grootteklasse per bosgebied
en per provincie
24 Oppervlakte bos; eerste, tweede, derde en vierde
bosstatistiek
25 Menging boomsoorten van het opgaande bos;
tweede, derde en vierde bosstatistiek
26 Boomsoorten van het opgaande bos; tweede, derdé en vierde bosstatistiek
27 Eigendomscategorieën van het gesloten bos; eerste, tweede, derde en vierde bosstatistiek
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28 Boomsoorten naar kiemdecennium van het leegkapbos; tweede, derde en vierde bosstatistiek
29 Grootteklassen boscomplexen; tweede, derde en
vierde bosstatistiek
ad 3 Bij het CBS zijn losbladige tabellen beschikbaar. Hierin staan oppervlaktegegevens van de volgende kenmerken:
1 Hoofdindeling terreintypen
2 Boomsoorten van
2a opgaand bos; 2b middenbos en bos met een bijzonder beheerskarakter; 2c singels, lanen en houtwallen (in bos gelegen); 2d gesloten bos; 2e open
bos; 2f totaal bosterrein.
3 Menging van boomsoorten van
3a opgaand bos; 3b middenbos en bos met een bijzonder beheerskarakter; 3c singels, lanen en houtwallen (in bos gelegen); 3d gesloten bos; 3e open
bos; 3f totaal bosterrein.
4 Kiemdecennium per boomsoort van het leegkapbos
5 Wijze van ontstaan per boomsoort van
5a opgaand bos; 5b middenbos en bos met een bijzonder beheerskarakter; 5c singels, lanen en houtwallen (in bos gelegen); 5d gesloten bos; 5e open
bos; 5f totaal bosterrein.
6 Methode van verjonging van het opgaande bos
naar
6a wijze van ontstaan; 6b boomsoort.
7 Eigendomscategorie naar
7a hoofdindeling terreintypen; 7b kiemdecennium
van het leegkapbos; 7c grootteklasse van de bezitseenheden.
8 Terreintype per boomsoort
Van de tabellen 1 en 2b tot en met 2f zijn gegevens
beschikbaar van Nederland per bosgebied, per provincie en per gemeente, van de tabellen 3 tot en met 6a,
7a, 7c en 8 van Nederland, de bosgebieden en de provincies en van tabel 6b alleen van Nederland. Tabel 2a
betreft gemeente-uitkomsten en tabel 7b uitkomsten
per bosgebied en per provincie.
Voor inlichtingen over
het verstrekken van gegegevens op computerbanden
kunt u zich richten tot:
Centraal Bureau voor de
Statistiek
Hoofdafdeling
Landbouwstatistieken
Postbus 959
2270 AZ Voorburg
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ad 4 Bij het SBB zijn verkrijgbaar2):
Opstandskaart
Op topografische kaartbladen 1:10.000 is de begrenzing van alle opstanden aangegeven. Op deze
kaarten is een lijnennet getrokken, waardoor vierkanten ontstaan van 25 ha in het terrein (5 cm x 5 cm op
de kaart). De opstanden zijn per vierkant genummerd.
De kosten bedragen ƒ 20,- per kaartblad.
Kaart met bostypen en boscomplexen
Op een afdruk van een opstandskaart zijn de grenzen van de bostypen (incl. de codes) en van de boscomplexen aangegeven. Deze kaarten liggen bij het
SBB ook ter inzage.
Een kopie van de inventarisatieformulieren
De kosten bedragen ƒ 0,50 per ha met een minimum
van ƒ 50,- per object en een maximum van ƒ 5 0 0 per object.
Naast de informatie, zoals hiervoor is beschreven, zijn
tabellen samengesteld en is een toelichting daarop gegeven in een aantal artikelen, die zijn opgenomen in diverse publikaties. In een aantal gevallen zijn tabellen
en teksten integraal overgenomen, soms gaat het om
bewerkingen.
Het betreft de volgende door ir. L. Bunschoten
samengestelde artikelen:
- De oppervlakte bos (vierde bosstatistiek).
Maandstatistiek van de landbouw, feb. 1985 (CBS).
- Vierde bosstatistiek. De oppervlakte bos.
Bosbouwvoorlichting 24 (3) 1985.
- De oppervlakte van bos, 1980-1983.
Kwartaalbericht milieustatistieken 1985 nr. 1 (CBS).
- De leeftijdsopbouw van het Nederlandse opgaande
produktiebos.
Kwartaalbericht Milieustatistieken, 1985 nr. 4 (CBS).
- Hoeveel bos is er in Nederland?
Maandstatistiek van de landbouw. Jan. 1986 (CBS),
en Statistisch Magazine 1986 nr. 3 (CBS).

Aanvragen tot het verstrekken van kaarten
kunt u richten tot:

Nadere informatie over het
beschikbaarstellen van
gegevens uit de bosstatistiek kunt u verkrijgen bij:

Staatsbosbeheer
afdeling Statistiek
Postbus 20 020
3502 LA Utrecht
Afspraken voor inzage
van de kaarten
mw. Moens/hr. Den Hartog
tel.: 030-852749

CBS: D. Meuldijk
070-694341 tst. 2503
W. v. d. Putten
070-694341, tst. 3366
SBB:T.M. Ritskes
030-852508
W. P. Daamen
030-852855

2) Ter bescherming van de privacy worden kaartgegevens mei eventueel een kopie van de inventarisatieformulieren alleen aan de eigenaar verstrekt. Een aanvraag dient
vergezeld te gaan van een kopie van het eigendomsbewijs en een kopie van de bijbehorende kadastrale kaart. Indien de boseigenaar onder de Beschikking bosbijdragen
valt is vermelding van het registratienummer voldoende.
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