bevat de resultaten van een recreatie-onderzoek in
bos- en natuurgebieden dat in 1981 is uitgevoerd in
opdracht van de hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Het onderzoek heeft zich toegespitst op het effect
van regels en maatregelen op het gedrag van recreanten. De effecten van recreantengedrag op het natuurlijke milieu zijn buiten beschouwing gelaten. Een algemene conclusie van het onderzoek is dat het recreantengedrag in bos- en natuurgebieden voor een groot
deel te beïnvloeden is.
Het rapport geeft o.m. een beeld van de maatregelen
die beheerders van bos- en natuurgebieden nemen om
de verschillende categorieën recreanten naar bepaalde plaatsen van het gebied te brengen. Dit enerzijds
ter bescherming van het natuurlijke milieu en anderzijds om onderlinge hinder tussen recreanten tegen te
gaan. Onder deze zogeheten zoneringsmaatregelen
vallen bijvoorbeeld de wijze van aanleg van het padenstelsel van een gebied, de toegangsmogelijkheden tot

een gebied en strengere controle van of ruimere voorlichting aan de recreanten. Op 60% van de onderzochte terreinen zijn dergelijke maatregelen genomen ten
behoeve van het natuurlijke milieu. Zo geldt op 57%
van de natuurgebieden de verplichting om honden aan
de lijn te houden, worden op 49% van de terreinen bepaalde gedeelten tijdelijk afgesloten en wordt 39% van
de terreinen volledig afgesloten voor auto's, brommers
en ruiters.
Op circa 40% van de terreinen werd onderlinge hinder tussen recreanten gesignaleerd; in een aantal gevallen zijn maatregelen genomen om die tegen te
gaan. Deze maatregelen hebben eenzelfde karakter
als de eerder genoemde maatregelen die zijn getroffen
ten behoeve van het natuurlijke milieu.
Wat betreft de effecten van zoneringsmaatregelen in
een terrein op het recreatiegebruik van het omliggende
gebied, pleit het rapport voor een nauwere samenwerking tussen de beheerders.

Boekbespreking

de relatie tussen de ecologie van de Amerikaanse vogelkers en de mogelijke beheers- en beheersingsmethoden onvoldoende uit de verf.
Deze benadering wreekt zich in wat het meest interessante hoofdstuk zou moeten zijn, namelijk de uitvoering van het "natuurtechnisch beheer". De maatregelen die in dit kader worden aanbevolen omvatten begrazen (wordt de vogelkers inderdaad flink kort
gehouden of richten de brave grazers zich liever op de
lijsterbessen en eiken?? ref.), gebruik maken van inheemse boom- en struiksoorten om de vogelkers te
onderdrukken en afzetten, ringen of omtrekken. Terecht pleiten de schrijvers ervoor om deze maatregelen gefaseerd en weloverwogen uit te voeren. Bij de
verschillende maatregelen wordt terdege stilgestaan
bij de verwachte (positieve) ecologische effecten; aan
de vraag of de ingrepen inderdaad leiden tot een beperking van de vogelkers wordt weinig aandacht besteed. Wel wordt de positieve rol van dood prunushout in het bos nog eens extra benadrukt.

Het natuurtechnisch beheer van de Amerikaanse
vogelkers
De lijst van publikaties over de Amerikaanse vogelkers
heeft in de loop der jaren een respectabele lengte gekregen. De eerste verhalen legden vooral de nadruk op
het belang van de vogelkers als vulhoutsoort en bodemverbeteraar; ruim 25 jaar later, in de 60-er en begin 70-er jaren, was de aandacht vooral gericht op de
techniek van de (chemische) bestrijding. De laatste jaren zijn de verhalen steeds meer gericht op de ecologie van deze interessante exoot en op de afweging van
"voor" en "tegen". Zo verscheen o.a. in 1976 een artikel van Eysackers en Oldenkamp in het Landbouwkundig Tijdschrift en in 1979/1980 een artikelen-serie
in Bosbouwvoorlichting. Aan de lijst van publikaties
hebben de Stichtingen Kritisch Bosbeheer, Vrijwillig
Bosbeheer Noord Nederland en Vrijwillig Goois Natuurbeheer een keurig verzorgde uitgave toegevoegd.
Het boekje begint met een kort overzicht van literatuur over de introductie, de verspreiding, de ecologie
en de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers.
Op grond van deze gegevens worden uitgangspunten voor het "natuurtechnisch bosbeheer" en de uitvoering daarvan besproken. Helaas is in dit gedeelte
sterk de nadruk gelegd op de (wat theoretische) opvattingen van de samenstellers over bosbeheer en komt

(Exoten uit het oosten van de Verenigde Staten,
zoals de Amerikaanse vogelkers, worden opvallend
vriendelijker bejegend dan exoten uit het westen van
de VS, zoals de douglas! ref.)
Kort samengevat geeft het boekje een duidelijk
beeld van de ideeën die bij de Stichting Kritisch Bosbeheer leven over de Amerikaanse vogelkers en het beheersen) ervan.
G. van Tol
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Bossen in het Westen
(Citaat uit: P. L. Dauvellier, 1983). Recente denkbeelden inzake de Randstadgroenstructuur. Rijksplanologische Dienst, Publikatie 83-2.
In paragraaf 3 is een overzicht gegeven van de uitwerking die de drie "groene" structuurschema's geven
aan het beleid voor de realisering van een Randstadgroenstructuur. Duidelijk werd dat het daarbij nog niet
om een samenhangend en regionaal gedifferentieerd
beleid ging. Voor de drie sectoren, landinrichting,
openluchtrecreatie en natuurbehoud zijn middelen
aangegeven en globaal accenten gelegd. Wanneer we
het in paragraaf 4 geschetste ruimtelijk beeld als uitgangspunt zouden kiezen voor de ontwikkeling van de
RGS op lange termijn, dan moet het mogelijk zijn;
- de onderlinge afstemming van instrumenten te verduidelijken;
- gebiedsgewijs verschillen aan te geven in de wijze
van inzet van instrumenten;
- prioriteiten nader aan te geven.
Nemen we bijvoorbeeld de bosbouw, dan zou in de
herstructureringsgebieden een voorkeur bestaan voor
grotere boscomplexen (enkele honderden hectares)
die als nieuwe structurerende elementen gaan functioneren.
Dergelijke "staatsboswachterijen" zouden een groot
aantal functies kunnen vervullen zoals buffering, stilterecreatie, houtproduktie, natuurbouw en plaatselijk ook
attractiepunten voor intensieve dagrecreatie. De omvang van dergelijke boscomplexen staat dit toe, zeker
wanneer een combinatie wordt gemaakt met aan te
leggen of reeds aangelegde recreatiegebieden. In de
inpassingsgebieden zal bosbouw echter in kleinere
complexen plaatsvinden (maximaal enkele tientallen
hectaren). Omvang en vorm worden sterk bepaald
door het karakter van het landschap, waarin zij een ondersteunende functie hebben. Aan de randen van het
open middengebied kunnen deze bossen als afronding
van het verstedelijkte gebied worden gezien. Of daarbij
voor scherpe of geleidelijke grenzen wordt gekozen
hangt weer van het landschapstype af. De functies van
dergelijke kleinere complexen zullen vooral liggen bij
de extensieve recreatie en de natuur- en landschapsbouw. De produktiefunctie zal ondergeschikt zijn. In de
consolideringsgebieden ten slotte is bosbouw alleen
gewenst wanneer daarmee de bestaande functies worden ondersteund. In het duingebied zal dit slechts zeer
plaatselijk het geval zijn. Op de Utrechtse Heuvelrug is
de bosbouw reeds zo uitgebreid aanwezig dat het beleid hier eerder op het bevorderen van medegebruik
van bestaande bossen zal liggen.
Ook voor andere beleidsterreinen lijkt het mogelijk
het ruimtelijk beeld op een soortgelijke wijze uit te wer368

ken. Daarbij dient uiteraard rekening te worden gehouden met reeds geformuleerd rijksbeleid en dient ruimte
gelaten te worden aan de door de provincies te ontwikkelen plannen. Momenteel wordt aan een dergelijke
beleidsmatige uitwerking gewerkt. Uiteraard kan dit
betekenen dat via terugkoppeling ook het ruimtelijk
beeld dient te worden herzien. Deze feed-back is inherent aan het planvormingsproces."
U

A simulation of rainfall interception in a pine
forest" door J. P. M. Mulder. Diss., Groningen
De waterhuishouding van bossen is de laatste jaren
sterk in de belangstelling gekomen. In die waterhuishouding is de verdamping van onderschept regenwater - het interceptieverlies - kwantitatief een zeer belangrijke factor. Het interceptieproces in bossen wordt
bevredigend beschreven door modellen zoals ontwikkeld door Rutter et al. (1971) en Gash (1979). Het ontbreekt echter aan een methode om het proces te beschrijven op basis van standaardwaarnemingen, zoals
verzameld op een eenvoudig meteorologisch station.
Doel van het huidige onderzoek vormde het ontwikkelen van een dergelijke methode.
Het ontworpen rekenmodel beschrijft het kronendek
van een bos door vier parameters: gemiddelde boomhoogte, kroondichtheid, waterbergingscapaciteit en albedo. Als meteorologische invoervariabelen zijn vereist: overdaggemiddelden van temperatuur en relatieve vochtigheid; het etmaalgemiddelde van
windsnelheid; etmaalsommen van de neerslag, het
aantal uren neerslag, het aantal buien en het aantal
uren zonneschijn. In de modelbenadering is als belangrijkste factor, bepalend voor het totale interceptieverlies, beschouwd: het aantal malen dat het kronende,k nat wordt en vervolgens weer uitdroogt.
Voor de ijking en toetsing van het model is gebruik
gemaakt van waarnemingen verricht in het naaldbos
(Pinus nigra austriaca) van het Castricumse lysimeterstation. Er is gewerkt met verschillende waarnemingsreeksen, welke twee ontwikkelingsstadia van dit bos
vertegenwoordigen. De eerste reeks, ter beschikking
gesteld door het K.N.M.I., beslaat de jaren 1964 en
1965. De tweede is in 1980 en 1981 verzameld met
een zelfontwikkeld automatisch meetstation. Gemeten
interceptieverliezen uitgedrukt als percentage van de
neerslagsom bedragen: 26% (1964), 28% (1965),
42% (1980) en 51% (1981).
Na ijking öp basis van 1964-gegevens is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De beschrijving van aërodynamische eigenschappen van het bos blijkt een gevoelig onderdeel van het model. Als belangrijke factor
in het interceptieproces komt naar voren de verdamping tijdens neerslag. Het model is getoetst op de onafhankelijke gegevenssets uit 1965, 1980 en 1981. Voor

deze jaren zijn de verschillen tussen gesimuleerde en
gemeten interceptieverliezen niet significant.
(uit autoref.)

P ® de rijksoverheid vraagt

Stellingen
De aanzienlijke verdamping van onderschept regenwater vanuit boomkruinen en de dientengevolge optredende concentratie van verontreinigingen in het residu,
dient bij de studie naar de invloed van zure regen op
bomen nadere aandacht te krijgen.
De hydro-meteorologische gegevens welke in de
periode 1941-1972 op het lysimeterwaarnemingsstation te Castricum zijn verzameld, zijn uiterst
waardevol. Nadere uitwerking en publikatie van dit materiaal is derhalve gewenst.

Agenda
17 en 18 november 1983 Symposium over zure regen en luchtverontreiniging (onderzoek en beleid).
Plaats: 's-Hertogenbosch. Inlichtingen: Commissie
Onderzoek Luchtverontreiniging, tel. 015-569330.
25 november 1983 Studiekring Kon. Ned. Bosbouw
Ver. Thema: Gezonde bossen? Plaats: IAC, Wageningen. Inlichtingen: tel. 08370-19050.

De rijksoverheid wil meer vrouwen in
dienst nemen. Daarom worden vooral
ook zij uitgenodigd te solliciteren.

medewerker

(mnUvri.)
bureau cultuurtechniek
vac.nr,

3-1225/0875

Ministerie van Defensie
Directie Gebouwen, Werken en Terreinen.
Het bureau Cultuurtechniek houdt zich o.m.
bezig met het inrichten en beheren van
oefen- en schietterreinen, vliegbases en
kampementen.
Hierbij spelen aspecten zoals bosbouw, tuinarchitectuur, ecologie, waterhuishouding,
buiten-sportaccomodatie en landbouw een
voorname rol.
Ten behoeve van de inrichtingen en het
beheer hiervan worden inrichtingsplannen,
beheersplannen, richtlijnen, standaard bestekken e.d. opgesteld.
Voorts wordt in- en extern hieromtrent overleg gevoerd.
Vereist: voltooide opleiding aan universiteit
of hogeschool, b.v.k. biologie of bosbouwkunde; enige ervaring in het functiegebied
en inzicht in de problematiek van het landelijk gebied; goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid.
Standplaats: 's-Gravenhage.
Salaris: max. f 6561,- per maand.
Tel. inlichtingen worden verstrekt door het
plv. hoofd bureau Burgerpersoneelszaken,
de heer F. Hoefsloot, onder nr. (070)-735735,
toestel 2291.

Fa. DEVOBO
Bosonderhoudsbedrijf

voor uw bos en natuurgebieden

Wouwermanstraat 2 2 *
7412 TK Deventer
Telefoon 0 5 7 0 0 - 1 0 9 0 9

*
*
*
+

Dunnen * Planten
Kaalkap * Blessen
Boomverzorging
Bermonderhoud

Bovengenoemd salaris is in het algemeen
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
en is exclusief 7,5% vakantie-uitkering.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding
van het vacaturenummer (in linkerbovenhoek
van brief en enveloppe) en uw huisadres met
postcode, inzenden voor 25 november 1983
aan de Rijks Psychologische Dienst,
Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.
Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u door het Ministerie toegezonden.
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Boomkwekerijen
W. C. Dictusb.v. -Zundert
TELEFOON (01696) 2250
Postbus 13-4880 AA ZUNDERT
TELEX 54331

BOSPLANTSOEN
in naald- en loofhout
LAAN BOM EN
CONIFEREN
SIERSTRUIKEN

Hofleverancier

Alles in uitgebreid
sortiment

GEGARANDEERD SOORTECHT
PLANTENMATERIAAL!
Bezoekt onze uitgestrekte
kwekerijen

WEBOKWEKERIJEN B.V.
biedt in uitgebreid assortiment

BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
zowel LOOF- als NAALDHOUT
in alle afmetingen aan
•
Vraag offerte en bezoek
vrijblijvend onze uitgestrekte
kwekerijen

Wernhoutseweg 123 - Postbus 75
4880 AB Zundert - Tel. 01696-4255

STIHL- Oilomaticveiligheidszaagkettingen
voor elk fabrikaat motorzaag

STIHL, 'swerelds grootste motorzagenproducent,
heeft voor iedere houtsoort en voor elk fabrikaat
motorzaag, de passende - professionele zaagketting.
De OlLOMATlC-zaagketting - patent van STIHL wordt automatisch geolied en heeft daardoor een
aanzienlijk langere levensduur. Bovendien is het
zaagblad niet zo sterk onderhevig aan slijtage.
De OlLOMATIC-veiligheids zaagketting is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen voor elke motorzaag.
Het kick-back-gevaar wordt bij gebruik van deze
Voor meer informatie bet of schrijf naar:
Hethollag B.V. Postbus 14. 1243 ZG 'sGraveland.Tel. 0 3 5 - 631254

ketting sterk verminderd. Een waardevolle aanvulling op het STIHL-assortiment. Want STIHL
staat immers garant voor kwaliteit en veiligheid.

VEILIG MET

