Boekaankondigingen

"Aanbevolen Herkomsten van Teeltmateriaal van
Naaldbomen voor het Nederlandse Bos" door K. G.
Kranenborg.
Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw "De Dorschkamp", Wageningen, nr.
407,1985.
Voor een goede slaging van aan te leggen bos is genetisch goed uitgangsmateriaal een eerste vereiste.
Onder genetisch goed wordt verstaan dat het materiaal
aangepast is aan de Nederlandse omstandigheden;
een goede groei vertoont in uiteenlopende situaties;
niet of weinig gevoelig is voor een aantal frequent
voorkomende schadelijke organismen; een goede
vorm en betakking bezit; vorstresistent is en niet te
vroeg uitloopt in verband met voorjaarsnachtvorsten.
Uiteraard kan men pas met enige zekerheid zeggen
hoe het gesteld is met al deze eigenschappen als het
materiaal in Nederland getoetst is en wel op diverse
plaatsen en gedurende een zekere periode. Voorzover
materiaal (nog) niet getoetst is zal men voorlopig genoegen moeten nemen met geselecteerd materiaal.
Doch bij deze selecties kan gesteld worden dat vergelijkingen gemaakt zijn en worden tussen vele mogelijke
opstanden en/of individuen en dat daarbij een groot
aantal criteria wordt gehanteerd. Doch in principe is
het de bedoeling dat al het materiaal getoetst wordt.
Als resultaat van vele jaren onderzoek naar het beste uitgangsmateriaal van naaldboomsoorten voor het
Nederlandse bos Is op "De Dorschkamp" een publikatie samengesteld door K. G. Kranenborg, welke als
leidraad kan dienen bij de keuze van het juiste teeltmateriaal voor gebruik als bosplantsoen. Deze publikatie
is bedoeld voor alle belanghebbenden die met bosplantsoen te maken hebben, te beginnen bij de zaadhandel en via kwekers en handelaren in bosplantsoen
eindigende bij de eindgebruiker, de boseigenaar. Er
worden in deze publikatie aanbevelingen gedaan voor
de keuze van herkomsten, binnen een reeds gemaakte
boomsoortenkeuze, voor gebruik in Nederland voor
groveden, douglas, Abies grandis, fijnspar, Sitkaspar,
lariks, Pinus nigra, Pinus contorta en Pinus banksiana.
De hier genoemde soorten zijn niet allemaal van even
groot belang voorde Nederlandse bosbouw. Met name

aanplant van de soorten Pinus contorta en Pinus banksiana houdt een ernstig risico van mislukking in, vanwege het veelvuldig voorkomen van aantastingen door
de dennelotrups. Volledigheidshalve zijn de proefresultaten ook van deze soorten vermeld, omdat de verschillen tussen herkomsten groot zijn; dit houdt echter
nog geen aanbeveling voor het gebruik ervan in.
De publikatie verschaft een duidelijk overzicht van
de vele herkomsten die aangeboden worden en van
het beperkte aantal dat aanbevelenswaard is. Het gaat
hierbij vooral om de buitenlandse herkomsten. De geselecteerde Nederlandse opstanden en zaadgaarden
zijn nl. vermeld in de "Rassenlijst van naald- en loofbomen voor bos- en landschapsbouw in Nederland", die
verkrijgbaar is bij het Rijksinstituut voor onderzoek in
de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp" te
Wageningen (prijs ƒ 19,70 incl. BTW).
Evenals de Rassenlijst is ook de hierboven beschreven publikatie van Kranenborg verkrijgbaar bij "De
Dorschkamp". De kosten van deze publikatie bedragen ƒ 10,— per stuk (incl. 5% BTW). Per zending
wordt ƒ 2,50 aan portokosten in rekening gebracht. U
kunt de publikatie bestellen door overmaking van het
benodigde bedrag op girorekeningnummer 948540
t.n.v. "De Dorschkamp" te Wageningen onder vermelding van "herkomsten naaldbomen nr. 407".
H. Svobodova met foto's van T. Svoboda. Dichter
en landschap; de natuur en het landschap in de literatuur, in het bijzonder In de Nederlandse poëzie
na 1945.
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", Wageningen (1985).
ISBN 90-9001331-8. Prijs ƒ 2 5 — (incl. BTW, verhoogd met ƒ 4,25 portokosten). Bestellingen door betaling van ƒ 29,25 op giro 948540 t.n.v. "De Dorschkamp" te Wageningen, onder vermelding van "Dichter
en landschap".
In juni 1986 is verschenen een boek onder de titel
Dichter en Landschap. Het boek is een studie naar de
verhouding van de mens tot de natuur en het landschap, zoals die in de Nederlandse poëzie na 1945 tot
uiting komt. Het boek begint met een algemene be221
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schouwing over de basisfenomenen van het Nederlandse landschap. Vervolgens wordt de Nederlandse
poëzie besproken aan de hand van thema's, zoals stilte en geluiden, het standpunt van de waarnemer, het
fenomeen "huis", horizontale kenmerken van het landschap, milieuvervuiling.

De studie geeft een unieke kijk op het Nederlandse
landschap (en op onszelf) via Nederlandse dichters.
De interpretatie van de gedichten is door Hana Svobodovó en foto's van Thomas Svoboda.

Referaat

pese soorten achter: groveden met slechts 37 m, Corsicaan (46), Oostenrijker (42), fijnspar (46), zilverden
(54) tegenover Tsuga heterophylla (51), Sequoiadendron giganteum (51), Abies concolor lowiana (51), Picea sitchensis (59) en onbedreigd aan top de douglas
en Abies grandis, beide met 61 m.
We moeten wel concluderen dat de Europese soorten op dit punt genetisch inferieur zijn, en het ligt voor
de hand om de ijstijden daar maar weer de schuld van
te geven.
Voor Nederland beschikken we niet over vergelijkbare cijfers, maar ongetwijfeld blijven onze bomen in
hoogte aanzienlijk achter bij die op de Britse eilanden.
Mogelijk komt dat vooral door meer wind en door de
vaak arme en/of ondiepe bodems, die we hier hebben.
Misschien verrassend zijn de vrij geringe extreme
hoogtes van berken, walnoot, abeel, esp, Tilia euchlora, vogelkers en Celtis spp., terwijl van paardekastanje, Juglans nigra, Populus canescens en zelfs van boskriek indrukwekkende maten vermeld zijn. Van de jonge Metasequoia wordt al een hoogte van 27 m en een
diameter van 72 cm gemeld.
De maximaal gemeten diktes hebben wat meer een
curiositeitswaarde dan de hoogtecijfers. Van zeven
soorten worden bomen vermeld met een dikte van
meer dan 300 cm, en wel tamme kastanje (363), plataan (369), wintereik (344), zomereik (384), Libanon
ceder (313), Sequoiadendron giganteum (332) en Taxus (340).
Voor dendrologen en voor ontwerpers die willen weten welke extreme maten door bepaalde boomsoorten
bereikt zijn, is dit een interessante uitgave.
H.

Mitchell, A. F. and V. E. Hallett. 1985. Champion
trees in the British Isles.
Forestry Commission, R & D Paper 138.28 p.
Het is niet nodig een recordjager te zijn om dit een fascinerend boekje te vinden. Het bevat van 521 boomsoorten en -variëteiten de hoogte en diameter van
1093 individuele bomen die in hun soort of variëteit de
hoogste of dikste zijn die de auteurs in de Britse eilanden gevonden hebben. Toevallige factoren als groeiplaats, topbreuk en leeftijd spelen bij het bereiken van
extreme maten natuurlijk een rol, maar in grote lijnen
geven deze lijsten toch een beeld van de potenties van
verschillende soorten.
Op het punt van hoogtegroei doen de natuurlijke
Europese soorten het niet zo best, ondanks de voorsprong die ze op het punt van aantal en leeftijd zouden
moeten hebben. De top (40 m en hoger) wordt bij het
loofhout bereikt door esdoorn (40), tamme kastanje
(40), veldiep (40), bergiep (42), kleinbladlinde (40), es
(41), zomereik (41), moseik (42), wintereik (43) en
beuk (44). Daarentegen is de "jonge" exoot Eucalyptus globulus nu al met 44 m vertegenwoordigd en Populus trichocarpa met 41 m. Opvallend is verder dat de
hybriden als groep het beter doen: Ulmus 'Vegeta'
(40), Tilia x europaea (44), Populus 'Marilandica' (40),
'Regenerata' (40), 'Eugenei' (43), 'Serotina' (46) en
Platanus x acerifolia (48). Dit zullen we toch wel aan
heterosis toe moeten schrijven!
Bij het naaldhout komen natuurlijk nog aanzienlijk
hogere bomen voor, maar ook daar blijven de Euro-
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Studiekring KNBV
De Studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging organiseert op 2 december 1986 een
Studiekringbijeenkomst met als titel "Het bosbedrijf: er
op toeleggen of er aan verdienen?"
Na de inschrijving met koffie belichten vijf sprekers
vanuit verschillende invalshoeken dit boeiende en belangrijke thema. Na de kaderstelling door prof. ir. A.
van Maaren bespreken ir. C. J. de Lange, ir. F. B. van
der Hoeven, drs. ing. H. A. Duringhof en ir. J. H. Kuper
de effecten van achtereenvolgens houtproduktie, andere marktbare Produkten, recreatie en natuurwaarden
en jacht op de financiële balans van het bosbedrijf. Zowel voor de boseigenaar/beheerder als voor het beleid
blijken toch nog vele opties mogelijk.
Na de lunch volgt een discussie met de inleiders
onder leiding van prof. ir. A. van Maaren.
Plaats: IAC, Lawickse Allee, Wageningen. Datum: 2
december 1986. Opening 10.00 uur, inschrijving vanaf
9.30 uur. Sluiting om 16.00 uur. De kosten van deelname, inclusief lunch, bedragen ƒ 25,— {leden Studiekring KNBV ƒ 15,—). Informatie: dr. ir. P. Schmidt,
secretaris Studiekring KNBV, Postbus 342, 6700 AH
Wageningen, tel. 08370-82926.

De Bosbouwtechnische School
te Apeldoorn
(school voor lager bosbouwonderwijs)
vraagt voor spoedige indiensttreding een

BOSBOUWLEERKRACHT
VOOR 6 UREN THEORIE
BOSBOUW
Gegadigden moeten bij voorkeur in het bezit
zijn van het diploma van de Hogere Bosbouwen Cultuurtechnische School, aangevuld met
een pedagogisch-didaktische opleiding.
Belangstellenden dienen hun sollicitaties te
richten aan het Bestuur van de school, p/a
Loolaan 69,7314 AH Apeldoorn
Inlichtingen bij de direkteur van de school,
telefoon 055-218773 of privé 055-551722.

Agenda
23 en 24 oktober 1986. Najaarsbijeenkomst KNBV
Thema: de douglas.
6 en 7 november 1986. Seminar. "De noodzaak van
bosverjonging", bestemd voor hen die voor een bosbedrijf de omvang van de bosverjonging bepalen. Organisatie: Klingen Bomen. Inlichtingen: tel. 03430-15080.
2 december 1986. Studiekring KNBV. {zie hierboven)

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

mj
beheer, advies en uitvoering in bosbouw
Frederikstraat 2a,

Ó881 SJ Velp

Tel. 085 - 640202

Wernhoutseweg 121 - Postbus 75
4880 AB Zundert - Tel. 01696-4255*
Telex: 54807
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