Boekbespreking
H. Koop. Vegetatiestructuur en dynamiek van
twee natuurlijke bossen: het Neuenburger en
Hasbrucher Urwald. Pudoc, Wageningen, 1981.
Al bij de inleiding wordt duidelijk dat het verhaal meer
omvat dan in de titel wordt aangegeven. De eerste vijf
hoofdstukken, waar historie, groeiplaats en bostypologie op basis van de vegetatie aan de orde komen, vormen het eerste, vooral beschrijvende deel van de studie. De bosgeschiedenis en de bodem hebben daarin
gelukkig ruime aandacht gekregen; al te vaak worden
deze factoren, die samen zo bepalend zijn voor het
"gezicht" van het bos, vergeten. De samenstelling en
de structuur van de onderscheiden bostypen (beukeneikenbos, gierstgras-beukenbos, eiken-haagbeukenbos en goudveil-essenbos) is in tabellen weergegeven
en in minutieus uitgewerkte transecten zichtbaar gemaakt. Terecht wordt bij een evaluatie gewezen op het
nut van deze transectenmethode bij planning, beheer
en multidisciplinair onderzoek. Na het "beschrijvende
deel" worden in afzonderlijke hoofdstukken drie deelonderzoeken behandeld.
In het hoofdstuk Bosarchitectuur en bosontwikkeling
worden de verschillen in bosopbouw en -ontwikkeling
nader geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de bostypen, die voorkomen op verschillende groeiplaatsen,
elk een eigen "architectuur" en een eigen schaal van
verjonging hebben. (Waarom is hier in plaats van "architectuur" niet het Nederlandse woord opbouw gebruikt?) Op grond hiervan is een model voor de bosontwikkeling opgesteld; wanneer bij de theoretische
beschouwingen daarover gesuggereerd wordt dat een
kussentjesmos-dennenbos zich bij toenemende rijpheid kan ontwikkelen tot een eiken-haagbeukenbos
dan verdient het echter aanbeveling om daarbij ook
een tijdschaal aan te geven.
Het hoofdstuk over de Invloed van ontworteling van
bomen op de bodemgesteldheid is bijzonder gedetailleerd behandeld, met veel tekeningen en profielbeschrijvingen. Wel dringt zich bij het lezen van dit hoofdstuk de vraag op of de rol van gravende en wroetende
dieren (konijn, vos, wild zwijn) bij de bodemverstoringen geheel ongenoemd mag blijven.
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In het hoofdstuk Gradiënten in het natuurbos komen
vooral de invloed van open plekken, structuurfase,
boomsoort, boomlijken en bodemverstoringen op de
vegetatie aan de orde. Bij de vergelijking van de onderzochte reservaten met de omringende "cultuurbossen"
komt vooral het belang van een gevarieerde structuur
en de aanwezigheid van dood hout tot uitdrukking in
een toename van het aantal broedvogels en het aantal
grotere keversoorten. Deze vergelijking mondt uit in
aanbevelingen voor het beheer van bossen en bosreservaten.
Uit de studie blijkt dat het materiaal is verzameld en
bewerkt door een scherp en analytisch waarnemer die
zich bovendien goed documenteert. Als we daarbij bedenken dat de verzamelde gegevens betrekking hebben op bossen die vlak over de Nederlandse grens liggen dan zal het duidelijk zijn dat deze studie de moeite
van het lezen ruimschoots waard is. Uiteraard is het
geen receptenboek dat zonder meer in alle Nederlandse bossen kan worden gebruikt. Daarvoor zijn de verschillen in onder andere voedselrijkdom en ouderdom
tussen de reservaten en bijvoorbeeld onze heideontginningsbossen wel wat groot.
De studie is vooral van belang voor de keuze van
bosreservaten en voor het onderzoek daarin. Voor een
bosbeheer dat gericht is op een harmonieus samengaan van verschillende functies biedt het hoofdstuk
over bosopbouw en schaal van verjonging interessante denkstof. Daarnaast bieden ook de hoofdstukken
over de invloed van gradiënten op de vegetatie en de
vergelijking van cultuurbossen en natuurbossen aanknopingspunten voor het terreinbeheer; vooral de invloed van aspecten als structuur en dood hout valt
daarbij op. Overigens is ook hier extra aandacht voor
de vertaling naar armere bostypen op zijn plaats; de invloed van verschillende gradiënten neemt namelijk af
met het armer worden van de groeiplaats.
Het uiterlijk van deze uitgave doet in eerste instantie
denken aan een eenvoudige scriptie; pas na het doornemen van de goed verzorgde inhoud komt er duidelijk
begrip voor de prijs: ƒ 35,-.
G. van Tol
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Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Bosschap vraagt aandacht voor werkgelegenheid
Tijdens een audiëntie bij minister drs. J. de Koning
(landbouw en visserij) op 2 februari 1982 heeft het dagelijks bestuur van het Bosschap aandacht gevraagd
voor het geven van uitvoering aan het advies van de
Bosbouw/voorlichtingsraad met betrekking tot de werkgelegenheid in de bosbouw.
Tevens deed het Bosschap de bewindsman in dit
kader mededeling van het tot stand komen van de
Stichting Boswerk. Deze stichting stelt zich vooral tot
taak plannen tot uitvoering te brengen gericht op het
economisch functioneren van de bosbouw. Het Bosschap heeft gevraagd om steun bij de financiering van
de aanloopkosten van de stichting en voor de in dit
verband te creëren arbeidsplaatsen binnen het werkgelegenheidsplan van de regering.
Minister de Koning heeft zich in principe ten aanzien
van de plannen positief opgesteld en verklaarde terza-

Examen leerlingwezen bosbouw en
cultuurtechniek
Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs en
Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuurtechniek en aanverwante vakgebieden maakt bekend, dat de eindexamens voor de primaire opleidingen van het leerlingwezen met als vakrichtingen: bosbouw, landschapsbouw,
recreatie, cultuurtechniek, gehouden zullen worden in
de week van 13 tot 17 september 1982.
Toelating tot het examen:
a) ingeschreven leerlingen die de 2-jarige primaire
opleiding hebben gevolgd;

ke reeds contact te hebben opgenomen met zijn ambtgenoot van sociale zaken en werkgelegenheid.
Naar aanleiding van uitspraken van de bewindsman
tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal is van gedachten gewisseld over de mogelijkheid tot ontheffing van de herplantplicht voor nieuw aan te leggen bossen voor snelgroeiende houtsoorten. De minister zegde hierover
verder overleg toe.
Voorts heeft het Bosschap opnieuw aandacht gevraagd voor de hoogte van de vaste bijdrage in het kader van de Bosbijdrageregeling. Deze bijdrage is reeds
zes jaar lang ongewijzigd.
Uitgaande van de multifunctionele waarde van het
bos heeft het Bosschap de bewindsman bij de opstelling van het Meerjarenplan voor de Bosbouw extra
aandacht gevraagd voor de produktiefunctie van het
bos.
Tenslotte werd besloten tot een periodiek overleg
tussen het Bosschap en de minister dat tweemaal per
jaar zal plaatsvinden.

b) op grond van art. 8, lid 1 Examenbesluit Leerlingwezen 1972, waarin staat: "Niet-leerlingen kunnen ter
beoordeling van de centrale examencommissie tot het
examen van de primaire opleiding worden toegelaten,
indien zij tenminste één jaar langer dan de normale
duur van de opleiding volgens het leerlingwezen, die
voor hen zou hebben gegolden, in het desbetreffende
beroep werkzaam zijn geweest." Het diploma leerlingwezen is een toelatingseis voor een eventuele vervolgopleiding.
Aanmeldingen voor het examen dienen vóór 31 mei
a.s. te worden gezonden aan: de directeur van de
Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek, Koningsweg 35e, 6816 TG Arnhem (Schaarsbergen).
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Nieuwe machines en werktuigen
Ladderhulpstukken
De firma Nierstrasz is importeur van een Canadese
vinding die het mogelijk maakt met een ladder op een
ongelijke ondergrond te werken (afb. 1). Dit hulpstuk
heet levelmatic. Het principe berust op een in een holle
pijp lopende kogelketting waaraan de beweegbare benen zijn verbonden. Zodra de ketting wordl belast grijpt
deze in een slot waardoor hij geblokkeerd wordt.
De verstelbare benen kunnen een hoogteverschil van
ca. 22 cm overbruggen. De werking is geheel automatisch. Door de ladder op de benen te laten zakken stelt
zich de juiste stand vanzelf in. Zodra het gewicht van
de ladder geheel op de levelmatic rust zijn de verstelbare benen geblokkeerd. Aan de verstelbare benen
zijn scharnierbare voeten bevestigd met een rubberzool. De levelmatic kost ƒ 189,- ex. BTW.
Nadere inlichtingen zijn te. verkrijgen bij: Nierstrasz
Handel BV, Postbus 5099, 1410 AB Naarden, tel.
02159-47724.
P. D. Kofman
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Agenda
7-11 juni 1982
Congres IFPRA
(International Federation of Park and Recreation Administration), Europese sectie.
Thema: De natuurlijke stad.
Programma: 7 en 8 juni, vergadering en lezingen; 9,10
en 11 juni, vakexcursies Den Haag en Amsterdam.
Inlichtingen: Congressecretariaat, Nederlands Congresgebouw, Postbus 82000,2508 EA Den Haag.
29 juni-4 juli 1982
Interforst 82
Internationale Messe für Forst- und Holztechnik, Miinchen.
Inlichtingen: Münchener Messe- und Ausstellungsgesellschaft, Postfach 121009, D-8000 München 12.
4-9 oktober 1982
Internationaal symposium "Polders in de Wereld"
Onderwerpen: land- en waterbeheer, bouw en constructie, landbouwkundige aspecten, sociaal-economische en natuurbehoudsaspecten.
Plaats: Lelystad.
Inlichtingen: Informatiecentrum "Nieuwland", Lelystad,
(03200-27799).
10 november 1982
Symposium over hefdebeheer in Nederland
Organisatie: Commissie Vegetatieonderzoek Kon.
Ned. Botanische Ver./Stichting Gooisch Natuurreservaat.
Plaats: 't Spant, Bussum.
Inlichtingen: Koninginneweg 7, 1217 KN Hilversum.
Tel. 035-14598.
26 november 1982
-i.
Studiekringdag KNBV
Thema: Boomsoortenkeuze en bossoortenkeuze.
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