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"De genetische kwaliteit
van bosplantsoen
van loofbomen"
Rapport 1990-10, opgesteld door Ten Kate Projecten in
Bos en Landbouw in opdracht van de Directie Bos- en
Landschapsbouw.
Het rapport is een inventarisatie van de beschikbaarheid
van genetisch verantwoord uitgangsmateriaal van loofbomen en struiken voor de bos- en landschapsbouw, Tevens
worden de belangrijkste knelpunten geanalyseerd die de
beschikbaarheid van goed genetisch materiaal beïnvloeden. Het rapport is opgesteld om een goede uitgangspositie te kunnen kiezen voor de ontwikkeling van een beleid
dat gericht is op de verbetering van de genetische kwaliteit
van plantmateriaal.
Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste eisen,
die moeten worden gesteld aan de genetische kwaliteit
van loofbomen en struiken. Vervolgens wordt aangegeven
van welke loofbomen materiaal beschikbaar is uit geselecteerde Nederlandse beplantingen en zaadgaarden,
Dit betreft:
Acer pseudoplatanus 2 beplantingenen 1 zaadgaard
Alnus glutinosa
3 beplantingen
Betula pendula
1 beplanting en 1 zaadgaard
Fagus sylvatica
16 beplantingen
Fraxinus excelcior
2 beplantingen
Prunus avium
1 zaadgaard
Quercus robur
99 beplantingen
Ouercus rubra
13 beplantingen
Geconcludeerd wordl dat slechts voor een beperkt aantal
loofbomen zaad van geselecteerde Nederlandse herkomst
beschikbaar is. Alleen voor de zomereik is er voldoende
selectiezaad om de Nederlandse markt van kwaliteitsplantsoen te voorzien. Van de herkomsten van verschillende
struiksoorten wordt gesteld dat alleen van de soorten Crataegus, Hippophae, Prunus spinosa, Rubus uva-crispa en
Rosa canina in beperkte mate door het SBB streekeigen
materiaal wordt geoogst. Dit materiaal wordt hoofdzakelijk
gebruikt voor de eigen projecten en voor landinrichtingsprojecten. In welke verhouding deze aantallen staan t.o.v.
de landelijke omzet is niet exact bekend, maar waarschijnlijk betreft het slechts een fractie van de totale produktie.
In het rapport worden o.a. de volgende knelpunten aangegeven:
* er is te weinig zaad uit geselecteerde Nederlandse
herkomsten, m.u.v. de zomereik;
* van struikvormende soorten is vrijwel nooit de herkomst bekend;
* de beschikbaarheid van genetisch verantwoord plantmateriaal zal op korte termijn niet snel verbeteren omdat
er geen selectieopstanden zijn en omdat de export toeneemt.

Voor verbetering van de situatie m.b.t. de genetische kwaliteit wordt gepleit voor meer contractteelt zodat de herkomst van het materiaal per object bekend is en de kweker
bereid is het materiaal van Nederlandse herkomst te kweken. Dit is met name ook van belang voor naluurbouwprojecten waar bijzondere eisen aan het plantmateriaal moeten worden gesteld t.a.v. de genetische kwaliteit. Het
rapport pleit tevens voor een nadere analyse om de werkelijke omvang van het probleem duidelijk te krijgen zodat
gerichte maatregelen genomen kunnen worden.
J. H. Rietema

De kosten van het
beplantingsbeheer van
landschappelijke
beplantingen" (een
modelmatige benadering)
ce

Rapport no. 1990-3, opgesteld door mw. ir. L. M. van
Sonderen, uitgegeven door de directie Bos- en Landschapsbouw, afdeling Bos en Beplantingsontwikkelling.
Het rapport geeft door middel van een modelmatige benadering inzicht in de kosten van het beheer van landschappelijke beplantingen en kleine boselementen. De
periode waarover de kosten zijn berekend omvat 30 jaar,
beginnend 2 jaar na de aanleg, dus de nazorg is niet
inbegrepen.
Omdat landschappelijke beplantingen qua functievervulling, samenstelling en aanlegwijze zeer uiteen kunnen lopen is een indeling gemaakt naar de meest voorkomende
situaties, Deze indeling vindt plaats op basis van een aantal
beplantingskenmerken en de beheersvisie. Dit resulteert
in uiteindelijk 19 modellen voor beplantingen. In het eerste
deel van het rapport wordt aangegeven op welke wijze
men tot de verschillende modellen is gekomen.
De landschappelijke beplantingen zijn als volgt ingedeeld
en in modellen ondergebracht:
A. beplanting aangelegd met bosplantsoen;
B. beplanting aangelegd met beworteld stek of veer;
C. beplanting aangelegd met laanbomen;
D. bijzondere beplanting (hakhout, griend, knotbomen,
hagen).
In de beplanting aangelegd met bosplantsoen is een nadere verdeling gemaakt op grond van menging (soorten,
groepen, rijen) en mengwijze (bepalend voor de concurrentieverhoudingen), en vervolgens is een nadere uitsplitsing gemaakt in de frequentie van ingrijpen (bv. niets doen,
1 X ingrijpen en 2 X ingrijpen).
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Voor de beplantingen aangelegd met veren en beworteld
stek of laanbomen zijn de varianten al of niet snoeien
opgenomen.
Voor de bijzondere beplantingen is het algemeen gangbare beheer aangehouden, zonder verder onderscheid.
Per onderdeel wordt aangegeven: de doelstelling, de concurrentieverhoudingen, de beheersvisie, de plantafstand
en het plantmateriaal. Vervolgens worden de werkzaamheden beschreven en de daaraan verbonden kosten uitgedrukt in uren en in guldens. De kosten zijn berekend op
basis van de "Normen Landschapsbouw 1988". Door het
gebruik en de vermelding van de tijdnormen, is het voor
de gebruiker mogelijk de prijs te actualiseren.
In de kostprijsberekening is niet opgenomen de kosten
van slootonderhoud, rasters, waterschapslasten, transportkosten en andere sterk object afhankelijke kosten.
Het rapport geeft een overzichtelijk beeld van de beheerskosten van de verschillende landschappelijke beplantingen. Hiermee is het mogelijk reeds in een vroeg stadium
een vergelijking te maken tussen de kosten van verschillende beplantingselementen en kunnen de financiële consequenties voor de langere termijn reeds in de ontwerpfase in de afwegingen worden betrokken.
J, H. Rietema

Mannen in het groen
Dahles, H.( 1990. Mannen in het groen: de wereld van de
jacht in Nederland. Proefschrift Nijmegen, SUN Nijmegen.
Wie bos beheert heeft vrijwel altijd met jacht te maken. Wie
er niet zelf jaagt heeft meestal de jacht verhuurd, en anders
wil men wel wild zien of juist minder wildschade ervaren.
De culturele antropologie heeft al heel wat studies gedaan
naar de jacht in zogenoemde tribale samenlevingen, vroeger ten onrechte wel als primitieve volkeren aangeduid.
Nu is er ook een antropologische studie gedaan naar de
wereld van de jacht in Nederland. Het gaat om forse aantallen: circa 33 000 jachtaktehouders, met gemiddeld 3 è
4 helpers elk, nog ongerekend de onbekende hoeveelheid ambtelijke bemoeiing, en de eveneens onbekende
aantallen stropers
Opvallend is dat er rond 1900 nog maar circa 7 000
jachtaktehouders waren. Er heeft dus een opmerkelijke
relatieve groei plaatsgevonden. En dat terwijl er nu al jaren
ook een sterke anti-jachtbeweging bestaat.
Het proefschrift gaat in op de vele groeperingen die de
jagers onderling onderscheiden en op de onderlinge relaties van die groeperingen. Bijvoorbeeld: wat denken
grote jagers, hoerenjagers, statusjagers, kantjesjagers, etcetera van elkaar?
De studie beschrijft hoe men binnen de onderscheiden
groeperingen denkt over het waarom en het hoe van jagen. Maar ook hoe zij die visies legitimeren en hoe zij die
in de maatschappij vormgeven.

De ontwikkelingen in die facetten worden beschreven sedert het einde van de 19e eeuw tot heden. Daarbij komen
bijvoorbeeld ook de anti-jachtbeweging, de verhoudingen
tussen de begrippen sportiviteit en weidelijkheid, en dergelijke uitgebreid aan de orde.
Het is altijd enigszins verrassend wanneer iemand afstandelijk blijkt te kunnen ingaan op zaken die men zelf als
vanzelfsprekend juist of onjuist beschouwt en waarover
men niet met zichzelf in discussie gaat, Als de schrijfster
dan ook nog de onderlinge verhoudingen schetst in termen van strategieën dreigt lezing van het boek wat schokkend te worden, zowel voor de jager als voor de anti-jager.
Dus wie zichzelf en zijn collega's beter wil leren zien in de
hoedanigheid van jager moet dit boek niet missen.
Ook voor jachtverhuurders, andere terreinbeheerders en
derden valt er van alles te leren en beter te begrijpen, zelfs
als men niet van jacht houdt.
J. B.

De Rijkszaadeest in Stroe
Lommerse, P„ 1990. De Rijkszaadeest in Stroe; een stukje
Nederlandse bosbouwhistorie. Staatsbosbeheer rapport
nr. 1990-7. Utrecht.
In 1989 zijn de activiteiten van de Rijkszaadeest te Stroe
na ruim 75 soms roerige jaren definitief beëindigd na nog
één keer in werking te zijn gesteld bij het afscheid van de
beheerder R. Wandemaker.
Dit dubbele afscheid is voor de auteur aanleiding geweest
de geschiedenis van deze zaadeest te reconstrueren. Hij
kon daarvoor behalve op de gebruikelijke literatuur ook
teruggrijpen op de archieven van het Staatsbosbeheer.
Het resultaat is een uiterst leesbaar geschrift waarin circa
een eeuw zaadvoorziening en zaadoogst in Nederland
worden samengevat
Aan de hand van de geschiedenis van dit concrete object
en de voornaamste daarmee verbonden personen komt
de wording van de huidige voorziening met genetisch
hoogwaardig uitgangsmateriaal tot uiting. En juist door die
binding met een wat nostalgisch aandoende inrichting is
deze geschiedschrijving heel levendig en aantrekkelijk
voor ieder die enigszins historisch geïnteresseerd is.
Het winnen van naaldboomzaden uit de kegels geschiedt
thans voor het Staatsbosbeheer bij een particulier zaadverwerkingsbedrijf in Nederland. Ook de andere Nederlandse zaadeesten zijn (vaak al lang) buiten werking, of
zelfs afgebroken. Maar de zorg voor een technisch-biologisch en genetisch goede zaadvoorziening gaat door in
een andere constellatie Het is goed dat de voorafgaande
fase zo aantrekkelijk is vastgelegd.
Het rapport is te bestellen door overmaking van ƒ 7,50 op
gironummer 54330 t.n.v. het Staatsbosbeheer onder vermelding van "rapport zaadeest Stroe", nr. 1990-7.
J. B.
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