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P. G. de Vries, 1986. Sampling theory for forest inventory. A teach-yourself course. 20 figs, 399 p.
Springer, Berlin enz. ISBN 3-540-17066-9, Soft cover
DM 6 2 , Wiskundïge statistiek is een moeilijk vak. Vooral zij die
het in hun werk moeten toepassen maar er de goede
opleiding voor missen, zullen dat met mij eens zijn. Er
zijn verscheidene goede handboeken verkrijgbaar die
men ter hand kan nemen om zijn kennis en inzicht op peil
te brengen en te houden. Dit serieus te doen eist veel
doorzettingsvermogen (want dergelijke kennis waait je
niet aan), maar leidt ook niet altijd tot een goed resultaat.
De oorzaak daarvan is, dat de in veel handboeken gehanteerde wiskundige methoden niet of onvoldoende
aansluiten bij de belevingswereld van de lezer. De snelle
ontwikkeling van het vakgebied heeft hier ongetwijfeld
mee te maken. Velen zijn dan gedwongen de statistische
methoden en rekenprogramma's, zoals die in de computerwereld voorhanden zijn, met onvoldoende begrip
op hun problemen toe te passen. Dit is niet alleen weinig
doelmatig, maar ook gevaarlijk vanwege het risico van
foutieve uitspraken. Wie niet steeds een professionele
statisticus bij de hand heeft staat echter voor dat dilemma. De auteur heeft dit probleem onderkend: in zijn
boek probeert hij de lezer stap voor stap in te voeren in
de boeiende wereld van de steekproeftheorie, zonder
een hoog kennisniveau te veronderstellen en zonder
grote gedachtensprongen te maken, die de lezer in verwarring zouden kunnen brengen. Ik denk dat hij daarin
uitmuntend is geslaagd en veel waardering verdient. Niet
alleen voor de inhoud van het boek, maar ook voor de
prijs die zo laag kon blijven doordat de auteur alles
eigenhandig voor de drukker heeft klaar gemaakt Een
boek als dit met zoveel ingewikkelde formules foutloos
te drukken was anders een onmogelijke en kostbare
zaak geworden.
Ik ben dus erg blij met dit boek, en ik hoop dat velen
met mij er veel aan zullen hebben. Een eindoordeel over
het boek heb ik echter nog niet, want ik heb het nog niet
uit: een boek als dit lees je niet zo maar even.
De auteur zegt zelf in zijn voorwoord, dat men zich
statistische kennis niet haastig en terloops kan eigen
maken: voor het boek moet men zeker een jaar uittrekken opdat de materie rustig kan bezinken. De opzet
houdt ook in, dat men het boek vanaf het begin moet
lezen en niet naar behoefte hier of daar een hoofdstuk.
Ook dit vereist het nodige doorzettingsvermogen. Ik ver*) 19 bestellen door overmaking van ƒ 8,80 per ex. op giro 40.Ba285 Lrw. WISE,
Amsterdam onder vermelding van "nota zure regen".
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wacht echter dat dit rijkelijk beloond zal worden: het hoe
en waarom bij het nemen van steekproeven wordt dan
eindelijk helder! En en passant doet men een enorme
hoeveelheid statistische kennis op die op veel terreinen
toegepast kan worden. Het boek is dan ook niet alleen
lezenswaardig voor hen, die zich bezighouden met
steekproeven in bossen, maar ook voor hen die anderszins veel te maken hebben met statistische problemen.
Verder is de inhoud zo universeel geldig, dat het naar
verwachting vele generaties mee zal gaan. En ook dat
is geen geringe zaak!
Samenvattend: de auteur verdient veel dank en waardering voor dit tijdloos geschreven boek, dat zo veel
biedt voor zo weinig geld.
P. J. Faber

Thijs de la Court (World Information Service on
Energy, WISE); Jan Fransen (Stichting Natuur en
Milieu); Ben Papendorp (Landelijk Steunpunt Natuur- en Milieu-Educatie) 1987. Zure regen, gisteren,
vandaag, morgen. WISE, Amsterdam*).
Deze nota is een reactie van de achter de auteurs vermelde milieu-organisaties op de gelijknamige voorlichtingscampagne van het ministerie van VROM over dit
probleem.
De schrijvers beschouwen deze campagne als misschien wel goed bedoeld maar teveel voorbijgaand aan
de ware oorzaken van het probleem en te veel gehinderd
door het in de ogen van de milieu-organisaties te slappe
beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van
milieu-problemen. Aan de hand van beschrijvingen van
de situaties in 1915,1987 en de te verwachten toestand
in 2010 geven ze een visie op de ontwikkelingen die
gaande zijn en op de maatregelen die nodig zouden zijn
om deze om te buigen. Daarbij proberen ze te schatten
wat bij die ombuiging in de door hen bepleite zin, de
situatie in 2010 zou zijn.
Het stuk is geen wetenschappelijke analyse maar een
propagandageschrift dat uit het beschikbare feitenmateriaal kiest wat het meent te kunnen gebruiken, en negeert
wat niet in het pleidooi pasL Bovendien wordt er met de
feiten nu en dan vreemd omgesprongen en wordt als
feiten gepresenteerd, wat eigenlijk meningen of vermoedens zijn. Kritiek hierop betekent niet dat men geen
bezwaar moet maken tegen de nogal onbezorgde manier waarmee de mensheid afvalstoffen in de atmosfeer
en het water (en op de grond) loost, maar wel dat men
moet vermijden door slechte argumenten de geloofwaardigheid van een goede zaak te schaden en bovendien door het gebruik van de verkeerde gegevens de
aandacht af eidt naar niet echt ter zake doende dingen.
De lichtzinnigheid en slordigheid waarmee de nota

met feiten omspringt is huiveringwekkend. Als men bij de
beschrijving van de toestand in 1915 vermeldt, dat in
Nederland de belangrijkste bron van luchtverontreiniging was: "de verbranding van kolen, voor huisverwarming en industrie", dan mist men de spoorwegen. Die
zouden onder industrie kunnen vallen, maar men noemt
het transportbedrijf wél in verband met motorverkeer en
paardetractie. Een geduchte vervuiler was de stoomtrein
echter wel. Als dan even verder verteld wordt dat in 1915
de Nederlandse bossen nog gezond waren, dan vraag
je je af waarom men dan boeken volschreef over ziekten
en plagen.
De monoculturen van groveden waren toen ook al
befaamd om hun plagen, de eiken werden ook kaalgevreten door eikebladrollers, wintervlinders en in sommige streken zelfs jaarlijks door de bastaardsatijnvlinder.
Eikemeeldauw richtte ai grote schade aan in het hakhout,
"De bomen waren grotendeels bedekt met grote hoeveelheden bossig vertakte korstmossen die in veel gebieden voor kerststukjes verhandeld werden". Hoewel
schrijver dezes er toen niet bij was, heeft hij ook nooit
beschrijvingen gelezen die dit uitdrukkelijk vermeldden.
Men krijgt de indruk dat de schrijvers over die korstmossen de klok hebben horen luiden, nl. dat door luchtverontreiniging bepaalde gevoelige korstmossen verdwenen zijn (Barkman) maar dat ze de klepel op de
verkeerde plaats zoeken. Ten eerste zijn niet alle korstmossen verdwenen; ten tweede waren de takken die
goed waren voor kerststukjes praktisch altijd afkomstig
van weinig vitale bomen. De bossen waar het met rendiermos op de bodem zo goed ging (pag. 7) waren de
armste, minst vitale dennen- en eiken-berkenopstanden.
Dat de heide toendertijd jaarlijks massaal bloeide is
waarschijnlijk even juist als de bewering dat men toen
ieder jaar een echte "ouderwetse" winter had. Er wordt
in elk geval geen bron vermeld.
Voor 1987 wordt een veel minder gunstig beeld geschetst, wat de verontreiniging betreft terecht, al wordt
geen rekening gehouden met de bevolkingstoename.
Die alleen al zou de belasting van het milieu verdubbeld hebben, wat op zichzelf al een niet te verwaarlozen
druk oplevert. Voor de omvang van het milieuprobleem
is dit weliswaar irrelevant, maar voor de ontwikkeling van
een beleid dat tot verbetering moet leiden, toch wel van
enige betekenis. Bij de bespreking van de effecten wordt
het vitaliteitsonderzoek van het Staatsbosbeheer over
de hekel gehaald. Deels nietten onrechte maar de kritiek
richt zich niet zo zeer op de zwakke plekken van het
onderzoek, zoals de vooral in het begin zwak gefundeerde vitaliteits ken merken, maar op de interpretatie
van de uitkomsten.
Waar het Staatsbosbeheer de vitaliteit van de bosop-

standen inventariseerde, doen de schrijvers van de nota
het voorkomen of de mate van aantasting door luchtverontreiniging is opgenomen. Dit leidt tot treffende misverstanden. Zo staat in de nota dat het onmogelijk is dat een
opstand in het ene jaar als "op sterven na dood" (bedoeld zal zijn "zeer weinig vitaal") geklassificeerd wordt
en een jaar later als "springlevend" (bedoeld zal zijn
"vitaal"). Uiteraard is zo'n verandering in status wel mogelijk als men bedenkt dat de klassifioatie op "vitaliteit"
de aangenomen zichtbare kenmerken van vitaliteit op
een bepaald opnamemoment weerspiegelt, die niet alleen afhankelijk zijn van de luchtverontreiniging, maar
ook van droogte, insektenvraat, vorstschade, bladziekten e.d.
Zo zijn na de droge zomer van 1976 sommige beuken
met ijle bebladering en klein blad beoordeeld als "zullen
wel dood gaan" terwijl ze in 1977 uitstekend in het blad
bleken te komen en dus weer als "vitaal" beoordeeld
konden worden. Ook het feit dat vele grovedennenopstanden die in 1983 "weinig vitaal" waren, in 1986 en
1987 uitstekende jaarscheuten bleken te vormen, wijst
erop dat deze overgang wel degelijk mogelijk is. Het feit
dat volgens de nota "de onderzoekers van SBB na drie
jaar intensief onderzoek geen uitspraak over de toekomst van het bos durven doen", pleit voor hun zorgvuldigheid.
Als de schrijvers van de nota dan op grond van "gesprekken, eigen veldwaarnemingen en nadere bestudering van de gegevens" concluderen, dat de situatie veel
erger moet zijn en stellen: "hoewel we geen systematisch onderzoek kunnen doen, schatten we het percentage vitale bomen op de zandgronden tussen 10 en
20%", dan geeft dit de indruk dat ze erg uit de losse hand
bezig zijn,
Ook laten de schrijvers van de nota merken dat ze
geen onderscheid weten te maken tussen "niet-vitale
bomen" en "niet-vitale bosopstanden".
Dat het vrij normaal is dat men bij een dunning een vrij
hoog percentage niet-vitale bomen uit een vitale opstand kan kappen, is hun blijkbaar onbekend. Ze hebben
het tenminste telkens over percentages "niet-vitale bomen", terwijl die flink beïnvloed kunnen worden door het
bosonderhoud. Dat de vitaliteit van bosopstanden beoordeeld moet worden aan de conditie van de heersende bomen en niet aan het percentage kwakkelende
exemplaren in de nevenopstand van een bos dat nodig
gedund moet worden, is wel bekend bij de onderzoekers
van het SBB, maar kennelijk niet bij de auteurs van de
nota.
Vervolgens wordt de ijzelschade in het noorden in de
winter '86-'87 "direct" met luchtverontreiniging in verband gebracht ("Eigen waarnemingen en die van andere onderzoekers"). Dit verband is ook heel logisch.
"De kroon is vaak uitgedroogd doordat naalden en bladeren constant vocht verliezen". Voor grovedennen en
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fijnsparren zou dit nog kunnen gelden, maar hoe dan wel
bij de winterkale lariksen, eiken, berken en populieren?
Die stonden al maanden kaal en bij niet-vriezend weer
kunnen de wortels vocht opnemen en een eventuele
uitdroging van de kroon tenietdoen.
In verband met het grondwater worden merkwaardige
zaken verteld. Dat er nitraat en aluminium - als gevolg
van zure depositie en vooral mest uitrijden - in het
grondwater kunnen doordringen, is wel aangetoond.
Maar de bewering: "de zandgronden in Nederland bevatten geringe hoeveelheden mineralen tegenover zeer
grote hoeveelheden aluminium" is verrassend nieuws.
Onze arme kwartszanden rijk aan aluminium? Dat wordt
wel erg, want dit gaat in oplossing en in Zuid-Zweden is
een verhoging van dementie geconstateerd als gevolg
van een hoog aluminiumgehalte in het drinkwater. Niet
verteld wordt sinds wanneer die verhoging van dementie
(een chronisch voortschrijdende moeilijk te meten aftakeling) is geconstateerd en hoe dan wel het oorzakelijke
verband met die aluminium is aangetoond. Evenmin
wordt verteld of dit sterk aluminiumhoudende drinkwater
soms afkomstig is uit gesteentelagen meteen veel hoger
gehalte aan verweerbare aluminiumhoudende mineralen (kleien, löss) dan onze arme zandgronden.
Voor 2010 wordt veel ellende voorspeld. Voortzetting
van het huidige beleid zal leiden tot verdubbeling of
verdrievoudiging van de energieproduktie voor huishoudens, industrie en verkeer. Vooral opwekking van elektriciteit door verbranding van steenkool zal toenemen.
Merkwaardig is dat hier geen melding wordt gemaakt
van kernenergie. Als resultaat van allerlei maatregelen
verwacht men voor Europa een reductie van de zwaveluitworp van 30% waarbij Engeland en Oost-Europa
waarschijnlijk niet meedoen.
Voor stikstofoxiden verwacht men een beperkte daling
(10-20%) en voor ammoniak nauwelijks. Resultaat is dat
de situatie tussen 1987 en 2010 nauwelijks verandert
wat tot voorspelling van narigheid leidt.
"De Nederlandse bossen zijn voor zeker de helft afgestorven". Dit is dan wel een krasse extrapolatie van een
dubieuze interpretatie van het vitaliteitsonderzoek van
de jaren '80. De enige jaren geleden in vele publikaties
vermelde "stervende bossen bij Kootwijk" zijn nog
steeds in leven. Het sinds 1983 vrijwel constante aandeel van 50% niet-vitaal bos, is gehandhaafd doordat,
terwijl de dennen opknapten, de eiken door opeenvolging van enige ongunstige jaren sterk achteruit gingen.
Opstandsgewijze sterfte is tot nu toe vrijwel beperkt gebleven tot Corsicaanse den waarvan al minstens sinds
de jaren '30 bekend is dat hij niet is opgewassen tegen
strenge winters en de Oostenrijkse den die sinds de
jaren '50 geteisterd wordt door ziekten.
Dat ziekten zoals Sphaeropsis sterk in de kaart wor32

den gespeeld door ammoniakimmissies is niet overtuigend aangetoond. Dat jonge aanplant in veel gevallen
niet meer mogelijk zal zijn op de "met stikstof verzadigde
bodem waarin ook veel aluminium zit", is pure speculatie.
"Minerale bemesting in bos met hoge stikstofdepositie
heeft weinig zin" en zou het zwakke buffersysteem verder aantasten. Dit is vreemd omdat bij bemestingsonderzoek herhaaldelijk is gebleken dat toevoer van kalium,
magnesium en vooral kalk aan een bodem met (zure)
ruwe humus wel de totale voorraad organische stof kan
doen dalen, maar de kwaliteit ervan verbetert (vooral als
ook fosfaat wordt gegeven) en een betere buffercapaciteit oplevert Dat men door een gift van minerale meststoffen door uitdrijving van waterstofionen vanuit het adsorptiecomplex het bodemvocht zuurder kan maken
(zoutschok) is bekend maar hier verwart de nota verzuring van bodemvocht met verzuring van de bodem.
De verwachting van sterfte van grote bosgebieden in het
gebergte van Midden-Europa leidt ook tot nare voorspellingen, De gevolgen zouden in die streken zeker hinderlijk en soms zelfs gevaarlijk zijn. Erosie kan ernstige
problemen opleveren. Maar dat als gevolg van de ontbossing de waterstand in de rivieren in het voorjaar
extreem hoog en in het najaar extreem laag zou worden,
berust op een misvatting. De extreem hoge voorjaarsstanden zullen zich wel vertonen, maar dat doen ze nu
ook al. Ze hebben minder te maken met de aanwezigheid van bos dan met het smelten van sneeuw. In de
winter is ook een bosgebied al grotendeels met water
verzadigd geraakt; smeltende sneeuw en nog daarbijkomende voorjaarsregen kunnen dan niet vastgehouden worden, De lage najaarsstanden zijn bij ontbossing
juist niet te verwachten omdat er geen bos meer is om
het grootste deel van de zomerneerslag te verdampen,
zoals nu het geval is. Wat wel te verwachten valt, is een
snellere wisseling in waterstand als gevolg van de afwisseling van perioden van nat en droog weer.
Het treurig lot van de recreant die in dood bos moet
wandelen, doet wat komisch aan. Nadat de Natuurbescherming hen eerst heeft overtuigd dat dood hout mooi
is en leeft, krijgen de wandelaars nu "problemen". Bovendien reageren mensen vaak merkwaardig laconiek
op ellende die ze zelf aanrichten. Als de milieu-educatie
erin slaagt mensen te laten beseffen dat de dode bossen
het gevolg zijn van hun eigen gedrag, vinden ze ze
misschien juist mooi.
Het verhaal over de heide in 1987 en 2010 is ook
nogal aanvechtbaar. Zelfs in het pre-industriële tijdperk
vereiste de instandhouding voortdurende verschraling
door branden, afplaggen en begrazing. Dopheide en
klokjesgentiaan reageerden al lang positief op afplaggen
en betreding. Struikheide komt ook goed terug op "mishandelde" terreinen. De verontreiniging eist misschien

wel intensiever beheer en dat is duur en daardoor moeilijk te realiseren, maar nodig is het en blijft het.
De stelling dat grondwateronttrekking van onder de
resterende bossen de doodsklap zou zijn, is ook al aanvechtbaar. Vele bossen op hoge zandgronden zijn toch
al niet afhankelijk van het grondwater; bossen op natte
basische grond kunnen misschien zelfs zonder bezwaar
enig grondwater missen. In elk geval is de relatie bos grondwater zo gecompliceerd dat een algemene uitspraak niet verantwoord is.
Merkwaardig is ook de uitspraak over "voorlichting" bij
ongewijzigd beleid. De voorlichting zou zich in 2010
kenmerken door grootschalige, commerciële aanpak;
"milieu-organisaties mogen mondjesmaat wat toevoegen aan dit beeld". Wie belet ze eigenlijk om zich duidelijk te laten horen?
De situatie in 2010 "volgens de doelstellingen van de
milieu-organisaties" is uiteraard in vele opzichten anders. Door krachtige ontwikkeling van wind- en zonneenergie enz. (uiteraard geen kernenergie) zal hetgebruik
van fossiele brandstof nauwelijks groeien. Ook hier weer
geen woord over de mogelijke invloed van de bevolkingsontwikkeling (stijgend, dalend, constant?). Wel zal
nog veel bos sten/en, maar herstel is mogelijk. Zelfs voor
de heide gloort weer hoop.
Voorlichting is één van de centrale instrumenten van
het beleid geworden en de milieu-organisaties krijgen
hierin (met subsidie!) een groot aandeel omdat ze beter
dan menig reclamebureau in staat zijn de mensen te
overtuigen van de noodzaak van' maatregelen. Waaruit
dit zou blijken wordt helaas niet onthuld. In ieder geval
niet uit het effect van deze nota op ondergetekende.
In bijlage 1 wordt nog eens een overzicht gegeven van
het scala van effecten van zure regen. Het is een verzameling geworden van hele en halve waarheden en aanvechtbare beweringen. Vooral over bomen en bossen
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worden dingen beweerd die soms niet, soms gedeeltelijk
waar zijn, maar dan geen algemene geldigheid hebben.
Alle onheilen die een boom of een bos kunnen treffen
worden vlot toegeschreven aan verzuring of stikstoftoevoer:
- Gevoeligheid van groveden voor Sphaeropsis
(meestal fataal): noch het fatale (op grotere schaal) noch
het verband met stikstoftoevoer is aangetoond.
- Gevoeligheid van eik voor eikebladroller: geen bewijs voor verband met stikstoftoevoer, kaal vraat kwam
ook vroeger geregeld voor.
- Kaalvraat van Corsicaanse den door nonvlinder: in
tientallen jaren niet vertoond, een maal opgetreden en
weer verdwenen.
- Bomen worden bros door stikstof en worden gevoelig voor ijzel of zware sneeuwval: alsof 2 cm dikke ijzellegen niet op zichzelf de boom sterk overbelasten.
- Overmaat stikstof veroorzaakt problemen in de aanmaak van bladgroen: meestal leidt stikstofverrijking tot
meer bladgroen. Overmaat is echter te veel, maar zonder te melden hoeveel stikstof nodig is voor "overmaat"
is de stelling "leeg".
- Algemeen op oude naalden: vanouds bekend als
samenhangend met fosforgebrek; kwam dan ook op de
vele fosfaatarme bosgronden nogal vaak voor; kan door
stikstofovermaat wel teweeggebracht worden, maar is
toch niet vaak gesignaleerd.
Conclusie
De nota is een slecht gedocumenteerd stuk over zaken
die wel voortdurende aandacht verdienen, maar die dan
wel met nuchterheid en kennis van zaken gevolgd moeten worden. Als voorbeeld van voorlichting aan het publiek laat het zien hoe het niet moet.
J. J. Westra

* boomverzorging
- snoeien d . m . v . veilig klimsysteem en/of hoogwerker
- moeilijke fooiwerkzaamheden
* verhuur van diverse machines
- o.a. hoogwerkers
- frezen/rooien van stobben
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* bosexploitatie
- tevens onrendabele werkzaamheden
- uitvoering volledig in eigen
beheer
- eigen houttransport
* rondhouthandel
- o.a. inkoop van alle soorten
rondhout, op stam/geveld
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Kenmerkenbladen
De "Kenmerkenbladen" zijn een uitgave van het Staatsbosbeheer en het Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp". Deze bladen bevatten informatie over machines en werktuigen
voor de bosbouw, de landschapsbouw, het natuurbeheer en het stedelijk groen. Tweemaal per jaar ontvangen abonnees een set nieuwe "Kenmerkenbladen". De
set bestaat uit een aantal hoofdstukken van verschillende m ach i neg roe pen. Deze hoofdstukken kunnen zowel een herziening van een verouderd, a!s een nieuw
hoofdstuk zijn. Door het losbladige systeem zijn deze
makkelijk op alfabetische volgorde tussen de al eerder
ontvangen bladen te voegen. Nabestellen van de verschenen hoofdstukken is ook mogelijk.
In december is de tweede set van 1987 verschenen.
Deze set "Kenmerkenbladen" bevat twee hoofdstukken,
te weten: Hoofdstuk V.3 Verspaanmachines, Hoofdstuk
W.5 Wildafweermiddelen.
Het eerste hoofdstuk, V.3 Verspaanmachines, is een
herziening van een eerder, in 1983, verschenen hoofdstuk. Het accent ligt op de machines die hun toepassing
vinden in de professionele sector. In het algemene gedeelte van het hoofdstuk worden de in Nederland leverbare verspaanmachines onderverdeeld en uitvoerig
toegelicht. Verder komen veiligheid, produktie, afstelling
en onderhoud aan de orde.
In het technisch gedeelte worden de technische gegevens van de in Nederland leverbare verspaanmachines in tabellen getoond. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een lijst van Nederlandse fabrikanten en importeurs
van verspaanmachines.
Het tweede hoofdstuk van deze set "Kenmerkenbladen" is het hoofdstuk W.5 Wildafweermiddelen. Hierin
wordt ingegaan op de verschillende materialen en methoden waarmee wildschade kan worden teruggebracht
of voorkomen. De materialen krijgen in dit hoofdstuk de
meeste aandacht. Zij zijn onderverdeeld in drie groepen,
te wéten:
- de boombeschermers;
- de chemische middelen;
- de rasters.
Daarnaast krijgen de toegepaste materialen, de gereedschappen en doorgangen in rasters de nodige aandacht Het hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst van
Nederlandse fabrikanten en importeurs van wildafweermiddelen.
Abonnementen en nabestellingen
Voor meer informatie over de "Kenmerkenbladen" zoals
de abonnementen en het nabestellen van reeds eerder
verschenen hoofdstukken (dit gaat via een nabestelformulier) kunt u zich telefonisch of schriftelijk wenden tot:
"De Dorschkamp" t.a.v. W. Prins
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Postbus 23, 6700 AA Wageningen, tel. 08370-95348
De reeds verschenen hoofdstukken:
Inleiding
Indeling-alfabetisch
Indeling-volgens gebruik
Uurkostencalculatie
A. 1 Aanhangwagens (snelverkeer)
A. 2 Aanhangwagens (langzaamverkeer)
A. 3 Aggregaten
B. 1 Bedrijfsauto's
B. 2 Banden
B. 3 Bladblazers
b. 4 Bladvegers
B. 5 Bladzuigers
B. 6 Boomverplantmachines
B. 7 Bosmaaiers
B. 8 Bosmaaiertoebehoren en onderhoudsgereedschappen
B. 9 Bosploeg
B.10 Boomverzorgingsapparatuur
B.11 Brandbestrijdingsapparatuur
B.12 Bodemonderzoeksapparatuur
C. 1 Compressor
C. 2 Cirkelzaagmachines
G. 3 Gewasbeschermings/Onkruidbestrijdingsapparatuur
G. 5 Grondbewerkingswerktuigen
H. 1 Handgereedschappen
H. 2 Hoogwerkers
H. 4 Hooibouwwerktuigen
H. 5 Handlieren
H. 6 Houtmeetapparatuur
K, 1 Klepelmaaiers
K. 3 Kloofmachines
L 2 Ladders
M. 1 Maaiapparatuur
M. 3 Motorkettingzagen
M. 4 Motorkettingzaagtoebehoren en
-onderhoudsgereedschappen
O. 4 Opraappersen
O. 5 Opraapwagens
P. 1 Persoonlijke beschermingsmiddelen
P. 2 Plant-paalgaten boren/
plantgatenwoelers
P. 3 Plantmachines
P. 5 Plantplekkenmakers
P. 5 Paard en hulpwerktuigen
P. 6 Pomp
R. 1 Rietoogstapparatuur
S. 2 Schilmachines
S. 3 Slagmaaiers
S. 4 Slootreinigingsapparatuur
S. 6 Stobberooiers
S. 7 Snoeiapparatuur
T. 1 Takkenschuiven
U. 1 Uitdraagtrekkers
U. 2 Uitsleeptrekkers
U. 4 Uitsleeplieren en -borden
U. 5 Uitsleeptangen
U. 6 Uitsleepliertoebehoren
V. 3 Verspaanmachine
W. 1 Wegschaven
W. 2 Eén-assige wieltrekkers
W. 3 Twee-assige wieltrekkers
W. 4 Werkschuurinventaris
W. 5 Wildafweermiddelen
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1
1
2
18
16
7
12
20
6
8
8
8
8
5
3
18
16
22
9
5
29
13
24
15
20
7
12
9
6
8
34
9
10
5
6
14
24
8
3
12
8
7
17
5
16
9
14
5
8
7
27
15
28
29
22
22
22
11
26

