MOLM
Jaargang 8, nummer 3, november 1988
De kritische bosbeheerders leiden een zorgelijk bestaan
en in Molm getuigen zij daarvan. Schandalen, trieste balansen en zo voort. "De boomomtrekkers en grote dieren
wacht een zware taak!" (Het staat er echt letterlijk zo)
Zo ook in dit nummer. Het enige stukje met een echt
opgewekte toon gaat over het nationaal park Storre Mosse
in zuid Zweden dat met name geprezen wordt om zijn
"Baumfeindlichkeit" en daarmee samenhangende uitgestrektheid en eenzame schoonheid. Toch, ook hier nog
een wanklank, die ongetwijfeld moet doorgaan voor een
kritische noot, want de menselijke invloed is ook hier niet
afwezig: "Hinderlijk zijn de (overigens rustige) autoweg en
de spoorlijn, die het gebied doorsnijden."
Verder is er nieuws van de Vlaamse Kritische bosbeheerders, die twee west-Vlaamse bossen bezochten. Deze
Belgen komen er eerlijk voor uit als zij misstanden signaleren: principiële oorlogjes worden uitgevochten (helaas
staat er niet bij tussen wie) en het wordt zonder meer
schandalig gevonden dat vastgesteld moet worden "dat
hetvoortbeslaan van dit bos" (het Hannecartbos dat op de
eerste lijst van bosnatuurreservaten is geplaatst) "op het
spel wordt gezet door de manifeste onwil van enkele andere overheidsinstanties, met name het gemeentebestuur
van Oostduinkerke en de ondertussen berucht geworden
Intercommunale waterleidingmaatschappij van VeurneAmbacht." Deze laatste blijkt volgens het stukje verwikkeld
te zijn in "het waterwinningsschandaal."
Hans van den Bos heeft kritiek op het beheersplan Ouden Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen (de houtproduktie
speelt er een belangrijke rol in, vandaar) en Hans van der
Lans beschrijft een demonstratie bosomvorming volgens
de principes van Kritisch Bosbeheer nabij kasteel Groeneveld op terrein dat deels in eigendom is van Staatsbosbeheer, deels, volgens Molm, van het Scoutingcentrum.
In de inleiding tot het tijdschrift wordt de lezer veelleesplezier gewenst.

P. R. S.

FORÊT ENTREPRISE
bulletin de la vulgarisation forestière,
september 1988
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Forêt entreprise is gewijd aan een aantal nieuwe populiereklonen en aan de kwaliteit van het hout van die klonen
en het is voor de Nederlandse lezer fascinerend om te zien
hoe in een hoofdartikel, als je dat zo mag noemen, serieus
wordt ingegaan op de "Dorskamp", een kloon waar we in
Nederland niet alleen maar gunstige ervaring mee hebben: problemen met afnemende groei na een aantal jaren,
scheefgroei en dergelijke zijn algemeen bekend.
De Fransen hebben uitgebreid proeven met "Dorskamp"

genomen op een groot aantal plaatsen in Frankrijk en
blijken helemaal niet ontevreden te zijn met hem. De kwaliteit van het hout wordt weliswaar als middelmatig opgegeven, maar in het geheel genomen wordt hij als een zeer
interessante soort beschouwd. Wellicht is het zuidelijk karakter van de beide ouders (dal van de Mississipi en Italië)
een reden dat Dorskamp het in mldden- en zuid-Frankrijk
heel wat beter lijkt te doen dan bij ons en is dat ook de
reden dat de Fransen kennelilk heel wat beter te spreken
zijn over deze kloon
Verder worden in dit nummer twee Italiaanse klonen behandeld ("Luisa Acvanzo" en "Cima")en er is een belangwekkende beschrijving van proeven om populierehout te
gebruiken voor multiplex, inclusief het drogen en snijden.

P. R. S
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Ook in het Belgisch Bosbouwtijdschrift een zeer belangwekkend verhaal over de techniek van het vervaardigen
van tri- en multiplex van populierehout, maar dit keer meer
in een beschouwende vorm. De heer Charles Marien,
directeur van de gelijknamige fabriek in Hoeilaart, gaat in
op het op het eerste gezicht merkwaardige fenomeen dat
de Italianen een grote markt hebben voor triplex en multiplex van populierehout terwijl die markt in Frankrijk nog
nauwelijks iets voorstelt.
Dit heeft alles met de smaak van het publiek te maken, dat
in Italië door de omstandigheden (oorlog, geen koloniën
meer na de oorlog, weinig mogelijkheden om Meranti voor
dit doel aan te schaffen) en dat in Frankrijk gewend is aan
rood multiplex en weigert wit multiplex te gebruiken.
Ook dit nummer is in zijn geheel gewijd aan de teelt van
populier naar aanleiding van een studiedag over de Bedrijfskolom populier, een symbiose tussen landbouwkundige produktie en houtteelt op 20 november 1987 op het
kasteel Oteppe in de provincie Luik.
Verder in dit nummer uitgebreide verhandelingen over de
teelt van populier en wat daar allemaal bij komt kijken, over
selectie en verdeling,over juridische aspecten van de teelt
van populier en de markt voor het hout.

P. R. S.
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MEER DAN 100 JAAR

Fa. J. van der Krol
VERPLEGING EN EXPLOITATIE
VAN AL UW BOSSEN
INKOOP VAN ALLE RONDHOUT
SPECIALIST IN VELLINGEN EN DUNNINGEN DIE MET MEER
DAN NORMALE ZORG DIENEN TE GESCHIEDEN

Maartensdijkseweg 12 - 3723 Me Bilthoven - Tel. 02156-221

WEBOKWEKERIJEN
biedt in uitgebreid assortiment
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BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN

beheer, advies en uitvoering in bosbóuw
Frederikstroot 20.

6881 SJ Velp

Tel. 085 - 640202

zowel LOOF- als NAALDHOUT

in alle afmetingen aan

BOMENBEDRIJF

- snoeien d.m,v. veilig klimsysteem entaf hoogwerker
- moeHiike rooiwerkzaamheden
• verhuur van diverse machines
- o.a. hoogwerkers
- frezen/rooien van slobben

•
Vraag offerte en bezoek
vrijblijvend onzen uitgestrekte
kwekerijen

Wernhoutseweg 121 - Postbus 75
4880 AB Zundert - Tel. 01696-4255·
Fax: 3525

• boomverzorging

• bosexploitalie

A. P.
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Dooy,",

Wieksloterweg 21. W.Z.
3763 LJ Soest
Tel. (02155) 1 01 67
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- tevens onrendabele werkzaamheden
- uitvoering volledig in eigen
beheer
- eigen houtIransport
• rondhoulhandel
- Q.a, inkoop van alle soorten
rondhout, op stam/geveld
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sociaal werkvoorzieningschap noordwest-veluwe

Het Werkvoorzieningschap
is een samenwerkingsverband van zeven NoordwestVeluwse gemeenten.
De doelstelling is de uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening waartoe
aan ruim 800 werknemers,
verdeeld over drie afzonderlijke werkverbanden, werkgelegenheid wordt geboden.
Deze werkgelegenheid richt
zich vanuit een bedrijfsmatig
verantwoord beleid op de
bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de medewerkers.
Als activiteiten van het
werkverband Gresbo kunnen o.a. genoemd worden
cultuur- en civieltechnische
werkzaamheden.

Het Bestuur van het Sociaal Werkvoorzieningschap Noordwest-Veluwe
roept sollicitanten op voor de functie van

hoofdwerkleider m/v
Afdeling Cultuur
bij het werkverband Gresbo.
Deze functionaris zal belast worden met het dagelijks leiding geven
aan een groep werkleiders in een nog nader te bepalen rayon.

Functie-informatie:
- De dagelijkse begeleiding en coördinatie van de activiteiten van de
betreffende werkleiding.
Het begeleiden van de technische en sociale activiteiten.
Het fungeren als coördinator en schakel tussen de directe werkleiding en bedrijfsleiding/stafdiensten ten aanzien van p[oduktieplanning en sociale begeleiding.
Het assisteren en bij afwezigheid vervangen van de leiding van de
afdeling cultuur.
Functie-eisen:
- Opleiding bij voorkeur diploma Hogere - resp. Middelbare Bosbouwen Cultuurtechnische school.
- Ruime ervaring, bij voorkeur opgedaan in de bosbouwtechnische
sector.
- Minimum leeftijd 30 jaar.
- Organisatorische kwaliteiten.
- Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae, binnen 10
dagen na het verschijnen
van dit blad te richten aan:
Het Bestuur van het Sociaal
Werkvoorzieningschap
Noordwest-Veluwe,
Postbus 87,
8070 AB Nunspeet,

onder vermelding van vacature HwI. Gresbo.

Salaris:
De aanstelling zal plaatsvinden in aanloopniveau 8 cq. functieniveau 9.
Salarisgrenzen minimaal f 3.051,- tot maximaal f 4.724,- bruto per
maand exclusief vakantietoelage.
Het Schap kent een eigen salarisverordening. De rechtspositieregeling
van de gemeente Nunspeet is van toepassing.

i'f Inlichtingen:
Deze kunt u desgewenst inwinnen bij de bedrijfsleider Cultuur van
Gresbo, de heer Tj. de Vries, telefoon 03412-56844 of bij het hoofd
Personeelszaken, de heer H. Schippers, telefoon 03412-54046.
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maandblad voor het beheer
van bos, natu u r en
landschap van de
koninklijke nederlandse
bosbouwvereniging
waarin opgenomen
hel tijdschrift populier

Colofon
Het Nederlands Bosbouv.1ijdschrdl
IS een uitgave van de KOninklijke
Nederlandse 8osbouowerenlging

Secr G Brugglnk, Postbus 139
6800 AC Arnhem, tel 085-778911
Het lidmaatschap kost! 95,- per
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Preventieve bestrijding van de
populiereglasvlinder, Paranthrene
tabaniformis, Rott. in de kwekerij met
carbofuran
Auteur: L. G. Moraal. Om na Ie gaan of carbofuran ook in Nederland
bij de bestrijding van de popullereglasvlinder preventief In öe
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Interview met ir. C. J. Stefels
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Een systeem voor de
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