
Soorten datumblok 11-5-2021

Oogstplanning Staatsbosbeheer 2021

Op basis van gemaakte afspraken tussen Staatsbosbeheer, LTO, Treeport en BoHeZa in het kader van de Bossenstrategie

Om een inschatting te kunnen maken welke behoefte is aan de diverse soorten proberen we te starten met een inventarisatie van de gewenste soorten

belangstellenden kunnen voor de uiterlijk besteldata hun wensen kenbaar maken

Staatsbosbeheer heeft een groot aantal opstanden in beheer die in de zaadvoorraad kunnen voorzien.

Zij wil daarom de uiterste inspanning leveren om te kijken wat haalbaar is voor derden boven hun eigen behoefte en de lopende afspraken die er zijn.

In het verlengde van de afspraken met de sector worden de zaden onder voorwaarden aangeboden en verhandeld, hiervoor wordt een separate overeenkomst opgesteld.

Aangetekend is dat Staatsbosbeheer zich niet bovenmatig gaat inspannen op de bulksoorten als Fagus, Quercus en Castanea in de categoerieën T (getest) en S (geselecteerd)

omdat dit de soorten zijn waarin, tot nu toe, met name door de zaadhandel of kwekers wordt voorzien. Daar ligt vooralsnog geen hoofdrol voor Staatsbsobeheer

Staatsbosbeheer richt zich met name op de zaadgaarden en de genenbank. Daarnaast aanvullend op in-situ opstanden van de categorie SI (autochtoon)

Bij de start van de samenwerking wordt voorzien dat er wel knelpunten zullen ontstaan maar daar zullen de partijen gezamenlijk over besluiten.

Er wordt uitgegaan van de Nederlandse Rassenlijst. Hierin zijn soorten opgenomen in verschillende categoerieen :

ZQ gekeurd

T getest

S geselecteerd

SI autochtoon (geldt alleen in Nederland!! )

Om de planning van de oogst goed te kunnen afstemmen met de behoefte,  is er de mogelijkheid om op drie data de wensen kenbaar te maken

Dit omdat de oogst voor de vroege soorten al snel komt en we anders wellicht een deel van dit jaar zouden missen.

Er is daarom een verdeling gemaakt in drie blokken

1 oogst voor de vroege soorten uiterlijk besteldatum 15-05-2021 (hiervoor geldt dit jaar 30-05-2021)

2 oogst voor de middenvroege soorten uiterlijk besteldatum 15-06-2021

3  oogst voor de latere soorten uiterlijk besteldatum 30-7-2021

NB ; Natuurlijk is het mogelijk om de bestelling voor alle soorten in één keer aan te melden
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Soorten datumblok 11-5-2021

Oogstplanning 2021 Vroege soorten:

  uiterlijk aanvraagdatum 15-5-2021

ZQ/

T/S SI

Gewenste 

hoeveelheid 

in kg

Betula pendula (Ruwe berk) ZQ+S x kg

Betula pendula (Ruwe berk) Aut. x kg

Betula pubescens (Zachte berk) x kg

Cytisus scoparius (Brem) x kg

Genista anglica (Stekelbrem) x kg

Prunus avium (Zoete wilde kers) ZQ x kg

Prunus avium (Zoete wilde kers) A x kg

Prunus padus (Vogelkers) x kg

Ribes nigrum (Zwarte bes) x kg

Ribes rubrum (Aalbes) x kg

Ribes uva-crispa (Kruisbes) x kg

Rubus fruticosus / species (wilde braam) x kg

Sambucus nigra (Vlier) x kg

Sambucus racemosa (Trosvlier) x kg

Sorbus aucuparia (Lijsterbes) x kg

Ulex europaeus ( Gaspeldoorn) x kg

Ulmus laevis (Steel-/Fladderiep) x kg

Eventuele opmerkingen of voorkeuren* 
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Oogstplanning 2021 Middenvroege  soorten:

  uiterlijk aanvraagdatum 15-6-2021

ZQ/

T/S SI

Gewenste 

hoeveelheid 

in kg

Acer campestre (Veldesdoorn/Spaanse aak) x kg

Berberis vulgaris (Zuurbes) x kg

Carpinus betulus (Haagbeuk) ZQ* nog niet gecertificeerd x kg

Carpinus betulus (Haagbeuk) Aut. x kg

Cornus mas (Gele kornoelje) x kg

Clematis vitalba (Bosrank) x kg

Cornus sanguinea (Rode kornoelje) x kg

Corylus avellana (Hazelaar) x kg

Euonymus europaeus (Kardinaalsmuts) x kg

Hippophae rhamnoides (Duindoorn) x kg

Ligustrum vulgare (Wilde liguster) x kg

Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie) x kg

Lonicera xylosteum (Rode kamperfoelie) x kg

Malus sylvestris (Wilde appel) x kg

Mespilus germanica (Mispel) *Archeofiet geen Rassenlijst x kg

Myrica gale (Gagel) x kg

Rhamnus frangula (Vuilboom/Sporkehout) x kg

Tilia cordata (Winterlinde) ZQ x kg

Tilia cordata (Winterlinde) Aut x kg

Tilia plathyphyllos (Zomerlinde) ZQ x kg

Tilia plathyphyllos (Zomerlinde) Aut x kg

Viburnum opulus (Gelderse roos) x kg

Eventuele opmerkingen of voorkeuren* 
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Oogstplanning 2021 Late soorten:

  uiterlijk aanvraagdatum 31-7-2021

ZQ/

T/S SI

Gewenste 

hoeveelheid 

in kg

Acer platanoides (Noorse esdoorn) * rijp geoogst x kg

Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) * rijp geoogst x kg

Alnus glutinosa (Zwarte els) ZQ x kg

Alnus glutinosa (Zwarte els) Aut. x kg

Alnus incana (Grauwe els) kg

Castanea sativa (Tamme kastanje) * i.o. kg

Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoorn) x kg

Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) x kg

Fagus sylvatica (Beuk) S* nog niet gecertificeerd kg

Fagus sylvatica (Beuk) Aut x x kg

Fraxinus excelsior (Gewone Es) ZQ x kg

Fraxinus excelsior (Gewone Es) Aut x kg

Ilex aquifolium (Hulst) x kg

Prunus spinosa (Sleedoorn) x kg

Quercus petraea (Wintereik) x kg

Quercus robur (Zomereik) x x kg

Rhamnus catharticus (Wegedoorn) x kg

Rosa arvensis (Bosroos) x kg

Rosa canina (Hondsroos) x kg

Rosa corymbifera (Heggenroos) x kg

Rosa rubiginosa (Egelantier) x kg

Rosa spinosissima (Duinroos) x kg

Rosa tomentosa (Viltroos) x kg

Eventuele opmerkingen of voorkeuren* 
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Naaldhoutsoorten
ZQ/

T/S SI

Gewenste 

hoeveelheid 

in kg

Abies alba (Zilverspar) x kg

Abies grandis (Reuzenzilverspar) x kg

Larix decidua/eurolepis/kaemferi (Lariks) * niet in productie x kg

Picea abies (Fijnspar) x kg

Picea omorika (Servische spar) x kg

Pinus nigra ssp Laricio (Corsicaanse den) x kg

Pinus sylvestris (Grove den) x kg

Pseudotsuga menzisii (Douglas) x kg

Taxus baccata (Taxus, Venijnboom) x kg

Thuja plicata (Levensboom, Western Redceder) x kg

Tsuga heterophylla (Hemlockspar) x kg

* : indien mogelijk zullen wij uw voorkeuren of opmerkingen meenemen in de levering maar dat is afhankelijk van de mogelijkheden

Eventuele opmerkingen of voorkeuren* 
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