Berichten
Voorjaarsbijeenkomst Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging

Nieuwe directeur
Staatsbosbeheer

De voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op 23 en 24 april
1980 te Vlaardingen "Deltahotel".
Het thema van de eerste dag dezer
bijeenkomst zal zijn gericht op
mondiale bosbouwproblemen met
name op problemen in de ontwikkelingslanden.
Des avonds zal de voorjaarsvergadering worden gehouden.
De tweede dag zal zijn gewijd
aan de betekenis van het bos in
verstedelijkende gebieden. Behalve enkele voordrachten zal een
excursie worden gehouden naar
enkele objecten in Zuid-Holland.
Nadere en meer gedetailleerde
gegevens zullen volgen.

Ir. J. Verkoren (61) heeft de wens
te kennen gegeven uit persoonlijke overwegingen met ingang van
1 april 1980 te worden ontheven
van zijn functie van directeur van
het Staatsbosheer.
Dezer dagen valt de benoeming
per gelijke datum te verwachten
van ir. Verkoren tot Raadadviseur,
belast met bijzondere taken bij het
Directoraat-Generaal voor Landinrichting, Grond- en Bosbeheer.
Tot directeur van het Staatsbosbeheer zal met ingang van 1 april
1980 worden benoemd drs. G. van
der Lely (44), thans directeur Beheer Landbouwgronden.

Boekbespreking
School in Bos presenteert Doeboek voor zesde klassers
Natuurwerkboek. Stichting School
in Bos en Landschap. Arnhem,
1979.
De toekomst van bos, natuur en
landschap ziet er weer een stuk
beter uit. De golf "doe-boeken" die
in 1978 op de markt kwamen met
het onderwerp natuur, bos en
landschap werd vlak voor het einde van het vorig jaar gevolgd door
een nieuw natuurwerkboek van de
Stichting School in Bos en Landschap.
Dit nu door de Stichting School
in Bos en Landschap, met geldelijke steun van de Rijkspostspaarbank en C R M uitgegeven Natuurwerkboek is gericht op de zesde
klas basisonderwijs en wordt gratis aan de scholen toegezonden.
De RPS-sponsoring maakt het

mogelijk dat binnenkort honderdduizend kinderen met de natuur
aan de gang kunnen. De opzet van
het boek is in principe gelijk
aan de door de Stichting School in
Bos en Landschap georganiseerde werkweken. Er zitten allerlei
opdrachten in, die de kinderen alleen of in groepjes kunnen uitvoeren.
Het boek - dat goed honderd
pagina's telt - is samengesteld
door drie specialisten die nauw bij
School in Bos betrokken zijn. Gert
J a n Blankena (medewerker na'tuurzaken bij de dienst landelijke
eigendommen Apeldoorn), ons
aller Bert Schut en R. Struijk, biologie consulent in Enschede hebben hun praktische ervaring prima
verwerkt in dit werkboek. J. A. van
Kruijssen, stafmedewerker van de
Heidemij en secretaris van School
in Bos voerde de eindredactie.
Hoewel de onderwerpen en de

manier van behandelen niet nieuw
zijn - je vindt ze in de meeste uitgaven vrijwel identiek - is het bijzondere van deze uitgave de
enorm ruime verspreiding op de
basisscholen. Hierdoor zijn kinderen die thuis niet aan dit soort dingen toekomen toch in de gelegenheid om zelf de natuur te ontdekken en er mee te leren omgaan.
Want we springen helaas alleen
zorgvuldig om met dingen waarvan we houden of die we goed
kennen.
De toekomst van bos, natuur en
landschap ziet er dus weer iets
rooskleuriger uit nu 100.000 kinderen met de natuur aan de slag
kunnen.

47

