GELEZEN
(25,26 mei en 8, 9 Juni en 7 september)
- Aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen
(18,19 mei en 1, 2 juni)
- Bosverjonging (3 dagen in september en 3 è 4 dagen
bedrijfsbezoek)
- Praktische toepassingen van milieuwetten (4 en 5 oktober)
- Bedrijfsvoering in bos en natuurterreinen (4 dagen in
november)
- Bodembescherming en bodemsanering (4 dagen In
nov/dec)
InformatIefolders en/of aanmeldingsformulieren over deze
cursussen kunnen worden aangevraagd: 085-695640,
De aanmelding geschiedt door inzending van de Ingevulde aanmeldingsformulieren en moet tenminste een
maand voor het begin van de cursus binnen ziln

NMF IN KORT BESTEK
Het ministerie van Landbouw
en Visserij heeft onlangs de
herziene uitgave "NMF in kort
bestek" het licht doen zien. De
brochure geeft een overzicht
van het beleidsterrein, de organisatie en het takenpakket van
de directie Natuur, Milieu en
Faunabeheer (NMF). onderdeel van het Directoraat-Generaal Landelijke Gebieden en
Kwaliteitszorg Alle sectoren
binnen de NMF komen daarin aan bod alsmede geactualiseerde lijsten van nationale wetten en regelingen en van
internationale regelingen,
De brochure IS verkrlJQbaar bif het ministerie van Landbouwen Visserij. Postbus 20401, 2500 EK Den Haag,

GROEN NATUURLIJK

Kennelijk heerst er lets in de lage landen. Je kunt nog niet
spreken van een besmettelijke ziekte, er is nog geen reden
tot zorg, maar het valt wel op. Het Tifdschrift van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij kondigt aan met
ingang van 1 januari 1989 in een nieuw Jasje te zullen
verschijnen. Stilstand is achteruitgang moeten ze bij het
Tijdschrift gedacht hebben en dus hebben ze de vernieuwing vorm laten geven. Nooit meer het vertrouwde vaalblauwe omslag met hetzegel en de lange titel in twee talen,
zoals het er waarschijnlijk 95 jaar geleden ook al uil moet
hebben gezien. Want ere wie ere toekomt, onze zuiderburen hun bosbouwtijdschrIft bestaat al veel langer dan het
onze.
En nu hebben ze per 1 januari een nieuwe lay-out, net als
wij, en bovendien een nieuwe naam.
Ik kan er nog niets van zeggen want op het moment dat ik
dit schrijft is het januari-nummer nog niet In huis en kan Ik
alleen maar afgaan op wat de voorzitter In het decembernummer erover schrijft, De nieuwe naam is wel bekend. Ik
kan me voorstellen dat ze de oude naam wilden vervangen, al doe je zOiets niet gauw, gelooft u mij, Hij was niet
bepaald handzaam Lang en dan moest hij er bovendien
nog eens twee keer op, vanwege de tweetaligheid
Nu hebben ze in tweetalige landen een zekere creativiteit
ontWikkeld om met die tweetaligheid om te gaan Sylva
Belgica is dMr nu niet bepaald een voorbeeld van, zo op
het eerste gezicht Maar misschien dat ze er met de layout iets bijzonders van hebben weten te maken.
In het blad zelf een doorwrocht artikel over de teelt van
beuk in de Ardennen met een oproep om toch vooral de
wildstand in de gaten te houden als het op natuurlijke
verjonging aankomt, verder een artikel over het gebruik
van insecticiden op baSIS van pyrethrum tegen de den nesnuitkever en een verhaal over het gebruik van de multicriteria analyse bij het opstellen van beheersplannen voor
openbaar groen. Serieuze kost
PRS.

Afrasteringsgaas

*
*
*

DEVOBO TOTAAL
GraenvoonlenJng
Landschapsondtrrhoud
BOlonderhoud
BOamVenDIJlng (chirurgie)

KONINKLIJKE
BELGISCHE BOSBOUW
MAATSCHAPPIJ

* ADVIEZEN
* INVENTARISATIE
* BEHEERSPLANNEN

bescherm nu uw bomen, planten en terreinen
alle soorten gaas uit voorraad leverbaar
door eigen import de scherpste prijzen

* Totaal pakket uitvoering bosbouw

* levering door heel Nederland
* wij plaatsen ook uw afrastering

* In. en verkoop rondhout op stam en geveld.

Fa. Aeon afrasteringen

Ron ten Voorde
Aulotel. 06-521081 47
Wouwermanstraat 22, 7412 TK Deventer, lel. 05700-1 0909

Nieuwstraat 15, 8151 BB Lemelerveld
Tel. (05722) 2378

* Boomverzorging (la snoeien. (vorm), groeiplaalsverbetefing.
* Aanl&g en onderhoud groenstroken, er!· en terreinbeplanllng.
* Bomen rooien, 610bben weg1rllzoo, takken versnipperen.
* Subsidieregelingen voor bos- en landschapsbouW op aanvraag
aangesloten bij KNBV, KPB
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