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diemogelijkheden interessant kunnen zijn voor bepaalde categorieën landbouwbedrijven. Naast de bestaande bebossïngssubsidie biedt de overheid
ƒ 3.000,- startsubsidie voor de aanleg van tijdelijk
snelgroeiend bos, eventueel gecombineerd met een
andere teelt. Bosbouw kan, aldus de Raad, bijdragen
aan de doelstellingen van het landbouwbeleid bestaande overschotten af te remmen.
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Boomkwekerijen
W. C. Dictusb.v. - Zundert
TELEFOON (01696) 2250
Meerseweg 45
Postbus 13 - 4880 AA ZUNDERT
TELEX 54331

Het houtvester Kuhn Huis

BOSPLANTSOEN

Op 27 september j.l. is in de boswachterij Borger een
informatiecentrum geopend onder de naam "Houtvester Kuhn Huis". De boodschap van het centrum is specifiek gericht op het bos en de bosbouw. Ton Kuhn
heeft in zijn 20-jarige loopbaan als houtvester in Drenthe een belangrijk aandeel gehad in de recreatieve inrichting van zijn boswachterijen. Hij heeft daarbij zeer
geijverd voor de totstandkoming van dit informatiecentrum, reden om het naar hem te noemen. Ook is het
aardig dat de term houtvester, als functiebenaming nu
uitgestorven bij het Staatsbosbeheer, in de naam van
het centrum bijgezet is.

in naald- en loofhout

Agenda

22 en 23 mei 1986 Seminar "De noodzaak van bosverjonging", bestemd voor hen die voor een bosbedrijf
de omvang van de bosverjonging bepalen. Organisatie: Klingen Bomen. Inlichtingen: tel. 03430-15080.
Tentoonstelling (permanent) "Bosgebruik en bosbeheer" - de geschiedenis van het Nederlandse bos.
Kasteel Groeneveld, Baarn (gesloten op maandag en
donderdag).

Devobo
Groenvoorziening
Bosonderhoud
Boomverzorging
(chirurgie)
Planning
Exploitatie
Adviezen
Verhandeling rondhout

S1ERSTRUIKEN

Hofleverancier

Alles in uitgebreid
sortiment

GEGARANDEERD SOORTECHT
PLANTENMATERIAAL!
Bezoekt onze uitgestrekte
kwekerijen

22 februari 1986 Jan Nijkamp lezing over Achtergronden van het natuurbehoud door prof. dr. J. I. S.
Zonneveld. Plaats: Artis, Amsterdam. Inlichtingen: tel.
02263-1445.
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LAANBOMEN
CONIFEREN

Wouwermanstraat 22
7412 TK Deventer
Telefoon 05700-10909

WEBOKWEKERIJEN B.V.
biedt in uitgebreid assortiment

BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN
zowel LOOF- als NAALDHOUT
in alle afmetingen aan

Vraag offerte en bezoek
vrijblijvend onze uitgestrekte
kwekerijen

Wernhoutseweg 121 - Postbus 75
4880 AB Zundert - Tel. 01696-4255*
Telex: 54807
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