BERICHTEN
De aanleg van
geïntegreerde bossen.
Een ideëenboek

ten, het zoveel mogelijk gebruiken van inheemse
soorten, creëren van open plekken, spontane bosvorming, bosranden, dood hout, markante elementen, kwaüteitsstammen, toegankelijkheid, snel laten
ontstaan van een bosbeeld en het voorkomen van
'bomen op rijtjes' kan er een optimale combinatie
ontstaan van de functies natuur, beleving en houtproductie. Het toepassen van deze bouwstenen
wordt geïllustreerd aan de hand van een concreet
ontwerp voor het Mescher plukbos in de provincie
Zuid-Limburg. Het boekje beschrijft verder een aantal bebossingprojecten, die de moeite van een bezoekje waard zijn. Van de successen en fouten die
gemaakt zijn bij de aanleg van deze bossen, valt
nog veel te leren. Tenslotte geeft het boek antwoord
op de meest gestelde vragen over bosaanleg en
komt met een actuele adressenlijst. Het boekje (55
p. in kleur, gebonden) is vanaf medio maart voor fl.
15,00 verkrijgbaar bij Stichting Bos en Hout, telefoonnummer 0317-466555.

Open dag Nationale
Parken

Met de aanleg van multifunctioneel bos is in
Nederland al her en der ervaring opgedaan. Echter,
deze kennis is vooral aanwezig bij een aantal deskundigen en is nauwelijks gedocumenteerd. Deze
fraai geïllustreerde uitgave van Stichting Bos en
Hout reikt allerlei ideeën en praktijkervaringen aan,
waarmee een potenti Ie eigenaar of beheerder van
nieuw bos aan de slag kan. Het is vooral bedoeld
om iedereen die betrokken is bij bosaanleg, te inspireren.
De auteurs van SBH, Alterra en Klingen bomen komen met 12 bouwstenen van een geïntegreerd bos
die naar believen kunnen worden gebruikt in het
bosontwerp. Daarmee ontstaat een bos dat zo snel
mogelijk na aanleg aantrekkelijk is voor bezoekers,
ruimte biedt voor natuurontwikkeling en een basis
legt voor toekomstige houtproductie. Door zoveel
mogelijk rekening te houden met een gevarieerde
bosstructuur, het mengen van boom- en struiksoorNEDERLANDS BOSE

Onder het motto "Van landelijk belang... en toch zo
dichtbij' organiseert het Samenwerkingsverband
Nationale Parken op zondag 20 mei een open dag
in zeventien nationale parken. Op deze dag worden
allerlei speciale activiteiten gehouden. De dag is
bedoeld om het 'grote publiek' kennis te laten maken met het stelsel van nationale parken. Het beeld
van een nationaal park in ons land is een park met
een hek er omheen waarvoor je moet betalen. De
nationale parken zijn echter vrij toegankelijk en vormen als het ware de visitekaartjes van de
Nederlandse natuur. Het motto van deze open dag
benadrukt dan ook dat voor de meeste Nederlanders wel een nationaal park 'onder handbereik'
is.

Eindconferentie van
COOL-project
Op 11 mei wordt de eindconferentie gehouden van
het project Climate OptiONs for the long term
(COOL). Binnen dit project hebben deelnemers
vanuit bedrijfsleven, milieubeweging, maatschappelijke groeperingen en wetenschappelijk onderzoek een jaar lang meegedaan aan een dialoog
over de vraag hoe Nederland op de lange termijn
(2050) een grote reductie kan bereiken. Het project
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heeft geresulteerd in een aantal ideeën en visies.
Deze visies worden tijdens de conferentie gepresenteerd evenals de synthese die door het projectteam is opgesteld. Tijdens het ochtendprogramma
worden de uitkomsten van het COOL-project gepresenteerd en zullen sprekers vanuit bedrijfsleven en
politiek het woord voeren. Na de lunch zijn er interactieve deelsessies en zal er uiteindelijke een plenair slotdebat gehouden worden.
Het congres wordt gehouden in De Eenhoorn in
Amersfoort. Deelname is gratis. Voor meer informatie: www.nop.nl/cool. Ook kunt u voor meer informatie of voor aavragen van het inschrijfformulier
contact opnemen met Willemijn Tuinstra: 0317483340.

Nieuwe leden Raad voor
het Landelijk Gebied
Na de evaluatie van de eerste zittngsperiode van de
Raad voor het Landelijk Gebied heeft de minister
van LNV in december van het vorig jaar aan de
Tweede Kamer geadviseerd dat het werk van de
raad op de bestaande wijze gecontinueerd moet
worden. Tevens kondigde hij aan vier nieuwe leden
te willen benoemen om de deskundigheid in de
raad op enkele terreinen aan te vullen.
Inmiddels zijn deze vier nieuwe leden benoemd.
Het zijn:
- J.M. Leemhuis-Stout. Onder meer voorzitter en
president-commissaris van de ANWB, voorzitter van
de Algemene Energieraad en commissaris bij
Arcadis nv. In het verleden was zij in diverse bestuurlijke functies actief o.a. als commissaris van de
Koninging en als dijkgraaf. Met haar bestuurlijke ervaring en deskundigheid op het gebied van waterbeheer versterkt zij de raad.
- M.D.A.M. Veraart. Agrarisch ondernemer en tevens voorzitter van het Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt. Zij is met name actief voor verneiuwing van de landbouw, de afstemming van
functies in het landelijk gebied en lokale samenwerking. Als jonge ondernemer en ervarendeskundige
zal zij de raad versterken.
- F.C. Prillevitz. Actief geweest in veel ambtelijke functies, onder meer als directeur Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (toen nog CRM),
directeur Staatsbosbeheer, FAO-vertegenwoordiger en directeur van het Europees Centrum
voor Natuurbescherming en als Landbouwraad
in Porugal. Hij gaat vooral vanuit zijn zicht op het
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totale beleidsveld en als kenner van de ambtelijke en internationale verhoudingen de raad versterken.
- J. Swinnen. Landbouweconoom, verbonden aan
de Universiteit van Leuven en het Centrum voor
Landbouw- en Milieueconomie. Tevens adviseur
van de Europese Commissie rond de toetreding van
Oosteuropese landen. Hij zal de raad met name versterken op het terrein van de ontwikkeling van landbouw en economie en het EU-beleid voor de landelijke gebieden.

Voorjaarsexcursie Pro
Silva rondom het thema
dunningen
Op 16, 17 en 18 mei 2001 vindt de voorjaarsexcursïe van Pro Silva plaats in het Leenderbos, eigendom van Staatsbosbeheer.
Bijzondere aan deze excursie is dat het een gezamenlijke excursie wordt voor zowel Nederlandse als
Belgische leden van de bosbouwverenigingen. In
1998 zijn Nederlandse Pro Silva-Ieden op bezoek
geweest bij de Belgische collega's rondom het bosverplegingsproject in Kastertee. Dit voorjaar komt er
een tegenbezoek van de Belgische collega's naar
het Brabantse Leende.
De excursie staat in het thema van dunningen. In
deze boswachterij met veel grove dennen opstanden zullen discussiepunten aan de orde komen als:
Wanneer starten met dunnen (betekent wachten
vooral besparing van kosten of juist verlies van de
houtkwaliteit}, hoe sterk en met welke dunningsmethode: hoog of laag of altijd (of juist nooit) met toekomstbomen en wanneer moeten de toekomstbomen dan worden aangewezen. Waarop wordt
gestuurd en wat betekent dit voor de houtkwaliteit
en de natuur.
Voldoende aanknopingspunten om te zien of de
klokken in Belgie en Nederland gelijk staan.
Waarschijnlijk kunnen we veel van elkaar leren.
Met f 35,- (of als u nog geen lid bent van Koninklijke
Nederlandse Bosbouwvereniging f 45,-) kunt u aan
deze dagexcursie -met lunch- deelnemen.
KNBV-leden krijgen nog een uitnodiging via de post
en niet leden kunnen zich -uiterlijk 2 mei- opgeven
voor één van de drie dagen bij Secretariaat Pro
Silva: Jeroen de Haas, Helicon Opleidingen, Postbus 109, 6880 AC te Velp.
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