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Volume van bomen

VOLUME VAN BOMEN

Inventarisatie en verkoop

Onderzoek het boek "Atlas van de Nederlandse
vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en ecologie" uitgegeven. In enkele inleidende hoofstukken
wordt de ontwikkeling van het vleermuisonderzoek
met batdetectors besproken, naast de ecologie van
vleermuizen, de vliegtechniek en de echolocatie. In
het kerngedeelte worden de 21 soorten behandeld
die in Nederland zijn aangetroffen, met daarin veel
nieuwe informatie over ecologie, jachtgedrag en
landschapgebruik. Nauwkeurige verspreidingskaarten van de soorten in zomer en winter maken
het boek compleet. Belangstellenden kunnen het
boek bestellen door f 49,50 ( + f 7,50 portokosten)
over te maken op giro 13028 t.n.v. KNNV Uitgeverij
in Utrecht, o.v.v. 'bestelling NB 65 Vleermuisatlas'.

Cursus geïntegreerd
bosbeheer

Het boekje "Volume van Bomen, inventarisatie en
verkoop" is een co-productie van IBN-DLO, IKC
Natuurbeheer en Bosgroep Gelderland, gefinancierd door de Bosgroep Gelderland in het kader van
het vijfjarig bestaan. Het boekje bevat volumetabellen en -grafieken van belangrijke Nederlandse
boomsoorten. Met gegeven Dhb en boomhoogte is
het spilhoutvolume op te zoeken.
Het boekje kunt u voor fl 8,- bestellen bij de Bosgroep Gelderland, giro 184051.

Atlas van de Nederlandse
vleermuizen
Onder redactie van Herman Limpens, Kees Mostert
en Wim Bongers heeft de Stichting Vleermuis-
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Op 3, 4 en 5 september a.s. geeft Simon Klingen de
cursus Geïntegreerd Bosbeheer. De cursus is ontwikkeld voor bosbeheerders die kennis willen opdoen voor de praktische toepassing van deze beheersvorm.
Werken met geïntegreerd bosbeheer begint met het
functioneel beoordelen van het bos op zijn huidige
functioneren en potenties/analyseren van de mogelijkheden tot verbetering/formuleren van plannen
voor de te nemen maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het sturen in mengingen, het uitzetten
van structuurdunningen en selectieve verjoning. In
het avondprogramma is er o.a. aandacht voor het
concretiseren van 'natuurwaarde', de bedrijfseconomische consequenties van deze beheersvorm en
de gevolgen voor de bosbouwkundige planning. De
oefeningen vinden plaats in bossen van de
Utrechtse Heuvelrug en op de kleigronden van het
Lingebos bij Leerdam. Later zijn er enkele vervolgdagen in de beheren van de deelnemers. De cursus
is afgestemd op HBO- en MBO-niveau, waarbij van
de deelnemers inzicht op het gebied van hoogdunning en bosfuncties bekend verondersteld wordt.
Nadere informatie en aanmelding: Klingen Bomen,
tel. 0343-415080 of e-mail: mooier@bos.nl.
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