• biümib • •

BERICHTEN

„mmm

—

...

...

j

Voorjaarsexcursie
Pro Silva 2000
De voorjaarsexcursies van Pro Silva worden gehouden op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19
mei 2000, Het thema van de excursie is:
"Het gebruik van het stadsbos, de verwachtingen
van bezoekers van het (stads)bos en het beheer
met de Pro Silva uitgangspunten."
De excursies worden gehouden in de bossen van
de gemeente Den Haag.
Pro Silva bosbeheer dient een aantal belangen, t.w.
behoud van het bos (duurzame instandhouding) en
maatschappelijk gebruik van het bos.
Het Pro Silva beheer maakt zoveel als mogelijk gebruik van spontane en natuurlijke bosontwikkeling
ten gunste van de gewenste functievervulling van
het bos. Tijdens de excursies wordt stilgestaan bij
de recreatieve functie van het bos. Hoe wordt het
bosbeeld bepaald, hoe wordt het door de bosbezoeker geaccepteerd en heeft dat invloed op het
gewenste {Pro Silva) beheer?
In een landgoedbos en in een stadsbos wordt bekeken welke bosontwikkeling gaande is en welk beheer het beste past bij het gewenste resultaat.
Start van de excursies is om 10.00 uur, einde ca.
16.00 uur. De kosten, inclusief een gezamenlijke
lunch, bedragen voor KNBV leden fl. 30,-, voor niet
leden fl. 40,-. De kosten dienen bij aanvang van de
excursie contant te worden voldaan.
Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei 2000 schriftelijk bij het secretariaat van Pro Silva aanmelden: MBCS te Velp, Postbus 109,6880 AC Velp. Tel:
026-3840310, Fax: 026 - 3840315 of per e-mail:
j.de.haas.mv@hlcn.nl.
Eind dit jaar viert Pro Silva haar 10-jarig bestaan. Er
wordt thans hard gewerkt om dit lustrum feestelijk te
vieren. De feestdag is vrijdag 3 november 2000. Er
wordt een brochure uitgeven en in dit tijdschrift zal
een aantal artikelen over Pro Silva verschijnen. De
najaarsvergadering van de KNBV zal in het teken
staan van Pro Silva en
we willen nog niet alles
verklappen, maar wij houden u wel op de hoogte.

Eerste bosstatistiek
op Cd-rom
Begin dit jaar is de Cd-rom "Bos van Toen" verschenen. Hierop staan gegevens van het Nederlandse
bos tussen 1938 en 1942.Dit is een initiatief van de
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projectgroep "Bos van Toen" van de Stichting
Bosdata.
De 700 kaartbladen , tezamen de eerste Bosstatestiek, zijn nu voor PC-gebruik toegankelijk. De gebruiker kan de bestanden op een eenvoudige wijze
opzoeken en bekijken met het bijbehorende zoekprogramma's. De bestanden worden geleverd op
twee Cd-roms met een resolutie van 100 resp. 200
dpi. Daarmee kan op kaartschaal 1:25.000 een
beeld worden verkregen dat in practisch gebruik
vrijwel gelijk is aan het raadplegen van de originele
kaarten. Op verzoek kunnen Cd-roms geleverd worden met een resolutie van 300 dpi.
De totstandkoming is mogelijk geweest dankzij de
hulp van een tiental sponsors. De Cd-roms worden
per set geleverd en kosten f 15.-. Bestellen kan
bij Bosdata, Postbus 355, 6700 AJ Wageningen,
tel. 0317-465200, fax. 0317-465209 en/of e-mail:
mail@bosdat.nl.

Wageningse
Kennisdagen
Op 13, 14 en 15 april worden de Wageningse
Kennisdagen gehouden. Zoals gebruikelijk zal er
een Bedrijven Informatie Markt zijn en worden de
dagen afgesloten met een publieksdag, waarop
voor een breed publiek aanschouwelijk wordt gemaakt hoe groot de invloed van 'Wageningen", de
kleinste universiteit van Nederland, op het dagelijkse leven is.
De vraag hoe we om moeten gaan met rust, ruimte,
natuur, water en landschap is in een klein en dicht- |
bevolkt land als Nederland complex. De discussies
rond waterbeheer, landgebruik en landbouw krijgen
een nieuwe impuls op de congresdag van de Wageningse Kennisdagen op 14 april. Wetenschappers, politici, onderzoekers, communicatiedeskundigen, bestuurders en beleidsmakers praten met
elkaar over plattelandsvernieuwing en gebiedsgericht beleid, de integratie van waterhuishouding en
ruimtelijke ordening, lokale oplossingen voor waterbeheer en beleving van de groene en blauwe ruimte. Maar ook de mondiale waterproblematiek wordt
tijdens dit congres belicht.
Naast "water en landgebruik" worden er ook lezingen en debatten georganiseerd rond de thema's
"Kwaliteit en veiligheid van voeding", "Biotechnologie" en "Kennis".
j
Voor meer informatie: Projectbureau Wageningse '
Kennisdagen 2000, Postbus 410, 6700 AK Wage- j
ningen. Tel: 0317-465260 of kijk op Internet: l
www.wkd.nl.
|
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Bos en Bomen
Op 26 en 27 mei organiseert IPC Groene Ruimte onder auspiciën van het Bosschap weer de
Manifestatie Bos en Bomen in park Berg en Bos in
Apeldoorn. Naast de vakbeurs zullen bosbouwberoepswedstrijden, klimwedstrijden, demonstraties
en symposia deel uit maken van de manifestatie.
Bos en Bomen wordt iedere twee jaar gehouden.
Ten opzichte van 1998 is het concept iets gewijzigd.
Er zal een verbreding zijn in onderwerpen: van het
'bos' naar de 'groene ruimte'. De Nederlandse
Kampioenschappen worden gehouden in de onderdelen vellen met de motorzaag, houtoogst met
harvester, hout uitslepen met paard, hout uitslepen
met trekker, houtkraanbediening en boomverzorging.

Zicht op een
vernieuwend landgoed
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft
naar aanleiding van een gehouden symposium
"Vernieuwing maakt het landgoed" het boekje "Zicht
op een vernieuwend landgoed" uitgegeven. Met
name de praktijkvoorbeelden uit het symposium zijn
gebundeld en zijn zo een handreiking geworden
voor eigenaren/ beheerders die hun bezit modern
en rendabel willen houden. Zeven landgoedeigenaren vertellen in het boek over de vernieuwende ontwikkelingen op hun landgoed, elk vanuit een ander
perspectief.
Belangstellenden kunnen het boek bestellen bij de
FPG, tel. 030-6934555. De kosten zijn f 25,-.

Braks voorzitter
Platform Hout
Gerrit J.M. Braks is met ingang van 20 januari jl.
benoemd tot nieuwe voorzitter van het Platform
Hout in Nederland. Hij volgt David Luteijn op, die
vanaf 1995 het voorzitterschap bekleedde. Luteijn
treedt terug omdat hij het voorzitterschap van
de Federatie Particulier Grondbezit op zich heeft
genomen. De voormalig landbouwminister Braks is
momenteel voorzitter van de CDA in de Eerste
Kamer en is daarnaast actief in diverse bestuursfuncties.
Het Platform Hout behartigt de belangen van het, bij
de bos- en houtketen betrokken, bedrijfsleven.

Nieuwe publicaties
Landschapsbeheer
Nederland
Eind maart verschenen bij Landschapsbeheer
Nederland twee nieuwe publicaties: het ARBOHandboek (een naslagwerk voor vrijwilltgerscoördinatoren) en het ARBO-Zakboek ( een handzaam
overzicht voor vrijwilligers). In het Handboek worden via alle mogelijke invalshoeken de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's beschreven. Ook verzekeringstechnische aspecten komen
aan bod, evenals de kwestie van aansprakelijkheid.
Uiteraard wordt ook beschreven hoe potentiële risico's geminimaliseerd kunnen worden. Voor de veldwerker is er het Zakboek, waarin de vrijwilliger nuttige tips en adviezen afgewisseld ziet met de meest
belangrijke informatie uit het handboek.Bij de totstandkoming van het Zakboek was het uitermate
belangrijk om een 'vertaling' van de wet- en regelgeving naar gewone mensentaal te realiseren. De
essentie van dit Zakboek is dan ook de toegankelijke stijl, die binnen de grenzen van het toch lastige
onderwerp optimaal inspeelt op een verdere vergroting van draagvlak voor het landschapsbeheer in
Nederland.

Hoe wordt Nederland
spannender?
Onder bovenstaande titel is tot en met 1 oktober een
tentoonstelling over de natuurontwikkeling in
Nederland te zien in Kasteel Groenveld te Baarn.ln
opdracht van de RVU maakte filmer Jan van den
Berg een gedramatiseerde docmentaire over de dilemma's van de natuurontwikkelingen in Nederland.
Zijn film 'Taming the Floods' ging op 17 maart in premiere tijdens het Wereld Water Congres in Den
Haag. Het thema van de film past precies in de
doelstellingen van Kasteel Groeneveld, namelijk
mensen nieuwgierig maken naar het veranderende
landschap om ons heen. Daarom presenteert men
een tentoonstelling om deze film heen,
De tentoonstelling confronteert de bezoeker met
verschillende natuurbeelden. De natuur gebonden
aan cultuur, de natuur in weilanden, langs sloten en
in bossen. Maar ook de nieuwe natuur wordt getoond: de natuur waar de mens niet of nauwelijks ingrijpt.
De tentoonstelling is te bezichtigen op dinsdag t/m
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vrijdag van 10-17 uur en op zaterdag, zondag en
feestdagen van 12-17 uur. Tel. 035-5420446.

Nederlands bos in beeld
De Stichting Probos overhandigde in januari jl. het
eerste exemplaar van het boekje 'Nederlands bos in
beeld' aan staatssecretaris Faber. Het boek geeft de
stand van zaken weer over het Nederlandse bos in
al haar facetten. Relevante cijfers over bos en bosbeleid onthullen, tezamen met informatieve teksten
en essays, wat er nu speelt in en rond het
Nederlandse bos (339.000 ha). Volgens de Stichting
Probos toont het boek aan dat het goed gaat met het
bos zelf. Wat betreft milieu en economie zijn eigenaren en beheerders afhankelijk van de overheid.
Hier ligt een taak voor politiek en bestuur. Met
"Nederlands bos in beeld' zullen oplossingen geboden moeten worden om het nog dit jaar vast te stellen
bosbeleid in de beleidsnota NBL21 van het ministerie
van LNB.
De publicatie is te bestellen bij de Stichting Probos
voor f 9,50. Tel. 030-6930130, fax: 030-6933621.

84

DLV Rentmeesters
De DLV Adviesgroep heeft per i januari jl. de DLV
Rentmeesters opgezet, een adviesorgaan voor beheerders van bossen, natuurterreinen, recreatieprojecten en agrarisch vastgoed. DLV heeft met name
kennis op het gebied van de juridisch administratieve aspecten van beheer van (nieuwe) landgoederen waarbij de kennis van wet- en regelgeving evenals economische, planologische, milieukundige en
ecologische aspecten belangrijk zijn. Beheerders
kunnen bij de rentmeesters terecht met vragen over:
- de ontwikkeling en beheer van landgoederen
(van bestemmingsonderzoek tot en met het beheer)
- inventarisatie programma beheer tot en met de
aanvraag van subsidies voor natuurbeheer
. - taxaties; voor de WOZ en de verkoop
- grond- en pachtzaken
- gebiedsvisies
- planschades
Voor meer informatie: DLV Rentmeesters, Dr. W.
Dreeslaan 1, Bennekom/ Postbus 7001, 6700 CA
Wageningen. Tel. 0317-491638.
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