voor de fondsen gezamenlijk) en
voor een betere afzet van hout.
- Bosbouwkundig gezien kunnen teakplantages zo in de toekomst in omlopen van 20-25 jaar
wel degelijk een behoorlijke groei
vertonen en valt er veel doelmatiger te beheren dan nu.
Wanneer deze kansen worden
benut, dan zal een deel van de
aangelegde plantages kunnen
doorgroeien tot ouder bos, waarmee kwaliteitshout van het gewenste prijsniveau op de markt
kan komen.

De rol van bosbouwers
Ontegenzeglijk is het vakgebied
van de bosbouwers aan het eroderen. Dat heeft vooral te maken
met maatschappelijke ontwikkelingen waarbij andere groeperingen dan bosbouwers kansen benutten om bossen in hun domein
op te nemen of waarbij bosbouwers zelf de aandachtsvelden
buiten het vakgebied leggen.
Niettemin leert de geschiedenis
dat ons vak niet alleen voor bos-

bescherming en voor duurzaam
beheer van bossen een belangrijke bijdrage kan leveren, maar
ook in situaties waar gedegradeerde gronden of leeggekapte
bossen moeten worden hersteld.
Uit pure plantages zijn duurzame
en multifunctioneel te beheren
bossen voortgekomen, hoewel in de context op het moment van
planten - de aanvankelijke doelstelling veel beperkter was.
Bij de bosbouwers van de robiniateelt is het gat tussen een
idealistische en een realistische
doelstelling nog behoorlijk groot.
In hun publikaties wordt dat overigens open getaleerd (NBT nrs 2
en 5 2000).
Hoewel bij teakplantages het beleggingskarakter vaak nog te dominant is, hebben enthousiaste
'bosbouwers' op grote schaal bomen aangeplant. De beplantingen hebben voldoende potenties
om er nu met meer bosbouwkundige kennis tegenaan te gaan.
De deelname van bosbouwers

aan dergelijke projecten dient
daarom verder te worden gestimuleerd. De horizon van de beleggers zal dan mogelijk kunnen
worden verlegd naar duurzaam
groen.
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i BERICHTEN
Over tekenbeten en de
ziekte van Lyme
De Stichting SAAG werkt al een aantal jaren aan een
intensieve voorlichtingscampagne over de risico's
van tekenbeten en de ziekte van Lyme. Op uitnodiging van de MBCS zal de heer Meijer vertellen over
teken en tekenbeten, over de symptomen van de
Lyme-ziekte en wat je kunt doen om de ziekte te

voorkomen en welke behandelingen er zijn als je de
ziekte van Lyme hebt.
Veelvoorkomende vragen, zoals: in welke tijd is de
besmetting het grootst, wat kan ik er zelf aan doen
om te voorkomen, hoe kan ik zien dat ik de ziekte
heb en vele andere vragen worden beantwoord. De
Aula van de MBCS is op 7 februari om 15.00 uur
voor iedereen die geïnteresseerd is open. De lezing
duurt tot 17.00 uur. Het adres is: MBCSVelp,
Laarweg 2a, Velp, tel. 026-3840310.
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