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EFI op Internet
Onder de naam http://www.efi.joensuu.fi/ kunt u het
European Forest Institute (EFI) vinden met EFI news,
informtatie over EFI activiteiten en andere bosbouw
informatie. De EFI leden worden verzocht hun bijdrage in te zenden, en uw home page kan worden
opgenomen in de EFI ledenlijst.
Kijk eens bij http://www.efi.joensuu.fi/members/

PHLO-cursussen
Belangstellenden kunnen begin volgend jaar weer
een tweetal cursussen volgen bij de Stichting PostHoger Landbouwonderwijs.
Op 29 en 30 januari en op 5 en 6 januari is dat de
cursus "Ecologie in beleid en beheer van stad en
land". De cursus is bedoeld voor afgestudeerden
die in hun dagelijkse werk worden geconfronteerd
met problemen van natuur- en milieubeheer en behoefte hebben aan het verkrijgen of vergroten van
de elementaire ecologische kennis, vereist om de
problemen te kunnen analyseren en oplossingsrichtingen te kunnen beoordelen.
Op 12, 13, 19 en 20 februari wordt de cursus "Bestuurlijke dynamiek in de groene ruimte" gegeven.
Het doel van deze cursus is inzicht verschaffen in
de veranderde bestuurlijke verhoudingen en de
houding van de participanten bij het inrichtringsproces. Daarnaast wordt informatie gegeven over de
mogelijkheden van inrichting en beheer in verschillende projecten.
Voor meer informatie en/of aanmelding: Bureau
PHLO, Postbus 8130, 6700 EW Wageningen, tel.
0317-484093.

Recreatie lijkt particuliere
bosbouw in de rode
cijfers te houden
Het Nederlandse particuliere bosbedrijf was in 1996
opnieuw verliesgevend. Het bedrijfsreslutaat was
gemiddeld min vijftig gulden per hectare. Daarmee
was het verlies groter dan in het voorgaande jaar,

maar minder groot dan begin jaren negentig. De
houtopbrengsten verminderden aanzienlijk ten opzichte van 1995 en de koslen voor door derden uitgevoerd werk en (eigen) arbeid in het kader van het
Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) werden niet
helemaal gecompenseerd door subsidiebedragen.
In 1996 zijn bij wijze van proef kosten en opbrengsten toegerekend aan de functies die het particuliere bos vervult. De eerste resultaten laten zien dat
het negatieve saldo van vijftig gulden per hectare
voor een groot deel kan worden toegeschreven aan
de hoge kosten voor recreatie; de houtproductie
daarentegen is winstgevend. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten over 1996, die zijn samengesteld
door het Landbouw-Economisch Instituut (LEIDLO). De definitieve bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1996 verschijnen in december dit jaar in Periodieke Rapportage
29-96.

Projectovereenkomst
Innovatie en Praktijk Centrum Groene Ruimte en
Internationale Hogeschool Larenstein hebben onlangs een projectovereenkomst getekend met de
Nederlandse Ambasade in Suriname. Het project
betreft de wederopbouw van het bosbouwkundig
opleidingscentrum Jan Starke (JSOC) te Zanderij in
Suriname. Het opleidingscentrum moet worden omgevormd tot een bloeiende praktijkopleiding waar
de laatste inzichten in bosexploitatie en duurzaam
beheer van regenwoud en natuur worden onderwezen. Om dit te bereiken worden in de komende vier
jaar de gebouwen en andere onderwijsvoorzieningen van het JSOC hersteld. Tegelijkertijd zal onder
deskundige leiding van IPC Groene Ruimte en
Hogeschool Larenstein worden gewerkt aan het
vernieuwen van lesprogramma's, hervatting en intensivering van de opleidingen en het trainen van instructeurs. Het project is op 1 november jl van start
gegaan.
Het JSOC zal vooral het lagere kader opleiden en
praktijktechnische ondersteuning geven aan de kaders. De eerdere samenwerking tussen het JSOC
en beide Nederlandse opleidingscentra wordt met
dit project hersteld. De oprichter van het JSOC, Jan
Starke, was oudleerling van Larenstein.
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Bos en natuur als bouwsteen
Op 12 februari 1998 wordt in Arnhem het
symposium "Bos en Natuur als
Bouwsteen" gehouden. Het symposium is
een initiatief van de KNBV (Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging), BNS
(Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen) en NVTL (Nederlandse Vereniging
voor Tuin- en Landschapsarchitectuur).
Het doel van het symposium is zicht te krijgen op
de belemmeringen die er blijkbaar in de stedebouw,
bosaanleg en natuurontwikkeling zijn:
- Er komen steeds meer signalen uit de markt dat
de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijke
factor is geworden bij de keuze van de woning en
de woonomgeving. Woningen nabij bossen en
water zijn in trek.
- Steeds vaker wordt er gesproken over de integratie van de "Rode en Groene plannen". De Visie
Stadslandschappen van LNV spreekt over robuuste
structuren in en om de stad, over nieuwe landgoederen, maar nog niet over een integratie
van de bosuitbreiding en de natuurontwikkeling
met stedebouw. Het blijft bij voornemens. Er blijken
belemmeringen te zijn.
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Middels het symposium willen de drie initiatiefnemers deze belemmeringen in kaart brengen. Op
het symposium komen de betrokken actoren aan
het woord:
- de beleidsmaker,
- de gemeente,
- de stedebouwer,
- de landschapsarchitect,
- de financier,
- de grondeigenaar en
- de projectontwikkelaar.
Uiteindelijk zullen de KNBV, de BNS en de NVTL gezamenlijk advies uitbrengen aan de verantwoordelijke ministers, de provinciale besturen en de politieke
organen.
Het symposium wordt gehouden in Musis Sacrum in
Arnhem. Voor meer informatie over het programma
en reserveringen kunnen belangstellenden contact
opnemen met het secretariaat van de KNBV, tel.
026-3778221. Leden van de KNBV en abonnees
van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift en/of de
Blauwe Kamer krijgen binnenkort een brochure met
een aanmeldingsformulier thuisgestuurd.
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