BERICHTEN
Zorg voor bossen

Boom-Bos-Hout

Nederland is een van de westerse landen die de
arme gebieden in de wereld vertellen hun bossen in
stand te houden en nieuwe bossen aan te leggen,
terwijl ze vroeger zelf hun bossen op grote schaal
hebben opgeruimd. Daarom moeten ze niet alleen in
de Derde Wereld een goed bosbeleid bevorderen,
maar ook zelf het goede voorbeeld geven. En daaraan ontbreekt veel, ook in ons land.
Dat is de kern van de boodschap in een brief die de
Stichting Bos en Hout uit Wageningen aan de
Tweede Kamer zond. Nederland is een van de bosarmste landen in de westerse wereld, met alle gevolgen van dien voor recreatiemogelijkheden, natuur
en milieu, maar ook voor de houtvoorziening. Geen
land ter wereld moet per inwoner zoveel hout invoeren als ons land. De Stichting Bos en Hout, waarin
bedrijfsleven en overheid samenwerken, heeft berekend dat wij de jaarlijkse houtoogst van 2 a 3 miljoen
ha bos elders in de wereld nodig hebben om onze
behoefte aan houtprodukten te dekken. De stichting
vindt het onbegrijpelijk dat de regering haar subsidie
aan de bosbouw met 25 % wil verminderen, een
subsidie die toch al minimaal was. Zij vraagt de
Tweede Kamer deze beknotting ongedaan te maken.

Onder de titel Boom-Bos-Hout zullen boomkwekerij
Ton van den Oever bv, de Bomenstichting, het Centrum Hout en de Stichting Bos en Hout gezamenlijk
deelnemen aan de Floriade die dit jaar gehouden
wordt in Zoetermeer. Naast deze vier deelnemers
zijn 13 bedrijven en organisaties bereid gevonden
om mankracht en materiaal ter beschikking te stellen
voor Boom-Bos-Hout.
De inzending wordt gekenmerkt door diverse "afdelingen", zodat alle deelnemers de kans krijgen hun
eigen boodschap uitte dragen zonder het gezamenlijke thema teniet te doen. De afscheidingen zijn zo
ontworpen dat het geheel toch doorzichtig blijft door
het gebruik van grote leilinden en open hekwerken.

Wat de uitbreiding van het bosareaal op landbouwgronden betreft wijst de stichting er op dat de minister een te rooskleurig beeld schept als hij zegt dat tot
dusverre de helft van de geplande aanleg is gerealiseerd. Sinds de braaklegpremie voor de boeren met
een kwart is verlaagd, is er vrijwel geen bos meer
aangelegd. De Stichting Bos en Hout pleit dan ook
voor een hogere premie.
Verder dringt de stichting aan op een consequent
overheidsbeleid van de regering: "Het mag niet zo
zijn dat Nederland in verband met de bospolitiek een
dringend beroep doet op andere landen, onder
meer de ontwikkelingslanden, en zelf in gebreke
blijft".

Personen
Recentelijk is bij Groencentrum Tonsel bvte Harderwijk de heer dr. A. Teuben aangesteld als milieutechnisch-ecologisch adviseur. In deze functie zal hij ondersteuning verlenen aan de ontwikkeling en de
begeleiding van de diverse ecologische projecten
binnen de werkmaatschappijen van Groencentrum
Tonsel b.v. Naast de scholing van de eigen medewerkers op het gebied van ecologisch groenbeheer
worden tevens educatieve bijeenkomsten georganiseerd voor derden. De heer dr. A. Teuben heeft zijn
studie biologie gevolgd aan de Rijksunisversiteit te
Utrecht met als specialisaties ecologie, vegetatiekunde en milieukunde. Daarna is hij vijf jaar werkzaam geweest bij de VU te Amsterdam waar hij vorig
jaar promoveerde op het bodemecologisch proefschrift "De rol van de bodemdieren en micro-organisme in het ecosysteem", handelend over afbraakprocessen van organisch materiaal en de
boedemvruchtbaarheid. De heer Teuben is tevens
actief geweest in een landinrichtingscommissie in
de provincie Utrecht.

Forumavond
Forumavond getiteld "Landbouw, Natuur en Verdroging", t.g.v, 12e lustrum SSR-W. Tijd: woensdag 26
februari om 20.00 uur. Voorzitter: prof. dr. ir. Feddes.
Sprekers: drs. G. W. Lammers (LNV), drs. A. C. Garritsen (Natuurmonumenten), ir. S. van Dijk (Landbouwschap). Plaats: de Aula (Generaal Foulkesweg
1) te Wageningen. Toegang: f 2,50 voor studenten
en f 5,- voor niet-studenten. Inlichtingen: Lustrumcommissie Aquatique der SSR-W, tel. 08370-19006.
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