I I I . • . » • • J U n i m m urn l I L I —l

i I Ii

• li

II i i i

i ,

i

) ^ II

I I i I i n u . i f c i . i l • •«., • IM • u m | | n i m m in», 11 1 1 ^ 1 —

BERICHTEN
Gevonden
Na de KNBV-excursie naar Duitsland is in de bus
een paar laarzen achter gebleven. De eigenaar
wordt verzocht zich te melden bij Teun Winkelman,
tel. 085-778315.

Klaverblad Aanmoedigingsprijs voor
Stichting Robinia
De Stichting Robinia heeft vorige maand de
Aanmoedigingsprijs, ter waarde van f 5000.-, ontvangen van de stichting Klaverblad, Deze jaarlijkse
prijs werd toegekend aan Robinia omdat de doelstellingen en de ideeën van de stichting Robinia als
hel meest inspirerende maatschappij-vernieuwende initiatief werden beoordeeld.
De onafhankelijks stichting Robinia zet zich in voor
de stimulering en promotie van Europees kwaliteitshout dat als vervanging kan dienen voor tropisch
hardhout en van de op milieubelastende wijze verduurzaamd naaldhout. In het voorjaar van 1992 zijn
op 14 plaatsen verspreid over Nederland proefvelden aangelegd met robinia's: drie Hongaarse selecties zijn hiervoor geïmporteerd. In Hongarije legt
men zich sinds de jaren '50 al toe op het selecteren
van robinia's met een goede stamvorm en goede
produktie-eigenschappen. Nu zijn in totaal 70,000
boompjes geïmporteerd. Over ongeveer tien jaar
zullen de eerste opbrengsten al te verwachten zijn,
met name voor paalhout.
Naast een vervanger voor tropisch hardhout is robinia tevens een vervanger voor inlands eiken. Het
duurt ongeveer een eeuw voor een produktiebos
met eiken geoogst kan worden, terwijl robinia al na
dertig jaar rijp voor de zaag is. Ook het hout dat de
uitdunning oplevert, na ongeveer tien jaar, is ideaal,
want robiniahout is keihard. Onze voorvaderen wisten dat al, want zij gebruikten het veel voor wielspaken e.d.
De stichting Klaverblad werd in '77 opgericht ais

"Fonds tot bevordering van maatschappij ontwikkeling", De geldmiddelen komen ter beschikking
dankzij het NPl, Instituut voor Organisatie
Ontwikkeling. De stichting Klaverblad stelt zich ten
doel mensen te stimuleren en te ondersteunen die
aan maatschappij-vernieuwende initiatieven werken
en nog over onvoldoende geldmiddelen beschikken.

Aanleg 40 ha bos in Beesd
Begin november is een officieel begin gemaakt met
de aanleg van 40 ha bos op het landgoed
Mariënwaerdt te Beesd in de gemeente Geldermalsen. Dit geschiedde op symbolische wijze door
het planten van een bruine beuk door de heer Ed
Nijpels, burgemeester van Breda en voorzitter van
de Stichting Face die deze aanplant mede-financiert.
Het nieuwe bos zal bestaan uit eiken en essen.
Hiermee wordt de trend doorbroken om op particuliere terreinnen slechts bomen te planten die een
korte omlooptijd hebben, zoals populieren. De
stichting Face draagt 196.000 bij aan het nieuwe
bosproject.
Face (Forests Absorbing Carbondioxide Emission)
is een initiatief van SEP (NV Samenwerkende
Electriciteits Produktiebedrijven) en heeft als doel
bossen aan te leggen die kooldioxyde (002) uit de
lucht op een duurzame wijze binden. Gedurende 25
jaar wil de stichting met een bedrag van een half
miljard gulden de aanplant van 150.000 ha bos financieren. Gezien de beperkte mogelijkheden in
Nederland wordt slechts 200 ha per jaar in ons land
gerealiseerd. De overige bossen komen in de
tropen en Oosteuropa. Eerder dit jaar werden er al
projecten gestart in Leeuwarden (120 ha), Maleisië
(25.000 ha) en onlangs in Tsjecho-Slowakije (16.000
ha).
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NIAB
PROCESSOR
STAATSBOSBEHEER
HOUTVERKOOP
Het Regiohoofd van het
Staatsbosbeheer Regio
Rivierenland zal
woensdag 27 januari
1993, mede namens de
Regiohoofden van het
Staatsbosbeheer van de
Regio's Brabant-West en
Peel en Maas, in het
Regiokantoor, De La
Sallestraat 10 te Heesch
± 10.000 m3 hout in het
openbaar bij inschrijving
verkopen.

^ÉNIAD
TRAKTOR PROCESSOR

Het te verkopen hout is verdeeld
over 21 partijen:
Regio Brabant-West
13 partijen
Regio Rivierenland
1 partij
Regio Peel en Maas
7 partijen

± 5500 m3
± 1000 m3
± 3500 m3

Nadere omschrijving van
de partijen en de
voorwaarden zijn vanaf 4
januari 1993 verkrijgbaar
bij het regiokantoor van
de regio Rivierenland, De
La Sallestraat 10, 5384
NK Heesch, telefoon:
04125-8111

IMPORTEUR VOOR
DE BENELUX EN
DUITSLAND

BOS - NOORDWIJK
LOSPLAATSWEG 11A-13A
2201 CT NOORDWIJK.
Telefoon: 01719 - 18440
Telefax: 01719 - 20506
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