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BERICHTEN
Herziene uitgave Tussen
beplantingsplan en
eindbeeld'
TUSSEN BEPLANTINGSPLAN
EN EINDBEELD

vanuit ecologische principes en aandacht voor sociale veiligheid zijn in het gehele boek verwerkt.
Het boek telt 500 pagina's en is te bestellen bij IPC
Groene Ruimte, Postbus 393, 6800 AJ Arnhem, tel.
026-3550111. De prijs is f 75,00.

European Tree Planting
Day

HET BEHEER VAN BOSPLANTSOEN

Op 8 juni werd in Hyvinköa (50 km ten noorden van
Helsinki) de officiële happening rond de Europese
Boomplantdag gehouden, De Europese Boomplantdag is een initiatief van de Stichting Nationale
1PC groene ruimte
Boomfeestdag in Nederland. De eerste Europese
werd vorig jaar gehouden in het kanPROFESSIONALS IN P R A K Tl I K T R A I N I N Boomplantdag
fi
toor van de EU in Brussel, bij het gebouw 'Justus
Lipstus', waar de Europese Raad van Ministers zeOnlangs is de geheel herziene en aangevulde druk
telt. Het initiatief werd overgenomen door de UEF,
verschenen van het boek Tussen beplantingsplan
de Union of European Foresters. Op haar verzoek
en eindbeeld; het beheer van bosplantsoen'. Dit
organiseerde de Union of Finish Foresters op 8 juni
boek is in 1989 voor het eerst uitgegeven bij IPC
jl. de Boomplantdag in Finland. Tegelijkertijd werd
Groene Ruimte. Inmiddels zijn meer dan 10.000
het driejaarlijkse congres van de UEF gehouden.
exemplaren verkocht. Het boek is een praktische
Het onderwerp was bosbeheer in Europa met als
leidraad bij het ontwerpen, aanleggen en beheren
subonderwerpen certificering en de rol van de eïvan bosplantsoenbeplantingen. De auteurs P.
gendomssituatie hierop. Op een particulier landReuver en I. van den Hoven hebben bij deze herziegoed van ca. 4.000 ha werd door de deelnemers
ning gekozen voor een geheel nieuwe opzet. In het
aan het congres berk en spar geplant, terwijl de
eerste deel worden de theoretische achtergronden
bosgeesten ronddwarrelden. De schoolkinderen uit
met betrekking tot ontwerp, aanleg en beheer behet nabijgelegen dorp vormden het decor. UEFschreven, in het tweede deel komen bestaande
voorzitter Cees Mo! riep op om de Europese
praktijksituaties aan de orde, waarbij beheeroplosBoomplantdag tot een traditie te maken en in het
singen aangedragen worden. Actuele ontwikkelinvoorjaar van het jaar 2000 een Milleniumbos te plangen in de groene ruimte, zoals aanleg en beheer
ten in elk Europees land.
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