BERICHTEN
Symposium: "Werken
aan nieuwe natuur"
Het IBN en het IKC-NBLF organiseren op 14 en 15
oktober een groot symposium onder de titel "Werken
aan nieuwe natuur". Dit tweedaags symposium is
een voortzetting van de reeks die De Dorschkamp en
het RIN jaarlijks organiseerden met de directies BLB
en NMF. "Werken aan nieuwe natuur" gaat op praktische wijze in op de planning van de natuurbescherming in Nederland in de jaren negentig. Daarbij
wordt gekozen voor gezichtspunten die afwijken van
de tot nu toe gangbare natuurbescherming. Het accent ligt op grootschalige ontwikkelingen en het
creëren van nieuwe ecologische netwerken. De kosten van het beheer moeten worden gedrukt, o,a.
door het streven naar spontane ontwikkelingen. Er
zou een ruimtelijke scheiding moeten komen tussen
gebruiksfuncties. Het symposium zal ingaan op de
uitwerking van plannnen en maatregelen op lokaal
niveau, zowel qua inrichting als qua beheer. Kennisuitwisseling tussen onderzoekers, voorlichters, beheerders en inrichters staat centraal. Zowel op overheidsniveau als op provinciaal en gemeentelijk
niveau zal aan de problematiek aandacht worden
besteed. Tot nu toe is voornamelijk in één richting
gewerkt: van de rijksoverheid naar de overige betrokkenen. Dit symposium wil daar verandering in
brengen. Daarom zullen ook inrichters, beheerders,
provincies, gemeenten en schappen een uitgebreide inbreng hebben in het programma.
Het symposium wordt gehouden in congrescentrum
De Blije We relt in Lunteren. Op de eerste dag is er
ook een avondprogramma. De kosten zijn f 210,(incl. syllabus, twee lunches en een diner). Ook bestaat de mogelijkheid om te overnachten.
Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij het
IBN, afdeling Communicatie, tel. 08370-95415.

Symposium
"De toekomst
van beekdalen"
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De Stichting Natuur en Milieu houdt op 25 november
in samenwerking met Natuurmonumenten en enkele milieufederaties het symposium "De toekomst
van de beekdalen". Centraal staat het concrete herstel van veel zwaar aangetaste beekdalen in ons
land. Inleidingen over onder meer het ecologische
"einddoel" voor diverse landschappen, het gewenste milieuhygiënische en ruimtelijke beleid en
plannen voor beekdalherstel. Er is tevens een uitge-

breide posterpresentatie van tientallen herstelacties,
variërend van een nieuwe kronkel in een rechtgetrokken beek tot toekomstvisies voor grensoverschrijdende beekdalen of beken in en rond de stad.
Aanmelden: Stichting Natuur en Milieu, Utrecht, tel.
030-331328.

Dagelijks Bestuur
Vakgroep Bosbouw
Met ingang van 27 mei 1992 is het dagelijks bestuur
van de vakgroep Bosbouw van de Landbouwuniversiteit als volgt geformeerd: voorzitter dr ir P. Schmidt,
secretaris dr F.J.J.M. Bongers, en leden prof. ir A. van
Maaren, prof. dr Ir R.A.A. Oldeman, ir K.F. Wiersum
(contactpersoon onderzoek), drs A. M. Filius (contactpersoon onderwijs), mw R. Schulting.

Hinkeloord Reports
Sinds 1 juni 1992 geeft de Vakgroep Bosbouw van
de Landbouwuniversiteit een nieuwe reeks rapporten uit, genaamd Hinkeloord Reports. In deze reeks
worden verslagen van onderzoek, zowel in Nederland als in de tropen, van vakgroepmedewerkers
opgenomen, waarin meer gegevens worden vermeld dan in wetenschappelijke artikelen gebruikelijk
is. Onderwerpen betreffen de bosbouw in de

Een betrouwbare makker...
Een Husqvarna motorkettingzaag is bestand tegen veel*
vuldig en langdurig gebruik en dankzij het lage gew i c h t is er makkelijk mee te werken. Door de goede
balans en do ergonomische vorm raakt u minder snel
vermoeid.
In veiligheid is Husqvarna al jaren toonaangevend.
Volautomatische kettingrem, kettingvanger, zaagbladbladbescherming, beschermbeugel, veiligheidsvergrendeiing^anti vibratiesysteem etc.... bij
Husqvarna is dat vanzelfsprekend en dus
standaard.
Daarnaast is er nog een breed
scala van veiligheidskleding en toebehoren.
Ga eens langs bij u w Husqvarna Bos & Tuin dealer; hij
weet er alles vanl Bellen met Husqvarna Bos & Tuin kan
natuurlijk ook (tel. 0 3 4 9 8 - 8 8 8 8 ) .

iOHusqvarnai
BOS&TUIN
Husqvarna Boi & Tuin - De Nort 20 - 3931 NG WOUDENBERG
Tal. 03498-8888 - Fax. 03498-5440
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breedste zin. Ook rapporten opgesteld in opdracht
van derden kunnen in deze reeks ondergebracht
worden, De rapporten kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven zijn.
Deze reeks werd geopend met het afscheidscollege
van Dr Ir J.H.A. Boerboom 'De vegetatie van een
tropisch hooggebergte (Venezuela)', gevolgd door
het in opdracht van het IKC-NBLF opgestelde praeadvies 'Maatregelen om de gevolgen van eutrofiring
en verzuring in bossen tegen te gaan' (auteurs J M
Klap & P. Schmidt). Deze en volgende rapporten
kunnen tegen betaling bij de \fakgroep Bosbouw
(postbus 342, 6700 AH Wageningen) besteld worden.

Hongaren op bezoek
In de week van 21 t/m 25 september zullen, in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen
de Hongaarse en de Koninklijke Nederlandse Bos-

bouw Vereniging, 12 Hongaarse bosbouwers een
bezoek brengen aan Nederland De groep zal o,a.
aanwezig zijn op vrijdag 25 september tijdens de
borrel en het diner van de KNBV/Studiekring Najaarsbijeenkomst tussen 17,30 en 20 uur in het IACgebouw aan de Lawickse Allee 11 in Wageningen,
Hieronder vindt u de hoofdpunten uit het excursieprogramma:
Maandag 21 september; Bospolitiek, Onderzoek,
Beheer Kroondomeinen
Dinsdag 22 september: Deltagebied, Westerschouwen en Grevelingen
Woensdag 23 september: Boomkwekerijen Zundert,
Landgoed de Utrecht
Donderdag 24 september: Flevopolders, Landgoed
Middachten
Vrijdag 25 september: Amsterdamse bos.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met M.M.G.R. Bol, Commissie Hongarije, tel. 085-451737,

In Memoriam Josina J.M.H. Willinge Gratama-Oudemans
Het overlijden van Joos Willinge Gratama-Qudemans op 1 mei jl. betekent voor de Nederlandse
bosbouw een verlies van een opmerkelijke figuur.
Zij was de laatste nakomeling van de stichter van
Schovenhorst die als directeur het beheer over
het landgoed voerde, leder die wel eens op
Schovenhorst op bezoek is geweest -en dat zijn
zeer velen- heeft ervaren met welk groot enthousiasme zij zich voor het beheer van het landgoed
inzette, Ook nog in de laatste maanden, getroffen
door een ongeneeslijke ziekte en door het overlijden van haar echtgenoot, had de zorg voor het
voortbestaan van Schovenhorst haar onverminderde aandacht. Zij slaagde erin zodanige regelingen te treffen dat het voortbestaan en het beheer van dit bijzondere landgoed voor de
toekomst zijn veilig gesteld.
Joos had als dendrologe een bijzondere affiniteit
met de collecties boomsoorten die Schovenhorst
bergt, maar daarnaast wist ze door een scherpgevoerd beheer de bosexploitatie de laatste jaren met een positief saldo af te sluiten. Aan de
collecties en aan de nauwkeurige documentatie
van het beheer gedurende vele decennia is door
de jaren heen voor de Nederlandse bosbouw
veel kennis ontleend. Ook gedurende de vijfentwintig jaren dat Joos het beheer voerde hebben
vele studenten, zowel van de Landbouw Universiteit Wageningen als van de Bosbouw en Cultuurtechnische School, met haar hulp en aan-

dacht een afstudeeronderwerp gevonden en uitgewerkt, er een deel van hun praktijktijd doorgebracht of op zijn minst er een aantal excursies
meegemaakt. Daarbij was "de Werkstee" een op initiatief van de Nederlandse Bosbouwvereniging in 1948 tot standgekomen werkruimte- een
ideaal onderkomen bij hun studies. Maar niet
alleen onderzoekers en studenten waren te gast.
Ook individuele bezoekers en talloze excusies
met deelnemers van diverse nationaliteiten en
zeer uiteenlopende pluimage werden ontvangen
en door Joos op deskundige wijze rondgeleid.
Voor sommigen betekende het een eerste kennismaking met bosbouw of het beheer van een
landgoed voor anderen, zoals de leden van de
mycologische vereniging of de dendrologische
vereniging, was het een bijna jaarlijks terugkerend bezoek, weer anderen kwamen in het kader
van wetenschappelijk onderzoek. Voor allen was
het echter zeker dat hun verblijf op Schovenhorst
met Joos' deskundige begeleiding zinvol was. En
niet zelden ging zo'n bezoek gepaard met een
buitengewoon hartelijke en royale ontvangst,
Kortom, zeer velen zullen zich Joos blijven herinneren als de enthousiaste, altijd actieve beheerster van het landgoed waaraan ze ook door familiebanden zo zeer was verknocht.
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J. Verkoren
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• Lengte: 1, 2 of 2,50 • Doorsnee: 8-40 cm
• Kwaliteit: vers, kromming toegestaan,
verkleuring mag; geen rot
Tel. en lax: 05284-2808, b.g.g. 05284-1493

ELCO bv

Loonbedrijf - Hoveniers &
Cultuur Technische
Werken

DR. DE QUAYWEG 101
• r i - i 5424 SP GEMERT
2 M R
TEL. 04921 -9254
O
v
FAX 04921 -9222

RENTMEESTERSKANTOOR

W. SPECHT GRIJP
gevestigd te 2103 AA Heemstede,
Groenendaalkade 4,
Telefoonnummer 023 - 284860
Ing. T. J. Willemink
Beëdigde
Ing. J. H. Willemink
rentmeesters

plantée

Internationale vakbeurs voor tuin en tuinbouw

In
Frankfurt
begint
de oogst
in
september

Want dan presenteert de Plantec in het hart van Europa een
kompleet overzicht van da tuinbouwwereld. De Plantec toont
planten, techniek, dienstverlening en bloemisterij-artikelen.
Een uitgebreid omlijstend programma met speciale
shows, beroepsmanifestaties enz. rondt het aanbod af. Met
onderstaande coupon kunt u uitgebreidere informatie
aanvragen.
Plantec'92
Messe Frankfurt
Vertegenwoordiging Nederland .
Keiiers gracht 690, NL-1017 EV Amsterdam
Tel.: (020) 6238744. Fax: (020) 6201456

Kunnen U van dienst zijn bij:
- het beheer van landelijke
eigendommen;
- het verrichten van taxaties van
onroerende goederen;
- bemiddeling aan- en verkoop;
- verpachtingen
- onteigeningen;
- diverse grond- en pachtzaken
etc.
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Pa stcoda/Wa • n plaats

Frankfurt am Main,
24.-27.9.1992

Messe
Frankfurt

