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Studiekring KNBV: Hout
van wieg tot graf
Milieuvriendelijk imago van hout terecht?
Op vrijdag 1 oktober houdt de KNBV de Studiekringdag 1999 in het IAC te Wageningen. Titel van
de Studiekring is dit jaar: 'Hout van wieg tot graf.
Milieuvriendelijk imago van hout terecht?' Het thema
voor de studiedag is de zogenaamde life cycle analysis (LCA) van hout. Life cycle analysis is een
steeds vaker toegepaste methode om producten tijdens hun 'leven' te volgen op aspecten van energiebalans en milieubelasting. Doel van de studiedag is het vergroten van het inzicht in de
milieu-aspecten van het gebruik van hout, ook in
vergelijking met andere (bouw)materialen.
Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Hoe pakt de LCA van houtproducten uit? (methodiek en toepassingen van LCA)
- Waar komt welk hout vandaan en waar blijft het
(houtstroomanalyse / hergebruik)
- Welke invloed heeft hout op het milieu (milieu
gebruiksruimte, C02 vastlegging, verduurzaming)
- LCA van andere (bouw)materialen
- Sociaal-psychologisch-politiek complex (positie
houtproduktie t.o.v. andere bosfuncties, z.g. nimby (not in my back yard) effecten)
- Ecologische aspecten van LCA (rol van landgebruik, effecten op biodiversiteit als onderdeel van
de LCA van hout)
Wij raden u aan deze datum alvast te reserveren.
Nadere informatie over de sprekers volgt. Leden
van de KNBV krijgen automatisch een aanmeldingsformulier toegestuurd.

Discussie/excursiedag
KNBV: Certificering van
duurzaam bosbeheer en
houtverwerking
De KNBV houdt op 16 april een discussie/excursiedag over het onderwerp certificering van duurzaam
bosbeheer en over de verwerking van het gecertificeerde hout. Certificering van bosbeheer is op dit
moment in een belangrijke fase aangeland. De eer94

ste particuliere boseigenaren verkennen nu ook de
mogelijkheden en consequenties.
De dag wordt gehouden in en rond Apeldoorn: na
twee inleidingen in de ochtend zal een gecertificeerde houtzagerij worden bezocht en een particulier landgoed dat certificering overweegt. Discussiepunten zijn:
- Hoe vindt gescheiden verwerking van gecertificeerde partijen hout plaats, zowel fysiek als administratief, en
- Welke consequenties heeft certificering voor een
boseigenaar: welke informatie moet worden geleverd, welke eisen aan de bossamenstelling leveren wellicht problemen op, hoe zijn die problemen op te lossen.
De dag is eveneens toegankelijk voor niet-leden.
Belangstellenden moeten zich zo snel mogelijk aanmelden bij het secretariaat KNBV, De Voorwaarts
10, 7321 BT Apeldoorn. Leden van de KNBV hoeven zich niet aan te melden: zij krijgen een uitnodiging en het programma thuisgestuurd.
Meer informatie: A.F.M. Olsthoorn, tel. 0317477827.

Voorjaarsexcursie
Pro Silva
De voorjaarsexcursies van Pro Silva worden gehouden op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28
mei 1999. Het thema van de excursie is :
"Het bosbedrijf en de toepassing van Pro Pilva uitgangspunten". De excursies worden gehouden op
het landgoed Den Treek - Henschoten te Amersfoort.
Het is interessant om te zien welke effecten er bij het
bosbeheer met Pro Silva uitgangspunten op bosbedrijfsniveau te merken zijn en wat er in de toekomst
te verwachten is, De excursie-punten worden gericht op de voorbeelden van het beheer van nu en
van later. De discussie's zullen gaan over de financiële resultaten en de kwaliteit van (de duurzaamheid van) het bos voor hout en natuur. De voorbeelden in het bos zullen uiteraard een realistisch beeld
geven van wat kan en wat zou kunnen. Het zal de
deelnemers tot nadenken zetten over de principes
van het Pro-Silva beheer en de consequenties voor
later; "in hoeverre is het mogelijk met de Pro-Silva
uitgangspunten een goed functionerend bos te verkrijgen dat tevens als een gezond renderend bosbedrijf kan worden beschouwd?".
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Start van de excursies is om 10.00 uur, einde ca.
16.00 uur. De kosten, inclusief een gezamenlijke
lunch, bedragen fl. 30,- voor leden en fl. 40,- voor
niet-leden.
Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei 1999 schriftelijk bij het secretariaat van Pro Siiva aanmelden.
Binnen de organisatie van Pro Silva hebben dit
voorjaar wijzigingen plaatsgevonden. Gijs van Tol
heeft na vele actieve Pro Silva jaren het voorzittershamertje overgedragen aan Gerard de Baaij. Jaap
Paasman heeft zijn secretaris-functie overgedragen
aan Jeroen de Haas.
Het secretariaat van PRO SILVA is verhuisd naar de
MBCS te Velp. Postbus 109, 6880 AC VELP. Tel:
026 - 38 403 10, Fax: 026 - 38 403 15.

Alle Wageningse
proefschriften op Internet

Europese
bosarbeiderswedstrijden
in Oostenrijk
Op 22 en 23 mei worden in Langschlag in Oostenrijk
voor de derde maal de 'International Waldviertler
Championship' gehouden. Op zaterdag zullen de
bosarbeiders zich kunnen kwalificeren voor de
eindronde op zondag. Deelnemers aan de laatste
wereldkampioenschappen (1998) zijn automatisch
gekwalificeerd. Alle bosarbeiders uit Europa kunnen deelnemen. De wedstrijden worden gehouden
volgens de regels van het wereldkampioenschap.
Voor meer informatie en/of aanmelding: 'Verein der
Waldviertler Forstarbeiter', Bahnhofstrasse 195, A3921 Langschlag, tel. 02814-7334, fax: 028147334-4.

Alle Wageningse proefschriften, vanaf 1918 tot heden, zijn inclusief een samenvatting te vinden in de
doorzoekbare Wageningen Dissertation Abstractdatabank (htt://www.agralin.nl.wda). Deze databank wordt verzorgd door de Centrale Bibliotheek
van de Landbouwuniversiteit/PUDOC-DLO in samenwerking met de stichting Cereales. De databank is volledig opzoekbaar op naam, titelwoorden,
trefwoorden en naam van de betrokken promotor of
copromotor. Geïnteresseerden kunnen bovendien
gebruik maken van de mogelijkheid het volledige
proefschrift on line te bestellen.

Hulpacties in bomen
Veel boomverzorgers en groen voorzieners werken
op grote hoogte in bomen. Dit werk, vaak in combinaties met scherp gereedschap, brengt hoge risico's met zich mee. Ondanks een goede training en
scholing kan er altijd iets mis gaan. In bijna alle gevallen dat er iets mis gaat is de grondman de enige
die in staat is om handelend op te treden. IPC
Groene Ruimte heeft speciaal hiervoor de ééndaagse cursus "Hulpacties in bomen" ontwikkeld, waarin
dit onderwerp uitgebreid belicht wordt. Aan bod komen o.a. een praktijksituatie van een ongeval in een
boom met ernstige verwondingen, het opstellen van
een protocol voor doelmatig handelen in noodsituaties en het oefenen van verschillende reddingstechnieken.
Meer informatie: IPC Groene Ruimte, Jan Blaauw,
tel, 026-3550177.
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Rapport over biologisch
bos- en haagplantsoen
Bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen is een rapport verschenen van J. Bloksma en F.J.W. Schenk
'Kwaliteitscriteria voor biologisch bos- en haagplantsoen'. In dit onderzoek staan twee vragen en
de daarbij behorende antwoorden centraal:
- In hoeverre beperken de huidige kwaliteitsnormen voor bos- en haagplantsoen onnodig de ontwikkeling van biologische teelt? Uit de inventarisatie blijkt dat de toepassing van de huidige
normen in de praktijk weinig belemmeringen opleveren. Wel wordt er te weinig waarde toegekend aan de kwaliteit en te weinig zorg besteed
aan transport en uitplanten. Ook is er bijna altijd
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te weinig tijd om het gewenste plantsoen te bestellen. Daarnaast ligt de nadruk bij de kwaliteitsbeoordeling op lange onvertakte bomen, ook
wanneer het niet doelmatig is.
- Zijn er aanvullende kwaliteitscriteria nodig vanuit
maatschappelijke en ecologische gezichtspunten waardoor de biologische teelt van bos- en
haagplantsoen zich beter kan ontwikkelen?
Vanuit afnemers blijkt behoefte aan uitbreiding
van het kwaliteitsbegrip, en is meer informatie gewenst zodat doelmatiger gekozen kan worden.
Het Louis Bolk Instituut hoopt met dit rapport en bijdrage te leveren aan de discussie over hoe de gewenste kwaliteit te herkennen en te bewaken is in
het biologisch en het gangbare geteelde plantsoen.
De publicatie is verkrijgbaar door f 12,50 over te
maken op postgiro 3530591 t.n.v. het Louis Bolk
Instituut te Driebergen o.v.v. bestelnummer LB02
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