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BERICHTEN
Studiekringdag 1995
De Studiekring van de KNBV houdt op 29 september haar studiekringdag met als onderwerp
"Ecologie en beheer van beukenbossen". Vijf sprekers zullen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten: R. Peters (De toekomst van
het Nederlandse beukenbos), J. Fanta ( Ecologie en
dynamiek van West-Europese beukenbossen), S.
van der Werf (Kolonisatie door de beuk), J. Sevenster (Boombossen) en H.H. Bartelink/A. Oosterbaan
(Beukenteelt in gemengd bos). Dagvoorzitter is P.
Schmidt.
De Studiekringdag wordt gehouden in het IAC-gebouw, Lawickse Allee 11 in Wageningen van 9.30
uur tot 17.00 uur. Kosten: f 45,-- voor leden van de
KNBV, f 50,-- voor niet-leden en f 3 5 , - voor studenten. Aanmelden: schriftelijk bij de KNBV, Postbus
139, 6800 AC Arnhem samen met overmaking van
het bedrag op girorekening 90.84.88 t.n.v. penningmeester KNBV in Arnhem o.v.v. Studiekringdag
1995.

Cursus Larenstein
Op 28 en 29 september houdt het Transferpunt
Larenstein een cursus "Bosomvorming". In de verschillende beleids- en beheersplannen staat al dan
niet duidelijk aangegeven wat de toekomstige situatie van het bos zou moeten zijn. Er worden enkele
handvatten gegeven van de te nemen maatregelen,
Maar vaak is dit onvoldoende per opstand uitgewerkt waardoor er praktijkvragen open blijven.
Hierop wil de cursus antwoord geven door ter plekke de situatie te bekijken om in gezamenlijkheid met
de cursisten de meest doelgerichte oplossing te
vinden. De cursus is bedoeld voor allen die zich bezighouden met planning en praktisch beheer van
bossen. Meer informatie: 085-6695640.

Bedrijfsuitkomsten
particulier bosbouw
1993
Het LEI-DLO heeft in juli van dit jaar haar brochure
uitgegeven "Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse
particuliere bosbouw over 1993". Jaaroverzicht van
opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat in de particuliere bosbouwsector op basis van een representatief informatienet van 157 particuliere bosbedrijven met meer dan 5 hectare bos. Deze aflevering
bevat uitkomsten over 1993 en voorgaande jaren,
gespecificeerd naar oppervlakte bos en regio.

Daarnaast wordt verslag gedaan van de opbrengstprijzen van hout alsmede van de omvang van de
houtoogsl. In het verslagjaar waren de kosten beduidend hoger dan de opbrengsten, waardoor er
een negatief bedrijfsresultaat van gemiddeld 161
gulden per hectare resulteerde.
Met ingang van dit jaar zal het LEI-DLO overigens
ook jaarlijks voorlopige uitkomsten van het bedrijfsuitkomsten-onderzoek gaan publiceren. De voorlopige uitkomsten over 1994 zullen deze maand verschijnen.
"Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere
bosbouw over 1993" kost f 27,--, en is verkrijgbaar
bij LEI-DLO, Postbus 29703, 2502 LS Den Haag, tel.
070-3308330.

Brochure Stichting
Robinia
De "Stichting Robinia, stimulering Europees kwaliteitshout" is een vrijwilligersorganisatie die zich bezig houdt met het zoeken naar en het stimuleren van
het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven voor
tropisch hardhout en geïmpregneerd naaldhout.
Goede alternatieven zijn Europese houtsoorten met
een natuurlijke duurzaamheid, zoals robinia, tamme
kastanje en eik, die zonder behandeling buiten toegepast kunnen worden. De Stichting Robinia heeft
onlangs een nieuwe brochure uitgebracht waarin
o.a, aan de orde komen:
-Doelstellingen van de stichting Robinia
-Problematiek rond tropisch hardhout
-Natuurlijkle duurzaamheid van de verschillende
houtsoorten
-De soorten robinia, tamme kastanje en eik
-Overzicht toepassingsmogelijkheden Europees
hout
-Bosaanleg van robinia in Nederland
De brochure is te bestellen door f 5,-- over te maken
op postgiro 35.20.84 van de Stichting Robinia te
Wageningen o.v.v. "Bestelling brochure".

Oprichting Platform
Houtafval
Een achttal bedrijven uit de houtbranche heeft de
Stichting Platform Houtafval in het leven geroepen
met als doel het bevorderen van coördinatie en/of
samenwerking tussen ontdoeners van houtafval
enerzijds en gebruikers/verwerkers anderzijds om
sturing te geven aan stromen oud hout, zodat deze
zo effectief mogelijk verwerkt kunnen worden. De
uitgangspunten hierbij zijn:
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-dat oud hout maximaal milieuverantwoord en zo
hoogwaardig mogelijk hergebruikt of verwerkt
wordt,
-dat de houtafvalstroom integraal wordt aangepakt,
Er wordt niet alleen naar deelstromen gekeken,
maar naar het totale aanbod,
-dat het zoeken naar structurele hergebruik-of verwerkingsmogelijkheden centraal staat en dat vervolgens de inzamelstructuur daarop wordt afgestemd.
De stichting wil een platformfunctie vervullen waarop door aangesloten leden initiatieven kunnen worden ontplooid voor hergebruik of verwerking van
houtafval.
Activiteiten die de stichting gaat ondernemen zijn
o.a.:
-Het "matchen" van vraag en aanbod
-Het initiëren van noodzakelijk onderzoek naar hergebruik- en verwerkingsmogelijkheden
-Het verwen/en van fondsen voor onzerzoek
-Het vertegenwoordigen van de aangesloten leden
naar belanghebbende organisaties en overheidsinstanties
Voor meer informatie: Stichting Platform Houtafval,
A.P.J. Burghouts, Postbus 545, 7500AM Enschede,
tel. 053-836404.
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Nieuwe bossen in
Nederland
Onder de titel"Nieuwe bossen in Nederland" heeft de
stichting Face een boekje gepubliceerd over de voorwaarden waaraan bosprojecten in Nederland moeten
voldoen om voor medefinanciering door Face in aanmerking te komen. De voorwaarden omvatten eisen
ten aanzien van de contractpartner, het project, de wijze van aanleg en beheer en de aanvraag. De publicatie gaat ook in op de hoogte van de bijdrage.
Het boekje is bestemd voor iedereen die een aaneengeloten stuk grond (meer dan 10 hectare) wil bebossen met duurzame boomsoorten. Vooral gemeenten,
bos- en landgoedeigenaren, agrariërs en organisaties
voor beheer van natuur- en landschap tonen grote belangstelling voor medefinanciering van hun plannen.
Essentieel voor Face is dat de door haar gefinancierde
bossen minimaal 99 jaar in stand blijven en boomsoorten omvatten die van nature in het gebied voorkomen.
Face financiert geen korte omloop-bossen die houtproduktie als primaire functie hebben.
Het boekje is kosteloos aan te vragen bij de Stichting Face, Postbus 575, 6800 AN Arnhem, tel. 085721631.
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