BERICHTEN
Najaarsbijeenkomst
KNBV
De najaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging, waarover in het vorige nummer van
Bosbouw reeds bericht werd, wordt dit jaar op 12 en 13
oktober in het Postiljon Motel in Arnhem - voor wat betreft
het vergader-en lezingengedeelte-gehouden. Hetthema
van de bijeenkomst is dit jaar "Onbehandeld bos" (bos
waarin werkzaamheden als zuivering, stamtalreductie, vellen/neerdrukken en onrendabele dunningen, niet of nauwelijks hebben plaatsgevonden).
Aanleiding hiervoor is het wegvallen van subsidie op onrendabele werkzaamheden, waarbij zich de vraag voordoet of voor een goede ontwikkeling van het bos al deze
inspanningen wel noodzakelijk zijn. De overheid is kennelijk van mening dat het allemaal minder intensief kan. Bij
de excursies, die zowel de eerste als de tweede dag zullen
plaatsvinden, worden ongeveer 30 jaar oude bospercelen,
waar sinds de aanleg niet of nauwelijks is ingegrepen,
bezocht.
Tijdens het avondprogramma staan drie punten op het
programma: een reisverslag van Henk Lugtmeijer langs de
westkust van Noord-Amerika, een kennismaking met het
werk van de Dorschkamp in het tropisch regenwoud op
Kalimantan en een speciale performance van Simon Klingen met als titel Windkracht 9, waarin hij o.a. de automatiseringsdrift in de bosbouw, de generatiekloof, de rijksbetutteling, het Post-Van-Der-Lans-effect en vooral zichzelf
stevig op de tocht belooft te zetten.

Cursussen
De Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechnisch
Onderwijs organiseert voor afgestudeerden van de Bosbouw en Cultuurtechnische School bijscholingscursussen. De cursussen zijn ook toegankelijk voor diegenen die
op het gebied van bosbouw, groenvoorziening, vastgoedbeheer, landschapsbouw, landinrichting en cultuurtechniek werkzaam zijn op MBO- en HBO-niveau. De aanmeldingstermijn van de volgende cursussen sluit een maand
voor het begin van de cursus.
Op 26, 27 oktober en 10 november staat op het programma Houtteelt op akkerbouwbedrijven; op 1, 2 en 15
en 16 november Bedrijfsvoering in bos- en natuurterrein
en op 9,10,23 en 24 november komt Bodembescherming
en bodemsanering aan de orde. Informatiefolders en aanmeldingsformulieren kunnen dagelijks worden aangevraagd: tel.: 085-695640.
Op 3,10,17 en 24 novemberzal in Wageningen de PHLOcursus "Filosofie, landbouw en landbouwwetenschappen" worden gehouden. Deze cursus richt zich tot diegenen in wier praktijk de beoefening of toepassing van de
landbouwwetenschappen een belangrijke rol speelt {onderwijs, onderzoek). Inschrijvingen en inlichtingen: Bureau
PHLO te Wageningen, tel.: 08370-84093.
H
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Vereniging
samenwerking
bosbouw Veiuwe
opgericht
Op 3 juli jl. is op initiatief van het regiobestuur Veiuwe van
de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren de Coöperatieve Vereniging Samenwerking Bosbouw Veiuwe u.a.
opgericht.
Deze nieuwe bosgroep heeft het doel het bevorderen van
de samenwerking van de leden op het gebied van plantsoenvoorziening, werkuitvoering waaronder begrepen
alle in een bos, een natuurterrein of op een landgoed
voorkomende werkzaamheden en de verkoop van bosprodukten.
Boseigenaren die meer informatie wensen over het lidmaatschap van de Coöperatieve Vereniging kunnen zich
in verbinding stellen met Dhr. F. Rijkens te Oldebroek, tel.
05253-1363.

Stichting Boswerk
opgeheven
De Stichting Boswerk is op 14 juli jl. ontbonden, doordat
de stichting slechts van ad hoe werkgelegenheidsregelingen gebruik heeft kunnen maken en ten dele haar doelstelling heeft kunnen realiseren.
Het effect van de inspanningen is in verhouding tot de tijd,
subsidiegelden betrekkelijk geweest.

Publikatie stichting
Natuur en Milieu
Onder de titel "De achteruitgang van de natuur in Nederland" heeft de Stichting Natuur en Milieu een publikatie
uitgegeven. De publikatie geeft een overzicht van de achteruitgang van de Nederlandse flora en fauna in recente
jaren. En de verwachting is dat de aftakeling van de natuur
in ons land nog verder voort zal schrijden. Er zijn echter ook
situaties waarin duidelijk herstel is opgetreden. Natuur en
Milieu leidt daar uit af dat het natuurbeleid zeker geen
verloren zaak is maar dat wel een krachtig natuur- en
milieubeleid gevoerd moet worden om de teloorgang van
de Nederlandse natuur te stoppen, aldus het rapport.
Het rapport is te bestellen bij Milieu Boek in Amsterdam,
tel.: 020-244989.
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Nationale Werkdag in
het Landschap
Op 28 en 29 oktober a.s. organiseren de Stichting Landetijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer (LONL) en de
bij haar aangesloten organisaties de derde Nationale
Werkdag in het Landschap.
Op diverse lokaties in Nederland za! aan iedereen gelegenheid worden gegeven om kennis te maken met de
werkzaamheden van de diverse Stichtingen voor Landschapsbeheer. Dit gebeurt door middel van wandel- en
fietstochten in het landschap en informatiemarkten over
natuur- en landschapsbeheer. De Stichting Stichts Landschapsbeheer verzorgt op 28 oktober in Utrecht een manifestatie onder het motto "een dag Nederlands landschap
in Hoog Catharijne". Landelijk provinciale en plaatselijke
organisaties laten hier van 10 tot 16 uur zien wat het
waardevolle Nederlandse landschap te bieden heeft. Op
dezelfde dag zal een wandel-, fiets- en werkdag op en
rond het landgoed Amelisweerd plaatsvinden.

(landbouwgebied) en een gedeelte bij het dorp waar enige
recreatieve voorzieningen liggen. Het is één van de weinige natuurgebieden in Europa waar nog spontane duinvorming plaatsvindt.
Schiermonnikoog is het eerste in het stelsel van Nationale
Parken. In Nederland zijn twintig waardevolle natuurgebieden, die in aanmerking komen om Nationaal Park te worden.

Onderzoek
voedingsstoffenvoorziening
Om een inzicht te krijgen in de mate waarin de voedingsstoffenvoorziening van een aantal boomsoorten op zandgronden afwijkt van wat normaal is in verband met de
inwerking van zure despositie en stikstofimmissie, heeft de
directie Bos- en Landschapsbouw van het Ministerie van
Landbouw en Visserij de Dorschkamp opdracht gegeven
tot het bepalen van de actuele minerale voedingstoestand
van een aantal boomsoorten op de zandgronden. Deze
soorten zijn zomereik, grove den en douglas. Op deze
manier hoopt de directeur BLB goed inzicht te krijgen in
de aard en de omvang van de effectgerichte maatregelen.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het bepalen
van de blad- of naaldsamenstelling. De veld werkzaam heden zullen worden uitgevoerd door Heidemij Beheer BV.
De betrokken beheerders zal tot aan het eind van het
najaar toestemming worden gevraagd om hun opstanden
te mogen bemonsteren.

Studiedag
Meer informatie over de Nationale Werkdag in het Landschap kan worden verkregen bij: LONL te Utrecht, tel.:
030-340777 (Sjaak van 't Hof).
Een uitgebreid programma van de manifestatie in Utrecht
kan worden aangevraagd bij Stichts Landschapsbeheer in
De Bilt, tel,; 030-205534 (Peter Houtman).

Op vrijdag 3 november 1989 verzorgen zeven vakgroepen
van de Landbouw Universiteit Wageningen een studiedag
over het thema "Integrale Goederenstroombesturing als
belangrijk wapen in de concurrentie".
Inlichtingen over aanmelding en verdere inhoud: H. W. Vos,
Vakgroep Agrotechniek en -fysica LU, tel 08370-82889.

Schiermonnikoog nu
definitief Nationaal
Park

Internationale
Conferentie

Minister ir. G. Braks {landbouw en visserij} heeft onlangs
het natuurgebied van Schiermonnikoog als eerste gebied
in ons land de definitieve status van Nationaal Park verleend. Het beheer van het gebied is overgedragen aan de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Het Nationaal Park Schiermonnikoog heeft een oppervlakte van 5.400 hectare en omvat het hele eiland met
uitzondering van de bebouwde kom, de Banck's polder
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De Stichting Natuur en Milieu houdt op 3 november de
internationale milieuconferentie "Prevention of Climate
change". Het thema is het broeikaseffect, en de strategieën en beleidskeuzes om klimaatsverandering te voorkomen. Speciale aandacht krijgt de bestrijding van uitstoot
van kooldioxide door energiebesparing en duurzame
energiebronnen.
Nadere inlichtingen: St. Natuur en Milieu, tel.: 030-331328.
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