ï
Telefoonnummer
Bij het artikel 'Participatie bij Beheernota Kralingse
bos' in nummer 5 van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift is een fout geslopen. Het juiste telefoonnummer van SOM onderwijs- en milieuprojecten in Nijmegen moet zijn: 024-3789206.

PHLO-cursussen
- Op 20,21 en 29 januari wordt de cursus 'Waternood: grondwater als leidraad' gehouden. De
cursus heeft als doel technici en beleidsmedewekers vertrouwd te maken met de in het project
Waternood ontwikkelde systematiek voor beheer
en inrichtng van oppervlaktewatersystemen.
- O p 4 en 5 februari wordt in Wageningen de PHLO-cursus "Watersystemen in het stedelijk gebied: de integrale aanpak" gehouden. De cursus
geeft inzicht in de benaderingswijzen en processen die bij de totstandkoming van watersystemen
in het stedelijk gebied een rol spelen, in de elementen die nodig zijn voor ontwerp, inrichting en
beheer ervan, en in de integrale aanpak van gebieden in de praktijk.
- Van 22 - 27 maart wordt de internationle postdoctorale cursus 'Integradet pest and disease management in protected cultivation' gehouden.
Informatie/aanmelding: Bureau PHLO, Postbus 8130,
6700 EW Wageningen, tel. 0317-484093/484092.

IPC Groene Ruimte
beëindigt lidmaatchap
VPL
Innovatie- en Praktijkcentrum IPC Groene Ruimte in
Arnhem zegt met ingang van 1 januari 1999 haar lidmaatschap van de VPL (Vereniging voor
Praktijkscholen in de Landbouw) op. IPC Groene
Ruimte houdt zich bezig met praktijkopleidingen
voor het regulier onderwijs in de groene sector,
maar heeft ook een belangrijk marktaandeel in de
praktijkopleidingssfeer en consultancy in de private
marktsector. Zij streeft naar een duidelijke herkenbaarheid in de groene sector (bosbouw, cultuurtechniek, groenbeheer en -onderhoud, grond water
en milieu), waarbij een hoog kwaliteitsniveau en
aandacht voor innovatieve ontwikkelingen centraal
staan. In de toekomst wil IPC Groene Ruimte zich
verder profileren door middel van zelfstandigheid
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en stategische allianties in kansrijke samenwerkingsverbanden binnen de eigen sector om haar
doelstellingen te bereiken. Daarom is besloten een
zelfstandige koers te varen, waarin een lidmaatschap van de VPL niet meer past.

Jaarboek Wageningse
Wetenschapswinkel
De Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit is er door actieve fondswerving in geslaagd het
onderzoeksbudget voor minder draagkrachtige organisaties in drie jaar tijd te verdubbelen. Er werd
een stijging in het aantal onderzoeksvragen van
nieuwe opdrachtgevers gerealiseerd. Door samen
met deze klanten fondsen aan te spreken worden
de slagingskansen voor financiering optimaal benut, zo blijkt uit het Jaarboek 1998 dat onlangs verscheen. Het Jaarboek, getiteld "Nieuwe Loten" is
een weerspiegeling van de activiteiten en projecten
van de Wetenschapswinkel.

ISO 9001-certificaat voor
CBB
Het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) is door
Lloyd's Register Quality Assurance gecertificeerd
volgens ISO 9001. De certificering heeft betrekking
op monstername, advisering en inspectie op het gebied van milieu, natuurbeheer en landbouw. CBB
beschouwt de certificering als een bevestiging van
haar hoge standaard van dienstverlening. Tevens
behelst de certificering en uitdaging tot continue
verbetering van geleverde producten.

Jaarboek Limburgse
Koepel voor
Natuurstudie
Het Provinciaal Natuurcentrum in Genk (B) heeft onlangs het zevende Jaarboek van de Limburgse
Koepel voor Natuurstuie (LIKONA) uitgegeven. Het
LIKONA-Jaarboek geeft een overzicht van recent
feitenmateriaal over de Limburgse natuur, zoals het
voorkomen en gebruik van kalktuf, een beschrijving
van de enige echte thermale bron, nieuwe geologische kaarten van het gebied enz. Ook staat er een
uitgebreide beschrijving in over de loofbossen in
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Limburg. De auteurs komen tot de conclusie dat de
soortenrjkdom bepaalt wordt door de voorgeschiedenis van het bos en dat bosflora zeer traag evolueert. Daarnaast bevat het Jaarboek nog onderzoeken naar vliegende insecten en spelen waterkevers
een belangrijke rol bij de biologische beoordeling
van wateren. Belangstellenden kunnen het boek
aanvragen bij Het Groene Huis, Provinciaal Natuurcentrum, Domein Bokrijk, 3600 Genk.

Training 'Hout onder
spanning'
In de praktijkgerichte training 'Hout onder spanning'
van IPC Groene Ruimte ligt de nadruk op het verantwoord ruimen van hout onder spanning door het
toepassen van de juiste vel- en afkorttechnieken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door IPC
Groene Ruimte ontwikkelde hydraulische spanningssimulator, waardoor stormhoutspanningen op
een realistische wijze kunnen worden nagebootst.
De 1-daagse training is bedoeld voor boomverzorgers, bosarbeiders, brandweerlieden en werknemers in de groenvoorziening. Voor vragen over het
ruimen van hout onder spanning of de training 'Hout
onder spanning' kunt u contact opnemen met IPC
Groene Ruimte, de heer J. Blaauw, tel. 0263550177.

GBK op Internet
Vanaf september is de Gewasbeschermingskennisbank, GBK, toegankelijk via Internet. De GBK is een
databank met gegevens over gewasbescherming in
Nederland en heeft betrekking op de bestrijding van
ziekten, plagen en onkruiden in land- en tuinbouw
en openbaar groen. De inhoud van de GBK wordt
maandelijks bijgewerkt. Er werken meerdere instel-
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lingen samen bj het tot stand komen van de gegevens: de Plantenziektenkundige Dienst levert de gegevens over aantasters, aantastingen, gewassen,
teelten en teeltgroepen. Pudoc-DLO verzorgt het
beheer van de Webside en treedt op als exploitant
van de GBK. Voor actuele informatie over gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruik gemaakt van
de Bestrijdingsmiddelendatabank van het College
voor de Toelating van Bstrijdingsmiddelen (CTB).
De GBK is vooral bestemd voor onderzoek, onderwijs, voorlichting, handel en toelatingshouders,
maar ook directe gebruikers van middelen kunnen
de databank raadplegen. Onder de info-knop op de
homepage van de GBK (http://www.bib.wau.nl/gbk)
wordt meer informatie over de inhoud gegeven.

CD-Rom met planten- en
diersoorten in Nederland
Onlangs verscheen bij het Centraal Bureau voor de
Statistiek een CD-Rom met gegevens over de planten- en diersoorten in Nederland. Wilt u weten hoeveel vlinders er op de rode lijst staan, hoe groot het
aantal broedvogels is, of wat de hoogte, kleur en
bloeitijd van een bepaalde plant is? Op al deze vragen geeft BioBase 1997 een antwoord. De CD-Rom
is een vernieuwde versie van het Ornithologisch en
Botanisch basisregister en de Naamlijst Flora en
Fauna. De tabellen zijn beschikbaar in het 'format'
ASCII delimited, Paradox 4.5 en dBase IV. De gegevens uit BioBase zijn ook te raadplegen met het
toegevoegde programma dat mogelijkheden biedt
voor bekijken, zoeken en selecteren. Minimale eisen
voor het programma zijn Windows 3.1, 8Mb RAM en
VGA grafische kaart. Aanbevolen is een Pentium
processor. De CD-Rom kost f 50,00, exclusief verzend- en administratiekosten. Bestellen kan telefonisch: 045-5707070 of per fax: 045-5706268.
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