(BERICHTEN
Folderserie
Bomenstichting afgerond
Met het verschijnen van de folders 'Bomen & Bodem' en 'Bomen & Bloemen' heeft de Bomenstichting een complete serie van 24 informatiefolders afgerond. Naar aanleiding van vele burenruzies over
bomen besloot de stichting in 1987 een folder uit te
geven over dit onderwerp. De folder 'Bomen &
Buren' werd aldus de eerste in een serie. De serie is
practisch, leesbaar, leerzaam en grappig geïllustreerd door tekenaar Arend van Dam. Enkele titels
zijn: 'Bomen & Paddestoelen', 'Bomen & Cijfers',
'Bomen & Insecten', 'Bomen & Schade' en 'Bomen
& Vleermuizen'. Naast deze serie heeft de Bomenstichting hel boekje Houtrot in Bomen gemaakt,
voor mensen die meer willen weten. De serie 'Bomen &" is verkrijgbaar voor f 17,-, het boekje 'Houtrot in Bomen' voor f 31,-- Voor de folderserie en het
boekje samen bestaat een speciale prijs van f 40,-.
Door overmaking van het bedrag ( resp. o.v.v. 'bomen&'. 'houtrot' of 'herfstpakket') op gironr.
2108755 van de Bomenstichting in Utrecht, ontvangt u het bestelde thuis.

Gratis gids houtproducten
FSC-keurmerk
Meer dan tachtig Nederlandse bedrijven die hout en
houtproducten met het FSC-keurmerk aanbieden
staan overzichtelijk gerangschikt in een handige
FSC Gids. Het internationale FSC-keurmerk garandeert dat het hout afkomstig is uit goed beheerde
bossen. De Gids is gratis te bestellen bij de Hart
voor Hout Telefoon: 020-6269161, op werkdagen
van 9-12 uur.

Nieuwe huisstijl
Universiteit en
DLO-instituten
Tijdens de opening van het Academisch Jaar van de
Wageningse universiteit is de nieuwe huisstijl en het
nieuwe beeldmerk van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum (Wageningen UR) gepresenteerd.
Vanaf dat moment voeren zowel de Wageningen
Universiteit (nieuwe naam van de Landbouwuniversiteit) en de twaalf DLO-instituten een huisstijl die

het kennishuis van de toekomst verbeeld De volledige invoering van de nieuwe huisstijl zal zeker een
heel jaar gaan duren. De introductie van de nieuwe
huisstijl is een nieuwe stap in de integratie van
Wageningen Universiteit met de twaalf DLO-instituten en de negen proefstations van het (andbouwkundig praktijkonderzoek, Nergens in ons land of daarbuiten is een dergelijke grootscheepse integratie te
vinden van enerzijds wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs en anderzijds strategisch en praktijkgericht onderzoek. Het nieuwe beeldmerk, een basale
vorm van een huis, staat symbool voor de complexe
relaties tussen mens en zijn omgeving,

'Recht op bomen'
De Bomenstichting heeft een nieuwe uitgave. 'Recht
op Bomen'. In deze uitgave worden aan de hand van
praktijkvoorbeelden boombesparende maatregelen en oplossingen verduidelijkt. Daar waar bomen
verdwijnen door bijvoorbeeld wegreconstructies,
nieuwbouw of herbestrating is vaak een alternatief
voorhanden om de bomen te behouden. Daarnaast
laat 'Recht op Bomen' zien hoe mensen kunnen opkomen voor het behoud van bomen, Stap voor stap
wordt uitgelegd hoe mensen bezwaar kunnen aantekenen, binnen welke termijn dat moet enz.
De nieuwe uitgave is verkrijgbaar door f 3 1 , - over te
maken op postbankrekening 2108755 t.n.v. Bomenstichting Utrecht, o.v.v. Recht op Bomen.

Vierde Nederlandse
houtveiling in Arnhem
Zaterdag 19 februari 2000 wordt om 11.30 uur voor
de vierde maal een houtveiling gehouden in het
Nederlands Openlucht Museum in Arnhem, georganiseerd door EAR for Nature en de Unie van Bosgroepen. De veiling was dit jaar een enorm succes.
Er werd niet alleen verkocht, er werden ook contacten gelegd tussen aanbieders en kopers van hout,
waardoor de aanbieder zich steeds beter bewust
wordt van de wensen van de diverse afnemers. Ook
tijdens de komende veiling worden weer allerlei soorten rondhout verkocht, zoals douglas, eiken, beuken,
essen en iepen. De organisatie hoopt ook op soorten
als Amberboom, Meidoorn, Taxus, Buxus en Moerbij.
Belangstellenden die hout willen aanbieden voor de
veiling kunnen contact opnemen met EAR for Nature,
tel. 026-4821369. Ook kunt u bij dit telefoonnummer
een kaveilijst met biednummer aanvragen. Een week
voor de veiling krijgt u deze dan toegestuurd.
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