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Berichten

Onderscheiding
De heer R. J. Benthem, oud-inspecteur van Staatsbosbeheer is onderscheiden met de "A. H. TammsaareMedal". Deze Oosteuropese onderscheiding wordt verleend door de organisatie voor natuur- en landschapsbeheer in Estland, op voordracht van de Commission on
Ecodevelopment of cultural landscapes van de World
Conservation Union (IUCN). Tijdens een in juni dit jaar
gehouden symposium in Krakau (Polen) werd besloten
het eremetaal aan de heer Benthem toe te kennen voor
zijn activiteiten ter bevordering van de landschapsbouw
in internationaal verband.
De onderscheiding draagt de naam van de Estlandse
schrijver Tammsaare die in de eerste helft van deze
eeuw veel voor het behoud en de ontwikkeling van de
culturele waarden in zijn land en daarbuiten heeft bete»kend. De Tammsaare-medal werd eerder uitgereikt aan
personen in Finland, Tsjechoslowakije, Duitsland, Polen
en Canada.
Nieuwe academische graad
Hoewel de Wageningse universiteit al een eind op weg
is zich te internationaliseren moet er nog het een en
ander gebeuren in het Europese en wereldkader om de
universiteit mee te laten groeien naar een werkelijk internationale instelling. Dit zei prof. dr. C. C. Oosterlee, de
scheidende rector magnificus van de Landbouwuniversiteit in zijn rede ter gelegenheid van de opening van het
academisch jaar op 7 september jl. In zijn rede pleitte
prof. Oosterlee tevens voorde invoering van een nieuwe
academische graad om de internationalisering veilig te
stellen. Universitaire studenten moeten in staat gesteld
worden na drie tot vier jaar studie een tussendiploma te
krijgen zoals dat in de Angelsaksische landen met de
zogenaamde BSc-verklaring ook het geval is. De LU wil
zelf alvast een BSc-verklaring gaan afgeven om te voorkomen dat haar afgestudeerden internationaal ondergewaardeerd worden. Een Nederlandse student, met 5-6
jaar studie achter zich, loopt het risico internationaal niet
naar waarde geschat te worden. De Nederlandse ir.- of
drs.-titel dreigt namelijk niet op het vergelijkbare Masters-niveau gewaardeerd te worden, maar eerder als

een "first diplome" dus als Bachelor of Science, BSc. De
invoer van de BSc-verklaring als tussengraad moet daar
dan verandering in brengen.
De voorgestelde instelling van deze graad kent in
Nederland geen wettelijke basis, maar de LU denkt de
internationale erkenning van de Europese universiteiten
voor de eigen BSc-verklaringen zeker te krijgen. De
Nederlandse wetgever volgt dan wel op den duur, aldus
prof. Oosterlee.
Phlo-cursus
De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs houdt op
6, 7, 8 en 13, 14, 15 december een cursus getiteld:
"Ecologie en toepassingen in land- en waterbeheer". De
cursus, die in Wageningen wordt gegeven, wordt geleid
door prof. dr. C. W. Stortenbeker.
Het doel van de cursus is:
- het verkrijgen van inzicht in de ecologie als wetenschapsgebied, haar grondslagen, begrippenapparaat,
gangbare concepties en theorieën,
- het verkrijgen van kennis over het functioneren van
ecosystemen en milieucomponenten en het ontstaan
van structuren, onder invloed van fundamentele ecologische processen,
- het verkrijgen van inzicht in de effecten van menselijk
handelen op die processen en structuren,
- het verkrijgen van inzicht in de ecologische basis van
beleid en beheer en de ecologische oplossingsrichtingen voor de belangrijkste milieuproblemen.
Het is de bedoeling duidelijke relaties te leggen tussen
theorie en praktijk. De cursus is bedoeld voor afgestudeerden (wo- en hbo-niveau) die in hun dagelijks werk
worden geconfronteerd met problemen van natuur- en
milieubeheer. De inschrijftermijn van de cursus sluit op
7 november. De kosten bedragen ƒ 1.150,- per persoon.
Inlichtingen en/of aanmelding: Bureau Phlo, Postbus
8130, 6700 EW Wageningen, tel. 08370-84093 of
84094.
Post-doctorale opleiding agribusiness
management
In Wageningen is dit studiejaar de post-doctorale oplei389

ding agribusiness management van start gegaan. Met
deze eenjarige deeltijdopleiding (één dag per week)
traint de Landbouwuniversiteit jonge managers voor
functies in de agribusiness. De deelnemers aan deze
opleiding zijn voornamelijk afkomstig uit de agrarische
en voedselindustrie, de detailhandel en het landbouwkundig onderzoek. De LU verzorgt deze post-doctorale
opleiding via de stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs.
Betere bescherming voor duingebied
Volgens de Natuurbeschermingsraad kan de nationale
en internationale waarde van het Nederlands kustduingebied nog vergroot worden, wanneer er een betere
bescherming komt en als het beheer meer gericht wordt
op natuurontwikkeling. Ditzegtde raad in een advies aan
het ministerie van Landbouw en Visserij over het versterken van de natuurfunctie van de duinen.

Het terreinbeheer dient volgens de raad meer gericht
te worden op de natuurlijke processen die zich in het
duingebied voordoen, zoals verstuiving, ontwikkeling
van primaire duintjes, sluftervorming, ontwikkeling van
natuurlijke binnenduinbossen, enz. Herstel van de dynamiek van het duinmilieu is een belangrijke voorwaarde
voor het voortbestaan van het gehele scala aan levensgemeenschappen in de duinen. De raad geeft enkele
voorbeelden van beheersmaatregelen die de natuurwaarde van de duinen nog kunnen vergroten. De Natuurbeschermingsraad vindt dat deze zaken in het nationaal Natuurbeleidsplan aan de orde moeten komen. Het
advies ligt ter inzage in de bibliotheek van de Natuurbeschermingsraad, Maliebaan 12 in Utrecht en in de bibliotheek van het ministerie van Landbouw en Visserij,
Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. Na betaling van
ƒ 7,- op postgiro 1565666 van de Natuurbeschermingsraad te Utrecht, onder vermelding van advies kustduingebied, wordt het advies toegezonden.

Ingezonden
Het onderhoud van de eik met de snoeibeitel
Het valt mij reeds lang op, dat boseigenaren in het algemeen, weinig aandacht besteden aan de verzorging van
hun kostbaarste opstanden nl. die van de eik. Bij particulieren is deze verkeerde bezuiniging op arbeidskosten
wel verklaarbaar, maar ook de overheid, met name de
gemeenten zijn nalatig in het onderhoud.
Ik meen, dat een van de redenen is, dat de snoeibeitel
in onbruik is geraakt. De mechanisatie in de bosbouw en
ook bij de plantsoendiensten heeft het handgereedschap verdrongen. In de meeste gevallen is dat terecht,
maar bij tijdig onderhoud van laanbomen, behoort de
beitel voor het verwijderen van het éénjarige waterlot
nog steeds tot een onmisbaar gereedschap. Ook in de
bossen behoort de beitel selectief gebruikt te worden. Bij
de bedrijven in bosbouwgereedschap, is de beite! reeds
lang van de lijst verdwenen. Noodgedwongen gaf ik
opdracht aan een plaatselijke smid voor mij een nieuwe
te maken. Voor de oorlog hadden alle grotere landgoederen een boswachter in dienst, die over het hele gebied
de kleinere verzorgingsmaatregelen zelf uitvoerde. Helaas is de boswachter oude stijl praktisch uit het bos
verdwenen. Dat is jammer, want door zelf regelmatig in
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het vertrouwde bos te werken, leert men de opstanden
het beste kennen. Ik weet nauwkeurig waar de beste
eiken staan en na een regelmatig onderhoud van ruim
30 jaar is de kwaliteit zeer verbeterd.
Met belangstelling las ik het artikel van de heer Oosterbaan in de aflevering van september. In de laatste
alinea acht ik zijn hoop echter te optimistisch. Het is mij
al meermalen opgevallen, dat de wetenschappers eerst
naar allerlei andere oorzaken wijzen, die ze menen te
kennen.
Zo ook hier wordt de achteruitgang van het milieu, heel
voorzichtig nog even genoemd. Het is naar mijn overtuiging de hoofdoorzaak. In de halve eeuw die ik hier bewust in het bos loop, heb ik nooit eikensterfte meegemaakt, in de mate die wij de laatste 5 jaar kennen. In die
tijd zijn er heus ook wel eens extreme temperatuurverschillen geweest en insektenvraat.
De hele bosbouwwereld moet in opstand komen tegen de nu nog herstelbare schade die onze bossen
lijden, dat wordt de allerhoogste tijd.
A. Baron v.d. Borch van Verwolde

