Berichten

Actie "Pot en Stek", enkele resultaten van de
actie in Brabant
In februari 1986 startte de actie "Pot en Stek". In het
kader van de actie werd aan ca. 150 burgemeesters in
Nederland een sierpot met een populierenstek en documentatiemateriaal aangeboden. In De Populier werd
deze actie belicht. De Brabantse Populierenvereniging
was benieuwd naar de resultaten op wat langere termijn
en heeft negen Brabantse gemeenten aangeschreven
die aan de actie hadden deelgenomen.
Van de negen gemeenten reageerden er acht. Allemaal waren ze uiterst positief over de actie. Het lot van
de populierenstek werd in vijf gevallen concreet aangegeven: ze werden geplant. Eén stek is doodgegaan.
Vier gemeenten hadden duidelijk inhoudelijke opmerkingen over de populier en over bosuitbreiding. In Uden
wordt de populier wel als belangrijk element in het landschap beschouwd, maar daaraan wordt wel de verzuchting gekoppeld dat de houtprijzen zo laag zijn dat laanbomen alleen maar geld kosten. De gemeente
Werkendam beschouwt de populier vooral als een boom
voor het buitengebied; voorde bebouwde kom acht men

hem minder geschikt. In de gemeente Bergen op Zoom
is juist dit voorjaar 4,5 ha bos aangeplant op de locatie
"Kijk in de Pot". In de gemeente Breda zijn er plannen
om in het kader van het groenstructuurplan over te gaan
tot aanplant van populieren in het buitengebied.
3 miljoen extra
Het Bosschap heeft met voldoening kennis genomen
van het voornemen van minister Braks om vanaf 1989
per jaar 3 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de
instandhouding en ontwikkeling van het bestaande bos.
Het Bosschap had eerder dit jaar op een dergelijke
verhoging aangedrongen omdat gebleken was dat de
beschikbare middelen beslist ontoereikend waren voor
een gezonde ontwikkeling voor de bosbouw.
Het Bosschap verwacht dat de verhoging van de financiële middelen niet alleen een positief effect zal hebben op de instandhouding en ontwikkeling van het bestaande bos, maar ook zal bijdragen tot de zo
noodzakelijke verbetering van de economische en sociale structuur van de sector met inbegrip van de werkgelegenheid.
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In veel landen ontmoeten bosarbeiders elkaar in wedstrijdverband. In Nederland gaat dit binnenkort ook weer
gebeuren en wel op zaterdag 24 september van 9.30 uur
tot 18.00 uur op de terreinen van de Praktijkschool Arnhem te Schaarsbergen.
Dan strijden de Nederlandse bosbouwprofessionals
om de hoogste eer, kampioen bosarbeid 1988. De entree is gratis.
ledereen kan met een bijl slaan. Daar is geen kunst
aan. Een boom omhakken, zelfs dat lukt nog wel. Maar
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meerd worden over de voortgang van de werkzaamheden. Met het oog daarop zal terzake regelmatig informatie worden verstrekt Gelet op het grote belang van de
bosbouwsector bij de ontwikkeling van informatica, rekent Stibos op krachtige medewerking van alle geledingen van het bosbouwbedrijfsleven.
Uitsleeptang Bos-Noordwljk gigant

professioneel in het bos werken, dat is iets anders. Daar
is vakmanschap voor nodig. Het gaat om goed geschooide mensen die over een goed technisch inzicht
en over kennis en ervaring beschikken.
De nationale bosarbeidwedstrijd wordt dit jaar voor de
vierde achtereenvolgende maai georganiseerd door het
Bosschap in samenwerking met het Staatsbosbeheer,
het onderzoeksinstituut de Dorschkamp, de bosbouwscholen (BTS te Apeldoorn, Praktijkschool Arnhem en
MBCS te Velp) en de firma's Bos Noordwijk en Jansen
en Haverman uit Mill.
Inmiddels is de finale uitgegroeid tot een grote manifestatie met werktuigenshow, trekzaag- en voerliedenwedstrijden, demonstratie met terreinwagens, jachthoornblazers, boerenkapel, kinderboerderij, ponybaan
en oude ambachten.
Voor meer informatie: Het Bosschap, Laan Copes van
Cattenburch 100, 2585 GE Den Haag, tel. 070504181/504608.

Deze in Nederland ontwikkelde uitsleeptang is na een
uitgebreide testperiode op de Praktijkschool voor Bosbouw- en cultuurtechniek te Schaarsbergen gereed
voor gebruik in de Nederlandse bosbouw. Na de reeds
eerder op de markt gebrachte kleine uitsleeptang voor
de 60 PK tractoren, bleek er behoefte te bestaan aan een
zwaardere tang. Na een jaar van ontwikkelingen komt
Bos-Noordwijk op zaterdag 24 september tijdens de
manifestatie voor Bosbouw- en Groenvoorziening te
Schaarsbergen met deze nieuwe tang op de Nederlandse markt.
Voor nadere informatie kunt u bellen: tel. 0171918440.

Stichting Informatievoorziening Bosbouw
opgericht
Nadat minister ir. G. Braks van Landbouw en Visserij
zich bereid verklaarde de ontwikkeling van informatica
in de bosbouwsector financieel te steunen, heeft het
bestuur van het Bosschap besloten daartoe een speciale stichting in het leven te roepen. Die stichting, genaamd Stichting Informatievoorziening Bosbouw is op
27 juni jl. tot stand gekomen.
De nieuwe stichting, kortweg Stibos genaamd, heeft
tot taak de automatisering van de verwerking van technische en economische gegevens met betrekking tot de
bosbouw te ontwikkelen ten behoeve van de bosbouwsector en in het bijzonder de individuele bosbedrijven.
Het bestuur van Stibos wordt gevormd door personen
uit de diverse geledingen van het bosbouwbedrijfsleven.
Als taakcoördinator treedt op ing. L. B. Tanzer, werkzaam bij het LEI. Stibos heeft daartoe met het LEI een
overeenkomst gesloten. Het bestuur van Stibos acht het
van groot belang dat de bosbedrijven goed geïnfor314

Gids voor boseigenaren
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren heeft
een gids speciaal voor boseigenaren uitgebracht
In deze gids wordt een overzicht gegeven van organisaties die zich bezighouden met bos, bosbouw en
verwante onderwerpen.
Dit boekwerkje is in de eerste plaats geschreven voor
diegenen die eigenaar zijn van een bos, maar zal naar
verwachting ook andere in bos en bosbouw geïnteresseerden van dienst kunnen zijn.
De gids kost vijf gulden (incl. portokosten) en kan

worden besteld door genoemd bedrag over te maken op
gironummer 465065 van het NVBE in 't Harde onder
vermelding van "gids boseigenaren".
Staatsbosbeheer nieuwe stijl
Vanaf heden zal Staatsbosbeheer zich nog uitsluitend
bezighouden met het beheer van de bossen en natuurterreinen van het Ministerie van Landbouw en Visserij
met inbegrip van het verhuren van jacht- en visrechten.
De taken op het gebied van het bosbouw- en landschapsbeleid zijn per heden overgenomen door een
nieuw ingestelde Directie Bos- en Landschapsbouw van
genoemd ministerie. Bij een eerdere reorganisatie waren de beleidstaken op het gebied van natuurbehoud
reeds ondergebracht bij Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het departement. De eerste fase in de
richting van verzelfstandiging van Staatsbosbeheer is nu
een feit.
Een belangrijke beweegreden voor de reorganisatie is
een duidelijke taakafbakening tussen de beleidsdirecties en de terreinbeherende, uitvoerende organisatie
Staatsbosbeheer.

De organisatie van Staatsbosbeheer zal nu bestaan
uit 14 regionale eenheden, elk in een eigen kantoor
onder leiding van een regiohoofd Staatsbosbeheer, en
een centrale organisatie. De centrale organisatie bestaat
uit een aantal ondersteunende en adviserende afdelingen. De directeur Staatsbosbeheer geeft rechtstreeks
leiding aan de regionale eenheden en aan de afdelingen
van de centrale organisatie.
De regionale vestigingen krijgen grotere bevoegdheden dan nu het geval is, maar moeten verantwoording
afleggen over resultaten en kosten aan de Directeur
Staatsbosbeheer.
De instelling van de nieuwe Directie Staatsbosbeheer
heeft tot gevolg dat men zich na 1 september voor adviezen over bosaanleg, landschapsplannen en bijvoorbeeld kapmeldingen tot de nieuwe Directie Bos- en
Landschapsbouw moet wenden.
Bij deze directie zal ook het Consulentschap in Algemene Dienst voor het stedelijk groen worden ondergebracht.
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