BERICHTEN
Zorg voor ons bos
De manifestatie "Zorg voor ons bos", georganiseerd door
Het Bosschap, De Dorschkamp, Fa. Bos-Noordwijk, Directie Bos- en Landschapsbouw, Staatsbosbeheer, Praktijkschool Arnhem, Aig, Vereniging Inlands Hout, Ned. Ver.
van Boseigenaren, Voedingsbonden FNV en CNV, fa. Haverman en de gemeente Apeldoorn wordt op 27 september geopend door minister Braks van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De manifestatie zal drie dagen duren
en wordt gehouden in het park Berg en Bos in Apeldoorn.
Het globale programma voor deze manifestatie:
Na de opening op donderdag 27 september kan het manifestatieterrein (stands en demonstraties) bezocht worden,
's Middags wordt het symposium "Marktprodukten uit het
Bos" gehouden. De diverse thema's worden behandeld
door W. Gusslinko (marketingdeskundige/journalist), P. A.
C. Beelaerts van Blokland (commissaris van de Koningin
in Utrecht), P. C. E. van Wijmen (bestuurder stichting
Noord-Brabants Landschap),
Op vrijdag 28 september wordt het symposium Bosarbeid
gehouden. Discussieleider is prof. M. M. G. R. Bol, Inleiders
zijn H. D. Ligtenberg (Voedingsbond FNV), H. Luijpen (Alg.
Vereniging Inlands Hout), L. Schaap (Staatsbosbeheer), J.
J. L Sluijsmans (De Dorschkamp).
Zaterdag 29 september is de zogenaamde algemene publieksdag met exposities, klimdemonstraties, finales nationale bosarbeids- en voerliedenwedstrijd. Het geheel
wordt omlijst door optredens van diverse artiesten.
Voor informatie/aanmelding kunnen belangstellenden onder meer terecht bij de Dorschkamp, tel. 08370-95425,

Herziene uitgave
Het rapport "Definanciele resultaten van de teelt van enige
voor de Nederlandse bosbouw belangrijke boomsoorten"
van Het Bosschap kent inmiddels een herziene versie. De
commissie economische aangelegenheden heeft de aan
dit rapport ten grondslag liggende berekeningen herzien
en op onderdelen aangepast aan sedert 1983 gewijzigde
omstandigheden en inzichten op het gebied van teeltmethoden, het subsidiestelsel, de kosten en opbrengsten. Het
herziende rapport, uitgave 1990, is bij het Bosschap verkrijgbaar: 070-3504181.

Bosecosystemen-overleg
Het Bosecosystemen-overleg houdt op 4 oktober de zevende themadag onder de titel "Gemengde bossen-structuur, ecologie en beheer". Aan bod komen onder meer de
bosarchitectuur en de strooiselvertering in gemengde en
ongemengde bossen, spontane processen van menging
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en ontmenging en de teeltkundige mogelijkheden om
deze processen te sturen. Er is gelegenheid om posters te
presenteren.
Plaats: Staringcentrum, Marijkeweg 11, Wageningen. Aanvang: 9.30 uur. Aanmelden/inlichtingen: 08370-82913.

Ecologisch waterbeheer
Op woensdag 3 oktober houdt de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO (CHO-TNO) in samenwerking
met de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO)
de 49e Technische Bijeenkomst in De Reehorst in Ede.
Het thema is: Ecologisch waterbeheer in de praktijk, problemen en oplossingen t.a.v. het aquatisch ecosysteem.
Informatie/aanmelding: 070-3496515.

Excursie Pro Silva
De eerste excursie van Pro Silva wordt op donderdag 8
november gehouden op de zuidelijke Veluwe. Het onderwerp van de excursie, het beheer van Douglas in gemengde opstanden, wordt bediscussieerd aan de hand
van voorbeelden uit de reeks: gelijkjarige monocultuur
douglas tot ongelijkjarige opstand van douglas met bijmenging van andere hoofd boomsoorten.
Aanvang excursie 9.30 uur, einde ca. 16.00 uur. De kosten
van de excursie, inclusief gezamenlijke lunch bedragen
ca. ƒ 25,- en dienen tijdens de excursie te worden voldaan.
De plaats van samenkomst wordt in de loop van oktober
vastgesteld; nadere informatie wordt na opgave toegestuurd.
Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven bij:
Secretatiaat KNBV, Postbus 139,6800 AC Arnhem, onder
vermelding van "Excursie Pro Silva".
In verband met het vervoer in het terrein en de discussie
in de opstanden moet het aantal deelnemers tot maximaal
40 worden beperkt. Bij grote belangstelling zal worden
nagegaan of nog een tweede excursie op een latere datum kan worden gehouden.
Het (voorlopige) programma van Pro Silva voorziet elk half
jaar een excursie, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod zullen komen:
- de ontwikkeling van gelijkjarige grovedennenopstanden in de richting van groveden met bijmenging van loofboomsoorten;
- het beheer van gemengde opstanden met de beuk als
hoofdboomsoort;
- de ontwikkeling van gemengde, ongelijkjarige bossen
op rijke gronden;
Daarnaast zullen onder andere de economische aspecten
en inventarisatie en planning in gemengde ongelijkjarige
bossen aan de orde komen.
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De kwaliteit van de vellingsarbeid vraagt
om branche gerichte verbeteringen
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Auteurs: J. J. L Sluijsmans, F. J. Staudt Tijdens het symposium
"Bosarbeid", onderdeel van de vorige maand gehouden manifestatie "Zorg voor bos" in Apeldoorn, werd het onderzoek naar "De
kwaliteit van de vellingsarbeid in Nederland" gepresenteerd. Veel
bange vermoedens blijken door het onderzoek bevestigd.

Problemen met de bosrank in de
Almeerderhout
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Auteurs: J. B. van der Pas, J, Daling, J. Meems. Verslag van een
drietal bestrijdingsmethodes om de bosrank (Clematis vitalba), die
inmiddels in de Almeerderhout een ware plaag vormde, uit te
roeien.
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Doelstellingen en beheersbeslissingen van
particuliere boseigenaren
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Auteurs: M. E. Mensink, J. Tiemersma, A. J, H. Willems. Onbekendheid met opvattingen die boseigenaren hebben over het beheer
van hun bezit vormde de aanleiding tot een verkennend onderzoek naar de doelstellingen van de Nederlandse particuliere boseigenaren en de vertaling van die doelstellingen in beheersbeslissingen,
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Realisatie van bosdoeltypen
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Auteur: M. ten Cate-van Elsland, Verslag van de cursus "realisatie
van bosdoeltypen", die, door gebrek aan belangstelling, dit jaar
helaas geen voortgang kon vinden.
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Exotische bomen en natuurlijk bos
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Auteur: E. Everts. Een pleidooi voor de aanplant van exoten, met
name aan de randen van produktiebossen
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