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Afscheid Hinkeloord

Elfde druk voor
'Bosplantsoen1
IPC Groene Ruimte heeft onlangs de elfde druk laten
verschijnen van het boek 'Bosplantsoen'. Met dit
boek levert IPC Groene Ruimte al ruim twintig jaar
practische en actuele informatie over bosplantsoen.
Ontwerpers, beheerders in de groene ruimte en
mensen die daarvoor studeren leren met hulp van dit
boek inheemse bomen en struiken herkennen en toe
te passen. De onlangs verschenen elfde druk is wat
betreft inhoud en vormgeving volledig herzien. De
waardevolle onderdelen van her boek zijn behouden
gebleven: de uitgebreide soortbeschrijving met veel
illustraties en de determinatietabellen. Ruim tweehonderd soorten komen aan bod. Toegevoegd zijn
de ecologische en bosbouwkundige aspecten van
bosplantsoen. De diverse tabellen maken snel duidelijk welke eigenschappen een bepaalde soort
heeft en welke eisen een soort stelt. De nieuwe editie
is samengesteld door Y. in 't Velt en J. Vermeulen en
kost f 55,--. ISBN 90-74481-12-4.

Forest Policy and
Economics
Het afscheid van Hinkeloord (op de foto is de achterzijde van het gebouw te zien) werd definitief in
december 1999. Het zal wennen worden zonder
stof en mooie plafonds. Hinkeloord werd in 1855
gebouwd voor de rentenierende suikerplanter
Dirk Vreede. Hij was voorzitter van het comité dat
de Landbouwhogeschool in 1872 naar Wageningen haalde. De Landbouwhogeschool kocht de villa in 1917 voor de vakgroep Bosbouw. Het Schip
van Blaauw is in 1922 samen met het nabijgelegen gebouw van microbiologie gebouwd. Landmeetkunde, het ronde witte gebouw met het torentje dat vanaf de rand van de Wageningse Berg uitkijkt over de uiterwaarden en de Betuwe, stamt uit
1952.
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Forest Policy and Economics is de titel van een
nieuw internationaal tijdschrift. De redactieraad, onder leiding van Duitse hoofdredacteur prof. dr. Max
Krott, beoogt niet alleen de pubicaties van artikelen
met een hoog wetenschappelijke karakter, maar tevens wil men de onderlinge communicatie tussen
internationale onderzoekers en beleidsmakers verbeteren. Namens Nederland heeft K. van Kooten zitting in de redactieraad.
De redactie verwelkomt met name wetenschappelijke artikelen die gebaseerd zijn op een politieke
theorie of een economische theorie. Instructies voor
(toekomstige) auteurs en meer informatie over dit
nieuwe tijdschrift zijn te vinden op de volgende web
site: www.elsevier.nl/locate/forpol. Artikelen kunnen
aangeboden worden aan hoofdredacteur Max Krott,
c/o The Editorial Office of Forest Policy and
Economics, Postbus 181,1000 AD Amsterdam.

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 2000

