BERICHTEN
Het negentiende
bosbouwstudentensymposium
Het 19e symposium onder de titel "Forest, a growing
concern" vindt plaats van 30 september - 7 oktober
1991 le Wageningen en wordt dit jaar voor het eerst
in Nederland georganiseerd door de Stichting IFSS.
Het symposium is bestemd voor bosbouwstudenten
van universiteiten over de hele wereld en is speciaal
voor hen van belang omdat studenten van nu de
huidige en toekomstige problemen rond bos zullen
moeten helpen oplossen.
De titel "Forest is a growing concern" is onderverdeeld in de thema's "land ailocation: who's first?" en
"Forest resource utilization: how and for whom to
use". Workshops zullen worden gehouden met onder andere als onderwerpen:
- Bosbouw als alternatief voor landbouw in de EG
- Het verdwijnen van bos op steile helling in de
Tropen ten behoeve van landbouw
- Bossen binnen stedelijke (groei)kernen
- De rechtvaardiging van recreatiebossen in WestEuropa in relatie tot de houtimport uit ontwikkelingslanden
- De afhankelijkheid van bosbouwsector ten opzichte van andere sectoren met betrekking tot haar
functievervulling.
De workshops, lezingen en discussies vinden plaats
in het congrescentrum de Reehorst te Ede. Twee
dagen zijn beschikbaar voor excursies met onder
andere aandacht voor de Nederlandse bossen en
bosbouw. De voertaal is Engels. Inlichtingen: Stichting IFSS, Haarweg 75, 6709 PR Wageningen

Natuurlijk bos op film
en video
Natuurmonumenten liet onlangs door de cineasten

Vervolg van pag. 176
Na dat verbeterd te hebben kon ik
in ongeveer tien woorden uitleggen dat de stormen na die van de
25ste niet veel extra schade hadden aangericht, voorzover mij bekend was, en dat de regen voorlopig het antwoord op het gebed
van de beheerders was. Niks aardige anecdotes, leerzame verha-

Jan van den Ende en Monique van den Broek de film
"Natuurlijk bos, meer dan bomen alleen" maken.
Deze film toont hoe in ons land een aantal bostypen
door menshand gerealiseerd is. Veelal gaat het
daarbij om bossen waarin de houtproduktie voorop
staat. Maar Natuurmonumenten vindt dat een deel
van alle kunstmatigheid weer moet verdwijnen; natuurlijke processen dienen veel meer kansen te krijgen dan vroeger. De film laat zien hoe daaraan wordt
gewerkt Niet door een theoretische verhandeling,
meer juist door een fraai beeldverhaal waarin planten en dieren ruimschoots aan bod komen.
"Natuurlijk bos" (lengte 28 min.) is opgenomen in de
Mediatheek .van de Rijksvoorlichtingsdienst (tel.
070-3564201}

PHLO-cursus
'Onderzoekstechniek'
Op 26 augustus gaat de PHLO-cursus Onderzoekstechniek in Wageningen van start. De cursus is in drie
onderdelen gesplitst die op verschillende data aan
de orde komen. Op 26 augustus wordt dus begonnen met de Basismodule. Op 11 november'91 en 10
februari '92 komt Toegepaste statistiek aan de orde
en op 17 februari '92 en 29 juni '92 zal Systeemanalyse en simulatie behandeld worden.
De cursusleiders zijn dr. ir. J.H.J. Spiertz (CABO), ir.
A A M Jansen (LU) en dr. ir. PA. Leffelaar (LU).
Het doel van de cursus is onderzoekers beter uit te
rusten met kennis om tot een juiste probleemformulering en probleemoplossing te komen, In het bijzonder wordt beoogt het strategisch en kwantitatief werken van de onderzoekers zodanig te versterken, dat
zij in de komende jaren beter zelfstandige bijdragen
kunnen leveren aan de opzet en uitvoering van het
onderzoek.
De cursus is bestemd voor mensen met enige jaren
werkervaring in het onderzoek met een hogere beroepsopleiding of een eerste fase opleiding van het

len of wijsgerige beschouwingen.
Dank u wel meneer Schütz, onze
tijd is kostbaar, wij maken hier een
radioprogramma, begrijpt u wel?
Zo gaat dat. Goed nieuws is geen
nieuws. Pech voor mij dat ik die
ochtend niet meer aan iets anders
was toegekomen. Dat was één
kant van de zaak. De andere is
natuurlijk dat bos helemaal niet
van levensbelang voor de samenNEDERUWDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1991

leving is. Alsdatechtzo was hoefde
je er ook geen PR voor te bed rijven.
Bos is leuk en omdat we er maar
weinigvan hebben hebben we een
uitstekende Boswet, die zeer wel
in staat is het grootste deel van het
boste beschermen Als we PRvoor
het bos willen bedrijven zullen we
in de eerste plaats moeten kijken
naar watde samenleving verwacht
van het bos.
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Wetenschappelijk Onderwijs. Zij moeten als onderzoeker zelfstandig werkzaam zijn en ook bevoegd
zijn beslissingen in onderzoekstechnische zin te nemen,
De inschrijftermijn van deze cursus eindigt op 15 juni
1991, Nadere inlichtingen en een folder met intekenformulier kunnen worden verkregen bij Bureau
PHLO (secr. of ing. F. Appel}, Postbus 8130,6700 EW
Wageningen. Tel.: 08370-84093 / 84094.

Verzuring rond
sparrewortels
(A.J. Gijsman, Nitrogen nutrition and rhizosphere pH
of Douglas fir. Groningen, 17 december 1990)
Onderzoek naar de invloed van nitraat- en ammoniumopname door de wortels van de Douglas spar op
de pH van de rhïzosfeer. Bij opname van ammonium
scheidt de wortel H-Honen af en maakt de bodem
zuurder; bij opname van nitraat daarentegen wordt
een OH+-ion uitgescheiden, wat de bodem minder
zuur maakt. Dat betekent dat bij verzuring door ammoniakbelasting (bijv. door intensieve veehouderij)
de onmiddelijke omgeving van de kwetsbare worteltop aanmerkelijk zuurder kan zijn dan de gemiddelde zuurgraad van de bodem. Schade aan de
boom is daarom eerder te verwachten dan tot nog
toe werd aangenomen. Nadere informatie: Dhr. Gijsman, tel.: 050-337777.

Avondcursus groen
milieubeheer
Voor afgestudeerde HBO'ers (bijv. hoger agrarisch
onderwijs, hts-civiele techniek) wordt van eind
augustus 1991 tol midden mei 1992 de avondcursus Groen Milieubeheer georganiseerd.
Doel van de cursus is om vanuit ecosystemen kennis, inzicht en vaardigheden te verkrijgen om het
milieu te handhaven c,q. te verbeteren. De cursus zal
33 avonden gaan beslaan en is verdeeld in 7 blokken: Basisvakken, ecologie, milieubeleid, waterbeheer, verstoring, verwijdering, vermesting.
Voorkennis van exacte vakken op Havo-niveau en
kennis van de beginselen van bodemkunde, planologie en landschapskunde is wel gewenst.
Deze cursus zal plaats vinden in Boskoop.
Voor meer inlichtingen en aanmelding: Drs. J. Spoelstra, I.A.H L, postbus 122, 2770 AC Boskoop. Tel.:
01727-14601.

Dalgrondbebossingen
in Noord-Nederland
Bakker, M. en Ymker, J. 1990, Dalgrondbebossing
Noord Nederland.
LU - Boshuishoudkunde, Wageningen
In 1989 hebben de bosbouwstudenten M. Bakker en
J. Ymker van de Landbouwuniversiteit een onderzoek uitgevoerd naar de aanleg- en beheersgeschiedenis van dalgrondbebossing in Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel. De nadruk van het
onderzoek lag op de volgende drie aspekten: de
verspreiding van de dalgrondbebossingen, door de
auteurs gedefinieerd als aangelegd bos op afgegraven hoogveen, in Noord-Nederland, de beschrijving
en verklaring van de ontwikkelingen die tot deze
bebossingen geleid hebben en een nauwkeurige
beschrijving van de aanleg- en beheersgeschiedenis van een aantal voorbeeldbebossingen.
De eerste bosaanleg op dalgrond betrof eikenhakhout en grove dennenbos rond Hoogeveen in de
tweede helft van de 18e eeuw, Het aanwezige kanalen* en wijkenstelsel en het ontbreken van mest waren belangrijke motieven om over te gaan tot bosaanleg, Hier werd de "Hoogeveense methode"
ontwikkeld- Deze methode hield in dat men voorafgaande aan de aanleg van eikenhakhout de dalgrond met zand vermengde en drie jaar landbouwvoorbouw met aardappels, haver of rogge toepaste.
Deze aktiviteit verbeterde de bodemstruktuur en gaf
vooropbrengsten. Bij dennenteelt werd vooraf het
restveen verbrand en een of twee jaar boekweit verbouwd. Een forse toename van het dalgrondbebossingsareaal vond plaats in de periode 1840-1900,
met name in Drenthe, een gevolg van de eind 18e
eeuw ontstane fysiocratische denkwijze, het mestgebrek, de werkverschaffing van de veenarbeiders in
de winter en de relatief lage landbouwprijzen tijdens
de agrarische depressie van 1875-1896. Na 1900
zijn vele dalgrondbebossingen omgezet in bouwland. Een deel van het rapport bestaat uit een behandeling van de gebieden van vroegere en nu nog
aanwezige dalgrondbebossingen, terwijl uitvoerig
ingegaan wordt op de aanleg en het beheer door de
tijd heen. Aan het slot worden conclusies getrokken
en aanbevelingen gedaan,
Deze studie kan gezien worden als een aardige aanzet tot het verkrijgen van meer inzicht in dit weinig
bekende type bebossing.
Jim van Laar
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