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Stichting Bosdata
in december jt. droeg het Informatie en Kennis
Centrum (IKC) van het ministerie van LNV het beheer van een belangrijk deel van de gegevens over
het Nederlandse bos over aan de Stichting
Bosdata. Naast informatie over de ontwikkeling van
het bos (groei, oogst en voorraad) krijgt de stichting
Bosdata daarmee ook de beschikking over de
Nederlandse Bosstatistieken waarvan er tot nu toe
vier zijn uitgevoerd en de vijfde in voorbereiding is.
De bosstatistieken geven statistische informatie
over de oppervlakte en de kwaliteit van het Nederlandse bos. Hiermee is het onder meer mogelijk een
beeld te schetsen van de bosontwikkeling en de eigendomsstructuur van het Nederlandse bos. De gegevens van de bosstatistieken vormen samen met
de reeds door Bosdata beheerde gegevens over
oogst en bijgroei een belangrijke bron voor iedereen die op nationale of regionale schaal iets wil weten over het Nederlandse bos.
Voor het IKC Natuurbeheer is deze overdracht van
belang omdat daarmee een zorgvuldig beheer en
toegankelijkheid van deze unieke datacollectie gewaarborgd is. IKC Natuurbeheer en Stichting
Bosdata streven naar een maximale openbaarheid
van de overgedragen gegevens.
De Stichting Bosdata kent tevens een nieuwe directeur in de persoon van Louk J.M. Dielen en een
nieuwe projectmanager de heer Ardo T.H.M. van
Kampen. Tijdens de officiële overdracht van de bestanden werd afscheid genomen van N.W.J.
Borsboom en A.M. Seubring, respectievelijk de aftredende directeur en projectmanager.

Training 'Hout onder
spanning'
IPC Groene Ruimte uit Arnhem heeft een praktijkgerichte training "hout onder spanning' ontwikkeld.
De training is bedoeld om ervaring op te doen met
het ruimen van hout onder spanning, zoals stormhout. Het ruimen van stormhout brengt grote risico's
met zich mee door de verschillende krachten (duwen trekspanningen in een omgewaaide boom) die
moeilijk in te schatten zijn.
Voorheen werd in de praktijklessen geïmproviseerd
door bomen met een lier onder spanning te zetten,
waardoor de werkelijkheid maar beperkt werd benaderd. IPC Groene Ruimte heeft nu een hydraulische 'spanningssimulator' ontwikkeld, waarmee het
mogelijk is op een realistische wijze stormhoutspan-

De nieuwe spanningssimulator van IPC Groene Ruimte.
ningen na te bootsen. De bomen kunnen in verschillende standen onder spanning gebracht worden,
waarna de juiste vel- of afkorttechnieken worden geoefend.
De training is bedoeld voor boomverzorgers,
beiders, brandweerlieden en werknemers
groenvoorziening. Het doel van de training
co's voor uitvoerders en omstanders zoveel
lijk terug te brengen.
Meer informatie: 026-3550177.
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Tropisch hardhout met
FSC-certificaat
De eerste grote scheepslading FSC-gecertificeerd
(Forest Stewardship Council) tropisch hardhout
werd eind vorig jaar op bijzondere wijze in ontvangst genomen op de werf van houthandel A. vd
Berg BV in Nieuwerbrug. De directeur van FSC international, Tim Synnott was hiervoor speciaal uit
Mexico overgekomen. Tijdens zijn inleiding op het
voor deze gelegenheid georganiseerde symposium
sprak hij van een 'doorbraak en een grote stap voorwaarts op weg naar duurzaam bosbeheer en de
verantwoordelijkheid van Nederland als importerend land daarin'. "Grootschalige verwerking van
mens- en milieuvriendelijk geproduceerd hout wordt
nu steeds meer mogelijk", aldus Synnott, die zich
gesteund weet door Hart voor Hout, waarin
Milieudefensie, Novib en Wereldnatuurfonds participeren. Houthandel A. vd Berg ontving een gelukstelegram van ZKH Prins Bernhard waarin hij alle
partijen bedankte voor hun inspanningen en hun inzet voor het behoud van het tropisch hardhout.
Tevens waren zijn gelukwensen voor de bedrijven
die tijdens dit symposium hun FSC-certificaat ontvingen. Dat zijn, naast houthandel A. vd Berg:
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A.Hoogendoorn & Zn. BV uit Reeuwijk (weg- en waterbouw, tuinhout), Verweij & Zn. uit Nieuwerbrug
(kozijnen), Falco BV uit Vriezenveen (straatmeubilair, fietsenstallingen), J.C. vd Voort Houthandel/
Zagerij BV Uit Utrecht (binnenhuisvloeren) en RET
uit Utrecht (grossier en distributeur van hout en
plaatmaterialen). Deze bedrijven garanderen dat zij
produceren conform de normen van FSC, die door
SKAL bij elk bedrijf zijn gecontroleerd. Een uitgebreid controlesysteem garandeert dat hout met
FSC-logo ook echt uit goed beheerde bossen afkomstig is. Bovendien biedt het logo de garantie dat
de oorsprong van het hout gedurende de hele keten
(van kap tot houtverwerkende industrie) te achterhalen is.

Jaarprijs duurzaam bos
voor gemeente Arnhem
In november jl. ontving de gemeente Arnhem de
jaarprijs "Duurzaam Bos" van de stichting ProBos.
In deze stichting is een aantal organisaties op het
gebied van bos, natuur en recreatie verenigd. De
Stichting Face ondersteunt de toekenning van deze
prijs inhoudelijk en financieel.
Naast Arnhem waren ook de gemeenten Hilversum
en Leeuwarden genomineerd. De jury heeft bij haar
beoordeling gelet op drie punten: betrokkenheid
van de burgers en de duurzaamheid van het project
en de relatie tot de inhoud van het Nederlands Bos
Akkoord. Volgens de jury is het bosbeleid van
Arnhem gericht op een duurzame instandhouding.
Het gaat om een multifunctioneel bos, waarbij sprake is van een sterke participatie door de bevolking.
Daar komt nog bij dat de Arnhemse bossen als eerste in Nederland zijn gecertificeerd.
De prijs, een bronzen sculptuur, vervaardigd door
Jan Baal, werd uitgereikt door juryvoorzitter Ed
Nijpels.
Om te zien hoe in Arnhem bosbeheer en natuurontwikkeling op elkaar aansluiten is op het landgoed
Schaarsbergen, een voormalig productiebos, een
wandelroute van een uur uitgezet. De route loopt
langs zes verschillende beheervormen. Bij de route
hoort een folder met de nodige tekst en uitleg over
de verschillende beheermethoden. De folder is gratis verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, bij Bezoekerscentrum de Watermolen in Arnhem en bij bakker Rijnen tegenover de ingang van
de route.

Internationale symposia
EFI
EFI (European Forest Institute) heeft dit jaar een
viertal internationale symposia op de agenda staan:
- Op 17, 18 en 19 mei wordt samen met de Franse
organisatie Ecofor een seminair gehouden "Causes
and consequences of accelerating tree growth in
Europe". Plaats: Nancy, Frankrijk
- Op 22 t/m 25 juni wordt in Brno in Tsjechië de
workshop 'Spruce monocultures in central Europe:
problems and prospects' gehouden. Dit wordt onder meer samen georganiseerd met de Mendel
University of Agriculture and Forestry uit Brno.
- Van 28 september tot en met 1 oktober kunnen
belangstellenden naar Slowakije waar het symposium 'Floodplain forest ecosystems in Europe' gehouden wordt.
- Van 7 tot en met 11 oktober wordt in het Italiaanse
Florence samen met AISF de conferentie 'Forest
management in designated conservation/recreation
areas.'
Voor meer informatie over bovenstaande symposia
kunnen belangstellenden contact opnemen met
EFI, Torikatu 34, FIN-80100 Joensuu, Finland.

Reorganisatie IBN-DLO
Door middel van een snelle, grootscheepse reorganisatie maakt het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) zich op voor de toekomst. De
belangrijkste omslag die wordt gemaakt is het omvormen van het IBN-DLO van een instituut dat zich
vooral bezighoudt met ecologische onderzoek naar
bos en natuur, tot een instituut dat zich beweegt op
het snijvlak van natuur en samenleving,
Bij de reorganisatie zullen nieuwe functies worden
gecreëerd (om nieuwe expertise binnen te halen,
vooral op het gebied van de maatschappijwetenschappen), en functies vervallen. Het zal hierbij
gaan om circa 50 van de 210 functies. Door intensieve arbeidsbemiddeling en herscholing wordt ernaar gestreefd om de uitstroom van medewerkers te
beperken tot slechts 15 personen, en derhalve voor
tenminste 35 medewerkers binnen of buiten DLO
een nieuwe, passende functie te vinden. Toch ligt
het in de lijn der verwachtingen dat gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn. De ondernemingsraad
en de medewerkers zijn op 28 november jl. volledig
op de hoogte gesteld van de situatie.
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Natuur wordt steeds meer het onderwerp van een
algemeen maatschappelijk debat. Een debat dat
niet alleen plaats heeft in het kader van de natuurbescherming, maar ook in het kader van bijvoorbeeld de aanleg van infrastructurele werken of de
plattelandsvernieuwing. Een debat dat gevoerd
wordt tussen de rijksoverheid, lagere overheden,
natuurbeschermingsorganisaties, planologen en
vele anderen die betrokken zijn of zich betrokken
voelen bij de inrichting van ons land. In dat debat
zal de 'nieuwe' IBN-DLO een bijdrage leveren door
het aandragen van oplossingen voor de problemen
die ontstaan bij de interactie tussen samenleving en
natuur. Het IBN-DLO kiest daarbij voor een vergaande integratie van ecologische kennis en maatschappijwetenschappelijke kennis. Het onderzoek
zal worden uitgevoerd in samenspraak met de diverse betrokken groeperingen, en in wisselwerking
met het maatschappelijk debat over de natuur en
het gebruik ervan.
Om deze rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen is
gekozen voor een structuur met drie onderzoekafdelingen: 'ecologie', ecologie en ruimte' en 1 ecologie en samenleving'.
Naast de heroriëntatie van het onderzoek zullen ook
de overheadkosten drastisch worden teruggebracht. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is
de negatieve financiële prognose voor de komende
jaren. Bij ongewijzigd beleid werd een structureel
tekort van ongeveer drie miljoen gulden per jaar
voorzien. De prognoses voor de nieuwe organisatie
voorzien een positief rendement van 2% in 1999 en
3% in 2000.
Er wordt naar gestreefd om de hele reorganisatie in
zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Nog dit voorjaar,
als het IBN-DLO verhuist naar een nieuw gebouw,
moet de nieuwe flexibele en marktgerichte organisatie volledig gestalte hebben gekregen.
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Hoe gezond is ons bos?
Op donderdagmiddag 12 maart
1998 organiseert de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij een minisymposium over
bosvitaliteit met als titel: hoe gezond is ons bos?
Het doel van de bijeenkomst is
de deelnemers op de hoogte te
brengen van recente resultaten
van het meetnet bosvitaliteit en
aanverwant onderzoek. Tevens
zal worden ingegaan op de mogelijkheden ên beperkingen van
de nu verworven kennis.
Diverse sprekers uit zowel onder-

zoek als beleid zullen presentaties houden over o.a.:
- de opzet van het meetnet
Bosvitaliteit; wat wordt er gemeten en waarom;
- de resultaten van onderzoek
naar de relatie tussen vitaliteit en
stressfactoren, en tussen vitaliteit
en produktievermogen van bos;
- de betekenis van de tot nu toe
verzamelde kennis voor de toekomst van het Nederlandse bos;
- de betekenis van deze kennis
voor het beleid.
Het symposium is vooral van
belang voor beleidsmakers, vertegenwoordigers van grote be-
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heerders en wetenschapsjournalisten.
De bijeenkomst vindt plaats in
Kasteel Hoekelum in Bennekom,
van 13.30 tot 17.00 uur. De kosten voor deelname bedragen
ƒ 35,-, Dit bedrag is inclusief de
lunch die om 12,30 uur geserveerd wordt. De deelname is beperkt. Belangstellenden kunnen
zich opgeven bij het IKC Natuurbeheer, mw. G. Blommert (tel.
0317-474871).
Aanmeldingen
worden verwerkt in volgorde van
binnenkomst. Een programma
wordt u op verzoek toegestuurd.
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