BERICHTEN
Voornemen nieuwe
vestigingsplaatsen
SBB
Na de interne reorganisatie van Staatsbosbeheer
(gepland per 1-3 -'97) telt SBB acht regiokantoren,
waarvoor de volgende vestigingsplaatsen zijn voorgesteld: Leeuwarden, Assen, Zwolle, Arnhem, Nieuwegein, Alkmaar, Middelburg en Roermond. Voor
de nieuw te vormen bedrijfseenheid diensten derden is gekozen voor Driebergen dat tevens vestigingsplaats blijft voor het hoofdkantoor van
Staatsbosbeheer. De interne reorganisatie heeft
plaats in het kader van de zogeheten decentralisatie-impuls. Ten opzichte van de huidige situatie zal
het aantal regiokantoren met zes verminderen.
Momenteel zijn er kantoren in Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Assen, Pesse, Hellendoorn, Lelystad, Brummen, Nieuwegein, Alkmaar, Middelburg,
Tilburg, Heesch en Roermond.

- Prof. dr. ir de Gier: Bomen in het landschap: van
aanzicht tot inzicht
- Mw. ir. de Pater: Participatie bij duurzaam bosbeheer: van Pakistan naar de Oostermoer
- Dr. ir. N.R. de Graaf: Het gebruik van natuurlijke
processen bij duurzaam bosbeheer in de vochtige
tropen volgens CELOS Management System
- Ir. A.F.M. Olsthoorn: Het gebruik van natuurlijke
processen bij duurzaam bosbeheer in Nederland
De studiekringdag wordt gehouden op het IAC,
Lawickse Allee 11 te Wageningen van 9 tot 17 uur.
De kosten bedragen f 45,-- voor leden van de KNBV,
f 50,- voor niet-leden en f 35,- voor studenten.
Aanmelden/informatie: W. Schaap, tel. 0317474873 Of 474871

Rondom de Boom

Cursus Bosomvorming
Bij het Transferpunt Larenstein wordt op 25,26, en 27
september de cursus Bosomvorming gehouden. Het
is de bedoeling dat de cursus een antwoord geeft op
vele vragen die voortkomen uit de gewenste bosontwikkeling die door het bosbeleid en de beheerplanning is bepaald. Steeds vaker wordt er gesproken
over multifunctioneel bos en geïntegreerd bosbeheer. Veel bosopstanden voldoen onvoldoende aan
de nieuwe gewenste situatie. Daarom zijn veranderingen in de samenstelling en/of structuur van het
bos, veranderingen in bosgebruik, veranderingen in
de te verwachten financiële resultaten enz. nodig.
Veelal leidt dat tot omvormen van het bos naar de gewenste situatie, de meeste ideale vorm. De cursus is
bedoeld voor allen die zich praktisch bezighouden
met planning en praktisch beheer van bos.
Aaan melden/informatie: 026-3695640.

Studiekringdag:
Bosbeheer in de tropen
De Studiekring van Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging (KNBV) houdt op 27 september haar jaarlijkse studiedag met als onderwerp "Bosbeheer in de
tropen en in gematigde streken: wat kunnen we van
elkaar leren?" Dagvoorzitter is ir. E,M Lammerts van
Bueren en het programma is als volgt:
- K.F. Wiersum: Bosbeheer in Nederland en de
tropen: dynamiek en duurzaamheid
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In het Belgische Eeklo is in het Provinciaal Bosmuseum tot en met 6 december de tentoonstelling
"Rondom De Boom" van de Nederlandse beeldend
kunstenaar Oscar van Doorn te zien. Alle kunstobjecten zijn uit hout vervaardigd. De tentoonstelling is
dagelijks (met uitzondering van maandag) gratis te
bezichtigen. Op werkdagen van 9.30 -12 uur en van
13 - 1 7 uur. In het weekeinde van 9 - 1 2 uur en van
13-17 uur.
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