BERICHTEN
Oude nummers NBT
In het archief van de KNBV bevinden zich nog veel
"oude" nummers van het NBT. Een aantal complete
jaargangen zal worden ondergebracht in een
Centraal Archief. De resterende exemplaren worden opgeruimd. De vereniging stelt iedereen in de
gelegenheid exemplaren te bestellen. Per nummer
moet helaas f 7,50 in rekening gebracht worden, inclusief verzendkosten. Een hele jaargang kost f 50,-, exclusief verzendkosten. Bestellingen worden uitsluitend schriftelijk geaccepteerd: secretariaat
KNBV, Postbus 139, 6800 AC Arnhem.

Omvorming naaldbos
Veluwe voorbarig
Omvorming van naaldbos naar loofbos is nog niet
aan de orde, aldus de Bosraad. Een studie van de
Landbouw Universiteit, waarin een groter waterverbruik van naaldbos ten opzichte van loofbos op de
Veluwe wordt vertaald in guldens, levert hiervoor althans onvoldoende basis. Allereerst constateert de
Bosraad dat door de Landbouwuniversiteit gebruikte verdampingsgegevens nog in onderzoek zijn en
nog lang niet onomstreden. Verder leidt de studie
makkelijk tot de opvatting dat voor de behoefte aan
water maar bos moet worden gekapt of aangepast.
Bovendien ziet het er naar uit dat dan de boseigenaren voor de kosten moeten opdraaien en niet de
echte grootverbruikers, zoals de watermaatschappijen en de landbouw. Die benadering is principieel
fout. Tenslotte merkt de Bosraad op dat er meer factoren een rol spelen. In dit verband wijst zij op de
economische betekenis van naaldhout, zowel
macro-economisch a!s voor de houtproducenten en
houtgebruikers. Verder wijst zij op de betekenis van
naaldhout voor de vastlegging van C02 en in ecologisch opzicht.

Ter plaatse van stam
tot plank
De onlangs van start gegane Gooise Mobiele
Zaagdiensten werkt volgens een nog bijna nergens
toegepast principe. De firma komt met een mobiele
zaagmachine naar de te verwerken stammen toe in
plaats van dat deze naar een zagerij getransporteerd moeten worden.
Directeur Rik Kielstra: "Daardoor worden transportkosten geëlimineerd. Door een slechts 2 mm brede

zaagsnede ontstaat voorts tot 30% hogere opbrengst per stam. Bovendien kunnen kleinere hoeveelheden nu ook rendabel verwerkt worden. Dat
stimuleert binnenlands houtgebruik waardoor de
import van tropisch hardhout ontlast wordt". De
Gooise Mobiele Zaagdiensten (02153-16770) is actief in geheel Nederland.
Voor bos- en landgoedeigenaren realiseert deze
mobiele zagerij een belangrijke opbrengstverbetering. Dat is zeker niet onbelangrijk in een tijd van dalende houtprijzen. Maar ook bezitters van kleinere
tuinen kunnen erbij gebaat zijn. Vaak weten zij met
een overtollige boom niet veel anders te doen dan
deze tot openhaardhout te verwerken. De mobiele
zagerij zaagt ze ter plekke tot planken waarmee een
schutting, schuurtje of wat al niet gebouwd kan worden. Afgezien van het kostenvoordeel is het altijd
aardig om zo iets met je eigen hout te doen,

Benoeming
De heer J. Sipkens is door het bestuur van de stichting Groeneveld benoemd tot lid van het dagelijks
bestuur van deze stichting. De heer Sipkens heeft
zitting genomen in het dagelijks bestuur namens de
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Hij
volgt hierin de heer L.C Smit op.

HBO-cursus
bosbouw
De Transferpunt Larenstein start dit jaar met een
HBO-cursus bosbouw. Het doel van de cursus is
het verwerven van kennis en inzicht in de achtergronden en de praktijk van de bosbouw in
Nederland. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
de bodem, het waterbeheer en de regelgeving in
het landelijk gebied. De cursus is bestemd voor af-
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Gezien de samenstelling en organisatie van de
nieuwe raad "zal het nog een heel avontuur worden"
om over bos en bosbouw evenwichtige adviezen te
ontwikkelen, aldus de Bosraad.

gestudeerde HBO'ers, juristen, economen, biologen enz. die belangstelling hebben voor de bosbouw in Nederland. De cursus, die zes lesuren per
week kent, start op 7 september en duurt tot en met
5 juli 1995. Nadere informatie en inschrijving: 085695640.

Houtambacht

Bosraad leg werk neer

Natuurmonumenten oraganiseert op 11 en 12 juni
een expositie over hout en het houtambacht op
landgoed Hackfort (gelegen tussen Zutphen en
Vorden).
Het ambacht in hout wordt steeds uitgebreider. Op
Hackfort zal het werk van verschillende moderne
houtbewerkers te zien zijn: houtsnijwerk, meubels,
snaarinstrumenten, schalen, tuinhekken, speelgoed, siervoorwerpen, koffertjes en tuinmeubelen.
Dit alles in een diversiteit van houtsoorten, zoals kersen, acacia, eiken, trompetboom, beuken, elzen,
honingboom, noten, essen, iepen en esdoorn. De
Unie van Bosgroepen zal diverse van deze houtsoorten ook als stamhout tonen. Op deze dagen is
het ook mogelijk een wandeling over het landgoed
te maken en het kasteel (gedeeltelijk) te bezoeken.
Meer informatie: 03474-2516.

Het werk van de Bosraad, sinds 1961 adviesorgaan
van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij op het gebied van het bosbeleid, zal moeten
worden overgenomen door een nieuwe, voorlopige
adviesraad. Deze nieuwe raad zal daarnaast ook
over natuur, landschap en jacht adviseren.
Het onderbrengen van het werk van de Bosraad en
een drietal andere adviesraden in een nieuwe raad
vloeit voort uit de wens van de Tweede Kamer om
het grote aantal adviesraden drastisch te verminderen. Omdat het opheffen van de Bosraad een wijziging van de Boswet vraagt, waar een lange procedure voor nodig is, heeft de Bosraad zelf te kennen
gegeven haar werk in mei neer te leggen om de instelling van een nieuwe raad mogelijk te maken.

TRANSFERPUNT LARENSTEIN
Transferpunt

Larenstein
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bosbouw, natuurbeheer, groenvoorziening, milieu, vastgoed beheer en -verwerving, land»
schapsbouw,
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Informatie-folders
085-695640.
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- Bosomvorming
- Bosverjonging
- Dunning
- Natuurtechniek
- Waterbeheersing van bos en -natuurterreinen
- Voorbereidende HBO-cursus
- HBO-cursus bosbouw
- HBO-cursus inrichting landelijk gebied
-'HBO-cursus vastgoed en grondverkeer
- HBO-cursus waterbeheer en natuurontwikkeling
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