BERICHTEN
TOEKOMST VAN DE
HEIDE
De Natuurbeschermingsraad heeft op verzoek van de minister van Landbouw en Visserij een advies uitgebracht
over het beleid voor de heide naar aanleiding van het
rapport "De heide heeft toekomst". Dat rapport bevat een
vurig pleidooi voor een krachtig beleid gericht op het behoud en de ontwikkeling van de heide. De raad onderschrijf! dit pleidooi in grote lijnen.
Natuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch zijn heidegebieden van belang. Zaken als luchtverontreiniging bemoeilijken behoud en beheer. De Natuurbeschermingsraad is van mening dat bestrijding van de verzuringsverontreiniging harder aangepakt moet worden In aanvulling
daarop moeten maatregelen genomen worden ter bestrijding van de schadelijke gevolgen van de verzuring op de
terreinen zelf (effectgericht beleid).
De Natuurbeschermingsraad adviseert om een extra accent te leggen op de heidetypen met bijzondere natuurwaarden. De raad wijst verder op de nadelen van een (te}
intensief beheer op grote schaal. Nieuwe natuurwaarden
kunnen tot ontwikkeling komen op minder intensief beheerde terreinen waar een mengeling van bos en heide en
grasvegetalies ontstaan,
Na betaling van ƒ 7,- wordt "De toekomst van de heide"
u franco toegezonden.
Betaling geschiedt op postgiro 1565666 van de Natuurbeschermingsraad te Utrecht.

PHLO-CURSUS
De Stichting post-hoger landbouwonderwijs houdt op 26,
27 september en 11 en 12 oktober in het Congres Centrum Papendal in Arnhem de cursus "Hoger Management".
Enkele onderwerpen die in de cursus worden behandeld
zijn: middle-management en organisatie, communicatie,
logistiek, marketing en financiering. De cursus is bestemd
voor afgestudeerden van het hoger onderwijs en het is
gewenst dat de deelnemers tenminste vijf jaar in de praktijk hebben gewerkt. De cursus wordt geleid door ir. H. W
Middelwijk en drs. ing. J. van der Velden.
Kosten ƒ 1800,- per persoon (inclusief cursusmateriaal,
volledige verzorging en twee overnachtingen) Aanmelden
kan tot 26 augustus.
Cursusfolder en aanmeldingsformulier kunnen worden
verkregen bij Bureau PHLO, tel. 08370-84093/84094.

zijn inmiddels aangelegd en dit najaar zal de tweede fase
worden uitgevoerd.
Het plan voor dit nieuwe staatsbos ontstond in 1986 toen
in de "Structuurvisie Groene Ruimte" de eerste suggestie
werd gedaan om op het Eiland van Dordrecht een staatsboswachterij te vestigen
De aanleg van het nieuwe bos kost ruim 2,5 miljoen.
Staatsbosbeheer neemt meer dan 1,5 miljoen voor haar
rekening, de gemeente Dordrecht en de Provincie ZuidHolland betalen de rest.
In het zuidelijk bosdeel wordt relatief veel gebruik gemaakt
van duurzame houtsoorten als eik, beuk en es. In het
noordelijk deel worden meer populieren geplant om snel
een bosmilieu te krijgen.

SYMPOSIUM
VERZURING
De Vereniging LUCHT houdt op 15 juni een nationaal
symposium over het thema Verzuring in het cultureel centrum De Reehorst in Ede, onder voorzitterschap van dr. L.
Ginjaar.
Aangezien er op dit eendaagse symposium slechts enkele
aspecten behandeld kunnen worden is gekozen voor bosschade en voor de afleiding van de nodig geachte emissie-reducties. Ook herstelmaatregelen en het anti-verzuringsbeleid van de overheid staan centraal.
Kosten: Leden Lucht: ƒ 200,-; niet-leden ƒ 250,-; gepensioneerde leden ƒ 125,-; studenten ƒ 35,-. Inbegrepen
zijn koffie, lunch en het symposiumverslag
Organisatie en informatie: vereniging LUCHT: tel 015613186.

AUTEUR
Tot onze spijt is bij het In Memoriam van Ernst Jansen in
het aprilnummer van het Nederlands Bosbouwtijdschrift
de naam van de auteur R. Koster, weggevallen. Hiervoor
onze excuses.

NIEUW STAATSBOS
Begin april ging de eerste boom de grond in van het
nieuwe staatsbos "De Viersprong" in Dordrecht De totale
oppervlakte zal 110 ha gaan bedragen. De eerste 60 ha
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INGEZONPEN
DISKUSSION ÜBER
DIE EICHE
In der Nederlandse Bosbouwtijdschrift Nr. 12 habe ich die
Diskussion über die Eiche gelesen. Erlauben Sie mir, daß
ich Ihnen dazu zwei Anmerkungen mache.
Das nordwestlichste mir bekannte Vorkommen der Winterlinde befindet sich im Knechtstedener Wald bei Dormagen
südwestlich von Düsseldorf. Hier kommt die Linde auf
früher zeitweise überschwemmten Lehmböden des Rheines vor. Diese basenhaltigen Lehmböden braucht die
Linde nach unserer Ansicht zur natürlichen Verjüngung.
Durch die zweitweise Überschwemmung wurde die Buche im Konkurrenzverhalten zurückgedrängt. Im übrigen
verwenden wir die Winterlinde als Mischbaumart zur Stieleiche ungern, da auch sie eine erhebliche Konkurrenz für
die Eiche darstellt.
Die Wintereiche wächst bei uns vorwiegend in den Bergen, Auch sie wird in manchen Jahren kahlgefressen,
allerdings seltener als die Sommereiche. Es kommt sowohl vor, daß in Mischbeständen von Winter- und
Sommereiche beide Eichenarten befressen werden, wie
auch das nur eine Eichenart befressen wird. Dieses spricht
für eine enge Korelation zwischen dem Austreiben der
Eichen und dem Schlüpfen der Raupen. Aus diesem
Grunde versuchen wir seit Jahren spättreibende Herkünfte der Sommereiche aus Jugoslawien anzubauen. Bei
einer Bereisung derartiger Bestände, die in Ungarn begründet wurden, stellten wir fest, daß dort diese Bestände
ebenfalls sehr stark von den oben genannten Insekten
befallen wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Heukamp
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Ontwikkeling van produktiewaarden in
e e n uitkapvariant
Auteur: B D Hajer, J. H. Kuper en P. P. Th. M. Maessen. In dit artikel
trachten de auteurs aan de hand van concrete informatie met
betrekking tot de groei en ontwikkeling van een meersoortige
opstand, waarbinnen inheemse boomsoorten in diverse leeftijdsklassen voorkomen, inzicht te geven in de te verwachten produktiewaarden.
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Het oerbos van Saba
Auteur: P. C. Romeijn. Saba, het kleinste van de drie Bovenwindse
Nederlandse Antillen, kent niet alleen de hoogste berg van het
Koninkrijk der Nederlanden, maar heeft ook het meest oorspronkelijke bos. Dit artikel wil met name aan dat oerbos meer bekendheid geven.
Pag.202

Aantastingen door insekten en mijten
in 1988
Auteur: L. G. Moraal. Het overzicht voor 1988 van de meest voorkomende schadelijke insekten en mijten in bos en landschap,
samengesteld aan de hand van de gegevens zoals deze door
waarnemers in het land zijn ingestuurd.
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Kienhout
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Bosbeeld

Pag. 215

Grauwe abeel in bosverband en in
lanen in Oost-Flevoland
Auteur: R. F. Knol. In het westelijk deel van Oost-Flevoland zijn,
naast 1100 ha bos met gangbare populiereklonen, 100 ha bos
aangeplant met grauwe abeel. Bovendien zijn in het buitengebied
vele kilometers laanbeplanting met grauwe abeel aanwezig. De
opmerkelijkste conclusie is uiteindelijk dat grauwe abeel in bosverband op kleigrond niet wil groeien.
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