BERICHTEN
Personalia
Per 1 mei is ir. A. Heddema benoemd tot directeur van Heidemij Uitvoering BV in Arnhem. De
heer Heddema (38) is hoofd
van de centrale afdeling Stedelijke Planning en Infrastructuur
van Heidemij Adviesbureau BV.
Heidemij Uitvoering, hetaannemingsbedrijf van Heidemij, is
gespecialiseerd in de realisatie
van groen-, grond-, en waterprojecten.
Mevrouw ir. A. M. Burger is per 1 juni benoemd tot plaatsvervangend directeur Uitvoering Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Zij volgt
mevrouw ir. A. N, Wouters op. Mevrouw Burger (32) studeerde in 1981 cum laude af aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen in de cultuurtechniek.
Daarna trad zij in dienst van het toenmalige ministerie van
Landbouw en Visserij, bij de Landinrïchtingsdienst. Bij de
afdeling Algemene Zaken was zij achtereenvolgens beleidsmedewerker, hoofd van het centraal secretariaat, adjunct-inspecteur, hoofd van het stafbureau en inspecteur.

Groen milieubeheer
Eind augustus gaat bij het LAHL in Boskoop een 34
avonden durende cursus "Groen Milieubeheer" van start.
Het doel van de cursus is om vanuit ecosystemen kennis,
inzicht en vaardigheden bij te brengen om het milieu te
handhaven c.q. te verbeteren. De cursus in onderverdeeld
in zeven blokken: basisvakken, waaronder water- en
bodemverontreiniging en toxicologie, ecologie, waaronder ecohydrologie, milieubeleid, waaronder o.a. wetgeving, waterbeheer, verstoring door geluid en recreatie,
verwijdering en vermesting/verzuring.
De cursus wordt gehouden op dinsdagavonden van 19 tot
22 uur (soms ook donderdagen) van eind augustus tot
medio mei 1991. Kosten ƒ 975,-. Inlichtingen: drs. J.
Spoelstra, I.A.H.L, Postbus 122, 2770 AC Boskoop.
01727-14601.

sen en het produktievermogen.
De brochure is een uitgave van het Consulentschap in
Algemene Dienst voor Bos- en Landschapsbouw van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en kan
besteld worden door overmaking van ƒ 5 - op girorekening 94.85.40 ten name van De Dorschkamp te Wageningen onder vermelding van "Houtteelt met fijnspar".

Conferentie
Van 24-28 september wordt in het IAC te Wageningen de
conferentie "Hydrological Research and the environment"
gehouden. Het doel is onderzoekers bij elkaar te brengen
die onderzoek uitvoeren in hydrologische proefgebieden.
Er zullen ideeën worden uitgewisseld en richtingen worden aangegeven voor toekomstig onderzoek. Aan de orde
komen onder meer de volgende onderwerpen: biogeochemische invloeden, menselijke invloeden, interacties
tussen atmosfeer/planten/bodem, en oppervlaktewaterkwaliteit.
Voor meer informatie 08370-84400.

Leven met hout? Zorgen voor bos!
De Stichting Bos en Hout heeft een nieuwe brochure uitgegeven onder de titel "Leven met hout? Zorgen voor
bos!", waarin het belang van bos als de bron van hout
wordt belicht in relatie tot andere bosfuncties. De brochure
is bij de SBH verkrijgbaar è ƒ 1,- per stuk (voor educatieve
doeleinden wordt de brochure gratis verstrekt). Tevens
verscheen een nieuwe brochure over de stichting zelf.

Houtteelt met fijnspar
Ten behoeve van eigenaren van akkerbouwgrond, die bijvoorbeeld in het kader van de set-aside regeling overwegen hout te gaan telen, is een brochure verschenen over
de teelt van fijnspar op landbouwgrond.
In de brochure wordt speciale aandacht besteed aan de
teelt van het hout van fijnspar in korte omloop. Aan de orde
komen zaken als de inpassing van de teelt in het bouw2W plan, de mogelijke subsidieregelingen, de groeiptaatsei•
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maandblad voor het beheer
van bos, natuur en
landschap van de
koninklijke nederlandse
bosbouwvereniging
waarin opgenomen
het tijdschrift populier

Colofon

Studiekring: de populier

De populier, van solitair tot sardine

Populier als biomassa-produktie-systeem:
structuur, functie en energieconversie

De invloed van plantafstanden en
dunningstijdstippen op de groei en
houtproduktie van populier
Auteur: P. J. Faber. Aan de hand van een reeks proeven wordt
ingegaan op de invloed van plantafstand en dunningstijdstippen.

Redactie
C. J de Lange, voorzitter
J. J. Borgesius
J. Goos
J G de Molenaar
S. Thijsen
G. van Tol
R. R van der Zwan

Auteur; J, J. Jansen. Diameters in relatie tot plantafstand. De
verwachting is dat de structuur, met name de dichtheid, ook het
microklimaat en de omstandigheden voor ziekten en plagen
beïnvloedt.

Redactie assistente
Marjolein de Graaf

Diametergroei en boomafstand bij lijnvormige
beplantingen van populier

Het effect van de plantafstand op de
ontwikkeling van ziekten

Sommige populierenklonen verdragen geen
dichte stand

Uitgever
Kroon Uitgevers bv, Postbus 3055
6802 DB Arnhem

Auteur: H. M. Heybroek en P. Schmidt. In de relatie tot het verdragen van dichte plantafstanden blijken verschillende populierenklonen een eigen aard te hebben.

Advertenties
Jungerius Multi Media B.V.,
' Postbus 173, 6800 AD Arnhem,
tel. 085-512212
Druk
Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen
b.v, Postbus 68. 6700 AB
Vtegeningen. tel. 08370-23107.

Pag. 226

Pag. 231

Pag.236

Auteur: M. de Kam. Artikel waarin de ziekten van de populier,
veroorzaakt door micro-organismen, centraal staan.

Redactie-adres
Postbus 3055, 6802 DB Arnhem,
tel. 085-514811.

Abonnementen
Leden van de KNBV ontvangen het
tijdschrift automatisch. De
abonnementsprijs voor niet-leden
bedraagt ƒ 75,-. Studenten betalen
ƒ 55,-. In het buitenland geldt een
abonnementsprijs van ƒ 90,-.
Opgave: Kroon Uitgevers bv,
Postbus 3055, 6802 DB Arnhem,
tel. 085-514811.

Pag. 219

Auteur: R, Ceulemans. Een artikel met fundamentele gegevens
over de relatie tussen structuur en processen op de produktie.

Het Nederlands Bosbouwtijdschrift
is een uitgave van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouwvereniging.
Secr.: G. Bruggink, Postbus 139,
6800 AC Arnhem, tel. 085-778911.
Het lidmaatschap kost ƒ 105,- per
jaar,

Eindredactie
Barbara Bunskoek
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Opening studiekringdag 1990 door voorzitter Studiekringbestuur,
de heer I. S. Zonneveld.

Discussie

Pag. 239
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Auteur: P. Schmidt. Verslag van de discussie gehouden tussen de
voordrachten en als afsluiting van de Studiekring.

Kienhout
Berichten / Boekbespreking

Pag. 247
Pag. 3
omslag

Bosbeeld

Overname artikelen
Toegestaan mits de bron wordt
vermeld.
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