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PHLO-cursus
Op 6. 7, 20 en 21 maart wordt in Wageningen de
cursus "De waterbalans in het waterbeheer; kwantiteit en kwaliteit, theorie en toepassingen" gehouden. In de cursus worden de elementen van de
waterbalans behandeld en diverse toepassingsmogelijkheden voor een doelmatig integraal waterbeheer gegeven. De cursus concentreert zich vooral
op de practische uitwerking van de waterbalans. De
cursus is bestemd voor afgestudeerden die betrokken zijn bij het verzamelen en verwerken van gegevens en bij modellering in het kwantitatief waterbeheer. Ook voor beleidsmedewerkers met voldoende
technisch inzicht kan deze cursus interessant zijn.
Meer informatie/aanmelding: Bureau PHLO, Postbus 8130, 6700 EW Wageningen, tel. 0317-484093/
484092.

Bedrijfsuitkomsten
particuliere bosbouw
De reslutaten van de Nederlandse particuliere bosbouw verbeterden in '95 sterk ten opzichte van
voorgaande jaren. Er was weliswaar verlies van gemiddeld f 40,00 per ha, maar in de voorgaande jaren lag dat verlies nog op f 122,00. Op de grotere
bedrijven werd een positief resultaat behaald. De
verbetering is onder meer een gevolg van de ruimere toepassing van natuurlijke verjonging, wat heeft
geleid tot een verlaging van de bewerkingskosten.
Dit blijkt uit de voorlopige bedrijfsuitkomsten over
'95, die zijn berekend door het Landbouwkundig
Economisch Instituut (LEI-DLO). De definitieve bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1995 zijn inmiddels gepubliceerd in
Periodieke Rapportage 29-95.

Personalia
Dr. ir. H.S.B.M. van Asperen is onlangs benoemd
als landbouwraad in Nairobi, waardoor hij de directie Natuurbeheer bij het ministerie heeft verlaten.
Het Programma Internationaal Natuurbeheer (PIN)
van het ministerie van LNV houdt een intensivering
in van activiteiten van Nederland op het vlak van het
internationale natuurbeheer. Eén van die activiteiten
is de bescherming van bedreigde eco-systemen.
Hierbij krijgt Afrika speciale aandacht. Enerzijds
door intensivering van de samenwerking met een
aantal landen in West-Afrika vanuit de post van de
44

Landbouwraad in Nairobi en anderzijds door een
projectmatige aanpak in West-Afrika. Met de achtergrond en ervaring van de heer Van Asperen wordt in
dit kader een extra impuls gegeven. Tot aan de benoeming van de nieuwe direceur Natuurbeheer
geeft de huidige plaatsvervangend directeur, ir.
H.R. Oosterveld, als waarnemend directeur leiding
aan de directie Natuurbeheer.

Mijlpaal voor Carforum
Het Wageningse bemiddelingsbureau Carforum
heeft een mijlpaal bereikt. De in 1987 opgerichte organisatie heeft onlangs haar 500e kandidaat geplaatst. De stichting is een door studenten geleide
non-profit organisatie die bemiddelt in stages en
werkopdrachten voor studenten en pas afgestudeerden van de LUW. Zij stelt zich ten doe! kandidaten een kans te bieden om tijdens en vlak na de
studie gerichte werkervaring op te doen, zodat de
aansluiting en kansen op de arbeidsmarkt vergroot
worden. De bemiddelingsorganisatie viert in februari haar tweede lustrum.

Fonds Vernieuwing
Landelijk Gebied voor
Gelderland
Gelderland krijgt door een 'eenvoudige lasoperatie'
van enkele bestaande fondsen en regelingen een
nieuw te vormen Fonds Vernieuwing Landelijk Gebied. Met gelden uit dit fonds worden activiteiten in
het buitengebied ondersteund. Bij de uitwerking van
integraal beleid voor de beleidsvelden landbouw en
natuur en landschap hoort ook een integraal fonds,
zo stelde Gedeputeerde Staten vast. De doelstellingen van het nieuw in te stellen fonds betreffen:
- gebiedsgericht beleid, plattelandsontwikkeling algemeen
- aankoop, inrichting en beheer van gronden
- natuur- en landschapsonderhoud
- bos- en landgoedbeheer
- agrarische vernieuwing, verbetering agrarische
structuur en verbrede plattelandseconomie
-terugdringing milieubelasting in de landbouw
De 'eenvouige lasoperatie' is ingesteld om te zorgen dat het nieuwe fons vanaf 1 januari '97 operationeel kan zijn. In de loop van '97 zal dit worden
vervolgd met een grondiger operatie. Dit gebeurt op
basis van evaluatie van doelstellingen, effecten en
subsidievoorwaarden van de huidige regelingen.
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