BERICHTEN
Bijeenkomsten KNBV in
1990
De KNBV heeft de bijeenkomsten in 1990 gepland op de
volgende data:
- 26 april: Studiekringdag
- 10 en 11 mei: Ledenvergadering en excursie
- 27 september: Ledenvergadering binnen het kader
van de bos- en mensdagen op 27, 28 en 29 september.

"Gezond Groen" voor
nieuwe bossen
Milieuminister Alders heeft onlangs het startschot gegeven
voorde nationale actie "Gezond Groen" van de Vereniging
van Nederlandse Ziekenfondsen, De VNZ schenkt ter gelegenheid van haar 12,5 jarig bestaan aan alle provincies
een "welzijnbos" van 12,500 bomen, goed voor ongeveer
drie hectare bos.
Samen met de Stichting Natuur en Milieu heeft de VNZ een
milieuposter uitgebracht voor een milieubewust huishouden onder het motto "Help het milieu, begin thuis", ledereen die deze poster aanschaft (ƒ 4,75} stort daarmee een
rijksdaalder in het bomenfonds van de Vereniging. De VNZ
geeft de garantie dat het geld in de provincie van de koper
wordt besteed, Dus hoe meer posters er in een provincie
verkocht worden: hoe groter het bos in die provincie!
Belangstellenden kunnen de poster bestellen door ƒ 4,75
over te maken op postgiro 4024 of banknummer
69.99.52.530 van de VNZ in Zeist onder vermelding van
"Milieuposter". De actie loopt tot 15 mei van dit jaar.

Provinciehuis (Statenzaal) Zuid-Holland in Den Haag.
Dagvoorzitter is H. R. M. Mentink.
Doelstelling van het symposium is de mensen die dagelijks werken met groen (in de breedste zin van het woord)
een stukje bewustwording mee te geven over positieve
mogelijkheden van het omgaan met de natuur in de stedelijke omgeving. Dit kan d.m.v. het opstellen van een
stimulerend beleid, het publiek te informeren, het overdragen van positieve ervaringen, maar ook door zelf een
voorbeeldfunctie te vervullen.
Meer informatie: A. G. J. Aker, Weteringpad 32, 2771 PA
Boskoop, tel. 01727-16990/079-861992. Kosten: ƒ 30,voor dagstudenten; ƒ 75,-voor Volbin-leden; ƒ 97,50 voor
overige deelnemers.

Nederlander
wereldkampioen

• Winnaar Hans Boumans temidden van de nummers 2 en 3:
de Australiër Ross Murley en de Ier Marcus O'Neill.

• VNZ-voorzitter S. C. Weijers overhandigt minister Alders het
eerste exemplaar van de milieuposter.

Symposium Volbin
Op 16 februari houdt de Volbin (Vereniging van oud-leerlingen en Boskoopse ingenieurs) het symposium "De
open stad, een haalbare optie? Groen in relatie tot ecologische kwaliteit". Het symposium wordt gehouden in het

Zoals iedereen al in de dagbladen heeft kunnen lezen is
Hans Boumans, instructeur aan de Praktijkschool Arnhem
de Husqvarna wereldkampioen zagen geworden. Dat gebeurde eind vorig jaar in het Zweedse Husqvarna. De
wedstrijd bestond uit vier onderdelen: het zagen van
dunne plakken, het zagen van plakken waarbij de eerste
helft van onderen en de tweede helft van boven gezaagd
moest worden waarna de zaagsneden elkaar precies in
het midden moesten raken, het afkorten zonder de grond
te raken en tenslotte het vellen, Er werd beoordeeld op
snelheid, nauwkeurigheid en werktechniek.
Niet alleen het vellen van bomen, maar ook het afkorten is
onderdeel van het werk van een bosbouwer. Na het vellen
van een boom moet deze in diverse lengtes worden gezaagd. Dit geschiedt vaak onder moeilijke omstandigheden en bovendien is het belangrijk om de grond niet te
raken. Bij het zagen van dunne plakken komt het op nauwkeurigheid aan. De lichtste plak, gezaagd van een stam
met een diameter van 30 cm, woog slechts 157 gram.
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Nieuw kantoor
Staatsbosbeheer
De centrale organisatie van Staatsbosbeheer zal dit najaar
gehuisvest worden in een nieuw kantorencomplex in Driebergen, De organisatie, nu nog gehuisvest in het rijkskantorenpand Westraven in Utrecht, zal gevestigd worden in
het in aanbouw zijnde Princenhof Park, nabij het NS-station Driebergen-Zeist.
De verhuizing naar Driebergen is een gevolg van de splitsing tussen de beleidstaken en de beheerstaken op het
gebied van de bosbouw en de landschapsbouw. Het
Staatsbosbeheer zorgt vanaf september '88 uitsluitend
nog voor het beheer van bos- en natuurgebieden die in
eigendom zijn bij het ministerie.
• Deelnemers aan de
Bosarbeidswedstnjden moeten zich voor
1 maart a.s. aanmelden

25 jaar praktisch
onderwijs
In december '89 was het precies een kwart eeuw geleden
dat op de Praktijkschool Arnhem de eerste examens voor
het Leerlingenstelsel Bosbouw werden afgenomen.
Bij het opleidingsinstituut, aan de Koningsweg in Arnhem,
ligt het accent op het buitenwerk. Grote machines in een
imposante hal, gigantische terreinen voor egaliseren, graven enz. getuigen van het praktische onderwijs dat hier
gegeven wordt.
In de regel wordt voor het Leerlingenstelsel één dag per
week onderwijs gevolgd. Voor het Leerlingenstelsel Bosbouw, Cultuurtechniek en aanverwante vakgebieden ligt
dat anders. De cursisten volgen gemiddeld 8 maal per jaar
gedurende een week de lessen.
Er is, zoals overal, veel veranderd in het groene Leerlingwezen. Wat gebleven is, is een uniek instituut dat opleidt
voor een aantal beroepen die te maken hebben met een
verantwoord omgaan met onze (woon)omgeving en het
milieu.

sum voor deelnemers uit Utrecht, Noord-Holland, Flevoland en de Veluwe;
- zaterdag 19 mei in de boswachterij Smilde voor deelnemers uit Groningen, Friesland, Drente, Overijssel en
Gelderland (met uitzondering van de Veluwe).
Aanmelding uiterlijk voor 1 maart bij het Bosschap, Laan
van Copes van Cattenburg 100, 2585 GE Den Haag.

Bosarbeidswedstnjden
1990
De commissie organisatie Nationale Bosarbeidswedstnjden van het Bosschap houdt dit jaar weer nationale wedstrijden. Doel is de arbeiders uit de bosbouw en de inlandse rondhoutsector bijeen te brengen om in sportieve
sfeer hun vakmanschap te tonen en daarbij te laten zien
dat voor de bosarbeid een goede opleiding vereist is.
Voorafgaand aan de finalewedstrijd, eind september op
Berg en Bos in Apeldoorn, worden drie regionale voorwedstrijden gehouden:
- zaterdag 7 april in de bossen van de gemeente Vessem
te Winterelre voor deelnemers uit Zeeland, Zuid-Holland,
Noord-Brabant en Limburg;
- zaterdag 21 april in de boswachterij Amerongen/LeerNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1990

