BERICHTEN
Excursie Pro Silva

PHLO cursus

De voorjaarsexcursie van Pro Silva heeft als thema
de omvorming van gelijkjarig grove dennenbos naar
gemengd (ongelijkjarig) bos van grove den met loofbomen.
In verband met de grote belangstelling voor de
eerste Pro Silva excursie in het najaar van 1990 zijn
voor de voorjaarsexcursie drie data gereserveerd,
namelijk 1, 2 en 3 mei 1991.
Aanvang van de excursie 9.30 uur, einde 16.00 uur.
De kosten van de excursie, inclusief de gezamenlijke
lunch, bedragen fl 25,- en dienen tijdens de excursie
te worden voldaan. De excursie wordt gehouden op
de Vel uwe. De plaats van samenkomst wordt begin
april vastgesteld; nadere informatie wordt na opgave
toegestuurd.
Belangstellenden kunnen zich tot 16 april schriftelijk
opgeven bij:
Ir J.H. Kuper, Koninklijk Park 6, 7315 JB Apeldoorn
Het aantal deelnemers per excursie is beperkt tot 40
personen; het is daarom van belang om naast een
voorkeursdatum ook een reservedatum aan te geven.
De najaarsexcursie (8, 9 en 10 oktober) zal gewijd
worden aan het beheer van douglas verjonging in
groveden.

Op 15, 16 en 17 mei zal in Wageningen de PHLO
cursus "Ecologie van de stad" worden gehouden.
De cursusleiding is in handen van drs. J. Spoelstra
(LAH 'Larenstein') en drs. S.P. Tjallingii (IBG 'De
Dorschkamp'). De kosten van de cursus bedragen
ƒ 1025,-. De cursus is bedoeld voor afgestudeerden
van het HAO en de Landbouwuniversiteit, alsmede
voor hen die door werkervaring dit niveau hebben
bereikt (stedebouwkundigen, aannemers, planners,
ontwerpers, werkvoorbereiders of beheerders op
gemeentelijke diensten, ingenieursbureaus en bureaus van tuin- en landschapsarchitecten, alsmede
bij natuur- en milieuorganisaties). Doel van de cursus is, de deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in de ecologische benaderingswijze voor planning, ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding, uitvoering
en beheer van het stedelijk en randstedelijk milieu.
De inschrijftermijn eindigt op 20 april a.s.
Inlichtingen: Bureau PHLO, postbus 8130,6700 EW
Wageningen, tel.: 08370-84093/84094.
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Te koop gevraagd:
populieren geveld of op stam
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» BOOMVERZORGING
- snoeien dmv. veJig klimsysloem
en'of hoogwerker

- moeilijke roow
i erkzaam heden
• VERHUUR DIV. MACHINES
- aa. hoogwerkers
- frezen'rooien vart slobben
- snippermachine
• BOSEXPLOITATIE
- voor ate voorkomende bosbouwwerkzaamheden
- uitvoering volodig in eigen beheer
» RONDKOUTHANOEL
- O A inkoop van ale soorten rondhout,
op stam/geveld
- eigen houltransport
• RECYCLING

- verklepelen van snoei-en takhoul
mobiele h
outverapaander
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Husqvarna 254 XP-G
Husqvarna Bos & Tuin geeft u tijdelijk een
prima inruilpremie voor uw oude
motorkettingzaag bij aankoop van een
Husqvarna 254 XP-G;
Vermogen
: 3,9 pk = 2,9 kW
Zaagbladlengte : 38/45 cm
Gewicht
: 5,5 kg
Dit model heeft een elektrisch
verwarmde draagbeugel en achterhandvat en
is uiteraard voorzien van een volautomatische
kettingrem.
Meer weten? Stuur dan onderstaande bon in
voor meer informatie. Bij aankoopontvangt u
gratis een gevoerd
houthakkersshirt!
* geldig t/m 31-12-1991
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Bon opsturen naar
Husqvarna Bos & Tuin, Postbus 188, 1110 BDDiemen
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