BERICHTEN
Commissie Buitenland
De Commissie Buitenland van de Bosbouwvereniging
heeft voor de leden van de K.N.B.V het volgende aanbod.
In het kader van de samenwerking tussen de Hongaarse en
Nederlandse Bosbouw Verenigingen bestaat er, voor de
leden van de K,N:B.V. die beroepshalve of a!s vakantieganger naar Hongarije gaan, de mogelijkheid accommodalie
te kiezen in een bosrecreatieoord aan de zuidoever van het
Balatonmeer, direct aan het strand. Het recreatieoord beschikt over 35 kamers met 2 en 3 bedden en bad. Prijs
(volpensïon): 45 -55 Forint pp per dag, afhankelijk van het
seizoen.
Informatie en reservering via de Hongaarse Bosbouw Vereniging:
Orszógos Bdészeti Egyesület, H 1027 Budapest 11, Fö u.
68. Tel: 09-0036-12016293. Telex: 224343. Fax:
3611561215

Symposium Natuur (in)
ontwikkeling
Op 18 september organiseren de provincie Noord-Holland
en het LONL een symposium over ^kleinschalige- natuurontwikkeling. Het ochtendprogramma wordt gevuld met
lezingen en 's middags worden excursies gehouden naar
verschillende natuurontwikkelingsprojecten in Haarlem en

omgeving. Deelenemers kunnen een keuze maken uit 6
thema's.
Het symposium, dat wordt gehouden in het Concertgebouw in Haarlem, wordt geopend door staatssecretaris drs.
J.D. Gabor van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Kosten van het symposium zijn f 125,-. .
Voor meer informatie en/of aanmelding kan men terecht bij:
Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer,
Donkerstraat 17,3511 KB Utrecht, tel 030 - 340777.

PHLO-cursussen
Op 10 en 11 september wordt de cursus "Nederland in de
jaren '90, de milieunota's doorgelicht en kritisch bekeken"
gehouden. De cursus heeft tot doel de deelnemers wegwijs
te maken in de stapel milieunota's, globaal inzicht te geven
in de aard, inhoud en reikwijdte van de belangrijkste stukken en hen in te lichten over de belangrijkste commentaren
en kritieken die in de maatschappelijke discussie te horen
zijn geweest, Kosten f 900.-.
Op 10,11,17,18 september of op 12,13.19,29 november
of op 3, 4, 10, 11 december is de cursus "Natuurontwikkeling" te volgen. Het doel van deze cursus is het vergroten
van de kennis en het inzicht in de toepassingsmogelijkheden van dei natuurtechniek bij het inrichten, ontwikkelen en
beheren van het landelijk gebied ten behoeve van de natuurdoelstellingen. Kosten: f 1.050,-.
Beide cursussen worden in Wageningen gegeven. Voor
inschrijving en/of inlichtingen: Bureau PHIJO, Postbus
8130, 6700 EW Wageningen, tel. 08370-84093/84094

LANDGOED MIDDACHTEN
zoekt voor spoedige indiensttreding een

BOSOPZICHTER/JACHTOPZIENER
Kandidaten met uitsluitend een bosbouwkundige opleiding kunnen eveneens reflecteren, mits men
geen bezwaar heeft in deeltijd op andere landgoederen te werk te worden gesteld.
Het werk omvat
- het regelen van het dagelijks beheer van de bosterreinen;
- het begeleiden en controleren van werkzaamheden van derden;
- het meten van hout en voorbereiding van houtverkopingen en het regelen van de brandhoutverkoop;
- leiding geven aan een bosmedewerker.
F u n k t i e eisen
- opleidingsniveau: BTS met veel praktijkervaring of MBCS
- leeftijd: vanaf 35 jaar.
Te zijner tijd zal de aan te stellen opzichter een dienstwoning in de gemeente Rheden moeten betrekken.
Sollicitaties dienen binnen 2 weken na verschijnen van dit blad te worden gezonden aan:
D e R e n t m e e s t e r v a n L a n d g o e d M i d d a c h t e n , Landgoed Middachten 3, 6994 J C De Steeg
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