Berichten

Bosmaalersmes

Het nieuwe bosmaaiersmes.

Het Franse bedrijf Carbichairi heeft een bosmaaiersmes
met wolframcarbid betanding op de markt gebracht. Eerder bracht dit bedrijf al een geheel vernieuwde motorkettingzaag gebaseerd op hetzelfde systeem. Een en ander
houdt in dat er niet meer geslepen hoeft te worden en dat
de fabrikant een zeer lange levensduur garandeert Het
nieuwe bosmaaiersmes met zijn zes of acht wolframcarbid tanden is universeel inzetbaar. In een werkgang
kunnen nu dicht kreupelhout, struikgewas en kleine
boompjes geveld worden. De grote voordelen van wolframcarbid komen volgens de fabrikant goed tot uiting bij
het snijden van vuil hout, in struikgewas op zandige
ondergrond, bij vriesweer, bij werken waar contact met
de grond onvermijdelijk is. Normale snijwerktuigen worden in zulke gevallen onmiddellijk bot en moeten geslepen worden. Het Carbichain-mes behoudt haar
scherpte. Beschadigde tanden kunnen eenvoudig en
snel vervangen worden. Hiervoor worden sets met drie
of vier linkse of rechtse zaagtanden en zestien nietjes
geleverd.
Meer informatie: Carbichain Benelux, Otto Veniusstraat 25, B-2000 Antwerpen.

een nieuwe studierichting van start aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Informatica, meet-, regel-, en
systeemtechniek, wiskunde en systeemanalyse zijn belangrijke kernvakken binnen deze nieuwe richting. Kennis uit deze vakgebieden zal gebruikt worden om ingewikkelde vraagstukken op het gebied van landbouw,
milieu en ruimtelijke ordening te analyseren en zo mogelijk op te lossen. De studenten leren ingewikkelde
vraagstukken op een integrale manier aan te pakken,
daarbij zowel lettend op technische als maatschappelijke kanten van een probleem. Een voorbeeld op het
terrein van de milieuverontreiniging: een geschikt onderwerp voor de agrosysteemkundige is daar de wisselwerking tussen vissen, plankton en planten na de lozing van
een chemische stof. Agrosysteemkunde is een vierjarige wetenschappelijke opleiding die in maximaal zes
jaar moet worden afgerond.
Agenda
Op het landgoed Vlisteren wordt op 1 en 2 september het
seminair "De noodzaak van bosverjonging" gehouden.
Deze dagen zijn bestemd voor hen die op bedrijfsniveau
de aard en omvang van de bosverjonging bepalen.
Voor meer informatie en/of aanmelding: Klingen Bomen, tel. 03430-15080.
Grootste Agrarische Hogeschool van Nederland
officieel van start
Op 19 mei 1988 heeft Minister Braks van Landbouw en
Visserij in Velp in een plechtige bijeenkomst het College
van Bestuur van de Rijks Agrarische Hogeschool geïnstalleerd.

Ag rosysteem ku n de

Het College van Bestuur wordt gevormd door:
Ir. M. J. Hijink (voorzitter, ex-directeur Rijksinstituut voor
het Rassenonderzoek van Cultuurgewassen)
ir. J. Driesse (lid Personele, Materiële en Financiële
Zaken, ex-coördinator bestuursprocessen van het bureau van de Technische Universiteit Delft)
Dr. J. W. Kijne (lid onderwijs, ex-directeur IAH Deventer).

In september gaat onder de naam agrosysteemkunde

De nieuwe Agrarische Hogeschool telt komend studie-
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jaar ruim 2500 studenten. Dit is één derde deel van het
aantal studenten dat in Nederland een hogere agrarische opleiding volgt. Het aantal personeelsleden dat bij
deze sectorale fusie is betrokken is ruim 300. Op termijn
wordt het werk voor ongeveer 120 personeelsleden verplaatst van Boskoop (125 km) en van Wageningen (30
km) naar Velp.
De Agrarische Hogeschool wil zich met kracht richten op
de internationalisering van het onderwijs voortbouwend
op de lange ervaring van de school in Deventer en de
mogelijkheden van de differentiaties tropische bosbouw
en tropische cultuurtechniek van de school in Velp. De
nieuwe Velpse instelling voor hoger onderwijs zal zich
presenteren als internationale agrarische hogeschool.
De bestaande internationale contacten worden uitgebreid. Er zijn plannen om in 1992 bij de opheffing van de
grenzen binnen Europa te starten met een engelstaüge
opleiding.
Vanuit de huidige programma's van de zeven bestaande
studierichtingen van de vier scholen zullen nieuwe afstudeerrichtingen worden ontwikkeld zoals Milieutechniek
en Plantebiotechnologie.

lige "STOVA") zullen pas op termijn naar Velp kunnen verhuizen.
De Agrarische Hogeschool wil daadwerkelijk de samenwerking
met de universiteiten in de regio versterken met name die met
de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Bovendien wordt een
samenwerking met de andere hogescholen in Arnhem, Nijmegen en Deventer nagestreefd.

CABO
Het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO)
vierde vorige maand haar koperen verjaardag. CABO
werd 121/2 geleden opgericht door een fusie van het
Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek (CPO) eri
het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen (IBS).
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Voorlopig nog 4 lokaties
De eerstkomende jaren kent de Agrarische Hogeschool
nog vier lokaties (Boskoop, Deventer, Velp en Wageningen). Over enige jaren zal het onderwijs op twee lokaties
worden geconcentreerd in Velp en Deventer.
De opleidingen van de huidige Internationale Agrarische
Hogeschool Deventer (voorheen RHLS), te weten Nederlandse Landbouw, Tropische Landbouw en Internationale Agrarische Handel, blijven vooralsnog in Deventer gehuisvest, evenals de internationale cursussen voor
deelnemers uit ontwikkelingslanden.
De opleidingen van de HBCS, Bosbouw en Cultuurtechniek, worden ondergebracht bij de nieuwe Hogeschool
en blijven dus in Velp gevestigd.
De Boskoopse opleiding Tuin- en Landschapsinrichting
en de Wageningse Laboratoriumopleiding (de voormaOverzicht studierichtingen grootste Agrarische Hogeschool
Lokatie

Aantal
studenten

Studierichting

Boskoop
Deventer

400
1150

Tuin- en Landschapsinrichting
Nederlandse Landbouw
Tropische Landbouw
Internationale Agrarische Handel
Bosbouw
Cultuurtechniek
Laboratoriumtechniek

Velp

750

Wageningen 300

'i
De doelstelling van CABO is het verbeteren van de
landbouwproduktie, het bevorderen van de kwaliteit van
het landelijk gebied en het milieu en het verhogen van
de kwaliteit van het plantaardig produkt. Het Cabo vervult
in feite een brugfunctie tussen het wetenschappelijke
onderzoek aan de universiteiten en het op de praktijk
gerichte onderzoek door proefstations en door onderzoeksinstellingen in ontwikkelingslanden.
Het koperen jubileum werd op 17 juni gevierd met een
open dag waarop inleiders, posters, demonstraties en
audiovisuele presentaties een beeld gaven van het onderzoek van het CABO.
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Gelezen

Grasuilplaag
De grasuilplaag in het Deelerwoud: observaties, literatuuronderzoek en discussie. Jaap Graveland, MOLM,
jaargang 8 nr. 1, maart 1988.
In een veertien pagina's tellend artikel wordt verslag
gedaan van waarnemingen aan de rupsenplaag van de
zomer van 1987 in het Deelerwoud welke werd veroorzaakt door de grasuil (Cerapteryx graminis).
Daarbij wordt tevens informatie gegeven over de ontwikkeling van de grasuil, het effect van verschillende
aantallen op de vegetatie en over soortgelijke aantastingen in andere landen. Het artikel besluit met een hoofdstukje gewijd aan beheer en onderzoek. Daarin wordt
gewezen op het effect van, tijdelijke, verwijdering van de
grasmat, een verschijnsel dat bij verschillende functievervullingen in het bosbeheer gewenst is.
J. H. K.
"Spookrijden"
Onze maatschappij zit ecologisch op de verkeerde
baan. Het gaat om een soort spookrijden met de onvermijdelijke klap aan het eind van de rit. Dat is de strekking
van de brochure "Spookrijden. Zure regen en de gevolgen" die Natuurmonumenten heeft uitgebracht. Dr. P,
Winsemius, bestuurslid van de vereniging, overhandigde het eerste exemplaar aan H. Veldhoen, voorzitter
van de Vaste Commissie Milieubeheer van de Tweede
Kamer.
De brochure gaat met name in op de directe schade die
de zure regen heeft op natuur en landschap. Samen met
de provinciale Landschappen beheert Natuurmonumenten zo'n 110.000 hectare. De planten- en dierenwereld daarin heeft het door de zure regen moeilijk; hele
levensgemeenschappen dreigen verloren te gaan. Een
en ander is al het geval met de heide. Liefst 70 è 80%
van sommige heidegebieden van de vereniging zijn al
vergrast
Ook de bossen hebben het bij Nederlands grootste particuliere natuurbeschermingsorganisatie moeilijk. Het
gaat daarbij niet alleen om de naaldbossen, maar in
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okrijden
regen en de gevolgen

toenemende mate ook om de loofbossen. Vitaliteitsproeven in de bossen van de vereniging tonen aan dat bijvoorbeeld slechts 12% van de zomereik in 1987 nog als
vitaal kon worden gekenmerkt. In 1984 was er nog een
vitaliteit van 70% voor de zomereik. Opvallend is dat ook
in andere typen natuurgebieden de zure regen het beheer extra moeilijk maakt. In het hoogveen is dat het
geval, maar ook in de vennen. In die vennen komen
typische levensgemeenschappen voor. Maar met name
door de aanhoudende luchtvervuiling zijn de heel kenmerkende sieralgen daaruit vrijwel verloren gegaan.
Natuurmonumenten benadrukt dat je er met het signaleren van de achteruitgang alleen niet bent Het gaat
meer dan ooit om snelle en doeltreffende maatregelen.
De vereniging volgt daarbij de eisen die de brede natuuren milieubeweging stelt. Als de nu al in gang gezette
ecologische ramp moet worden tegengehouden, dan
gaat het om een verlaging van de diverse emissies van
schadelijke stoffen met 80%.
Alleen een krachtige aanpak van de luchtverontreiniging kan de kwaliteit van natuur en landschap handhaven en opnieuw opvijzelen. "Het is een taak die de
natuur- en milieubescherming verre te boven gaat", aldus de brochure. "Van iedere Nederlander mogen daarbij inzet en offers worden gevraagd. De brede basis van
de samenleving niet uitgezonderd, de smalle top van
besluitvormers in de politiek en daarbuiten evenmin."
B. B.

