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PHLO-cursus
Op 17, 18, 19 juni en 2, 3 juli wordt in Wageningen
de PHLO-cursus "Bouw en analyse van eenvoudige
wiskundige modellen" gehouden. De cursus is bedoeld voor personen die actief modellen ontwikkelen als hulpmiddel bij het biologisch en landbouwkundig onderzoek in de breedste zin. Nadere
informatie en/of aanmelding: Bureau PHLO,
Postbus 8130 6700 EW Wageningen, tel. 037484093/484092.
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voor het uitdragen van de betekenis van het stedelijk groen voor het functioneren van de stad. De
stichting is voortgekomen uit een initiatief van de
gemeente Den Haag, die in 1996 de conferentie
"Het stadspark: hoe luidt de ontwerp-opgave voor
de toekomst?" organiseerde. De stichting stelt zich
ten doel het gedachtengoed en de materiële erfenis
van de heer S.G.A. Doorenbos (directeur van de
Haagse Plantsoenendienst 1927-1957) levendig te
houden. Eind mei heef inmiddels de tweede lezing
plaatsgevonden onder de titel: De stad, een stenen
tuin?
Meer informatie: Stichting Doorenboslezingen, tel.
070-3351713.

Activiteiten Bosinfocentrum Oost-Vlaanderen Manifestatie Bos en
Onder het motto "Beter tien keer Het Leen in de
Bomen 1998
hand, dan een keer Het Leen in de Lucht" biedt het
Provinciaal Bosinfocentrum in Oost-Vlaanderen vormende natuureducatieve activiteiten in en om het
Provinciaal Domein Het Leen aan.
Vijftien deskundigen begeleiden dit jaar op tien verschillende data vijftien verschillende activiteiten.
Omdat de kwaliteit van de activiteit belangrijk is
wordt het aantal deelnemers per dag beperkt. Snel
inschrijven is dus de boodschap. Wie inschrijft, kan
gratis deelnemen. De volgende thema's staan nog
op het programma:
- zaterdag 28 juni: bodem (9.30 uur)
- zaterdag 28 juni: bankgeheim (9,30 uur)
- zatrerdag 11juli: nacht (21 uur)
- zaterdag 11 juli: nachtvlinders (22 uur)
- zondag 26 juli: dagvlinders (9,30 uur)
- zondag 26 juli: kruiden (9.30 uur)
- zondag 27 september: wateronderzoek (9,30 uur)
- zondag 27 september: arboretum (9,30 uur)
- zondag 25 oktober: zwammen (9,30 uur)
- zondag 29 november: geografie (9.30 uur)
- zondag 29 november: braakballenonderzoek
(9.30 uur)
- zondag 20 december: bosbeheer (9.30 uur)
Op aanvraag is een folder beschikbaar. Informatie
en inschrijving: Provinciaal Bosinfocentrum Het
Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo. Tel.
(09)3767474.

Stichting Doornenboslezing

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni is Park Berg en Bos
te Apeldoorn de locatie voor de Manifestatie Bos en
Bomen 1998. De manifestatie omvat: de finales van
de Nationale Bosbouwberoepswedstrijden, een
vakbeurs en workshops met diverse thema's.
Bij de Nationale Bosbouwberoepswedstrijden meten mensen, die werkzaam zijn in de groene ruimte,
hun krachten. Sinds de invoering van de wedstrijden in 1982 hebben de diverse categorieën zich
steeds verder ontwikkeld. Ook nu zijn er nieuwe onderdelen in het programma: er wordt een studentenklasse ingevoerd voor teams van onderwijsinstellingen. Ook nieuw zijn wedstrijden in het
uitslepen met trekkers.
De vakbeurs is bedoeld voor bedrijven uit de bosbouw, het stedelijk groen en de inrichting en het beheer van de groene ruimte. Producten en diensten
van deze bedrijven worden getoond en gedemonstreerd.
De workshops behandelen allerlei thema's. Actueel
is bijvoorbeeld de aandacht die besteed wordt aan
de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de
Arbo-wetgeving. Het door het Bosschap ontwikkelde boek "Handboek Arbeidsomstandigheden voor
Boswerk" wordt hier ten doop gehouden,
De manifestatie Bos en Bomen 1998 wordt georganiseerd door het Bosschap in samenwerking met
Park Berg en Bos (gemeente Apeldoorn), de
Algemene Vereniging Inlands Hout, de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, IBN/DLO, IKC Natuurbeheer, IPC Groene Ruimte en Staatsbosbeheer,
Meer informatie: 026-3550100.

Eind 1997 is de Stichting Doornboslezing opgericht.
De stichting is een organisatie die zich wil inzetten
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Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland
De Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbeschermïng (VZZ) heeft, in samenwerking met andere zoogdierorganisaties, een lijst van belangrijke
zoogdiergebieden opgesteld. Het gaat om een rapport waarin voor 29 bedreigde en kwetsbare zoogdiersoorten de vijf belangrijkste leefgebieden per
fysisch geografische regio (duinen, zeeklei, hogere
zandgronden, heuvelland e.d.) zijn aangegeven.
Onder de 29 soorten vallen soorten van de Nederlandse Rode lijst en soorten van de Europese
Habitatrichtlijn.
Het rapport is in opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) opgesteld. Voor het ministerie, maar ook voor provincies,
terreinbeheerders en gemeenten, biedt de lijst aanknopingspunten voor het sturen van soortgerichte
maatregelen ten behoud van de bedreigde en
kwetsbare zoogdiersoorten in Nederland. Het minis-,
terie van LNV zal de lijst bovendien gebruiken voor
het aanwijzen van speciale beschermingszones
voor zoogdieren, zoals de Europese Habitatrichtlijn
dat voorschrijft.
Het veiligstellen van leefgebieden en het nemen van
soortgerichte maatregelen voor zoogdieren is hard
nodig. Bijna 40% (25 van de 65) van de Nederlandse zoogdiersoorten staat op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren (ministerie LNV,
1994). Een groot aantal hiervan, waaronder de
meeste vleermuizen (9 soorten), de hamster en de
veldspitsmuis, komen voornamelijk buiten de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor. Met het inrichten van een Ecologische Hoofdstructuur hoopt
het ministerie van LNV veel van de Nederlandse natuur te behouden of te herstellen. Voor bovengenoemde zoogdiersoorten, maar ook voor een soort
als de das (een doelsoort uit het Natuurbeleidsplan), vormt de EHS echter geen waarborg voor hun
voortbestaan in Nederland. Het meest schrijnende
voorbeeld hiervan is de kritische situatie van de
hamster. Deze soort leeft voornamelijk in akkers buiten de toekomstige EHS en staat op het punt uit
Nederland te verdwijnen (zie lijst met op stapel
staande acties in bijlage).
Het is nu aan het ministerie van LNV, de provincies

144

en de terreinbeheerders om gepaste maatregelen
te nemen. Daarbij is de lijst van belangrijke zoogdieren een bruikbaar hulpmiddel. De Vereniging
voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
zal, samen met de andere zoogdierorganisaties, de
vorderingen aandachtig volgen en waar mogelijk en
gewenst ondersteunen.

Brand(t) hout genoeg?
Symposium over 'vers' hout als energiebron
Hout is sinds het begin der tijden een belangrijke
energiebron. In de geïndustrialiseerde wereld is de
grootschalige toepassing van hout voor energieopwekking een tijd uit de gratie geweest omdat andere brandstoffen goedkoper, makkelijker en 'schoner'
waren. Sinds enige jaren is hout weer 'herontdekt'
als duurzame energiebron.
Tijdens het symposium besteden diverse sprekers
aandacht aan gezichtspunten vanuit zowel de aanbod als de vraagzijde en aan diverse concrete toepassingen van hout als energiebron. Het symposium sluit af met een discussie met een forum en de
zaal over de vraag: 'Wat moet er nog gebeuren om
'vers' hout op grote schaal als brandstof te kunnen
gebruiken'.
Het symposium is interessant voor zowel aanbieders als verbruikers van (brand)hout. Aan de
aanbodzijde is dat iedereen die te maken heeft met
'vrijkomend' hout uit bossen, landschappelijke beplantingen, parken en plantsoenen. Aan de verbruikzijde biedt het symposium nieuwe informatie
over grootschalige energieopwekking uit brandhout, maar ook de rechtstreekse, kleinschalige
energieopwekking. Daarnaast is het symposium interessant voor iedereen die meer wil weten over toepassing van hout als brandstof door diverse bedrijven en energiemaatschappijen.
Het symposium vindt plaats in een tent op het beursterrein van de manifestatie 'Bos en Bomen' in park
Berg en Bos in Apeldoorn. Het symposium begint
vrijdag 5 juni om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen (150) is deelname alleen mogelijk na inschrijving vooraf.
Meer informatie over het symposium 'Brand(t) hout
genoeg?' is te verkrijgen bij Nieuwland, 0317421711. Aanmelding vindt plaats via IPC Groene
Ruimte, 026-3550100.
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