BERICHTEN
Nieuw secretariaats- en
redactie-adres KNBV en
NBT
Na een lange periode is met ingang van 1 januari jl.
een einde gekomen aan de ondersteuning die de
Heidemij-organïsatie bood aan het secretariaat van
de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging.
Enige maanden geleden heeft Arcadis Heidemij
Advies te kennen gegeven het ondersteunen van dit
soort secretariaatsfuncties niet meer tot de kernactiviteiten van het bedrijf te rekenen, en het contract
met onze vereniging te willen beëindigen. Het bestuur heeft gemeend deze wens te respecteren en
een andere oplossing voor het secretariaat te zoeken.
Als gevolg hiervan zijn de secretariaatswerkzaamheden, inclusief de abonnementsadministratie en
de boekhouding, met ingang van 1 januari jl. ondergebracht bij Administratiekantoor "De Voorwaarts"
in Apeldoorn. De KNBV is daar bereikbaar op een
eigen telefoon- en faxlijn. Onze nieuwe secretaresse
is mevrouw A.S.D. (Anita) de Haan, die u 's ochtends van 9-12 uur te woord kan staan.
Het nieuwe adres is:
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
(redactie Nederlands Bosbouwtijdschrift)
De Voorwaarts 10
7321 BT Apeldoorn
Telefoon: 055-3604977
Fax: 055-3604980
Het bestuur verwacht met "De Voorwaarts" een
even goede relatie op te bouwen als in het verleden
met Arcadis Heidemij Advies, Mochten er in de beginperiode wat aanloopmoeilijkheden zijn, dan vragen wij daarvoor begrip.

numenten en de heer Lulof, voorlichter van de
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging. Het debat wordt voorgezeten door de heer De Beaufort,
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging.
De vossenjacht is een omstreden onderwerp in Nederland. Tegenstanders beroepen zich op de wreedheid van het jagen op dieren. Voorstanders wijzen op
de noodzaak van de vossenjacht i.v.m. de schadelijkheid van het dier, met name voor de boeren.
De discussie over de vossenjacht is de vierde in een
reeks van themamiddagen rond bos- en natuurbeheer, één van de studierichtingen van de MBCS.
Belangstellenden zijn welkom. Het adres is: Laarweg
2a in Velp. De discussie begint om 15.00 uur.

PHLO-cursussen
De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs houdt
de komende maanden onder meer de volgende
cursussen:
- 'Inrichting van de groene ruimte; bestuurlijke dynamiek en interactieve planvorming', op 4, 5, 18
en 19 maart. Het doel van de cursus is inzicht verschaffen in de veranderde bestuurlijke verhoudingen en de houding van de participanten bij het inrichtingsproces en het geven van informatie over
de mogelijkheden van inrichting en beheer in verschillende projecten.
- 'Numerike methoden voor de venwerking van ecologische gegevens' op 6, 7, 8, 15, en 16 april. De
cursus is bedoeld om inzichten vaardigheid bij te
brengen in het hoe en waarom van verschillende
technieken en methoden voor gegevensverwerking, waarbij gebruik gemaakt wordt van een
computer.
Nadere nformatie en inschrijfformulieren voor bovenstaande cursussen zijn verkrijgbaar bij Bureau
PHLO, Postbus 8130, 6700 EW Wageningen, tel.
0317-484093/484092.

T. Winkelman, secretaris

Jaarprijs Duurzaam
Discussie over
Bosbeheer naar
vossenjacht in Nederland
Simon Klingen

Moet er wel of geen vossenjacht plaats hebben in
Nederland? Zo nee, waarom niet en zo ja, wannneer
dan? Dit zijn de vragen die centraal staan tijdens
een discussiemiddag op 2 februari a.s. in de aula
van MBCS in Velp. De discussie zal gaan tussen de
heer Bosman, directeur terreinbeheer bij Natuurmo-

Op 6 november van het vorig jaar ontving Simon
Klingen in Arnhem de jaarprijs Duurzaam Bosbeheer uit handen van juryvoorzitter Ed Nijpels.
Volgens het juryrapport heeft Simon Klingen een
brug weten te slaan tussen houtteelt enerzijds en
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natuurlijk bosbeheer anderzijds. Verder was de jury
vari mening dat zonder de persoonlijke inzet van
Simon Klingen het concept van geïntegreerd bosbeheer in de praktijk niet zoveel ingang zou hebben
gevonden als nu het geval is.
De andere twee genomineerden waren A.L.P.H.E.
graf zu Ortenburg, eigenaar en beheerder van het
landgoed Middachten en A.H.F. Stortelder, onderzoeker bij het IBN.

Derde houtveiling in
Arnhem
Op zaterdag 20 februari a.s. zal in het Nederlands
Openlucht Museum in Arnhem de derde Neder-

40

landse Houtveiling worden gehouden. De veiling
begint om 11.30 uur. Vanaf maandag 15 februari is
het hout te bezichtigen in het bos naast het museum. De Unie van Bosgroepen en de gemeenten
Ede, Arnhem, Renkum (EAR for Nature) organiseren
deze houtveiling.
Rondhoutstammen uit heel Nederland zullen geveild worden, waaronder enorme eikenstammen,
o.a. geschikt voor restauratiewerken, botenbouwers
en parketzagerijen. Ook worden bijzonderheden als
Taxus, Moerbei en noten aangeboden voor meubelmakers, houtdraaiers en kunstenaars. Ook hout met
EKO-FSC-keurmerk wordt verkocht.
Voor meer informatie en kavel lijsten kunt u contact
opnemen met de afdeling Bosen & Parken van de
gemeente Arnhem, tel. 026-4821396 (tussen 8 en
12 uur), fax. 026-4822011.
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