BERICHTEN
Bijscholingscursussen
De Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechnisch
Onderwijs organiseert dit jaar weer een aantal bijscholingscursussen. Vanaf april ziet het cursusoverzicht er als
volgt uit:
- Bosverjonging: 25,26 en 27 april
- Natuurtechniek: 10,11,17,18 mei en 14 september
- Houtteelt op akkerbouwbedrijven: 3 dagen in september
- Grondwaterstroming/Micro-Fem: 16,17 en 18 mei
- Bosbodemkunde: september
De cursussen zijn gericht op de praktijk en worden overdag gegeven. Informatiefolders en aanmeldingsformulieren over bovenstaande cursussen kunnen dagelijks worden aangevraagd (085-695640). De aanmelding geschiedt door inzending van het volledig ingevulde
aanmeldingsformulier.

PHLO-cursus
Op 28, 29 en 30 maart wordt in Wageningen de cursus
"Creatief management in groenbeheer" gehouden. Het
doel van de cursus is de deelnemers te helpen bij het
ontwikkelen en hanteren van een visie op groenbeheer in
de eigen situatie. De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs is de organisator van de cursus. Een andere cursus
van de stichting is "Onderzoekstechniek". De cursusdagen zijn 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 11 en 25 juni, 17
september en 1,15 en 29 oktober.
Voor informatie over en aanmelding voor een van de beide
cursussen kan men terecht bij Bureau PHLO, Postbus
8130, 6700 EW Wageningen (08370-84093/84094).

is van grote bezorgdheid, maar ook omdat daardoor de
mogelijkheden om hout in de Derde Wereld te produceren
sterk afnemen. Maar juist in die Derde Wereld is er een
snel toenemende behoefte aan hout voor tal van produkten die voor ontwikkeling en welvaart onmisbaar zijn,
vooral bouwhout en papier. Nu al moeten die landen een
beroep doen op houtbronnen elders in de wereld. Dat zal
snel toenemen en versnelt de komst van een mondiale
houtvoorzieningscrisis". Ook in dit kader betreurt de Stichting dat pogingen in Nederland, een van de grootste houtimporteurs in de wereld, door de grootschalige aanleg van
nieuwe, snelgroeiende bossen een bijdrage te laten leveren aan beperking van de houtschaarste, worden gedwarsboomd. De Stichting doet een dringend beroep op
de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om
een duidelijker en krachtiger beleid te voeren om bosuitbreiding in Nederland te realiseren. Zij vindt het huidige
beleid te weifelend en te onduidelijk; het is tot dusverre een
beleid dat er op neer komt dat van geval tot geval beoordeeld wordt of er wel of niet bos in ons land mag worden
aangelegd.
In dezelfde brief betreurt de Stichting dat nog steeds geen
uitvoeringsmaatregelen bekend zijn gemaakt voor het
Meerjarenplan Bosbouw, dat al drie jaar geleden door de
Kamer is aangenomen. De Stichting waarschuwt voor de
absoluut onvoldoende verjonging van ons bos die aanleiding geeft tot "vergrijzing" daarvan en in de toekomst zal
leiden tot een sterke daling van de houtproduktie. Het bij
bos en hout betrokken bedrijfsleven, aldus de Stichting
Bos en Hout, verkeert nog steeds, twaalf jaar nadat met de
opstelling van het Meerjarenplan een aanvang werd gemaakt, in onzekerheid over de realisering van het beleid
dat daarin is vastgelegd. Zij acht dit een onhoudbare toestand, zeker voor degenen die in principe bereid zijn te
investeren in de produktie en verwerking van hout, waarbij
tot de eerste groep meer en meer agrariërs behoren.

Stichting Bos en Hout:
meer bos nodig
"Er is een toenemende erkenning van de betekenis van
bossen in onze samenleving. Dat is recent nog weer bevorderd doordat steeds duidelijker wordt dat de vastlegging van C0 2 door vooral jong, krachtig groeiend bos een
zeer belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van het
dreigende broeikaseffect. Helaas dringt nog te weinig
door dat ook daarom in ons bosarme land nieuwe snelgroeiende bossen moeten worden aangelegd. Integendeel, die aanleg wordt op vele plaatsen tegengewerkt,
onder meer omdat men bestaande landschappen wil conserveren". Aldus de Stichting Bos en Hout in een recente
brief aan de Tweede Kamer. Een ander groot probleem dat
bijdraagt tot meer begrip voor de betekenis van bos, ligt in
de tropen. "We hebben reeds meermalen betoogd", aldus
de Stichting "dat het in een hoog tempo opruimen van
tropisch bos niet alleen om ecologische redenen een bron

"Ziet U inzetmogelijkheden voor een
lichtgewicht krachtpatser?"
DEZOLLERN PW 17
MULTI MOTORZAAGLIERÜ!
Trekkracht 1.7 ton!
Gewicht?
belt Ü maar eens voor informatie.
RICHARD WIGINK BOSBOUW

Het Hoogeland 27, 8111 CE Heeten (Ov.), Tel. 05726-1813

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1990

