BERICHTEN
C.A.O.-accoord particuliere bosbouw
De Industrie- en Voedingsbond C.N.V., de Voedingsbond F.N.V., de Algemene Vereniging Inlands Hout
en de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
hebben op 1 juli een accoord bereikt over een
nieuwe CAO. voor de particuliere bosbouw voor de
periode 1 maart 1991 t/m 28 februari 1993.
De werknemers krijgen een initiële verhoging van
1% per 1 juli 1991 en 1,25% per 1 januari 1992.
Aanpassing van de lonen uit hoofde van de prijscompensatie heeft plaats op respectievelijk 1 juli 1991,
1 januari 1992,1 juli 1992 en 1 januari 1993,
Voorts zijn afspraken gemaakt over invoering van
een motorzaagvergoeding tegen werkelijke kosten,
doorbetaling van loon bij deelneming aan het leerlingstelsel en doorbetaling van 5 mei, wanneer die
dag op een werkdag valt.
Verder is overeengekomen dat, ingaande 1 september 1991, werknemers die 40 jaar in de sector werkzaam zijn op 57-jarige leeftijd vervroegd kunnen uittreden en dat de heffing voor scholing en voor een
arbeidsvoorzieningenbeleid met in totaal 0,2% van
de loonsom zal worden verhoogd.

N.O.C.B.
Dit jaar is in Hoevelaken het Nederlands Onderzoek
en Advies Centrum voor de Boomverzorging
(N.O.C.B.) van start gegaan. Het N.O.C.B. is een ingenieursbureau dat onafhankelijk en praktijkgericht
onderzoek verricht en advies geeft op het gebied van
bomen. Het bedrijf voert zelf geen werken uit.
Het onderzoek en advies behelst onder meer de
volgende zaken: standplaatsonderzoek en -verbeteringsmogelijkheden, boombeschermingsmaatregelen bij bouw- en reconstructiewerken, subsidies,
wetgeving en schade-taxaties, conditie- en vitaliteitsbeoordelingen, bodem-, bladanalyses en bemestingsadviezen, inventarisatie m.b.v. veldcomputers
en beheersplannen.
Het adres van het N.O.C.B. is: Postbus 196,3870 KD
Hoevelaken. Telefoon: 03425-1259.

Derde Eo Wijersprijsvraag
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De Eo Wijersstichting, opgericht ter bevordering van
het ruimtelijk ontwerpen op een bovenlokaal schaalniveau, heeft haar derde prijsvraag uitgeschreven.
Als thema is gekozen voor "Het stromende stadsgewest; vormgeven aan de ecoregio Breda".
De vraag die aan de orde wordt gesteld is of ruimtelijke ontwerpen gemaakt kunnen worden op basis
van vernieuwde stadsgewestconcepten. Concepten
die stad en land omvatten met de ecologie als leidraad. Een stadsgewest in beweging, stromen van
water, energie, informatie en materialen gaan door
stad en ommeland. Iedere stroom heeft zijn eigen

logica. De kringloop van die stromen is op een eigen
schaal of op meerdere schalen te sluiten en te koppelen aan een herziene ruimtelijke ordening van
functies op regionale schaal. Beheersbaarheid,
maatvoering in stad en land, koppeling van verschillende stromen en ecologische infrastructuur zijn
daarbij de belangrijkste aspecten. Dat kan tot nieuwe
vormen leiden: stromende stadsgewesten, die ontworpen moeten worden. Daarbij moet men er zorg
voor dragen dat betekenissen op verschillende
schaal- en abstractie-niveau's afleesbaar zijn, zodat
mensen in een omgeving leven die ze inspireert.
Deelnemers krijgen tot 4 januari 1992 de tijd om een
plan in te leveren. In de volgende fase zal een breed
samengestelde jury de plannen beoordelen op hun
visionaire en toepasbare kwaliteiten. In mei 1992 zal
de prijsuitreiking plaats hebben en de tentoonstelling van het ingezonden werk te bezichtigen zijn.
Deze tentoonstelling zal daarna verschillende plaatsen in binnen- en buitenland aandoen. Het totale
prijzenpakket is 50.000 gulden. Daarvan bedraagt
20.000 gulden de eerste prijs.
Voor meer informatie en voor inschrijving kunnen
belangstellenden terecht bij het secretariaat van de
stichting: 070-3469652.

Cursussen
Transferpunt Larenstein, waarin per 1 januari dit jaar
is opgenomen de Stichting Bijscholing Bosbouw en
Cultuurtechnisch Onderwijs, houdt de komende periode de volgende cursussen:
-"Ontwerp en aanleg van natuurvriendelijke oevers"
op 23 en 30 oktober en op 6 en 13 november. Het
doel van deze cursus is om de ecologische en technische kennis van de doelgroep te vergroten en
inzicht te verschaffen in de toepassingsmogelijkheden bij de inrichting van oevers.
-"Wetten en (subsidie)regelingen voor bos-, natuuren landschapsbeheer; houtmarkt en houtafzet". Studiedag op 9 oktober.
-"Ontwikkelingen in het waterbeheer" op 23 en 24
oktober en 1 november. Het doel van deze cursus is
de doelgroep op de hoogte te brengen van de
nieuwste ontwikkelingen in het waterbeheer.
Belangstellenden voor een van bovenstaande cursussen en voor de studiedag kunnen voor nadere
informatie terecht bij Transferpunt Larenstein, tel.
085-695640.
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