BERICHTEN
BROCHURE
NOORDBRABANTSE
BOSSEN
De provincie Noord-Brabant
heeft alle boseigenaren en bosbeheerders in die provincie de
brochure "Overlevingsstrategie
voor Noordbrabantse bossen"
gestuurd. Deze uitgave is een
praktische handleiding die er
op gericht is zo snel mogelijk de
uitworp van verzurende stoffen
te verminderen. Het is duidelijk
dat dit niet van vandaag op morgen te realiseren is. Daarom zijn
tijdelijke beheersmaatregelen nodig om het Brabantse
bos in stand te houden. In dat kader heeft de provincie het
Bosbureau Wageningen BV opdracht gegeven een overlevingsstrategie te ontwikkelen voor de door verzuring
aangetaste bossen. De resultaten van dit onderzoek zijn
kort samengevat in deze brochure.
"Overlevingsstrategie voor Noordbrabantse bossen" geeft
een overzicht van de vitaliteitsproblematiek van de bossen
in Noord-Brabant en biedt tevens een leidraad om dit
probleem aan te pakken. Stap voor stap wordt aangegeven hoe de beheerder de toestand van het bos kan inschatten en de beheersmaatregelen op de ernst van de
situatie kan aanpassen. Daarbij is rekening gehouden met
verschillende doelstellingen van bosbeheer in beschikbaar budget.

BROEKBOSSEN
Broekbossen, de karakteristieke moerasbossen van de
zandgronden, worden ernstig bedreigd door vervuiling en
verdroging. Toch zijn er goede mogelijkheden om de bedreigingen het hoofd te bieden en nieuwe bossen tot
ontwikkeling te brengen. Dit schrijft de Natuurbeschermingsraad in het advies "Beekbegeleidende broekbossen".
Broekbossen komen voor op natte plaatsen langs de beken in het oosten en zuiden van ons land, dat wil zeggen,
direct langs de oevers van de beken. Zij zijn een belangrijk
leefgebied voor vogels, vissen en tal van plantesoorten.
Er zijn twee belangrijke bedreigingen voor de broekbossen. 2e verdrogen door diepe ontwatering in de omgeving,
door grondwateronttrekking en door beekkanalisatie. Vervuiling neemt toe door aanvoer van meststoffen, zowel via
de beek als via het grondwater.
De raad adviseert een groot aantal maatregelen, waarbij
een belangrijk punt het herstel van de natuurlijke waterhuishouding is. Daardoor overstromen de broekbossen
vaker en verbetert de kwaliteit van het water. Volgens de

raad kan dit Verwezenlijkt worden zonder de landbouwproduktie in de omgeving aan te tasten. Wel moet de
bemestingsintensiteit in de beekdalen worden verminderd. Het advies wordt u toegezonden na betaling van
ƒ 7,- op postgiro 1565666 van de Natuur beschermingsraad te Utrecht, o.v.v. "Beekbegeleidende broekbossen".

STUDIERICHTING
GROENMILIEUBEHEER
Aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
in Boskoop gaat in 1990 de studierichting, tevens de
nieuwe afstudeerrichting, Groen-Milieubeheer van start.
Deze nieuwe afstudeerrichting wordt toegevoegd aan de
al bestaande: ontwerpen, techniek en beheer. In Boskoop
worden studenten opgeleid voor kaderfuncties in de
groenstructuur. In deze opleiding tot groeningenieur zijn
kennis en zorg om het milieu onontbeerlijk. Centraal staan
ecosystemen. Omdat deze bedreigd worden is het van
belang deze te onderkennen, te voorkomen en op te heffen. Een dood ecosysteem zal verstrekkende gevolgen
hebben voor de mens. Het groen wordt nog door te veel
mensen gezien als camouflage, de tuin- en landschapsarchitecten zijn de versierders voor het milieu. Het groen is
echter van wezenlijk en vitaal belang voor het milieu. Vanuit
dit besef is de vierde afstudeerrichting nu toegevoegd.
Belangrijke aspecten van deze nieuwe richting zijn de
ecologie van de stad, natuurtechniek in stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied, afvalbeheer en het inpassen van
afvalstromen in gemeentelijk milieubeleid en waterbeheer.

FOLDER NSW
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren heeft een
folder uitgegeven waarin de wijzigingen van de Natuurschoonwet 1928 beknopt worden behandeld. De folder
telt desondanks nog zeven pagina's tekst en is gratis verkrijgbaar bij het secretariaat van de NVBE, Zwaluwenberg
6, 8084 PD 't Harde, tel. 05250-3558. Te zijner tijd zal de
NVBE een uitgebreider brochure uitgeven, waarin gedetailleerder zal worden ingegaan op de wet zelf, de definitieve rangschikkingscriteria, de openstellingsvoorwaarden en de consequenties en mogelijkheden voor de
eigenaar.

LEDENVERGADERING
KNBV
De Koninlijke Nederlandse Bosbouw Vereniging houdt
haar ledenvergadering en aansluitende excursie dit najaar
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op 12 en 13 oktober op de Veluwe. Naast de huishoudelijke vergadering zal de behandeling van onze bossen in
de jeugdfase centraal staan. Met de goede ervaringen van
Anholt in gedachten wordt gewerkt aan een prettig avondprogramma en er wordt gezorgd voor voldoende slaapgelegenheid.

LEDENLIJST
Binnenkort wordt weer begonnen met het uitgeven van
een herziene ledenlijst van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging. De secretaris van de KNBV roept die
leden, die verhuisd zijn of wiens naam en/of adres om
andere redenen onjuist zijn vermeld in de laatste editie van
deze lijst, op om verbeteringen door te geven aan het
secretariaat van de KNBV, Postbus 139,6800 AC Arnhem,
voor 30 september 1989.

Indisch houtvester met ziekteverlof, heeft toen (18891899) met veel energie en met de steun van de rentmeester van Domeinen, het beheer in een meer wetenschappelijke richting omgebogen. Rond de eeuwwisseling heeft
Van Schermbeek een belangrijke stimulans gegeven aan
het denken over bos en aan de bosbouw in Nederland. Op
congressen en excursies en in vele geschriften heeft hij
zijn inzichten uitgedragen en verdedigd. Na 1899 heeft hij
gewerkt aan de Bosbouwkundige School te Wageningen
(nu Landbouwuniversiteit), Daar heeft hij aan de opleiding
van de toekomstige bosbouwers vele vernieuwende impulsen gegeven. Het ligt overigens in de bedoeling om in
dit herdenkingsjaar een boekje over Van Schermbeek uit
te geven.
De expositie is gratis te bezichtigen op dinsdag, woensdag
en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. Bezichtiging op
afspraak is eveneens mogelijk: 076-653993 of 654727.

STUDENTENVERENIGING
QUERCUS

VERANDERENDE
BOSSEN
De commissie voor het vegetatie-onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging houdt op
woensdag 4 oktober een themadag 'Veranderende bossen". Centraal in de op deze dag te houden voordrachten
staan de veranderingen in het beheer van zowel vroegere,
huidige als ook de toekomstige bossen. De bijeenkomst
wordt gehouden in het Staringgebouw, Marijkeweg 11 in
Wageningen. Aanvang: 10 uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom. Nadere inlichtingen en het volledige programma zijn te verkrijgen bij B. F. van Tooren, Venuslaan
2, 3521 VG Bilthoven, tel. 035-62004 (werk) of 030210613 (privé).

TENTOONSTELLING
VAN SCHERMBEEK
Tot en met 14 september is in
het
SBB-informatiecentrum
"Oudhof" aan de Huisdreef in
het Mastbosch nog de tentoonstelling te zien over het leven en
werk van houtvester A. J. van
Schermbeek. In 1889, precies
100 jaar geleden, begon de bemoeienis van
Schermbeek
met de bossen rondom Breda.
Vooral in het Mastbosch, het
Liesbosch en in het Ulvenhoutse Bos was hij actief. Door een ondeskundig en traditioneel gebruik was aan het einde van de negentiende
eeuw het bos in verval geraakt. Van Schermbeek, OostNEDERLANDS

De studentenvereniging Quercus van de (oude) H.B.C.S.
en de M.B.C.S. bestaat deze maand 35 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert Quercus op zaterdag 30 september een reünie voor alle oud-leden en donateurs van de
vereniging. De reünie wordt gehouden in Huize Larenstein
in Velp van 13,00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 085641182.

LANDELIJK CONGRES
Onder de titel "Gezond groen: bittere noodzaak" wordt op
26 oktober in Haarlem het najaarscongres gehouden van
de Landelijke Vereniging van Hoofden van gemeentelijke
diensten Beplanting (VHB) en de gemeente Haarlem. Tijdens dit landelijk congres komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de zorg van de overheid
voor een gezond stadsgroen, het voorkomen van de afbraak van het groene stadsmilieu en het gezamenlijk werken aan een ander groen stadsmilieu.
Voor aanmelden of voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met het bureau voorlichting
van de gemeente Haarlem (023-171530 of 171430) of
met de Dienst Hout, Plantsoenen en Begraafplaatsen
(023-258181),
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