t i i i i i B i i .

i tii

. u Ii w

11 Bi ii i i i i

i ,i u i

i i

L

u

i

i i i

i i i u i ui i i - m i i m i i

n •

w i i i r u

u r n

u».i

BERICHTEN
Brochure boomsoortencollecties Schovenhorst
De Stichting Schovenhorst heeft een nieuwe brochure van de boomsoortencollecties op het landgoed Schovenhorst uitgegeven. Deze collecties zijn
het resultaat van de activiteiten van mr. J.H. Schober, stichter van het landgoed. Sinds 1848 verzamelde en testte hij uitheemse naaldboomsoorten
om na te gaan welke daarvan produktiever zouden
zijn dan de gebruikelijke grove den. In de loop der
tijd hebben de eigenaren van het landgoed de collecties uitgebreid tot het huidige Kleine Pinetum,
Grote Pinetum, het Arboretum en het Driecontinentenbos.
De collecties van Schovenhorst worden nog immer
beheerd met het doel kennis te verkrijgen over
boomsoorten die mogelijk toepasbaar zijn in de
Nederlandse bosbouw. Het belang hiervan is met
verschillende argumenten aan te tonen: de ontwikkeling van het bos, de veranderingen in (globale)
houtstromen en de veranderingen in milieu. Voor
meer informatie: Stichting Schovenhorst, tel. 03418 51207.

Brochure AVIH
"Wie wil er niet het beste voor zijn bos". Onder deze
titel heeft de Algemene Vereniging Inlands Hout een
brochure uitgebracht die duidelijk maakt dat hout
verkopen meer is dan een prijs per kubieke meter
bepalen. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: het belang van de houtoogst in het
bos(bedrijfs)beheer, leverings- en verkoopwijzen,
bestemmingen van het hout, hout meten en het verkoopcontract. Belangstellenden kunnen in het bezit
komen van deze brochure wanneer zij f 5,~ overmaken op giro 2116830 t.n.v. AVIH in Bunnik, o.v.v.
"brochure".

Oproep eigenaars/
beheerders van
opstanden zomereik
Selectie van voor zaadwinning geschikte opstanden
is een middel om de genetische kwaliteit van bossen en beplantingen met zomereik te verbeteren. Al
in 1958 is door de NAKB een lijst met opstanden opgesteld, die voor dit doel geschikt werden geacht.

Later heeft ook de toenmalige stichting Verbetering
Houtopstanden zich met de selectie van zaadwinningsobjecten bezig gehouden. Sinds 1976 is de
zomereik opgenomen in het selectie- en veredelingsprogramma van het IBN-DLO. Dit heeft geresulteerd in de aanwijzing van een honderdtal selectieopstanden die zijn opgenomen in de Vijfde
Rassenlijst van Bomen.
Door de toenemende vraag naar eikels van goede
genetische kwaliteit van zomereik is er behoefte aan
uitbreiding van het aantal voor zaadwinning geselecteerde opstanden. Het IBN-DLO is door de
NAKB verzocht in deze uitbreiding te voorzien. In
verband hiermee richt het IBN een verzoek aan eigenaars/beheerders van eikenopstanden om zich
voor een keuring te melden. Het type beplanting is
niet van belang, zowel bosopstanden als weg-,
straat-, park- en landschappelijke beplantingen komen in aanmerking. Deze opstanden moeten wel
aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De opstand moet uit minimaal 50 bomen bestaan
- De leeftijd moet tenminste 25 jaar bedragen
- De meeste bomen moeten een rechte stam en
een doorgaande spil (stamgedeelte in de kroon)
hebben
- In de kroon mag niet te veel herhaalde gaffel- of
zuigervorming voorkomen
- De stammen mogen niet te veel waterlot of knobbelvorming vertonen.
Aanmelding kan schriftelijk gebeuren d.m.v.
- Een kopie van een kaartgedeelte met de ingetekende ligging van het object of
- Opgaven van het kaartnummer van de topografische kaart met coördinaten of
- Opgave gemeentenaam, plaats, lokale ligging
enz.
Het adres is: IBN-DLO, Postbus 23, 6700 AA in
Wageningen t.a.v K. Jager.

Houtwallen, heggen en
singels
De stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer (LONL) heeft onder de titel
"Houtwallen, heggen en singels: lijnvormige houtopstanden in Nederland" een nieuwe publicatie uitgegeven. In feite is het een geheel herziene uitgave
van "Houtwallen in het boerenland" dat in 1980 door
de Stichting Natuur en Milieu werd uitgegeven. De
volgende onderwerpen komen aan bod: beschrijvingen van de in Nederland aan te treffen lijnvormige beplantingen, betekenissen voor planten en dieren, relaties met de landbouw, beheer en ontwerp,
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onderhoudswerk en beleid. Het boekje kent een uitgebreide literatuurlijst.
U kunt in het bezit komen van deze uitgave door
f 14,-- over te maken o p giro 4252780 t.n.v stichting
LONL, o.v.v. "houtwallen".

Handboek Ecologisch
Groenbeheer
Bij IPC Groene Ruimte in Arnhem verscheen eind
vorig jaar het handboek "Ecologisch groenbeheer in
de praktijk".

Het boek geeft een zo breed mogelijk overzicht van
de aspecten die bij ecologisch groenbeheer een rol
spelen.
Uitgaande van ecologische principes en achtergronden worden de mogelijkheden voor het ontwikkelen van verschillende begroeiïngstypen op een rij
gezet.
Per type worden praktische richtlijnen voor aanleg
en beheer gegeven.
De prijs van het boek (460 pagina's) is f 80,--. Het
boek is te bestellen bij IPC Groene Ruimte, Postbus
393, 6800 AJ Arnhem, tel. 085 -550100.

TRANSFERPUNT LARENSTEIN
Transferpunt Larenstein organiseert bijscholingscursussen op het gebied van bosbouw,
natuurbeheer, groenvoorziening, milieu, vastgoedbeheer en -verwerving, landschapsbouw,
landinrichting, cultuurtechniek en gangbare- en biologische landbouw. Informatie-folders
en aanmeldingsformulieren kunnen dagelijks worden aangevraagd ( 0 8 5 - 6 9 5 6 4 0 ) .
Aanmelding vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
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Basiscursus taxatie agrarisch vastgoed
Natuurtechniek
Dunning
Bosomvorming
Bosverjonging
Voorbereidende HBO-cursus
HBO-cursus bosbouw
HBO-cursus inrichting landelijk gebied
HBO-cursus vastgoed en grondverkeer
HBO-cursus waterbeheer en natuurontwikkeling
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