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BERICHTEN
BIJSCHOLING
BOSBODEMKUNDE

WK BOSARBEID MET
DE MOTORZAAG

Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechnisch onderwijs, een
stichting van de Bosbouw en Cultuurtechnische School en
de Vereniging van Afgestudeerden, houdt in het voor- of
najaar van 1990 een bijscholingscursus bosbodemkunde.
Voorlopig wordt gedacht aan een sterk praktijk gerichte
cursus van 4 dagen. Naast "opfrissing" van de geleerde
stof is ook een verdieping daarvan in meer ecologische
richting, o.a. ten aanzien van de zure regenproblematiek,
mogelijk.
De cursus is bedoeld voor afgestudeerden in bosbouw en
ander natuurbeheer op middelbaar niveau. Belangstellenden uit andere "groen"-bedrijven kunnen echter ook aanhaken,
De cursus (inclusief excursies en veldwerk) wordt gehouden op de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp. Het cursusprogramma wordt vastgesteld na
de inventarisatie van de wensen van de potentiële deelnemers. Liefhebbers kunnen met hun wensen en vragen
terecht bij: Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechnisch onderwijs, Postbus 9001, 6880 GB Velp, tel. 085-695640,

Dit jaar werden de wereldkampioenschappen bosarbeid
met de motorzaag gehouden in Nodebo in Denemarken.
Aan het kampioenschap namen drie landen meer deel
dan in het jaar daarvoor. Totaal 16 landen streden om de
titel waaronder het Nederlandse team, bestaande uit D.
van Beek (Apeldoorn), H. Kuiper (Willemsoord) en J. Mol
(Lunteren). Het Nederlandse team behaalde de zevende
plaats. In de individuele eindrangschikking (48 deelnemers) werd de heer Kuiper 21e, de heer van Beek 26e en
de heer Mol 29e.

BOMEN EN BERMEN

imen
bermen

De Bomenstichting heeft onlangs de folder "Bomen en bermen" uitgebracht. Deze folder
behandelt de problemen die
zich voordoen bij bermbomen
en geeft praktische tips voor
een goede verzorging van deze
bomen.
Bermbomen zijn beeldbepalend voor Nederland. Vaak
moeten ze voortijdig gerooid
worden; bovengronds worden
ze vaak beschadigd door machines en ondergronds is er
onvoldoende ruimte voor de
ontwikkeling van een goed
wortelstelsel.
De folder is te bestellen door
ƒ 2,50 over te maken op giro
2108755 van de Bomenstichting in Utrecht, o.v v. "Bomen en
bermen".

EXPERIMENT
BOSBEGRAZING
In een notitie over bosbegrazing die minister Braks in
oktober naar de Tweede Kamer stuurde, is aangekondigd
dat op de Veluwe een experiment bosbegrazing gehouden wordt. Onderzocht zal worden of door het inzetten van
grote planteneters (herten, runderen en paarden) een gevarieerd landschap ontstaat en in stand blijft. Het experiment wordt in twee fasen uitgevoerd. Tijdens de eerste
fase zal onder meer onderzoek gedaan worden in vier
compartimenten van elk ca, 100 ha. leder compartiment
wordt begraasd door een diersoort. De effecten daarvan
op de jonge bosafslag en de strooisellaag zullen worden
gemeten. In de tweede fase zal de invloed die meerdere
soorten grazers op een groot terrein hebben onderzocht
worden.
De bewindsman heeft opdracht gegeven tot dit experiment omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het
effect van bosbegrazing. Onderzoek van RIN en de
Dorschkamp in twintig natuurgebieden heeft geen eenduidig antwoord gegeven op belangrijke vragen over bosbegrazing.

VIJF NIEUWE
BOSRESERVATEN
Opnieuw zijn vijf bosterreinen door minister Braks aangewezen als bosreservaten, met een totale oppervlakte van
157 ha. Het beheer van de bosreservaten bestaat uitsluitend uit het minimaliseren van storende' invloeden van
buitenaf. Hierdoor kunnen de natuurlijke processen het
best worden bestudeerd. Uiteindelijk zullen maximaal 75
bosreservaten worden aangewezen. Op dit moment zijn er
totaal twintig.
Tot nu toe waren alle bosreservaten eigendom van het
ministerie. Een van de laatst aangewezen is eigendom van
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de provincie Noord-HoHand. De vijf nieuw aangewezen
bosreservaten zijn:
- "Roodaam" (40 ha), gelegen in het Noordhollandse
duinreservaat en representatief voor duineikenbos
- "Schoonloërveld" (23 ha), gelegen in boswachterij
Schoonloo en representatief voor heide-ontginningsbos
metlarix
- "Ooster-Esch" {34 ha), gelegen in boswachterij Sleenerzand en representatief voor heide-ontginningsbos met
larix
- "Riemstruiken" (18 ha), gelegen in boswachterij Kootwijk en representatief voor oud eikenbos op stuifzand
- "Zwarte Bulten" (42 ha), gelegen in boswachterij Rozendaal en representatief voor oude stuifzand-bebossing
en grove den.

VOORZITTER
JACHTRAAD
De minister van landbouw en visserij heeft dr. mr. L. G. C.
A. M. Schneider té Roosendaal herbenoemd als voorzitter
van de Jachtraad.
De Jachtraad adviseert de minister over de uitvoering van
de Jachtwet. De leden van de raad worden benoemd door
organisaties op het gebied van de landbouw, bosbouw,
jacht, natuurbescherming en het eendenkooibedrijf.
De benoeming geldt voorde periode van 1 oktober 1989
tot en met 30 september 1992. De heer Schnieder (62) is
burgemeester van Roosendaal en Nispen en bekleedt
daarnaast diverse functies op bestuurlijk vlak.

300 jaar jong betekent / 300,- inruüpremie voor
uw oude motorkettingzaag bij aankoop van
een Husqvarna 266 XP.
Vermogen
: 4,5 pk = 3,3 kW
Zaagbladlengte
: 38 cm
Gewicht
: 7,1 kg
Uiteraard voorzien van
een volautomatische
kettingrem.
Bovendien ontvangt u
bij aankoop het boek
c J M "De motorkettingzaag" GRATIS !

(HJ Husqvarna..
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Meer weten? Stuur dan onderstaande bon in voor meer informatie.
ZAGEN ALG.
Naam
Adres
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Plaats
Bon sturen naar Husqvarna Bos & Tuin, Postbus 188, 1110 BD Diemen.
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