BERICHTEN
Symposium 10-jarig ACHO
Dit jaar ziet de Adviescommissie Historisch Onderzoek
(ACHO) terug op tien jaar coördinatie van onderzoek
naar de geschiedenis van de bosbouw in Nederland.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan wordt in de
zomermaanden een symposium gehouden in kasteel
Groeneveld.
De ACHO is in 1982 door de toenmalige directeur van
Staatsbosbeheer in het leven geroepen naar aanleiding
van activiteiten in het kasteel Groeneveld, Centrum voor
Bos, Natuur en Landschap, die hebben geleid tot een
uitgebreide collectie werktuigen die in het verleden in
de bosbouw in gebruik waren.
Daarbij ontbrak een systematische inventarisatie en documentatie over de geschiedenis van de Nederlandse
bosbouw. Om hierin te voorzien heeft de ACHO sedertdien zorg gedragen voor een snel groeiende verzameling studies. Deze geven op hun beurt weer aanleiding
tot samenvattende, themagerichte werken, zoals een
studie over de Nederlandse duinbebossingen.
Mede door de reorganisaties in en rond Staatsbosbeheer van de laatste jaren is de ACHO uitgegroeid tot e§n
steeds meer los van de rijksdiensten opererend coördinatiepunt. Zij speelt daarmee in op de onderzoekswensen van beheersorganisaties op het gebied van
bos, natuur en landschap en maakt daarbij gebruik van
de relevante onderzoekscentra, zoals de Landbouwuniversiteit.
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan wordt een
symposium gehouden om te laten zien wat de geschiedschrijving van bos, natuur en landschap betekent
voor het bosbeheer. Via discussies hierover hoopt het
ACHO te worden gestimuleerd voor verder onderzoek.
Er zijn drie sprekers uitgenodigd die een exposé zullen
geven over de geschiedenis van het bos en de bosbouw en hoe de kennis hierover ten nutte kan worden
gemaakt bij het beheer van bos, natuur en landschap.
De dag eindigt met een excursie naar enkele gebieden
op de Noordelijke Veluwe. Het complete programma
van dit symposium wordt in het volgende nummer van
het NBT afgedrukt.

"Houtzagers" gevraagd
Per 1 september 1991 is opgericht het Informatie- en
Kennis Centrum voor Natuur, Bos, Landschapen Fauna
(IKC-NBLF). Ten behoeve van dit centrum wordt een
bibliotheek ingericht waarbij ook het vakgebied Bos een
zwaar accent heeft. Een belangrijk basisboek ontbreekt
nog in de collectie, nl.: het boek van prof. G. Houtzagers
"Houtteelt der gematigde luchtstreek, Deel 1: De houtsoorten en Deel 2: Het bos."
Wie heeft deze boeken in zijn/haar bezit en wil ze afstaan aan de bibliotheek? Gaarne uw reacties aan de
bibliothecaris: J.H. Veenhuis, Postbus 20023, 3502 LA
Utrecht. Tel. 030-852579 of 08389-17398.

Commissie samenstelling Rassenlijst
bosbouwgewassen
De commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst
voor Bosbouwgewassen deelt mee:
1. Plaatsing eikenopstanden op de Rassenlijst voor Bomen.

De volgende eikenopstanden zullen voor het eerst in de
Rassenlijst worden opgenomen: ZE 177 VeIp-03 Landgoed Middachten. NL S.2.3.10-03, "kantoorlaan",
tweezijdige plaatselijk dubbele laanbeplanting, 70 bomen. Coördinaten: 201,7-448,2. Eigenaar: P. 01, Beheerder P 01. ZE 178 Velp-04, landgoed Middachten.
NL. S.2.3.10-04 Kooibosch, adf. VIII-75,-82 en -83, opstand ca. 100 bomen. Coördinaten: 202,3-448,5. Eigenaar P 01, beheerder: P 01.
2. Rectificatie op de vijfde Rassenlijst van bomen:
Quercus robur
ZE 102 Baarn-03 herkomstcode NL S. 2.1.05-03, Amsterdamsestraatweg, westzijde kmp 35.6-36.5, het aantal bomen is 170.
Pinus sylvestris
Drie herkomsten van grove den zijn in de Vijfde Rassenlijst vermeld als "geselecteerd", de her komsten zijn
echter "getoetst". Dit komt tot uiting in de herkomstcode
waarin de letters S door een T vervangen worden. Het
gaat om de herkomsten: G 152 Ugchelen-01 met herkomstcode NLT.2.3.01-01. G 155 Ugchelen-02 met
herkomstcode NLT.2.3.01-02. G 149 Woeste Hoeve03 met herkomstcode NLT.2.3.04-03.
3. Voor reeds op de aanbevelende Rassenlijst voor
Bosbouwgewassen opgenomen bestanden wordt verwezen naar de Vijfde Rassenlijst van Bomen uitgekomen in 1990. Deze Rassenlijst is verkrijgbaar bij drukkerij/uitgeverij Leiter-Nijpels bv, Postbus 831, 6200 AV
Maastricht.

Bijeenkomst Internationale Populieren
Commissie
De Internationale Populieren Commissie zal in de week
van 22 september 1992 haar 19e bijeenkomst houden
te Zaragoza in Spanje. Het thema van de bijeenkomst
is "De teelt van populier en wilg in combinatie met
landbouw". Aansluitend zullen twee excursies gehouden worden, en wel van 27 september tot en met 3
oktober: één naar het dal van de Ebro en één naar het
dal van de Doura en Portugal. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de heer H.W. Kolster, Stichting Bos en Hout, Postbos 253, 6700 AG Vfegeningen.
Tel. 08370-24666, fax. 08370-10247.

Excursie Pro Silva
De voorjaarsexcursies van Pro Silva heeft als thema "de
berk als mengboomsoort". In verband met de grote
belangstelling voor excursies zijn ook nu weer drie data
gereserveerd, namelijk donderdag 21, vrijdag 22 en
zaterdag 23 mei 1992.
Aanvang van de excursie 9.30 uur, einde 16.00 uur. De
kosten van de excursie, inclusief de gezamelijke lunch,
bedragen voor leden fl 25,- en voor niet-leden fl 32,50.
De kosten dienen tijdens de excursie te worden voldaan. De plaats van samenkomst wordt in april vastgesteld; nadere informatie wordt na opgave toegestuurd.
Belangstellenden kunnen zich tot 16 april schriftelijk
opgeven bij:
Ir J.H. Kuper, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn
Het aantal deelnemers per excursie is beperkt tot 40
personen; het is daarom van belang om naast een voorkeursdalum ook een reservedatum aan te geven.
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AMEV zoekt
goede grond als
beleggingsobject
A M E V Landelijk Vastgoed is de "groene p o o t "
van het verzekeringsconcern A M E V .
A M E V Landelijk Vastgoed verwerft en beheert al

omvangrijke transacties o p korte termijn tot

meer d a n 100 j a a r landgoederen, boerderijen en

stand te brengen. D a a r b i j is ons uitgangspunt d a t

landerijen met als doel een veilige belegging van

met d e wensen van de v e r k o p e r zoveel mogelijk

een deel van het vermogen.

w o r d t rekening g e h o u d e n .

A M E V Landelijk Vastgoed breidt regelmatig

Bent u geïnteresseerd in een gesprek, n e e m t u d a n

h a a r grondbezit uit en is v o o r t d u r e r d o p zoek

contact o p m e t ir, J . J . M u l d e r ten Kate, h o o f d

n a a r landgoederen en (verpachte) agrarische

v a n d e afdeling Landelijk Vastgoed, tel. 030-

objecten.

572266.

A M E V Landelijk Vastgoed is in staat in goed
overleg en met uiterste discretie kleine, m a a r o o k

Bijscholingscursussen
van
Transferpunt Larenstein
Korte

bijscholingscursussen

In 1992 organiseert Transferpunt Larenstein o.a. de volgende
bijscholingscursussen:
- Wetten en (subsidie)regelingen voor bos-, natuur- en
landschapsbeheer: houtmarkt en houtafzet (1 dag)
- Bosbodemkunde (4 dagen)
- Bosverjonging (3 dagen)
- Praktische toepassingen van milieuwetten (2 dagen)
- Gewasbescherming stedelijk groen (1 dag)
- De vernieuwde waterschaps- en waterstaatwetgeving (2 dagen)
- De pachtwet in ontwikkeling (t dag)
- Onteigening ten behoeve van de woningbouw (2 dagen)
De doelgroep bestaat uit MB0+-ers en HBD-ers die in hun functie
te maken hebben met de genoemde cursusonderwerpen. In de
cursussen wordt ruime aandacht besteed aan de toepassingen in
en consequenties voor de praktijk.

Lange

bijscholingscursussen

Naast korte bijscholingcursussen wordt er dit jaar ook een aantal
langere bijscholingscursussen verzorgd:
- Voorbereidende HBO-cursus (1 dag/week gedurende 35 weken,
doelgroep MAO-ers)
- Bodembescherming [1 dag/week gedurende 40 weken, doelgroep
HBO-ers)

IMIEW

maakt er gewoon meer werk van.

Laarweg 2a
6882 AA Velp
Tel. 085-695640

transferpunt

LARENSTEIN

Postbus 9001
6880 GB Velp
Fax 065-695727
Postbank 3936935
Rabobank Velp
3165.26.010

Computercursussen
Transferpunt Larenstein organiseert ook een aantal cursussen, met
gebruik van personal computers. Het betreft de onderstaande
cursussen:
- Autocad (beginnersniveau, 4 dagen)
- Autocad (gevorderd niveau, 4 dagen)
- Het ontwerpen en aanleggen van groenvoorzieningen en tuinen (4
dagen)
- Oppervlaktewaterbeheer: registratie gegevens en berekenen van
waterlopenstelsels en kunstwerken (4 dagen)
- Berekenen van grondwaterstromen met Micro-Fem (3 dagen)
- Vastgoedinformatie en -registratie (4 dagen)
De doelgroep voor bovenstaande cursussen bestaat uit afgestudeerde
bosbouwers en cultuurtechnici en mensen, werkzaam in de bosbouwen cultuurtechnische sector op MB0+- en HBO-niveau.

informatie
Bel vrijblijvend voor informatie, folders en aanmeldingsformulieren naar
Transferpunt Larenstein in Velp (085-695640).

De voboTOTAAL

Advies en Aannemersbedrijf van
alle voorkomende werken in de
bosbouw en groensector.
Rondhouthandel.

Bij aankoop van een Husqvarna 244 GX ol 165 RX ontvangt u
gratis een waardevolle AKT1EDOOS waarin:
• Gehoorbeschermer met plexiglas vizier
- Handige benzinetank
• Werkhand schoenen
De Husqvarna 244 GX en 165 RX zijn professionele bos- en taludmaaiers, die speciaal werden ontwikkeld voor het intensief
maaien van lang gras en het zagen van opslaghout.
Prijzen, incl. BTW.,

Jan Steenstraat 12
7412 T C Deventer
Tel. 0 5 7 0 0 - 1 0 9 0 9
Autotel. 06-52108147

TE KOOP GEVRAAGD

244 G X ƒ2013,165 R X ƒ2309,Stuur onderstaande bon in voor meer informatie

Ahl» geldig t'm
30 juni 1992

Stuurt u mij meer informatie over de 244 GX en de 165 RX
Naam:
Adres;
Postcode:
Plaats;
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Husqvarna Nederland B.V - De Non 20 - 3931 NG Woudenberg

•
•

Lengte: 1 , 2 of 2.50 • Doorsnee: 8-40 c m
Kwaliteit: vers, kromming toegestaan,
verkleuring mag; geen rot

Tel. en fax: 05284-2808, b.g.g. 05284-1493

