Berichten

RTD Cursussen
Bij Röntgen Technische Dienst bv te Rotterdam is het
nieuwe cursusoverzicht voor het opleidingsseizoen
88/89 verschenen. Georganiseerd worden:
- 12 cursussen Ioniserende Straling niveau 5A (IVBS)
- 5 cursussen Filmiezen niveau 2 (SKNDO)
- 2 cursussen Beknopt NDO/Inspecties
De cursussen worden gehouden in de periode van september '88 tot en met april '89. Belangstellenden kunnen
het volledige programma aanvragen bij RTD bv, afdeling
Opleidingen, Postbus 10065, 3004 AB Rotterdam, tel.
010-4150200.
Zwanenwater beschermd vogelgebied en wetland
Het Zwanenwater, een 600 ha groot duingebied in de
gemeenten Callantsoog en Zijpe in Noord-Holland, is
aangewezen als beschermd vogelgebied en als wetland
van internationale betekenis. Er broeden in dit gebied
ruim 80 soorten vogels, waarvan de lepelaar de belangrijkste is. Het landschap bestaat uit kalkarme duinen met
vochtige en drassige valleien. In het moerasgebied komt
zoetwaterflora en vegetatie voor die in het overig deel
van Noord-Holland ontbreekt met minder algemene tot
zeldzame plantensoorten. Ook kent het Zwanenwater
een uitgebreide zoogdierenstand met onder andere hermelijn, wezel en otter.
Circa 590 ha van het gebied is eigendom van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten; de overige delen zijn eigendom van het Hoogheemraadschap
Noord-Hollands Noorderkwartier en de Staat.
Advies Jachtraad
De Jachtraad, een "gemengd" adviescollege met afgevaardigden van zowel jacht, landbouw, natuurbescherming en aanverwante beleidsterreinen, heeft aan minister Braks een advies uitgebracht inzake het voorontwerp
Flora en Faunawet.
Hierin wordt de wens tot integratie van de versnipperde Nederlandse wetgeving inzake flora en fauna onderschreven. Met als aantekening daarbij dat de aanvaardbaarheid van de integratie voor de geledingen van

jacht en landbouw van de Jachtraad afhankelijk is van
de wijze waarop de minister tegemoet komt aan de essentiële bezwaren tegen het voorontwerp. Landbouw wil
niet belemmerd worden in de normale bedrijfsuitoefening en beide geledingen achten het noodzakelijk dat in
de toekomstige wet duidelijk tot uiting komt, dat bij een
verstandig omgaan met de natuur een wijs gebruik acceptabel is.
In het voorontwerp mist de Jachtraad stimulerende
maatregelen die Nederlanders uitnodigen zelf een
daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de gewenste
instandhouding van een pluriforme flora en fauna. De
Raad denkt met name aan visserij, bosbouw, landbouw
en jacht.
In het advies wordt verder ingegaan op rechtszekerheid, leefomgevingsbescherming, schaderegelingen en
de verhouding t.a.v. internationale regelingen. Het advies ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie
van Landbouw en Visserij, Bezuidenhoutseweg 73 in
Den Haag.
Randstadgroenstructuur Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe folder over
de Randstadgroenstructuur uitgebracht. Hierin staat recente informatie over de stand van zaken van de vijftig
bos- en recreatieprojecten die in het kader van deze
groenstructuur zijn en worden ontwikkeld. In de folder
staat van elk project een korte beschrijving, waarbij is
aangegeven wie de plannen maakt en wanneer de projecten worden uitgevoerd. Ook bevat de folder een kaart
van de randstad zoals die er uit zal zien in het jaar 2000
na de uitvoering van de Randstadgroenstructuur. Het
woord groen staat hier voor het hele landelijke gebied
tussen en rondom de grote steden. Het gaat dus niet
alleen om bossen en recreatiegebieden, maar ook om
plassen, natuur- en landbouwgebieden. Structuur staat
voor de samenhang tussen de groene ruimten in de
Randstad. Vier aparte kaarten geven de samenhang van
de vier belangrijkste onderdelen (recreatie, landschap,
natuur en landbouw) weer.
De folder ligt ter inzage in alle openbare bibliotheken
en kan aangevraagd worden bij het Bureau Voorlichting
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en Inspraak, Koningskade 1, 2596 AA Den Haag, tel.
070-116622.
Samenwerking LU en Agrarische hogescholen
De Landbouwuniversiteit en de argarische hogescholen
zullen in de toekomst meer gaan samenwerken. De
wensen en eisen ten aanzien van meer samenwerking
zijn neergelegd in een raamovereenkomst. Met de ondertekening hiervan vervult het hoger landbouwonderwijs op dit moment een voortrekkersrol in het hoger
onderwijs op het gebied van samenwerking tussen universitair en hoger beroepsonderwijs. Het doei van de
samenwerking is onder meer te kunnen profiteren van
eikaars kennis en ervaring op het gebied van onderwijs
en onderzoek en sneller te kunnen inspelen op nieuwe
behoeften en eisen uit de samenleving ten aanzien van
het hoger landbouwonderwijs.
De belangrijkste punten die in de raamovereenkomst
zijn vastgelegd zijn:
- Onderwijsinhoudelijke samenwerking
- Samenwerking op het gebied van onderzoek
- Samenwerking onderwijsvoorzieningen
- Samenwerking op het gebied van studentenvoorzieningen
Van Aardenne over de toekomst van bos en hout
"De mens, vooral de welvarende mens, onderkent onvoldoende de grote betekenis die hout, als een van de
belangrijkste grondstoffen, voor hem heeft". Dat betoogde oud-minister Van Aardenne toen hij op 1 juli j.l.
in Wageningen het voorzitterschap van de Stichting Bos
en Hout overnam van de heer Van der Harten, destijds
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Hij
sprak over de toekomst van bos en hout.
Van Aardenne wees er op dat geleidelijk duidelijk
wordt, ook aan regeringen, dat bomen niet de hemel in
groeien, dat de uitbreiding van de wereldhoutoogst ergens ophoudt Men ziet in dat het wereldareaal afneemt
terwijl we met elkaar steeds meer hout gaan gebruiken.
Men ziet ook het ieder jaar sterker groeiende beroep dat
de ontwikkelingslanden op het aanbod van hout in de
wereld doen.
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De nieuwe voorzitter van de Stichting Bos en Hout
(een instelling waarin bedrijfsleven en overheid samenwerken aan bevordering van onze houtproduktie en
houtvoorziening) constateerde dat er ook positieve ontwikkelingen zijn.
In ons land wil de overheid doelbewust meer bos
aanleggen, meer hout produceren. Hij zag daartoe
goede mogelijkheden in het kader van het Europese
beleid om het probleem van de structurele landbouwoverschotten op te lossen: Bebossing van landbouwgronden. Hij deed een dringend beroep op landbouw,
bosbouw en alle belanghebbenden bij bos om samen te
werken bij het oplossen van de daarbij nog bestaande
problemen. Dat vraagt politieke wil, maar die lijkt te
groeien, aldus Van Aardenne.
Hij pleitte tenslotte voor de ontwikkeling van een echte
houtstrategie in ons land.
Agenda
Op 21,22,23 en 29 september wordt in Wageningen de
cursus "Realisatie van bosdoeltypen" gehouden onder
leiding van prof. dr. ir. R. A. A. Oldeman en dr. ir. P.
Schmidt. De cursus heeft tot doel de deelnemers (mar
ximaal 30) boskundige kennis en methoden te verschaffen voor het ontwerpen van bosontwikkelingen gericht
op de realisatie van bosdoeltypen.
De kosten zijn: ƒ 1.025,- p.p. (incl. kosten syllabi, lunches en diner op 21 september). De inschrijving
sluit op 24 augustus. Informatie en aanmeldingsformulieren: PHLO, Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen,
tel. 08370-84093.
Verhuisd
Het secretariaat van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek {WLO) is verhuisd. Het
nieuwe adres is: Kemperbergerweg 67, Postbus 9201,
6800 HB Arnhem, tel. 085-452991, telefax 085-422175,
postgiro 3919446.
Bijdragen voor het door de WLO uitgebrachte tijdschrift "Landschap, het tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde", kunnen naar dit adres worden gestuurd.

