BERICHTEN
Cursus bosverjonging

Treecd

Transferpunt Lareristein houdt op 6, 7 en 8 oktober
de tweede cursus Bosverjonging. Aansluitend zullen er twee vervolgdagen plaats hebben. De inschrijftermijn sluit op 6 september. Nadere informatie en/of aanmelding: 085-695640.

In de Arboretum-bibliotheek (Bibliotheek van de LUvakgroepen:
Bosbouw, Plantenfysiologie en
Plantencytologie en -morfologie) is vanaf medio
1992 de zogenaamde TREECD van het CABI
(Commonwealth Agricultural Bureaux International;
Wallingford, Oxon OX10 8de, UK) voor de bibliotheekgebruiker beschikbaar.
Deze TREECD bevat alle bibliografische referenties
vanaf 1939 t/m 1991 die gepubliceerd zijn in de referaattijdschriften FORESTRY ABSTRACTS, FOREST PRODUCTS ABSTRACTS en AGROFORESTRY ABSTRACTS.

Symposium
Oostvaardersplassen
Op 9 en 10 september wordt in Lelystad het symposium " De Oostvaardersplassen uit de klei getrokken: 25 jaar oecologie en beheer" gehouden. Het
symposium wordt georganiseerd door de Directie
Flevoland van Rijkswaterstaat en de Nederlandse
Ecologen Vereniging. Op de eerste dag van het
symposium wordt tevens een excursie naar dit befaamde moerasgebied gehouden. Voor informatie/aanmelding kunt u terecht bij J.E. Visser, tel. 085232127/08819-72679.

Studiedag
Op 8 oktober wordt op kasteel Groeneveld,
Nationaal Centrum voor bos, natuur en landschap
een studiedag gehouden met als thema "Nieuwe
wegen in de natuur- en milieu-educatie". De dag
wordt mede georganiseerd door het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming. Deze
dag is bedoeld voor alle organisaties en instellingen
die op een of andere wijze betrokken zijn bij educatie en voorlichting over natuur en milieu. Voor meer
informatie en/of aanmelding: Kasteel Groeneveld,
Kees van der Meiden, tel. 02154-20446.

I

Studiekringdag

-Het bestuur van het Bosschap heeft de heer R. M.
W. J. Nas benoemd tot secretaris van het Bosschap.
De heer Nas volgt dit najaar de heer G.J. den Hartog
op, die gebruik maakt van de VUT-regeling.

De Studiekring houdt op 1 oktober haar studiekringdag over "Bos en Water". Vijf sprekers zullen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belichten. Dat zijn G.M.T. Mohren (Waterhuishouding van
bomen en de rol van water in de groei van bos en
bomen), J. van den Burg (Waterkwantiteit en bos),
P.H.B. de Visser (Invloed van de bodemvochtsamenstelling op de bosgroei: een manipulatie-experiment in Kootwijk), W. Bleuten (Effecten bos op waterkwaliteit) en A.J. Dolman (Waterhuishouding van
bossen). Dagvoorzitter is G.A. Oosterbaan.

-De heer H.S.B.M. van Asperen wordt de nieuwe directeur van de directie Natuur, Bos, Landschap en
Fauna (NBLF). Als zijn opvolger bij Staatsbosbeheer is benoemd de heer M. Brabers, de huidige plaatsvervangend secretaris-generaal van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De huidige directeur van NBLF, J.B. Pieters, zal een
functie aanvaarden bij de agrarische vertegenwoordiging buitenland.

De Studiekringdag wordt gehouden in het IAC-gebouw aan de Lawickse Allee in Wageningen van
9.30 tot 16.30 uur. Kosten: f 45,- voor leden van de
KNBV en f 50,- voor niet-leden. Aanmelding geschiedt door overmaking van dit bedrag op girorekening 90.84.88 t.n.v. penningmeester KNBV in
Arnhem o.v.v. Studiekringdag '93. Tegelijkertijd
moet u zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris,
Postbus 30, 6700 AA Wageningen.

Personen
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Er kan gezocht worden naar literatuurgegevens
door gebruik te maken van Engelstalige termen. De
gevonden resultaten kunnen worden geprint op papier of weggeschreven (downloading) naar een
3,5_ inch diskette voor verwerking op een eigen PC.
Indien men ongestoord gebruik wil maken van deze
informatiebron is het raadzaam om een afspraak te
maken met het bibliotheekpersoneel, waarbij datum
en tijdstip worden vastgelegd.
Een uitgebreide handleiding is aanwezig. Daarnaast zijn er behulpzame bibliotheekmedewerk(st)ers die uitleg kunnen geven.
Universiteitsbibliotheek Wageningen, Arboretum-bibliotheek, Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen.
Geopend maandag t/m vrijdag: 9.00 - 16.30 uur.
Telefoon: 08370 - 82542
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BERICHTEN
100 jaar
Van Swaay Hout

Het houtverduurzamingsbedrijf Van Swaay Hout uit
Schijndel viert dit jaar haar honderdste verjaardag.
Dit is het eerste bedrijf in de Nederlandse houtverduurzamingswereld dat de eeuw heeft volgemaakt.
Honderd jaar geleden startte bedrijf met het bedrijf
"bereiden van hout tegen bederf". Aanvankelijk
hield men zich bezig met het verduurzamen van
electriciteits- en telefoonpalen. Inmiddels heeft het
bedrijf een zeer vooraanstaande plaats in de markt
ingenomen, met name de land- en waterbouw zijn
belangrijke afzetgebieden. Ook komt het verduurzamen voor de tuinbouw en de woningbouw in toenemende mate op gang. Veertig mensen werken momenteel bij het bedrijf, dat zich ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan nu ook hofleverancier mag
noemen. De documenten behorende bij het verleende recht tot het voeren van het Koninklijke
Wapen met toevoeging "Bij Koninklijke beschikking
Hofleverancier" zijn inmiddels uitgereikt.

90 jaar Bosbouw en
Cultuurtechnisch
onderwijs
Op 29 en 30 september viert het Bosbouw en
Cultuurtechnisch Onderwijs haar 90-jarig bestaan.
Het thema is: Bosbouw en Cultuurtechnisch
Onderwijs, 90 jaar buitengewoon goed!
Negentig jaar geleden startten de eerste cursussen
van de Heidemij met het doel de ontginning van
woeste gronden deskundig ter hand te kunnen nemen. In de voorbije 90 jaar zijn bossen aangelegd,
natuurparken tot ontwikkeling gebracht, polders
drooggelegd, infrastructurele werken gerealiseerd
en nog veel meer. Kortom, het landschap in
Nederland was, is, maar zal ook in beweging blijven. Bovendien is daar de milieuzorg in relatie tot
grond, groen en water bijgekomen. De Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (was
HBCS), Opleidingscentrum 't Vanck (was MBCS),
het Leerlingstelsel voor de Bosbouw en Cultuurtechniek (LSBC) en IPC Groene Ruimte (was praktijkschool Arnhem) bepaalden vroeger mede het
gezicht van Nederland. Zij doen dat vandaag nog:
de opleidingen staan tevens borg voor een goede
toekomst. Tijdens de manifestatie wordt niet alleen
teruggeblikt, ook het heden en de toekomst zullen
aan bod komen, Tezamen met bedrijven tonen de
onderwijsinstellingen de belangstellenden in welke
richting de bosbouw en de cultuurtechnische sector
in Nederland zich zal ontwikkelen.
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Bosinventarisaties
Bosbeheersplanning en -controle
Onderzoek en adviezen
Automatisering
Informatieanalyse en -management

Dijkhof 14
4021 GE Maurik
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Tel.: 03449 - 3081
Fax: 03449 - 2456
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