BERICHTEN
Oldeman lid van
verdienste BOS

Open dag RUL

Het bestuur van de stichting voor Nederlandse Bosbouw
Ontwikkelings Samenwerking heeft prof. dr. ir. R. A. A.
Oldeman benoemd tot lid van verdienste. Oldeman droeg
eerder dit jaar de voorzittershamer van de stichting over
aan dr. ir. A, G. Voorhoeve. Het bestuur prijst met name de
oorspronkelijke, creatieve en enthousiaste inzet van Oldeman die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het
verwen/en van vertrouwen in en waardering voor de stichting.

Effecten
luchtverontreiniging

Op 14 oktober, tijdens de nationale manifestatie "Wetenschap op zicht", houdt de afdeling Biologie van de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) een open dag. Het thema is beperkt tot onderzoek dat raakt aan de milieuproblematiek.
Aan bod komen onder meer het tropisch regenwoud, biologische bestrijding, biotechnologie en gewasbescherming, aanpassing van vissen aan vervuild water en landbouw en milieu. Van 12 tot 17 uur kunnen
belangstellenden de diverse lezingen en presentaties bijwonen.
Belangstellenden kunnen terecht in het Rijksherbaruim,
Rapenburg 70-74 en de Oranjerie, Hortus Botanicus, Rapenburg 73 in Leiden. Voor kinderen worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een poppentheater, een
puzzeltocht en een kleurplaat.

De commissie voor het vegetatie-onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging houdt op 10
oktober een themadag over de eindresultaten van het
verzuringsonderzoek. Centraal staan de effecten van de
luchtverontreiniging op terrestrische vegetaties. Het middagprogramma (aanvang 13.50 uur) is geheel gewijd aan
de effecten van luchtverontreiniging in bossen.
De bijeenkomst begint om 10 uur in de grote zaal van het
Instituut voor Aardwetenschappen, Budapestlaan 4 in de
Uithof in Utrecht. Inlichtingen; B. van Tooren, tel. 030210613/035-62004.

Oproep 10e Wereld
Bosbouw Congres
In 1991 wordt van 17 tot 26 september in Parijs het 10e
Wereld Bosbouw Congres gehouden. De organisatie is in
handen van de FAO en de Franse overheid. Algemeen
thema is "bos, erfgoed voor de toekomst". Er worden 3000
deelnemers uit 160 landen verwacht. De organisatoren
hebben onlangs een oproep gedaan voor het aanleveren
van zogenaamde vrijwillige papers voor het congres. Het
congres is onderverdeeld in 25 thema's en de vrijwillige
papers moeten in het kader van een {of meer) van deze
thema's worden ingeleverd. Artikelen mogen niet langer
zijn dan 3000 woorden en moeten voor 31 december
1990 ingeleverd worden.
Informatie over de thema's, de auteursvoorschriften en
over het congres in het algemeen: ir. C. F. W. M. von
Meyenfeldt van de Directie Bos- en Landschapsbouw,
Postbus 20021, 3502 LA Utrecht, tel. 030-852543.

m

I

NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1990

T

•

••

• . , „ . . i i .

n-iv-r

_ • •

.

M--1

IB

L I .

1 -

•

U M J I L J I I 11

I

K

1

'L I I I I H M I I H P

II

11

.. I

JAARGANG 62 - NR. 10/11 - NOVEMBER-DECEMBER 1990
Stormschade, wind in de zeilen voor
natuurontwikkeling in bossen

maandblad voor het beheer
van bos, natuur en
landschap van de
koninklijke nederlandse
bosbouwvereniging
waarin opgenomen
het tijdschrift populier
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Auteurs: H. Koop, L. Berris, R. Wolf. De stormen van '72-73 zijn
aangegrepen om onderzoek op te zetten. De stormen van begin
dit jaar zijn aanleiding geweest om de resultaten tot nog toe eens
op een rijtje te zetten.

Kienhout
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Zorg voor ons bos
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Rede voorzitter KNBV: auteur C.J. de Lange
Drie dagen feestelijk zorg voor ons bos: auteur P. Schütz
Symposium bosarbeid: W. Kooy

Ectomycorrhiza en de vitaliteit van het
Nederlandse bos
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Auteurs: T.W. Kuyper, A.J, Termorshuizen, W.P.T. Boswijk
Bij vrijwel alle planten komt mycorrhiza voor: een nauwe associatie tussen schimmel en plantewortel waarvan beide partners
voordeel hebben.
Om de effecten van luchtverontreiniging op de vitaliteit van het bos
te begrijpen is het van belang om ook de effecten van luchtverontreiniging op mycorrhiza's te bestuderen.

Verslag excursie populierenteelt Liempde
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Auteur: B A Wolters. Verslag van de voorjaarsbijeenkomst van de
KNBV

Bosbeeld
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Stand van zaken in het Nederlandse
bosreservaten-onderzoek
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Auteurs: M.E.A. Broekmeyer, W. Vos. Sinds enkele jaren wordt in
een klein deel van de Nederlandse bossen de spontane ontwikkeling onderzocht in het kader van het zogenaamde bosreservatenprogramma.
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Scripties
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Commentaar
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Boekbespreking
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Druk
Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen
b.v. Postbus 68, 6700 AB
V&geningen, tel. 08370-23107.
Overname artikelen
Toegestaan mits de bron wordt
vermeld.
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