BERICHTEN
Jagerskoor geziene
gast in "groene sector"

Het Noord-Nederlands Jagerskoor "Prins Hendrik"
treedt regelmatig op als omlijsting bij evenementen
in de "groene sector". Het koor is uniek in
Nederland en brengt een romantisch programma
van traditionele Nederlandse en buitenlandse natuur- en jachtliederen.
Het koor is als posthuum eerbetoon genoemd naar
de echtgenoot van koningin Wlhelmina, gezien zijn
verdiensten als natuurbeschermer, zijn kundigheid
als bosbouwer en jager. Het was zijn levenswerk dat
de jachtgebieden bij "het Loo" zijn geworden tot een
natuurreservaat van internationale vermaardheid.
Het jagerskoor Prins Hendrik, ondergebracht in de
stichting Noord-Nederlands
Jachtmuziekgezelschap, beoogt zeker geen bevordering van de
jacht. Het eerste doel is een artistiek getuigen van
de menselijke verbondenheid met de natuur.
Het koor telt veertien leden en staat onder leiding
van dirigent Wim Brüggink. De koorleden dragen
groen/grijze kleding, afgeleid van het uniform zoals
dat voor de Tweede Wereldoorlog door het personeel van de Kroondomeinen werd gedragen.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de secretaris, de heer J. de Vries,
tel. 0516-577285.

Vitaliteit Arnhemse
parken en bossen
De vitaliteit van de Arnhemse parken en bossen is
de laatste jaren niet achteruitgegaan. Dat is gebleken uit de vitaliteitsonderzoeken die in opdracht van
de gemeente Arnhem van '89 tot en met '93 zijn uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen de groei en de vitaliteit van
de bomen in de Arnhemse parken en bossen. Tot
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het onderzoek werd besloten om de juistheid van
dunningsmaatregelen na te gaan.
Uit de vitaliteitsontwikkeling over de afgelopen vijf
jaar wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van
achteruitgang in vitaliteit. Droge en natte jaren of
warmte en kou geven wel reacties bij bomen. Dit is
vooral bij beuk en grove den het geval. Er is geen effect van stikstof uit de luchtverontreiniging op de stikstofhuishouding in de boom. Conclusie: geen aanleiding om tot bosbemesting over te gaan. Er is een
duidelijke relatie tussen groei en vitaliteit. Bomen met
voldoende ruimte zijn beter bestand tegen schadelijke invloeden. Bomen kappen t.g.v. de groei van andere bomen werkt positief op de vitaliteit.
In alle beheerplannen voor het buitengebied en de
stadsparken zijn dunningsmaatregelen opgenomen. Deze worden gefaseerd in tijd en genuanceerd naar locatie uitgevoerd.
Over de evaluatie van dit 5-jarig onderzoek, uitgevoerd door Bureau Klingen Bomen i.s.m. het IBN te
Wageningen, is het rapport "De vitaliteit van
Arnhems parken en bossen in 1983 en evaluatie
1989-1993".

"Een bos gedichten"
De Stichting Face bestaat vijf jaar. Op 15 maart
1992 werd de allereerste boom in een Face-bos geplaatst: het Leeuwarder bos. Leerlingen van 30 basisscholen plantten toendertijd het bos aan. In juni
van dit jaar werd dit eerste Face-bos met veel spectakel overgedragen aan de Leeuwardense bevolking. Natuur- Milieuedukatie gemeente Leeuwarden
gaf in het kader van de afronding van de aanleg van
dit bos de gedichtenbundel "Een bos gedichten"
uit. De gedichten zijn gemaakt door leerlingen die
indertijd meehielpen met de aanleg van het bos.
Een voorbeeld:

Leeuwarder bos

dertig scholen hebben eraan meegedaan
en moet je nu zien hoeveel bomen er staan
er staan wel honderdduizend jonge bomen
je zou er over vijfentwintig jaar weer eens moeten
komen
alles zou veel groter zijn
nu zijn ze nog klein
al die vijfduizend scholieren
hebben plaatsgemaakt voor de dieren
Mathijs Hoekstra, Leeuwarden
Exemplaren kunnen schriftelijk besteld worden bij
NME-Leeuwarden, Schoenmakersperk 2, 8911 EM
Leeuwarden. Kosten f 5,--.
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