BERICHTEN
Vakgroep Bosbouw
Per 1 mei is door het College van Bestuur van de
LUW een structuurcommissie ingesteld die onder
andere het taakveld van de vakgroep Bosbouw aan
de LU, en afgeleid daarvan, de taken van twee
hoogleraren op Hinkeloord, moet omschrijven.
Ter overbrugging van een periode zonder hoogleraren op Hinkeloord is voor de periode van 1 juni '94
tot 31 mei '96 prof. dr. ir. M. Wessel benoemd tot
hoogleraar op de vakgroep Bosbouw, Prof. Wessel,
wiens specialiteit de meerjarige tropische gewassen zijn, moet in die periode de reeds op gang gekomen processen, die zullen leiden tot vernieuwing
van onderwijs en onderzoek op de vakgroep
Bosbouw, versterken. •
Dr. ir. P. Schmidt is voor twee jaar herkozen als
voorzitter van de vakgroep Bosbouw. Secretaris is
ir. F.J. Staudt.

Larenstein
Het Transferpunt Larenstein organiseert dit najaar
een drietal cursussen:
-26,27 en 28 oktober: "Waterbeheersing van bos en
natuurterreinen"
-16,17 en 18 november: "Integraal beheer van watersystemen"
-7 september t/m 5 juli: "HBO-cursus geohydrotogie"
Voor meer informatie over bovenstaande cursussen
en voor aanmelding kunt u terecht bij Transferpunt
Larenstein, Postbus 9001, 6880 GB Velp. Tel.: 085695640.

groenvoorzieningenbedrijf BTL Uitvoering, dat op
een tiental plaatsen in ons land is gevestigd.

Restauratieplan
Begin dit jaar werd in het Utrechtse Wilhelminapark
een opmerkelijke overeenkomst bekrachtigd tussen
de Bomenstichting, het groenvoorzieningenbedrijf
BTL Uitvoering en de stichting VSB Fonds. De overeenkomst behelst de omvangrijke restauratie van
een groot aantal monumentale bomen in Nederland.
Het VSB Fonds steunt dit project drie jaar met een
bedrag van f 600.000,-.
De Bomenstichting beheert een bestand van 10.000
monumentale bomen. Eens in de tien jaar worden
deze bomen gecontroleerd en verstrekt de
Bomenstichting onderhoudsadviezen aan de eigenaars. Lang niet altijd zijn deze eigenaars (gemeenten, particulieren) in staat dit onderhoud te dragen.
Voor het VSB Fonds was deze situatie aanleiding
om de komende drie jaar een forse financiële bijdrage te leveren. De restauratiewerkzaamheden
worden zullen worden uitgevoerd door door het
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