-L

BERICHTEN
Onkruidprijs voor
Bomenstichting
De redactie van het tijdschrift Onkruid (blad voor
natuurlijke leefwijze) heeft de Bomenstichting een
prijs toegekend. Elk jaar looft Onkruid een prijs uit
aan organisaties of individuen die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor het milieu. "De Bomenstichting heeft zich sinds haar oprichting in 1970 ingezet
voor het behoud van bomen in Nederland, ook toen
nog niet iedereen er van overtuigd was dat de bomen het moeilijk zouden krijgen", luidt de motivatie
van de Onkruidredactie. De Bomenstichting beschouwt de prijs (een oorkonde en een bedrag van
f 2500,-) a!s een aanmoediging om door te gaan
met de activiteiten.

Restauratiecursus
De Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein organiseert een cursus "Restauratie in relatie
tot het beheer van historische tuinen, parken en buitenplaatsen". De cursus is opgezet voor mensen die
professioneel betrokken zijn bij deze problematiek
of die om bepaalde redenen belangstelling hebben
in deze richting zoals tuin- en landschapsarchitekten, rentmeesters, beheerders, beleidsmedewerkers en eigenaren.
De cursus wordt in 2 perioden van drie dagen gegeven:
- een voorjaarscursus (13-15 april) met een ruimtelijk, planologisch accent en
- een najaarscursus (21-23 sept) met een ruimtelijk-functioneel accent.
Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u contact opnemen met de I.A.H. Larenstein-Boskoop:
tel. 01727-14601.

Excursie PRO SILVA
De voorjaarsexcursies van PRO SILVA worden gehouden op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag
15 mei 1993. Dit maal staan de bossen op rijke
gronden centraal, met als belangrijke boomsoorten
de eik, es, esdoorn en populier. De excursies zullen
in de Flevopolders worden gehouden.
Aanvang van de excursie 9.30 uur, einde 16.00 uur.
De kosten van de excursie, inclusief de gezamelijke
lunch, bedragen voor leden fl 25,- en voor niet-leden fl 32,50. De kosten dienen tijdens de excursie te
worden voldaan.
De plaats van samenkomst wordt in april vastgesteld; nadere informatie wordt na opgave toegestuurd.

Belangstellenden kunnen zich tot 16 april schriftelijk
opgeven bij:
Ir J.H. Kuper, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn
Het aantal deelnemers per excursie is beperkt tot 40
personen; het is daarom van belang om naast een
voorkeursdatum ook een reservedatum aan te geven.

Bosbeleidsontwikkeling
in Nederland
Onder deze titel organiseert de vakgroep Bosbouw
van de LU Wageningen een wetenschappelijk symposium op donderdag 24 juni 1993. De directe aanleiding hiervoor is het afscheid van prof.ir. A. van
Maaren als hoogleraar Boshuishoudkunde aan de
Landbouwuniversiteit, In de vijftien jaar dat hij deze
functie vervulde heeft prof. Van Maaren het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied
van bosbeleid en bospolitiek bijzonder gestimuleerd. Het leek de vakgroep Bosbouw dan ook passend om, ter gelegenheid van zijn emeritaat, dit
deel van de leeropdracht Boshuishoudkunde nog
eens in het middelpunt van de belangstelling te
plaatsen.
Het symposium zal bestaan uit drie blokken, waarin
inleiders en co-referenten uit wetenschap en praktijk hun visie geven op het proces van bosbeleidsontwikkeling, met name in Nederland, In elk blok is
ook tijd ingeruimd voor discussie met de zaal. Een
en ander zal in goede banen worden geleid door de
dagvoorzitter drs. J. Pieters, directeur Natuur, Bos,
Landschap en Fauna van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Aansluitend aan het symposium zal prof. Van
Maaren een openbaar afscheidscollege geven,
waarna er gelegenheid is hem de hand te drukken.
Het wetenschappelijk symposium zal plaatsvinden
op donderdag 24 juni 1993 in het Internationaal
Agrarisch
Centrum/WICC
te
Wageningen.
Aanvangstijd 10.00 uur. Het afscheidscollege begint om 16.00 uur en wordt volgens traditie gegeven
in de Aula van de Landbouwuniversiteit. Hier vindt
ook de receptie plaats.
De deelname aan het symposium is gratis; lunchkosten zijn voor eigen rekening. Met het oog op de
organisatie wordt u verzocht zich zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan te melden, onder
vermelding van naam, organisatie en postadres. Uw
aanmelding gaarne zenden aan: C.J.M. van Vliet,
Vakgroep Bosbouw LUW, Postbus 342, 6700 AH
Wageningen; tel.: 08370-82636.
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