BERICHTEN
Excursie Pro Silva
De voorjaarsexcursie van Pro Silva worden dit jaar
gehouden op 18, 19 en 20 mei in Flevoland. De excursie is gewijd aan de toepassing van de Pro Silvagedachte bij de omvorming van populierenbossen.
Dagelijks starten de excursies om 9,30 uur; einde
ongeveer 16 uur. Kosten, inclusief lunch, bedragen
f 25,- voor leden en f 32,50 voor niet-teden. Deze
kosten kunnen tijdens de excursie voldaan worden.
In april wordt de plaats van samenkomst vastgesteld. Na aanmelding krijgt u hierover nader bericht.
Belangstellenden kunnen zich tot 22 april schriftelijk
aanmelden bij G. van Tol, IKC-NBLF, Postbus 30,
6700 AA Wageningen. Het aantal deelnemers per
excursie is per dag beperkt tot 40 personen.
Vermeld daarom naast de voorkeurdatum ook een
reservedatum.

Cursussen Larenstein
Transferpunt Larenstein houdt binnenkort de volgende cursussen;
-Bosomvorming op 16,13,20 en 27 april
De cursus is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met planning en praktisch beheer van bos. In
verschillende beleids- en beheerplannen staat al of
niet duidelijk aangegeven wat de toekomstige situatie van het bos zou moeten zijn. Vaak is dit onvoldoende per opstand uitgewerkt waardoor er praktijkvragen open blijven. Op deze vragen wordt
tijdens de cursus geprobeerd een antwoord te vinden.
- Bosverjonging op 18,19,20 mei en op 5, 6, 7 oktober.
Deze twee cursussen hebben ieder twee vervolgdagen. Het doel van de cursus is het verkrijgen van
een groter inzicht in het veelzijdig gebruik van het
bos, waarbij het streven naar het samengaan van
economische en ecologische motieven een belangrijk uitgangspunt is.
Voor bovenstaande cursussen kunt u zich aanmelden bij Transferpunt Larenstein, Postbus 9001,
6880 GB Velp, 085-695640.

Boommarterinventarisatie
Eind vorige maand werd in Maastricht het startschot
gegeven voor het landelijke inventarisatie-onderzoek van de boommarter. Het onderzoek dat in samenwerking met het Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN) wordt verricht, zal zich toespitsen op de inventarisatie van (krab)sporen en
nestbomen van de boommarter. Om het onderzoek
succesvol te laten verlopen is de werkgroep op
zoek naar vrijwilligers uit het gehele land, die middels een handleiding het veld in trekken op zoek
naar de boommarter (sporen). Wilt u meewerken
aan dit project, heeft u een waarneming te melden
of een dode boommarter gevonden, bel dan de landelijke coördinatoren: A. van Roosendaal, 0571275185 of P. Bloemhard, 08367-64591.

Rapport Toestand van
de natuur 2
"De toestand van de natuur is zorgelijk. Steeds
meer plante- en diersoorten in Nederland worden
zelfdzaam. Daar staat tegenover dat de soorten die
al algemeen waren en weinig specifieke eisen aan
het milieu stellen, steeds algemener worden. Het
gaat vooral slecht met soortgroepen als vlinders, libellen, amfibieën, reptielen en paddestoelen. De
enige groep waarvoor het beeld vrij positief is, zijn
de vogels." Dit is de conclusie van het rapport
"Toestand van de natuur 2" dat begin dit jaar door
IKC-NBLF werd gepresenteerd. De gegevens in het
rapport hebben merendeels betrekking op de situatie tot en met 1990, het jaar waarin het nationaal
Beleidsplan door het parlement werd aangenomen.
Sindsdien wordt er met vereende krachten gewerkt
aan het herstel van de natuur in ons land. Enkele positieve resultaten van dit nieuwe beleid worden in
het rapport al vermeld.
Het rapport kan schriftelijk besteld worden bij het
IKC-NBLF, ovv IKC-rapport 4. Prijs: f 20,- exclusief
verzendkosten.
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Voor:# Slagbomen van vierkant inlands-fïikcn
of rondhout Lariks Douglash
Eikenhouten banken en pieknickscts
• Info-ruiven, enkel of dubbelzijdig
• Rasters en doorgangen,
0 begrazingsubjeclen
9 Markeringen cn
wandel-ruiter-fletsroute's

Groen- en Recreatiebeheer Huizen
Delta 142, 1273 MA Huizen (NH),
Telefoon 02152-53568 (ook 's avonds)

TRANSFERPUNT LARENSTEIN
Transferpunt Larenstein Velp organiseert bijscholingscursussen op het gebied van
bosbouw, natuurbeheer, groenvoorziening, milieu, vastgoedbeheer en -verwerving, landschapsbouw, landinrichting, cultuurtechniek en gangbare- en biologische landbouw.
Informatie-folders en aanmeldingsformulieren kunnen dagelijks worden aangevraagd
085-695640. Aanmelding vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier.

-

Bosomvorming
Bosverjonging
Dunning
Natuurtechniek
Waterbeheersing van bos en -natuurterreinen
Voorbereidende HBO-cursus
HBO-cursus bosbouw
HBO-cursus inrichting landelijk gebied
HBO-cursus vastgoed en grondverkeer
HBO-cursus waterbeheer en natuurontwikkeling
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