BERICHTEN
10.000 ha beschermd
voor vogels

betrokkenen? In de eerste plaats krijgen eigenaren
gratis voorlichting over beheer, inrichting ed. Het
terrein heeft bovendien een bepaalde status gekregen waardoor ook vaak erkenning als zodanig door
In 1899 werd de Nederlandse Vereniging tot Bede gemeente bij vaststelling van bestemmingsplanscherming van Vogels, kortweg Vogelbescherming,
nen, Verder is er minder inloop bij de afgesloten
opgericht en is daarmee met haar ruim 90 jaar de
particulieren terreinen. Ook kan het voorkomen dat
oudste particuliere natuurbeschermingsorganisatie
de betrokkenen bij een dreigende aantasting op of
in Nederland. Zij richt haar activiteiten op vogels, met naast zijn terrein (planologische ingrepen) protename op hun leefmilieu. Het gaat daarbij om de
steert, waarbij hij dan de Vogelbescherming aan zijn
bescherming van gebieden die van belang zijn voor
zijde vindt. Op deze wijze is al menigmaal een terrein
vogels (zowel nationaal als internationaal). Zij werkt
behouden.
daarbij samen met allerlei organisaties. Naast Vogel- Belangstellenden kunnen voor meer informatie tebescherming zijn er ook nog een kleine 200 plaatrecht bij de Vogelbescherming, Driebergseweg 16e,
selijke of regionale vogelwerkgroepen.
3708 JB Zeist, tel: 03404-25406,
Ruim 20 jaar geleden werd het systeem van de Vrije
Vogelreservaten ingevoerd. Het is een predikaat dat
toegewezen kan worden aan elk terrein dat voor
vogels interessant is. Er moet wel aan enkele voorwaarden voldaan worden, (Ter verduidelijking: het
gaat niet om terreinen van Natuurmonumenten, de
Landschappen of Staatsbosbeheer, Deze zijn al volDe Stichting het Overijssels Landschap houdt op
doende beschermd.) Het predikaat van de Vrije Vodonderdag 9 juli een themadag "Blauwgraslanden",
gelreservaten is in de loop der jaren aan zo'n 500
bestemd voor beheerders, planners, beleidsmakers,
terreinen verleend, samen goed voor 10.000 ha.
onderzoekers en liefhebbers die zich bezighouden
De terreinen die in aanmerking willen komen moemet of zich interesseren voor dit vegetatietype. De
ten een redelijke vogelkundige waarde hebben. Een
dag, die wordt gehouden in Denekamp, is georgafors uitgevallen achtertuin met een broedende merel niseerd in het kader van het 60-jarig bestaan van de
en wat nestkastjes komt niet in aanmerking evenmin stichting.
als een eentonig grove dennenbos met een paar
Blauwgraslanden bevinden zich op vochtige schrale
mezen. Het kan wel ieder type terrein zijn: gemengd
bodems die vegetatiekundig tot de graslanden van
bos, weiland, bosjes, natte gebieden en heide. Niet
het biezenknoppen-pijpestrootjesverbond, het dotalleen particulieren werken op deze wijze samen
terverbond of de vochtige gemeenschappen van het
met de Vogelbescherming, ook gemeenten, waterborslelgrasverbond behoren, Karakteristieke soorschappen, recreatieschappen e.d, werken mee. De
ten zijn o.a. pijpestrootje, blauwe en gewone zegge,
terreinen kunnen "gewoon" in gebruik zijn; het bediverse soorten orchideeën, klokjesgentiaan,
heer, of dat nu gericht is op produktie (grasland,
blauwe knoop en veldrus.
houtteelt) of op recreatie (wandelgebied), wordt
Van 10 tol 16 uur zullen er diverse inleidingen gegeen belemmering opgelegd. Wel wordt verzocht
houden worden over:
alles zo "vogelvriendelijk" mogelijk te doen. Zo kun- verleden, heden en toekomst van deze graslannen dunningen in het bos in nazomer of winter worden,
den uitgevoerd in plaats van in de broedtijd. Besdra- kwaliteitsbeheer en beheer in de praktijk,
gende heesters kunnen in het vroege voorjaar
- excursie
gesnoeid worden zodat de vogels eerst van de besl.v.m. de kwetsbaarheid van de 's middags te bezoesen kunnen profiteren. Wanneer een aangemeld terken terreinen is de deelname beperkt tot 60 persorein in aanmerking komt, wordt bepaald in welke
nen.
categorie het zal vallen. Er zijn namelijk VogelbroedVoor informatie over kosten, het uitgebereide proterreinen en Vogelreservaten. De eerste zijn van begramma en voor aanmelding kunt u contact opnelang als broedgebied en de tweede als rust- en
men met Het Overijssels Landschap, Poppenallee
fourageergebied.
39, 7722KW Dalfsen, tel. 05290-1731.
Daarna wordt door beide partijen een verklaring getekend, waarin diverse afspraken staan. Er zijn twee
"harde" afspraken: geen jacht op vogels en geen
kievitseieren rapen.
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Regeling weer
opgeschort
Begin februari van dit jaar heeft staatssecretaris Gabor van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de Regeling bijdragen bos en landschapsbouw wederom
opgeschort. De opschorting geldt voor de aanleg
van beplantingen, de intensieve verzorging van jong
bos en recreatieve voorzieningen.
Het Bosschap is van mening dat deze opschorting
overduidelijk aantoont dat de overheid structureel
onvoldoende geld beschikbaar stelt voor instandhouding van het bestaande bos en de aanleg van
nieuw bos. Ook voor de werkgelegenheid in de bosbouw is de opschorting desastreus. Het is dringend
noodzakelijk dat het systeem van financiering van de
bosbouw zodanig wordt aangepast dat continu en in
voldoende mate overheidsmiddelen beschikbaar
zijn.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is
van mening dat dit beleid nadelige gevolgen heeft
voor de gehele sector van plantsoenkwekers, boseigenaren, rondhouthandel tot houtverwerkende industrie. De vereniging heeft de staatssecretaris op
deze gevolgen geattendeerd en dringend verzocht
bij de beoordeling van de evaluatie van het Meerjarenplan Bosbouw en het rapport van de Commissie
Functiebeloning te komen tot een duurzaam financieel bosbeleid.

Bosgroep Gelderland
Met het samengaan in 1992 van de Bosgroepen
Oost Gelderland en Veluwe is de nieuw gevormde
Bosgroep Gelderland verreweg de grootste coöperatie in de Nederlandse bosbouwexploitatie geworden. Nederland telt, buiten het staatsbezit, 200.000
hectare bos, De eigenaren van bijna een kwart hiervan vormen nu een krachtige Gelderse samenwerkingsorganisatie, waarin ieder lid ook de vrijheid behoudt individueel te beslissen. De bestaande
equipe, G. Koopmans en L. Verkerk, blijft de fundamentele coöperatieve taken verzorgen: geselecteerde inkoop plantsoen, inschakelen gespecialiseerde aannemers en verkoop van hout Een aantal
projecten is reeds begonnen. Eén van de belangrijkste is het organiseren van leveringen van inlands
hout in allerlei maten en variëteiten vanuit een levende voorraad van hout in de bossen van de leden,
die geregistreerd worden in de Bosgroeps houtsortimentsbank. Deze registratie is zowel bedoeld om
op specifieke vragen van de Nederlandse houtgebruikers in te kunnen spelen, als om zeker te zijn

continu te kunnen leveren: een onmisbare voorbereiding voor verdere doelgerichte verkoop van het
Nederlandse hout in een markt die tot nog toe overwegend beheerst werd door tropisch en ander buitenlands hout.
Voor verdere informatie: Bosgroep Gelderland, Gravenstraat 17, 7383 RH Voorst, tel. 05758-2097.

Programma
symposium ACHO
Vorige maand vermeldden we in deze rubriek al dat
de Adviescommissie Historisch Onderzoek ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan een symposium
houdt, Inmiddels is het programma bekend:
Het symposium heeft als titel "Bosgeschiedenis: wat
doe je er mee?" meegekregen en wordt gehouden
op donderdag 27 augustus in kasteel Groeneveld in
Baarn. Na opening door H.S B.M. van Asperen, directeur SBB, komen drie inleiders aan bod:
- J Buis over "Bos: een heel oud verhaal"
- J.J. Borgesius: "Bosbouw: een nieuw hoofdstuk"
- CJ.M. Leermakers.L "Bosbeheer: de zin van het
oude in het nieuwe"
Daarna wordt er vertrokken naar vier excursiepunten
in het Speulderbos en omgeving. Onder leiding van
C.P. van Goor worden de aspecten van de bosgeschiedenis in het veld bediscussieerd.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze
dag door overmaking van f 50,- op bankrekening
11.29 92.889 {Rabobank den Dungen: postrekening 1075216) ow "Symposium ACHO". Wilt u na
afloop deelnemen aan het buffet dan wordt u verzocht f 90,- over te maken. In juni krijgt u het programma en de excursiegids toegestuurd. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de heerJ.A. Hendrikx, tel.
030-852569.
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OPLEIDINGEN IN 'T

GROEN

Het LSBC
• Vakopleidingen in het kader van het leerlingwezen
• Onder andere in de bosbouw, natuurbeheer, landschapsbouw
en recreatie

De opleiding
• De leerling/werknemer werkt gemiddeld 4 dagen per week op
een bedrijf
• Gemiddeld 1 dag per week gaat de leerling/werknemer naar
school

Uw bedrijf een leerbedrijf?
• Ja, als u behoefte heeft aan gemotiveerde werkkrachten
• Ja, als leerlingen bij u praktijkervaring op kunnen doen

Voor meer info:
Het LSBC, Koningsweg 35,6816 TG Arnhem
Tel.: 085-431000 / Fax: 085-455629

Houten tuinmeubelen
AMBACHTELIJK
VERVAARDIGD

Voor goede
kwaliteit bomen
Boomkwekerij

KRABBENBORG

GelFort
GRACHTSTRAAT 39
6659 BA WAM EL

TELEFOON 08878- 1363
FAX 08878-1188
HOUTPRODUKTEN

m

milieuvriendelijke houtprodukten
o.a. Robinia pseudo acacia

Siberiëweg 6 - 5975 PJ Sevenum
Telefoon: 04767-2715
Telefax: 04767-3100

ELCO bv
Loonbedrijf - Hoveniers &
Cultuur Technische
Werken
DR. DE QUAYWEG 101
I r r \ 5424 SP GEMERT
g n
TEL. 04921 -9254
.fi
ö
FAX 04921 -9222

