Berichten

De eik: de koning van het bos?
De Studiekring van de Koninklijke Nederlands Bosbouw
Vereniging organiseert onder deze titel op 7 oktober a.s.
en 31 maart 1989 twee Studiekringdagen gewijd aan de
zomereik en de wintereik.
In samenhang met deze Studiekringdagen is ook de
najaarsvergadering van de KNBV, op 27 en 28 oktober,
gewijd aan de eik.
Tijdens de Studiekringdag op 7 oktober komen de volgende aspecten aan de orde:
- Plaats van eik in vegetatie en successie (Gisela
Jahn, Göttingen)
- Groei en opbrengst (A. Oosterbaan)
- Vitaliteit (A. Oosterbaan)
- Insectenplagen (F. Leffef)
Het ligt in de bedoeling om op 31 maart aandacht te
schenken aan:
- Cultuurhistorie van de eik (nog onbekend)
- Houtkwaliteit en teelt (H. Schulz, München)
- De eik en haar natuurwaarden (W. Helmer)
- Multifunctionele eik (L. A. S. Klingen}
Inlichtingen over en opgave voor de Studiekringdagen:
dr. ir. P. Schmidt, secretaris studiekring KNBV, Postbus
342, 6700 AH Wageningen. (Leden krijgen een aparte
aankondiging}.

Themadag
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, afdeling voor waterbeheer, houdt op 8 november de themadag "Gebruik
computerprogamma's bij de ontwikkeling van waterbeheersingsplannen en bij het operationele waterbeheer".
De dag is georganiseerd in samenwerking met de Studiekring voor Cultuurtechniek van het KGvL en wordt
gehouden in het Staringgebouw in Wageningen.
De bedoeling van deze themadag is de stand van
zaken te geven van het gebruik van computerprogramma's bij het ontwikkelen van waterbeheersingsplannen
in landinrichtingsprojecten. Ook wordt aandacht besteed
aan het gebruik van geografische informatiesystemen
en aan programma's voor het operationele waterbeheer.
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Aan de hand van praktijktoepassingen wordt een en
ander toegelicht. Daarbij moet gedacht worden aan natuurbouw, aanvoerproblemen met zout en zoet water,
relaties van oppervlaktewater met grondwater, vuil verspreiding door wind enz.
Voor nadere informatie: A. J. Gelok, 030-852635, A.
Kooistra, 05929-42971 en H. J. Siefers, 070-519842.

De Groene Krant
De Groene Krant, een uitgave van de Landinrichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en Visserij, is
verschenen. Het is een in de vorm van een krant gemaakte lesbrief voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 15-16 jaar. De Groene Krant sluit
aan bij de tentoonstelling "Landinrichting, vooreen mooi,
gezond en produktief land" die op de Flevohof in Biddinghuizen te zien is. Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen de Landinrichtingsdienst van het ministerie van Landbouw en Visserij, de cultuurmaatschappijen Grontmij bv, Heidemij nv, en Oranjewoud
bv/Tauw Infraconsult bv en de stichting Flevohof in het
kader van de Europese Campagne voor de Landelijke
Gebieden. De tentoonstelling is tenminste twee seizoenen te zien. De Flevohof heeft de tentoonstelling en
lesbrief (compleet met een docentenhandleiding) als
een schoolinformatiepakket in haar programma opgenomen.
De Groene Krant is gratis verkrijgbaar bij De Flevohof
(03211 -1514), het ministerie van Landbouw en Visserij
(070-792062) en bij de Landinrichtingsdienst (030852481).

Loetbos als proeftuin
De provincie Zuid-Holland gaat het recreatiegebied het
Loetbos in de Krimpenerwaard gebruiken als "proeftuin"
voor ecologisch beheer. Dit houdt in dat in het gebied
specifieke maatregelen worden genomen die zijn gericht
op de ontwikkeling en het vergroten van de natuurwaarden. Daarnaast zal het gebied ook aantrekkelijker worden voor de recreant. De volgende maatregelen, die
voortborduren op het geldende natuurvriendelijke beheer in het Loetbos, zullen worden genomen:

- Water en moeras krijgen in het gebied een belangrijker rol. Enkele steile slootkanten worden afgegraven:
op de moerassige oevers krijgen dan allerlei plantesoorten weer een kans, zoals koekoeksbloem, kale jonker en
dotterbloem. Door de ontgraving van enkele graslandjes
ontstaan poeltjes, die goede voortplantingsmogelijkheden bieden voor salamanders en verschillende soorten
padden en kikkers.
- Toepassen van bosbegrazing, Om geleidelijke overgangen van grasland naar bos te krijgen en te houden,
zal een deel van het bos worden begraasd door jongvee
en schapen.
- Aanleg van waterzuiveringsmoerasjes (zogenaamde helofytenfilters). De waterkwaliteit is van groot
belang voor de natuurwaarden. Om die te verbeteren zal
het water door watergangen worden geleid die rijk zijn
aan water- en oeverplanten.
- Stimuleren van natuurlijke bosontwikkeling. Op enkele botanisch minder waardevolle graslandjes zal het
beheer voornamelijk bestaan uit "niets doen". De ruigten
die dan ontstaan zullen op den duur overgaan in struweel en bos. Zij bieden schuilmogelijkheden voor broedvogels en verschillende kleine zoogdieren. In de bosgedeelten zal men praktisch niet meer planten of kappen.
Het "ringen" van de bomen zal worden voortgezet: onderaan de boom verwijdert men de bast waardoor hij
langzaam afsterft. Geruime tijd vormt hij dan nog een
rijke voedingsbodem voor allerlei zwammen en insecten, die op hun beurt weer als voedsel dienen voor
spechten en mezen.

Prijsvraag toekomst natuurbescherming
De stichting Meander daagt mensen uit tot deelname
aan een essay-prijsvraag over de toekomst van de natuurbescherming. Zij denkt op deze manier nieuwe, verfrissende ideeën te kunnen verzamelen om de discussie
over de natuur van de toekomst nieuw leven in te blazen.
ledereen in Nederland en België kan zijn of haar mening hierover op papier kwijt. Daarvoor zijn diverse discussievelden mogelijk: filosofisch (waarom willen we
een bepaalde natuur beschermen?), politiek [welke natuur moet beschermd worden, door wie en hoe), wetenschappelijk (welke kennis en methoden zijn nodig?) en
praktisch (wat moet waar gedaan worden).
De stichting is van mening dat natuurbescherming
tegenwoordig geen eenvoudige zaak meer is. Daarom
is het hard nodig dat veel mensen meedenken. Een
prijsvraag daartoe is een goed middel. Meander koos
daarbij met opzet een essay-prijsvraag: een complex
probleem vraagt immers een diepgaande bezinning.
Voor de twee beste bijdragen looft de stichting een
prijs uit van elk 4000 gulden. Er is daarnaast een bijzondere prijs van 2000 gulden. Iedereen kan deelnemen
aan de prijsvraag. Mensen die beroepsmatig aan na-

tuurbescherming doen, vrijwilligers, beroepsgroepen die
te maken hebben met de natuur, journalisten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden.
Voor belangstellenden ligt een folder met uitgebreide
informatie klaar bij Stichting Meander, Postbus 2328,
3500 GN Utrecht. Inzendingen moeten uiterlijk 1 december bij Stichting Meander binnen zijn.

Volbin Cursusgids
De Vereniging van Oud-Leerlingen en Boskoopse Ingenieurs, VOLBIN, heeft voor dit studiejaar een nieuwe
cursusgids uitgegeven. Hierin is een breed scala aan
mogelijkheden te vinden naast cursussen in de groene
sector en aanverwante vakgebieden. Ook informatie
over informatica, bedrijfskunde, management en bedrijfseconomie ontbreekt niet. Daarnaast de meer gerelateerde vakgebieden als beheer, planologie, stedebouw, landmeten, landschapsarchitectuur en cultuurtechniek. De gids bevat bijvoorbeeld dertien mogelijkheden voor opleidingen in de milieukunde.
Leden van VOLBIN krijgen op verzoek een gratis
exemplaar toegestuurd. Anderen kunnen de gids thuis
krijgen door ƒ2,50 over te maken op gironummer
2271627 t.n.v. VOLBIN, Postbus 213 in Boskoop, onder
verrmelding van Cursusgids.

Phlo-cursus
De stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO)
houdt op 22, 23, 29 en 30 november in Wageningen de
cursus "inrichting landelijke gebieden, bestuurlijke besluitvorming". De cursus beoogt een informatie-uitwisseling waarbij actuele ontwikkelingen en toekomstperspectieven aan de orde worden gesteld. Niet alleen van
de docenten, maar ook van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun ervaring en informatie in de discussie
zullen inbrengen. De cursus is bedoeld voor afgestudeerden (wo of hbo-niveau) die werkzaam zijn bij provinciale en rijksdiensten, ingenieursbureaus, adviesbureaus en belangenorganisaties. De kosten voor
deelname zijn ƒ 975,- per persoon. De inschrijftermijn
sluit op 21 oktober. Voor informatie en,'of aanmelding
kan men terecht bij Bureau PHLO, Postbus 8130,
6700 EW Wageningen, tel. 08370-84093/84094.

Lustrum S.I.L.F.
De Stichting Instandhouding Landschapselementen in
Friesland, S.I.L.F., viert dit jaar haar eerste lustrum. De
hele oktobermaand zal in hetteken daarvan staan. Vanaf
4 oktober tot 25 oktober is een tentoonstelling over het
landschapsbeheer in Friesland ingericht in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden. Gedeputeerde K. Dankert
opent deze tentoonstelling op 4 oktober, nadat in de
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vorm van een aantal lezingen diverse thema's uit de
tentoonstelling nader belicht zullen worden.
Op zaterdag 29 oktober wordt in de omgeving van Sint
Nicolaasga een open dag in het veld gehouden. Via
demonstraties zal inzicht gegeven worden in concrete
uitvoering van landschapsbeheer door S.I.L.F. Een wandelroute voert langs de diverse aspecten.
Voor meer informatie: 05120-12915.

Lezingen
Het Studium Generale van de Rijksuniversiteit te Leiden
organiseert deze en volgende maand een serie lezingen
over de verhouding mens en natuur. Alle lezingen worden gehouden in het Centrale Voorzieningengebouw
R.U. Leiden, Cleveringaplaats 1 in Leiden en beginnen
om 20 uur. De volgende lezingen zijn daar bij te wonen:
- 18 oktober: "Ontwikkeling van de verhouding mens
en natuur".
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Inleider: prof. dr. D. van Arkel, em. hoogleraar sociale
geschiedenis.
- 25 oktober: "De ontwikkeling van het landschap".
Inleider: drs. P. J. Schroevers, Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
- 1 november: "De waardering van de natuur in de
geschiedenis".
Inleider: dr. H. Verhoog, theoretische biologie.
- 8 november: "Milieu-ethiek".
Inleider: dr. W. Achterberg, faculteit der wijsbegeerte.
- 15 november: "Normen en waarden in het milieubeleid".
Inleider: ir. W. T. de Groot, centrum voor milieukunde.
- 22 november: "Een praktijkvoorbeeld: landbouw en
natuur".
Inleider: drs. W. J. ter Keurs, vakgroep milieubiologie.

