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BERICHTEN
Studiekringdag en voorjaarsvergadering KNBV
De Studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) houdt op 12 mei haar jaarlijkse studiedag met als onderwerp "Exoten: mogen ze
blijven?" De studiedag staat in het teken van het 150jarig bestaan van het landgoed Schovenhorst. De bossen op het landgoed worden gekenmerkt door een
groot aantal uitheemse naaldboom-soorten. In deze
tijd van streven naar verhoging van de natuurwaarden
van de Nederlandse bossen staat het gebruik van uitheemse soorten (weer) ter discussie. Middels de studiedag wordt het gebruik van uitheemse soorten in het
Nederlandse bos van diverse kanten belicht.
Sprekers zijn:
- H.M. Heybroek - 'Biologie en voorgeschiedenis
van exoten',
- M. Veer en H.J.W. Boerwinkel - 'Belevingswaarde
en attitude m.b.t. exoten',
- J.J. Jansen - 'Trends in de productiefunctie van
exoten',
- T.W. Kuyper - ' Natuurwaarden van exoten',
- C.J. de Lange en J. de Klein - 'Naar duurzaam
beheer op Schovenhorst',
- H. Siebel - 'Beleid van Natuurmonumenten t.a.v.
geintroduceerde soorten' en
- M.J.J.A.A. Korthals - 'Filosofische overwegingen
bij het gebruik van exoten'.
Aansluitend wordt een forumdiscussie gehouden.
Aansluitend aan de studiedag zal de voorjaarsvergadering van de KNBV gehouden worden. Deze
145e ledenvergadering begint om 18.00 uur.
De Studiekringdag op 12 mei wordt gehouden op
Landgoed Schovenhorst van 9 tot 17 uur. De kosten
zijn: f 50,-- voor leden van de KNBV, f 60,- voor nietleden en f 40,- voor studenten. Het aantal plaatsen
is beperkt. Aanmeldingen worden behandeld in
volgorde van binnenkomst. Het aanmelden dient
schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat KNBV,
Postbus 139, 6800 AC Arnhem. Belangstellenden
worden verzocht te wachten met betalen tot bericht
van deelname ontvangen is.

Naamswijziging SBNL
Per 1 januari jl. kent de SBNL een nieuwe naam en
een nieuwe huisstijl. Met de nieuwe naam "Stichting
Beheer Natuur en Landelijk Gebied" blijft de afkorting gehandhaafd. 'Beheer' komt in plaats van 'Behoud'. Het staat voor de actieve aanwezigheid in de
natuur. 'Landelijk Gebied' geeft aan wat de SBNL
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als haar werkterrein ziet. Wat betreft het nieuwe
symbool is gekozen voor een klimopblad en een patrijzenveer. Daarover heen is een vingerafdruk gezet, Het geeft in essentie de visie weer van SBNL,
namelijk dat de mens een actieve rol speelt bij het
beheer van flora en fauna.

FSC-werkgroep in
Nederland
In navolging van enkele andere Europese landen is
sinds kort ook in Nederland een nationale FSC-werkgroep actief. (Zie ook het artikel van Ad Olsthoorn in
dit nummer.) De internationale FSC heeft tien algemene principes met bijbehorende criteria voor goed
bosbeheer geformuleerd. De nationale werkgroep
zal deze voor de Nederlandse situatie uitwerken tot
een concrete standaard, op basis waarvan boseigenaren, die dit willen, hun bosbeheer kunnen laten certificerende werkgroep formuleert dus voorstellen
voor een stelsel van eenduidige en controleerbare
kenmerken van goed bosbeheer. De voorstellen worden onderworpen aan een brede maarschappelijk
consultatie, alvorens ze ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de FSC. Boseigenaren die kunnen
aantonen dat hun beheer aan de nationale standaard
voldoet krijgen het recht om het FSC-keurmerk te
voeren (bijvoorbeeld op het hout uit hun bos).
De werkgroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris, twaalf leden namers verschillende
belanghebbenden en vijf adviseurs. In deze samenstelling zijn alle sociale, economische en natuur- en
milieubelangen vertegenwoordigd. Namens de
KNBV heeft A.F.M. Olsthoorn zitting in de werkgroep.
Het correspondentieadres is: FSC-werkgroep Nederland, t.a.v. C.J.M. van Vliet, Postbus 23, 6700 AA
Wageningen. Tel: 0317-477872/Fax: 0317-424988/
E-mail: c.j.m.vanvliet@ibn.dlo.nl.

Directiewisseling IPC
Groene Ruimte
Het bestuur van IPC Groene Ruimte te Arnhem heeft
per 1 januari 1998 de heer W . J A Huiskamp benoemd tot algemeen directeur. De heer Huiskamp is
opvolger van de heer J.S. van Dam. De heer
Huiskamp (47) heeft voorheen o.a. gewerkt bij de
NMB/ING-bank als zelfstandig adviseur op het gebied van management-, opleidings- en organisatieontwikkelingsvraagstukken.
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