Personalia

Met ingang van 1 augustus jl. is ir. S. Thijsen benoemd tot hoofd van Grontmij Groningen te Haren.
Voorheen was hij adviseur Ruimtelijke Planning van
Grontmij Friesland. In deze functie is S. Thijsen opgevolgd door ir. S.H.M. van Dusseldorp. Deze werkt
al ruim twaalf jaar bij Grontmij en is onder meer
betrokken geweest bij tal van plannings-, ontwerpen inrichtingswerkzaamheden in de landelijke en
stedelijke gebieden van met name de provincies
Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland en
Utrecht.

Bomen & Bijen
De Bomenstichting heeft deel 14 van de folderserie
"Bomen en ..." uitgebracht. Deze nieuwe uitgave
"Bomen & Bijen" benadrukt de betekenis van bomen als voedselbron voor bijen, met name sinds de
reguliere bronnen als korenbloem en klaver minder
voorkomen door de onkruidbestrijding. Lang niet
alle boomsoorten zijn aantrekkelijk voor bijen. Linde,
acacia en pruim vallen bijvoorbeeld goed in de
smaak. De folder is bedoeld als hulpmiddel voor het
maken van lesprogramma's en als informatiebron
voor bomenliefhebbers en imkers.
Inmiddels is bij de Bomenstichting de succesvolle
folder Bomen & Buren in de vierde, herziene druk
verschenen.
Beide folders zijn te bestellen door overmaking van
f 2,50 op postbankrekening 2108755 ten name van
de Bomenstichting in Utrecht, ow "Bomen & Bijen"
en/of "Bomen & Buren". Informatie: 030-340778.

Uitbreiding Nationale Houtbank

Door toetreding van papierfabriek Parenco kan de
Nationale Houtbank nu ook initatïeven ontplooien op
het gebied van de stimulering van de aanplant van
de snelgroeiende houtsoort fijnspar. Een houtsoort
die evenals de populier van bijzonder belang kan zijn
voor landbouwers die hun gronden- hetzij tijdelijk,
hetzij definitief- wensen te bestemmen voor de houtteelt.
TotdusverreheeftdeHoutbankuitsluitend initiatieven
ontplooid op het gebied van aanplant van populier.
De nationale Houtbank is een initiatief van het particuliere bedrijfsleven om de bosbouw in Nederland
te stimuleren. De Houtbank is in staat de grondeigenaar/landbouwer gedurende het gehele traject, vanaf
de eerste plannen tot en met het beheer en de oogst
van het hout, vandienstte zijn. Naast Parenco hebben
de volgende bedrijven zitting in de Nationale Houtbank: Amev Levensverzekeringen, Het Bureau voor
de Tuin- en Landschapsverzorging (BTL) en Flevohout.

PHLO-cursussen

De Stichting Post-Hoger Landbouwonderwijs,
PHLO, houdt de komende periode een tweetal cursussen:
- "Inrichting landelijke gebieden, bestuurlijke besluitvorming" op 13,14, 20 en 21 november. Deelnemers krijgen tijdens de cursus informatie over actuele en toekomstige ontwikkelingen en problemen
die relevant zijn voor de inrichting van landelijke
gebieden.
- "Recreatievoorzieningen" op 28, 29 november
en 12,13 december. Centraal staan de economisering en de commercialisering van de openluchtrecreatie. De betekenis er van voor planning, inrichting
en beheer van recreatievoorzieningen zal worden
behandeld, terwijl tevens aan bedrijfsmatige en
voorlichtingsaspecten van deze voorzieningen de
nodige aandacht zal worden besteed.
Voor aanmelding en/of informatie: Bureau PHLO,
postbus 8130, 6700 EW Wageningen, tel: 0837084093/84094.

Bodembescherming en-sanering
Evenals vorig jaar wordt door Transferpunt Larenstein
weer een "Basiscursus bodembescherming en bodemsanering" gehouden en wel op 7, 8, 21, en 22
november. Tijdens de cursus komen vele onderwerpen en aspecten aan de orde, zoals: oorzaken en
gevolgen bodemverontreiniging, veldonderzoek,
gedrag van vreemde stoffen, Interimwet Bodemsanering en de Wet Bodembescherming, geohydrologische kennis, problematiek van waterbodem-verontreiniging, Derde Nota Vtoterhuishouding, verwerkingvan baggerspecie, normstellingen bij bodem
verontreinigingen, sanerings-alternatieven, grondreiniging enz.
Informatie is verkrijgbaar bij Transferpunt Larenstein,
postbus 9001, 6880 GB Velp, tel; 085-695640.
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