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Berichten

Groen Milieubeheer
In augustus gaat voor de derde maal de avondcursus
Groen Milieubeheer van start aan de R.H.S.T.L. Het doel
van deze cursus is het geven van kennis en inzicht in het
functioneren van ecosystemen en hun bedreigingen.
Ook worden er oplossingen aangegeven. Deze ecologische invalshoek loopt samen met beleids-, respectievelijk beheersaspecten, als rode draad door de cursus.
Het programma bestaat uit vier blokken (ecologie, basisvakken, milieubeleid en waterhuishouding) en vier
thema's (verwijdering van afvalstoffen, verstoring door
recreatie en geluid, verzuring en vermesting). De cursus;
kent 35-36 bijeenkomsten die eenmaal per week op
dinsdag worden gehouden. Er zijn vier tentamens en bij
voldoende resultaat wordt er een diploma afgegeven.
Inclusief studiemateriaal kost de cursus ƒ 850,- (reiskosten niet inbegrepen). Een aanmeldingsformulier kunt
u aanvragen bij de administratie R.H.S.T.L., Postbus
2770 AC Boskoop, tel. 01727-4601. Voor meer informatie kunt u bellen met J. Spoelstra, tel: 01727-4601 of
01820-35642.
Proefveld Bosbemesting
Het Nederlands Meststoffen Instituut heeft op het landgoed Rechteren bij Dalfsen een bosbemestingsproefveld aangelegd bij een opstand van fijnspar. Hier zijn
positieve resultaten te zien van een uitgekiende kunstmestgift bij zieke bomen.
Het NMI stelt belangstellenden in de gelegenheid dit
proefveld te bezichtigen. Groepen van minimaal tien
personen kunnen zich aanmelden bij de heer J. Berends, tel. 05293-1626.
Bijscholingscursussen
De Stichting Bijscholing Bosbouw en Cultuurtechnisch
Onderwijs organiseert voor afgestudeerden van de Bosbouw en Cultuurtechnische school bijscholingscursussen op gebied van bosbouw, groenvoorziening, vastgoedbeheer en -verwerving, landschapsbouw, landinrichting en cultuurtechniek.
De cursussen zijn praktijkgericht en worden overdag

gegeven. U kunt zich nog aanmelden voor de volgende
cursussen:
- Aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen.
Cursusdagen: 2, 3,16 en 17 juni.
- Bosverjonging. Cursusdagen: 3 dagen in september
en enkele dagen bedrijfsonderzoek.
- Bodembescherming en bodemsanering. Cursusdagen: 4 dagen eind oktober/begin november.
- Bedrijfsvoering in bos en natuurterreinen (MBO-niveau). Cursusdagen: 4 dagen in november.
Informatiefolders en aanmeldingsformulieren kunnen
worden aangevraagd (tel. 085-695640). De aanmelding
geschiedt door inzending van volledig ingevulde aanmeldingsformulieren.
Bosgroep Beek-Beers 10 jaar
De regionale bosgroep Beek-Beers heeft onlangs haar
tien jarig bestaan gevierd. Deze bosgroep werd indertijd,
met begeleiding van de Heidemij, opgericht om de negatieve effecten van de versnippering van het particuliere bosbezit in haar verzorgingsgebied enigszins te
niet te doen.
Het verzorgingsgebied van de groep ligt in midden
Brabant. De verschillende eigenaren werken samen op
basis van een samenwerkingsovereenkomst met als
doel het verbeteren van de exploitatieresultaten van de
aangesloten landgoederen waardoor dezen de instandhouding beter kunnen garanderen. Voordelen zijn: gezamenlijke aankoop van plantsoenen, gezamenlijke verkoop van hout en gezamenlijke onderhoudswerkzaamheden die door één aannemer worden
uitgevoerd. Uit financieel oogpunt zijn dit voordelige zaken. Daarnaast is het sociale aspect van belang evenals
de vermeerdering van bosbouwkundige kennis en de
grotere continuïteit in werk- en houtstromen met als gevolg een grotere deskundigheid.
De bosgroep Beek-Beers zal haar activiteiten in de
toekomst uitbreiden door zich open te stellen voor
nieuwe leden/boseigenaren. Er wordt niet alleen gedacht aan particulieren en stichtingen, maar ook aan
gemeenten. Daarnaast wil de bosgroep zich open stellen voor zogenaamde locale bosgroepen: clusters van
boseigenaren (kleiner dan 5 ha) die zich als samenwer65

kingsverband onder de Bosbijdrageregeling hebben gerangschikt.
Belangstellenden kunnen informatie opvragen bij het
secretariaat van de bosgroep Beek-Beers, p/a Heidemij
Vastgoeddiensten b.v., Postbus 9, 5700 AA Helmond,
tel 04920-33815.
Ecologische gewasbescherming
Dat aan de gewasbescherming in Nederland veel valt te
verbeteren moge een ieder duidelijk zijn. Dat daarbij de
aandacht met name uitgaat naar de landbouw is een
duidelijk gegeven. Toch raakt het probleem ons allen,
denk maar aan gevolgen voor grond, grondwater, gezondheidszorg en de arbeidsbescherming. Als bijdrage
op de weg naar een milieuvriendelijker, ecologisch bepaalde gewasbescherming in Nederland heeft het ministerie van VROM de bundel Ecologische gewasbescherming uitgegeven. Het Chemisch Magazine en het
Landbouwkundig Tijdschriftstelden hiervoor hun kolommen beschikbaar.
Gerenommeerde schrijvers/onderzoekers laten in
deze publikatie hun licht schijnen over alle specifieke
onderdelen van dit onderwerp. Een greep uit de inhoud:
Deugdelijkheid van bestrijdingsmiddelen door dr. W. H.
van Eek, Milieuproblemen door groep van oude middelen door dr. J. A. van Haasteren, Pyrethroiden: chemische structuur en neurotoxische werking door dr. H. P.
M. Vijverberg, Omzetting van bestrijdingsmiddelen in
planten en in de bodem door dr. J. W. Vonk, Verleden,
heden en toekomst door ir. R. Rabbinge en Beleid gewasbescherming door drs. C. C. J. M. van der Meijs.
De uitgave is verkrijgbaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van
Alkemadelaan 85,2597 AC Den Haag.
Nieuw gezicht Hinkelnymf
Het tijdschrift De Hinkelnymf, ook wel Bosbouwperiodiek
Hinkeloord genoemd, heeft een nieuw gezicht. Dit tijd-
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schrift dat vijf maal per jaar verschijnt in een oplage van
450 exemplaren is de kinderschoenen ontgroeid. De tot
nu toe gestencilde inhoud is verdwenen. De redactie,
Wageningse studenten, zijn overgestapt op offset
Het blad wordt verspreid onder alle bosbouwstudenten in Wageningen en alle medewerkers van de drie
bosbouwvakgroepen op Hinkeloord (de behuizing van
de bosbouwvakgroepen van de LU in Wageningen).
De produktiekosten worden gedeeltelijk betaald door
de vakgroepen. Om de nieuwe, duurdere, uitgaven ook
in de toekomst te kunnen realiseren is adverteren in De
Hinkelnymf nu ook mogelijk. Redactie-adres: Bernhardstraat 23-1, 6707 CH Wageningen.

Finale Nationale bosarbeidswedstrijd 1988.
Op zaterdag 24 september 1988 (aanvang 9.30 uur)
organiseert het Bosschap met medewerking van de
Praktijkschool Arnhem, het Staatsbosbeheer, de
Dorschkamp en de firma's Bos-Noordwijk uit Noordwijk
en Janssen en Haverman uit Mill de finale nationale
bosarbeidswedstrijd 1988.
In het kader van deze wedstrijd worden een tentoonstelling van en demonstraties met machines, werktuigen en
gereedschappen voor bosbouw en groenvoorziening,
alsmede een voerlieden- en trekzaagwedstrijd en andere attracties gehouden. De bosarbeidsfinale begint
's middags om 13.00 uur. Doel van de wedstrijd is de
bevordering van de arbeidsveiligheid in de bosbouw en
het kweken van belangstelling voor het boswerk.
De Praktijkschool Arnhem (toegang gratis) is met openbaar vervoer (éénmaal per uur in beide richtingen) bereikbaar via de autobusiijn 109 Arnhem-Apeldoorn van
de VAD.

