BERICHTEN
Cursussen
Mr. B.M. Visser, juridisch raadgever natuur, bos en
landschap uit Winterswijk geeft dit voorjaar een aantal cursussen voor belangstellenden. Inschrijven
kan nog voor de volgende dagen:
• Op 28 februari voor de cursus "inning van schade
aan bomen', over alles wat er na de boomtaxatie
komt. De procedurele en tactische aspecten worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De cursus wordt gehouden in Jonkerbosch in
Nijmegen.
• Op 27 maart voor de cursus "Kapvergunningenrecht". Een cursus voor gevorderden ( of opfriscursus) in kapvergunningverlening- en weigering. Aan
de hand van voorbeelden uit de rechtspraak wordt
gekeken naar problemen, fouten en oplossingen in
het kapvergunningrecht. De cursus wordt gehouden in Jonkerbosch in Nijmegen.
• Op 12 maart voor de cursus "herplant en handhaving". De cursus biedt inzicht in een weloverwogen herplant- en handhavingsbeleid. Ook de grote
hoeveelheid rechtspraak over dit onderwerp komt
aan bod. Deze cursus wordt gehouden in het IJsselpaviljoen in Zutphen.
Belangstellenden kunnen een deelnameformulier
opvragen bij de juridisch raadgever, Ravenhorsterweg 61, 7103 AR Winterswijk, tel. 0543-518517.

Professionele
begeleiding
boseigenaren
Groenland Beheer, adviesbureau voor landgoedontwikkeling en -beheer, heeft een speciale divisie
opgericht voor Bostaxatie en Management, BTM,
die boseigenaren een professionele begeleiding
gaat bieden. BTM kan bogen op de ruime ervaring
van Groenland Beheer. In samenwerking met de
Nederlandse Rondhout Combinatie (NRC) verzorgt
BTM onafhankelijke bostaxaties, gebaseerd op gedegen vakkennis en ervaring in de rondhouthandel.
Desgewenst neemt BTM ook het volledige vervolgtraject voor haar rekening. Tot en met een gegarandeerde afname van het gekapte hout.
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Het Nederlandse bosareaal groeit de komende jaren met zo'n 70.000 hectare. Bestaande en toekomstige boseigenaren oriënteren zich op de (hert)inrichting van hun eigendommen. Zij krijgen te maken
met tal van problemen en vragen rondom de regelen wetgevingen, vergunningen en handelsbepalingen. Welk hout mag worden gekapt en welke middelen mogen daarbij worden gebruikt? Met welke
handelsbepalingen moet rekening gehouden worden? Voor welke functies van het bos kunnen subsidies worden aangeboord? Allemaal vragen waarop
de antwoorden niet altijd even duidelijk zijn. BTM
helpt boseigenaren daarbij biedt boseigenaren ondersteuning en begeleiding.
Meer informatie: Groenland Beheer bv. Postbus 75,
3956 ZS Leersum, tel. 0340-416657.

Website hout voor
basisonderwijs
Het Centrum Hout heeft eind vorig jaar een unieke
website over hout gelanceerd, bestemd voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.De website, onderdeel van houtinfo.nl, bevat alle informatie
over houtsoorten, houtproductie, houttoepassingen,
houtbewerking, bossen, bosbeheer en aanverwante
onderwerpen. De presentatie is afgestemd op leerlingen van groep 7 en 8 en de informatie wordt doeltreffend en aantrekkelijk ondersteund met foto's en
illustraties. Via aanklikbare symbolen, spelletjes en
quizzen kunnen kinderen zelf hun weg vinden langs
diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld om een werkstuk te maken. Voor leerkrachten bevat de site een
compleet pakket om hout eenvoudiger te integreren
in bestaande lessen of projecten.
De site is te vinden op: www.houtinfo.nl/kidscorner.

Naam fotograaf
In het vorige nummer van het NBT, nummer 6 2001,
is de naam van de fotograaf van de coverfoto weggevallen. Het gaat om Kris Vanderkerkhove (IBW,
België) die ook de foto's maakte in datzelfde nummer op de pagina's 9, 10 en 40.
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