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Op woensdag 9 oktober, donderdag 10 oktober en
vrijdag 11 oktober zijn de najaarsexcursies van Pro
Silva. De excursies staan in het teken van het beheer van bossen en opstanden op grotere en oude
landgoederen. Maar, zoals bij alle excursies van Pro
Silva, bepalen de deelnemers in belangrijke mate
hoe de discussies zich ontwikkelen.
We zijn dit najaar te gast op het landgoed Middacten, nabij De Steeg op de Veluwezoom. Mïddachten
is een historisch landgoed, dat voor het eerst in
1190 wordt vermeld in de annalen. Het is nog een
landgoed in de ware zin van het woord: bossen,
weilanden, bouwlanden, boerderijen en een park,
waarin het door schitterende tuinen omgeven kasteel ligt. Het totale landgoed heeft een omvang van
950 hectare.
De vorig jaar overleden Graaf Zu Ortenburg, regelmatig deelnemer aan onze excursies, was hier meer
dan 25 jaar beheerder. Hij heeft zich, in navolging
van zijn voorgangers, verdiept in een vorm van bosbeheer met gebruikmaking van natuurlijke processen, en dit ook toegepast. Fraget die Baume!
Start van de excursies is om 9.30 uur, einde is voorzien tegen 16.30 uur. De kosten voor deelname, inclusief gezamenlijke lunch, bedragen voor studentleden € 15 - KNB V-leden € 20,- en voor nïet-leden €
25,-. De kosten dienen bij aanvang van de excursie
contant te worden voldaan. Belangstellenden kunnen
zich tot uiterlijk 25 september 2002 schriftelijk, per email, per fax of telefonisch bij het secretariaat van
Pro Silva aanmelden. Na aanmelding ontvangt u ca.
1 week voor aanvang van de excursie uw uitnodiging
met programma en routebeschrijving, Het secretariaat van Pro Silva is gevestigd bij MBCS te Velp,
Postbus 109,6880 AC te Velp. Tel. 026-3840310, fax.
026-3840315 of per e-mail: j.de.haas.mv@hcln.nl.
Pro Silva excursies: deelnemen en discussiëren
Pro Silva beheer is actief beheer dat natuurvolgend
en extensief is. Het bos wordt zowel als productie als ecosysteem benaderd en met respect beheerd.
Een Pro Silva-excursie draait om het zien van de
kansen en potenties van het bos voor de beheerder.
Het gaat over dunnen, over stabiliteit, over leren
zien dat je een belangrijk deel van de bosgeschiedenis aan de vegetatie kunt aflezen. Niet iedereen
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heeft in zijn of haar dagelijkse werk de gelegenheid
om samen met collega's over het bosbeheer te discussiëren, en dat kan juist wel op een Pro Silva-excursie. Je mag fouten maken, vragen stellen, je eigen mening toetsen aan die van anderen en dat in
een kleine, veilige groep.
Pro Silva biedt geen eenduidige beheeradviezen.
Het is een houding bij het beheer. Dat maakt elke
excursie toch weer anders. Immers, er is niet één
oplossing of aanpak voor het betreffende bos. Er
zijn er meestal vele. 'Bij mij in het bos is het anders!'
wordt bij excursies vaak gehoord. Een vaste stelregel bij de Pro Silva-excursies is dat we alleen praten
over het bos dat we op dat moment allemaal zien of
zojuist gezien hebben. Dat betekent dat de excursiedeelnemer voor zijn eigen bos (met de specifieke
kenmerken) elementen van de discussies kan onthouden en thuis zelf kan toepassen.

Aan de abonnees en
lezers van het
Nederlands
Bosbouwtijdschrift
Met ingang van 1 juli 2002 zijn de secretariaatswerkzaamheden van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging en het Nederlands Bosbouwtijdschrift, inclusief de leden- en abonnementenadministratie en de boekhouding ondergebracht bij
De Beek Administratie in Den Haag. De KNBV en
het NBT zijn aldaar bereikbaar op een eigen telefoonlijn.
Het nieuwe adres luidt als volgt:
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
(eventueel: redactie Nederlands
Bosbouwtijdschrift)
Colijnplein 20 - 2555 HA Den Haag
telefoon: 070 - 3688222 - fax: 070 - 3457146
Voor zover van toepassing verzoeken wij u deze
adreswijziging binnen uw organisatie te verspreiden. Mochten er in de beginperiode wat aanloopmoeilijkheden zijn, dan vragen wij daarvoor uw begrip.
ir T. Winkelman, secretaris KNBV

lep en iepenziekte
De Bomenstichting heeft een nieuwe folder uitgebracht over de bestrijding van de iepenziekte. Deze
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schimmelinfectie velt iedere zomer veel iepen. Als
zieke bomen snel verwijderd worden kan de ziekte
tot staan worden gebracht. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mensen een zieke iep kunnen herkennen en weten welke actie ze kunnen ondernemen.
De iep kan op twee manieren besmet raken met de
iepenziekte: verspreid door de iepenspintkever of
besmet via de wortels van een buurboom. Alle kenmerken om een zieke boom te herkennen staan vermeld in de folder. Daarnaast wordt aangegeven hoe
en aan wie men dit het best kan melden en op welke manier de boom verwijderd moet worden.
De folder is verkrijgbaar door € 1,50 over te maken
op gironummer 2108755 van de Bomenstichting in
Utrecht o.v.v. iepenfolder. Voor meerdere exemplaren kunt u beter telefonisch contact opnemen: 0302303510. De prijs wordt dan € 0,50 per stuk.

Belvédère op de
werkvloer
Het NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting, start dit najaar met
een serie van zes regionale cursussen "Bélvèdere
op de werkvloer". Deze vierdaagse praktijkgerichte
cursus leert de cursisten denken en werken volgens
de Bélvèdere-strategie 'behoud door ontwikkeling'.
Deze strategie heeft tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening te verbeteren en de regionale of lokale identiteit te versterken door cultuurhistorie te betrekken bij ruimtelijke vraagstukken en omgekeerd.
Tijdens de cursus krijgt men de kennis en het instrumentarium aangereikt om daadwerkelijk een relatie
te leggen tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. De cursus bestaat uit een mix van colleges,
excursies, literatuur, discussie en werkopdrachten.
Sinds het verschijnen van de nota Bélvèdere, in
1999, is er binnen ruimtelijke planprocessen toene-
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mende aandacht voor behoud en ontwikkeling van
het culturele erfgoed en versterking van de regionale identiteit. De pleitbezorgers van cultuurhistorie
gaan zich eveneens nadrukkelijker mengen in ruimtelijke planvormingsprocessen. Voor de betrokkenen
betekent dit een omslag in denken en doen. Van beide kanten bestaat dan ook behoefte aan kennis over
eikaars vakgebied, succesvolle praktijkvoorbeelden
en een gezamenlijk referentiekader. De cursus biedt
hierop een antwoord en is bestemd voor mensen die
werkzaam zijn op het gebied van ruimtelijke inrichting en/of cultuurhistorie. De zes locaties zijn:
Deventer, Den Bosch, Alkmaar, Nijmegen, Utrecht
en Bergen op Zoom. Voor meer informatie over inhoud en data van de cursus: Rukhsar Nanhekhan,
tel. 070-3028432, e-mail: nanhekhan@nirov.nl

Actie populierenland
Een gezamenlijk Nederlands/Vlaams initiatief, onder
de naam 'Actie populierenland', is er op gericht om
de aanplant van populier te stimuleren door voorlichting. Het initiatief is genomen op een tijdstip dat
de aanplant van populier op een dieptepunt gekomen is. Kortom, het gaat niet goed met de populier.
Een van de activiteiten van de actie is een uitgebreide internetsite www.populierenland.com. Deze
site is de spil van de Actie populierenland, en bevat
vooral praktijkinformatie over de populier. Hiervoor
is gebruik gemaakt van bestaande informatie {die
dreigde te verdwijnen), aangevuld met de nieuwste
inzichten. Zo wordt uitgebreid ingegaan op de functies van de populier: natuur, beleving, landschap en
houtproductie. Ook is er veel aandacht voor de gebruiksmogelijkheden: bosboom, landschapsboom,
stadsboom en plantageboom.
Daarnaast nog veel actuele zaken, excursies, de
meest gestelde vragen en een presentatie van
Nederlandse en Vlaamse populierenbedrijven.
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