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Website ecologische
hoofdstructuur
Sinds kort is er een website over de Ecologische
Hoofdstructuur, de groene ruggengraat van
Nederland. Nicole Behnke maakte de site, in het kader van een afstudeeropdracht aan de Hogeschool
Larenstein. Zij werd daarbij begeleid door het
Expertisecentrum LNV in Ede.
De site richt zich met name op jongeren van 15-18
jaar. Wat is de ecologische hoofdstructuur? Waarom is die nodig? Voor wie is de EHS bedoeld en hoe
ziet-ie eruit? Dit zijn enkele vragen van jongeren,
die uit een schriftelijke enquête naar voren kwamen.
De wensen en de vragen van de ondervraagde
jongeren waren richtinggevend bij het bouwen van
de site. Niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook
bij de vormgeving.
Door deze opzet is een goed toegankelijke , overzichtelijke en 'snelle' website ontstaan, waarop in
eenvoudige bewoordingen het 'verhaal achter de
EHS' wordt verteld. Een aanrader dus, ook voor de
'iets oudere jongeren' voor wie de EHS nog relatief
onbekend terrein is. Het adres: www.natuurbeheer.info

Cursus bosbeleving inrichting en beheer
In het Nederlandse multifunctionele bos dat geïntegreerd wordt beheerd krijgt de functie bosbeleving
(ook wel recreatie genoemd) betrekkelijk weinig
aandacht. Het uitgangspunt van de meeste bosbeheerders is dat bosbeleving wel meelift bij de andere functies van het bos: houtproductie en natuur.
Maar de meeste bosbeheerders welen, in hun hart,
dat dit niet helemaal waar is. Er worden heus wel
mooie monumentale bomen of fraaie lanen vrij gezet
zodat de beleving ervan toeneemt, maar daadwerkelijk nadenken over bosbeleving en wat je met inrichtings- en beheermaatregelen kunt doen is betrekkelijk weinig doordacht en uitgewerkt.
De cursus Bosbeleving gaat hierop in.
De cursus biedt beheerders en beleidsmedewerkers van het Nederlandse bos stimulerende gegevens en discussie om bosbeleving vanuit de (recreatieve) 'bosbelevers' (bosbezoekers) te erkennen
en de waarde daarvan in te zien. De cursus biedt
handvatten om de bosbeleving van het bos te versterken door middel van inrichtingsmaatregelen en
beheeringrepen. En ook de verkoop van het 'bele-

vïngsproduct' van het bos krijgt in de cursus veel
aandacht. In de cursus wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de invloed van de integratie van
bosbeleving met houtproductie en natuurkwaliteiten
op het bos.
Onderdelen van de cursus zijn:
I.
maatschappelijke trends op het gebied van
natuur, milieu en vrijetijdsbesteding
II.
bosbelevingsonderzoeken in relatie met inrichting en beheer van het bos
III. vaststellen van doelen en doelgroepen ten
aanzien van bosbeleving
IV. beleid en beheer op bedrijfsniveau
V. beheer en maatregelen op perceelsniveau
VI. integratie van beleving met hout en natuur
VII. vermarkting van het belevingsproduct 'bos'
VIII. interne en externe communicatie en communicatiemiddelen
IX. implementatie en organisatie-vraagstukken
De cursus duurt drie aaneengesloten dagen waarbij
de theoretische achtergronden en de praktische ervaringen, binnen en buiten worden beschouwd. De
cursus geeft de praktische bosbeheerder inzicht in
de vraag en het aanbod van het product 'bosbeleving'. Het accent ligt op inrichting en beheer van het
bos, waarbij beleid, implementatie en organisatie
een belangrijke plaats innemen. Zowel beleidsmedewerkers als bosbeheerders vinden in de cursus
houvast bij de invulling van de bosbeleving-opgave
waarvoor zij staan.
De cursus kost 850,00 inclusief lunches, diners,
thee/koffie en lesmateriaal, exclusief overnachtingen. De cursus wordt jaarlijks aangeboden. Data
van de cursusdagen worden via advertenties en de
web-site van Gerard de Baaij BOS aangekondigd.
Informatie en aanmeldingen bij:Gerard de Baaij
BOS
Postbus 116, 6640 AC Beuningen
of: mail® baaijbos.nl (zie ook : www.baaijbos.nl)
In 2002 wordt de cursus aangeboden op: 11, 12 en
13 september

Reeds 150 nieuwe studentleden
Ik heet de nieuwe student-leden van harte welkom
bij onze vereniging.
Nadat de ledenvergadering van onze vereniging
heeft besloten dat studenten een aantal jaren gratis
lid van de vereniging kunnen worden is het ledental
binnen een paar maanden reeds met 150 toegenomen. Dat is dus met bijna 30%. Er is zelfs goede
hoop dat het daar niet bij zal blijven.
Wij zijn blij dat er zovelen hebben gereageerd op
onze actie. Voor de vereniging is de inbreng van
nieuwe en jonge leden van belang, voor nieuwe geluiden en frisse ideeën. Wij nodigen de studenten
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