BERICHTEN
Nieuw rapport Robinia
'Robinia, van aanplant tot houtproduct' is de titel van
een deze maand bij Stichting Robinia verschenen
rapport. De meest recente ervaringen van de teelten bewerkingsdeskundigen van de stichting zijn erin gebundeld en gekoppeld aan de huidige internationale kennis over de boom en het hout. Het is een
geheel herziene druk van een in 1993 verschenen
versie. Naast de karakteristieken en ecologie van de
boom gaat het in op gebruiksmogelijkheden en
marktontwikkelingen en op aanleg en beheer van
robiniabos. Tenslotte komen financiële en beleidsmatige aspecten aan bod.
Het is een gemakkelijk leesbaar rapport met informatie die toegankelijk is voor een brede doelgroep,
maar zeker ook voor deskundigen interessant.
Het rapport is het tweede deel in een unieke serie
waarin bomen integraal beschreven worden. Met
deze serie wil Stichting Robinia het ketenbewustzijn
bevorderen. Het eerste deel gaat over de zoete kers
en heeft als titel 'Boskriek: een nieuwe impuls voor
het landelijk gebied'. Momenteel werkt de stichting
aan deel drie dat over de tamme kastanje gaat.
'Robinia, van aanplant tot houtproduct' is verkrijgbaar bij Stichting Robinia en kost 23 euro exclusief
verzendkosten. Stichting Robinia, Postbus 494,
6700 AL Wageningen, tel.: 0317 - 427570, fax 0317
- 419020, e-mail info@robinia.nl,
Internet HYPERLINK http://www.robinia.nl www.robinia.nl

Bronnen voor nieuwe
natuur
De productgroep Zaad en Plantsoen van Staatsbosbeheer en Bronnen Bomen hebben hun krachten
gebundeld en gaan in de toekomst verder als één
organisatie onder de naam "Bronnen voor nieuwe
natuur". Bronnen vormt een onderdeel van Staatsbosbeheer.
In het verleden heeft de productgroep Zaad en
Plantsoen haar sporen verdiend als leverancier van
bos- en haagplantsoen en laanbomen. Bronnen
Bomen heeft unieke kennis in huis op het gebied
van inheemse houtige gewassen en is gespecialiseerd in plantmateriaal van autochtone herkomst.
Door bundeling van krachten denkt de nieuwe organisatie haar klanten nog beter te bedienen.
De komende decennia wordt een groot deel van het
stedelijk en landelijk gebied opnieuw ingericht.
Bronnen wil bijdragen aan een extra kwaliteitsim-
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puls bij de inrichting en het herstel van het buitengebied en de stedelijke omgeving, door levering
van hoogwaardig plantmateriaal en het geven van
adviezen.
Voor meer informatie kan een brochure over de
nieuwe organisatie aangevraagd worden: Postbus
1300, 3970 BH Driebergen, tel. 030-6926262, email: bronnen@sbb.agro.nl

Nieuwsbrief actie
Populierenland
Populierenland is een driejarige actie van de
Stichting Populier. In die periode zal door praktijken publieksvoorlichting en onderzoek geprobeerd
worden de verantwoorde aanplant van populier te
stimuleren. Als ondersteuning worden nieuwsbrieven uitgebracht. Inmiddels is de tweede nieuwsbrief
verschenen, met daarin informatie over de fondsenwerving voor de actie Populierenland, informatie
over een verschenen indentificatieblad zwarte populier en een artikel over de populier in België. Voor
meer informatie: Actie Populierenland, Postbus 253,
6700 AG Wageningen.

Vernieuwde
directiestructuur
Wageningen UR
Met ingang van 1 november jl. is de directiestructuur van Wageningen Universiteit en Research
Centrum vernieuwd. De vijf departementen van
Wageningen Universiteit krijgen dezelfde directie
als de vijf hoofdgroepen van de marktgeoriënteerde
onderzoeksinstituten, alsmede het praktijkonderzoek, van de stichting DLO. De nieuwe hoofdgroepen worden Kenniseenheid genoemd en hun bestuur heet directieraad. Met de benoeming van de
directieraden is het integratieproject voltooid dat
vier jaar geleden, op advies van Bram Peper in
gang werd gezet door Van Aartsen, toenmalig minister van LNV.
De vijf kenniseenheden zijn:
- Kenniseenheid Groene Ruimte (Alterra en omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit)
- Kenniseenheid Dier (RIVO, ID-Lelystad, Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) en Dienwetenschappen
van Wageningen Universiteit)
- Kenniseenheid Maatschappij {LEI en Maatschappijwetenschappen van Wageningen Universiteit)
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- Ken niseen hei d agrotechnologie en voeding
(ATO, IMAG en agrotechnologie en voedingswetenschappen van Wageningen Universiteit)
- Kenniseenheid Plant (Plant Research International, Praktijkonderzoek plant en omgeving, en plantenwetenschappen van Wageningen Universiteit).

• net zolang als de studie duurt gratis lid van de
KNBV zijn,

Bezoekerscentra
Nationaal Park DrentsFries Wold geopend

Voor de vereniging is de inbreng van nieuwe en jonge leden van belang, voor nieuwe geluiden en frisse
ideeën

In oktober zijn de twee bezoekerscentra van het
Nationaal Park Drents-Friese Wold offtceeJ geopend. Het gaat om het VW-Informatiecentrum in
Diever en het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Terwisscha (bij Appelscha).
Het informatiecentrum wordt geëxploiteerd door de
W V en biedt bezoekers de mogelijkheid om informatie te vergaren over het Nationaal Park, waarbij
het accent ligt op informatie over de natuur en het
park. Het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer
is ingericht voor grote bezoekersaantallen. In het
gebouw kunnen mensen informatie krijgen over het
Nationaal Park onder het motto 'natuurbeleving'. Er
is een grote parkeerplaats. Vanaf het centrum kunnen mensen wandelend of met de fiets het gebied
in. Naast het bezoekerscentrum is er een restaurant
en een winkel waar natuur- en streekproducten worden verkocht.

Gratis lidmaatschap
De KNBV heeft onlangs besloten om studenten die
in de tweede fase (bovenbouw) van de studierichting Bos- en Natuurbeheer van de Wageningen
Universiteit, van Larenstein en van de MBCS een
gratis lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging aan te bieden.
Wat houdt dit aanbod in? Het betekent dat de studenten:
• gratis het Nederlands Bosbouw Tijdschrift {NBT)
krijgen;
• korting krijgen bij alle activiteiten van de vereniging, zoals studiekringbijeenkomsten, activiteiten,
Pro Silva-excursies en dergelijke;
• contacten met vakgenoten kunnen versterken
• intensief in aanraking komen met het werkveld en
het beroepenveld
• inspraak hebben en inbreng kunnen leveren bij
de ontwikkelingen van de vereniging

De studenten die van dit aanbod gebruik willen maken moeten ieder jaar weer opnieuw aanmelden bij
de contactpersonen van de onderwijsinstellingen.

De KNBV kan deze gratis-student-lidmaatschap-actie doen door de medewerking van de onderwijsinstellingen. Dat betekent dat de studenten via de
KNBV-contactpersonen van de onderwijsinstelling
worden geïnformeerd over de activiteiten van de
vereniging en dat de verspreiding van de tijdschriften via de onderwijsinstelling verloopt.
Dit 6e nummer van het NBT wordt gratis onder alle
studenten tweede fase, Bos en Natuurbeheer verspreid. Zij ontvangen daarbij tevens een brief met
aanmeldingsformulier.
De KNBV-contactpersoon van de onderwijsinstellingen zijn: Hank Bartelink (WU), Joan de Vries (Larenstein) en Gerard de Baaij (MBCS).

Bosdebat
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is een begin gemaakt met de Strategiediscussie binnen de KNBV.
Op deze vergadering werd onder andere de vraag
gesteld hoe studenten meer bij de verenigingsactiviteiten betrokken kunnen worden. Aan de leden
werd vervolgens gevraagd daarvoor suggesties
aan te dragen.
Michiel Houtzagers reageerde daar snel op met het
voorstel jaarlijks een BOSDEBAT te organiseren.
Het bestuur juicht dit voorstel toe en heeft gevraagd
hieraan een verdere uitwerking te geven.
De betrokkenheid van studenten is te vergroten
door jaarlijks een thema-discussie tussen studenten
en leden van de vereniging te organiseren. Dit idee
is voorgelegd aan een aantal vakgenoten, die daar
vervolgens zeer positief op reageerden.
Het Bosdebat kan bestaan uit korte inleidingen door
twee tot drie verenigingsleden gevolgd door een
discussie met de zaal. Samen met anderen is dit debat voor te bereiden.
Gedacht wordt aan de volgende onderwerpen: bos-
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beheer in de stad (urban forestry en participatie);
nut en noodzaak van dunningen (wanneer en hoe),
betekenis van bosmonitoring (voor planning en verjonging), verschillen tussen bosbeherende
organisaties (doelstellingen en klanten),
wisselwerking
tussen praktijk en onderzoek (vraag een betekenis)
en bosaanleg op landbouwgronden
(waarom en
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waar). De definitieve onderwerpen dienen uiteraard
nog bepaald te worden.
Er wordt thans hard gewerkt aan de invulling van
een eerste bosdebat. U zult daarvan op de hoogte
gehouden worden.
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