t f m i l l M M M . 1 . 1 .

.-^i . l i - , . .

m.

BERICHTEN
Cursus bewust
bosbeheer
23, 24 en 25 april 2003
De cursus BEWUST BOSBEHEER geeft antwoord
op vele praktijkvragen die voortkomen uit de gewenste bosontwikkeling die door het bosbeleid en
de beheerplanning is bepaald. In de cursus worden
de volgende onderwerpen behandeld:
- BODEM : over groeiplaatsbeoordeling en de relatie tussen bodem en bosgemeenschappen.
In de cursus wordt aan de hand van vele praktijkvoorbeelden aandacht besteed aan de informatie
en gebruiksmogelijkheden van bodemkaarten en
groeiplaatsonderzoek en doet voorstellen voor anti
verdroging maatregelen.
- BOSVERJONGING : over natuurlijke en spontane
verjonging.
Bosverjonging is de waarborg voor de duurzaamheid
van het bos. Het veelzijdig gebruik van het bos vraagt
om een blijvend behoorlijk productieniveau, ruimte
voor natuurlijke ontwikkelingen en een aantrekkelijk
bosbeeld. Een belangrijk uitgangspunt is het samengaan van economie en ecologie, of anders gezegd
het streven naar kostenbesparing door een goed gebruik van spontane processen in het bos.
- HOOGDUNNING: over beter bos.
Dunnen is sturen in de bosontwikkeling. Sturen naar
het gewenste resultaat. Dunnen vraagt om kennis
en is niet altijd even gemakkelijk. Hoe zorg je er voor
dat de planners en de blessers hetzelfde beeld voor
ogen hebben en in het bos de juiste keuzes maken.
Wat is een lichte dunning en wat een sterke?
Hoeveel hout kan of mag geoogst worden en wat levert dat het bos op en hoeveel geld? Hoe wordt een
menging in stand gehouden en welke bomen moeten gespaard worden? Hoe gedraagt de ene boomsoort zich naast de andere? Allemaal vragen die in
de cursus worden behandeld.
- MENS EN BOSBEHEER : over het betrekken van
en het omgaan met mensen bij het bosbeheer.
Hoe dien je om te gaan met die betrokkenheid, hoe
zorg je voor betrokkenheid, hoe juist niet.
Dergelijke vraagstukken worden in de cursus besproken. De cursus geeft handvatten voor de bosbeheerder bij het omgaan met mensen die al dan
niet georganiseerd, willen meepraten, meewerken
en/of meedenken bij het bosbeheer.
De cursus is bedoeld voor mensen werkzaam op
MBO-plus/HBO-niveau. Mensen met een vergelijkbare opleiding, die in hun werk met bosbeheer bezig zijn, behoren ook tot de doelgroep.
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De cursus duurt drie dagen en begint op de eerste
dag om 9.30 uur en eindigt om de derde dag om
16.00 uur.
De cursus wordt vanuit Vergader- en Trainingscentrum Jonkerbosch te Nijmegen verzorgd waar ook
mogelijkheden voor overnachtingen zijn.
Er is ruimte voor minimaal 10 en maximaal 15 personen per cursus.
Een cursus kost € 470,- p.p. inclusief lunch, diner,
thee/koffie en lesmateriaal, exclusief overnachtingen.
U kunt informatie opvragen bij Gerard de Baaij BOS.
024-6776705 of mail@baaijbos.nl. Zie ook
www.baaijbos.nl.

Cursussen
In juni kunnen belangstellenden deelnemen aan
twee nieuwe cursussen:
- Loofbomen in stedelijk gebied 10 en 11 juni in
Wageningen.
- Inheemse bomen en struiken 13-14 juni in Rhenen.
Tijdens deze cursussen wordt aandacht besteed aan
het herkennen van bomen door bladeren en habitus
met de nieuwste determinatietabellen, en is er aandacht voor groeiplaatseisen en toepassing. Tijdens
de cursusdagen worden ook excursies gehouden.
Voor informatie en/of aanmelding; "Bomenkennis ",
Leo Goudzwaard, tel. 0317-612482, mobiel: 0611095105, email info@bomenkennis.nl www.bomenkennis.nl

Beoordelingscriteria voor
keuren van rondhout
De Unie van Bosgroepen heeft dit voorjaar onder de
titel "Beoordelingscriteria voor het keuren van rondhout" een boekje uitgegeven. Het doel van het
boekje is om eigenaren en beheerders van bos en
bomen meer kennis te verschaffen over de kwaliteit
en keuringseisen van kwaliteitshout ten behoeve
van de verkoop. Voor de Nederlandse houtmarkt
bestond over dit onderwerp nog geen handleiding.
Met de ervaring van de afgelopen zes kwaliteit hout
veilingen heeft de Unie van Bosgroepen voldoende
ervaring opgedaan met het keuren van kwaliteitshout. Met gebruikmaking van buitenlandse keuringseisen is men er in geslaagd voor de Nederlandse omstandigheden toepasbare normen en
instructies op te stellen.
Het boekje is te bestellen door € 7 - over te maken
naar de Bosgroep Midden Nederland, Postbus
184051 o.v.v. Keuringsboekje.
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