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Opleiding internationale
Houthandel bij
Larenstein
Met ingang van september start bij de 'internationale agrarische hogeschool Larenstein de opleiding
Internationale Houthandel. Deze specialisatie is een
onderdeel van de studierichting Bos- en Natuurbeheer. Eind april gaf Gerrit Braks, voorzitter van Platform Hout, het startschot.
De opleiding heet officieel International Timber
Trade en is een internationale opleiding die geheel
de Engelse taal wordt verzorgd. Met de opleiding
speelt Larenstein in op de grote vraag vanuit het internationale bedrijfsleven naar commercieel gerichte mensen met kennis van hout en houtproductie.
De opleiding duurt twee jaar en combineert de expertise op het gebied van bosbouw en hout met
commerciële en logistieke kennis. De opleiding
wordt verzorg in samenwerking met de Arnhem
Business School, Wageningen Universiteit en de
Swedish University of Agricultural Sciences.
Voor meer informatie: 026-3695707.

Beurs van Libramont
Eind juli wordt in het Belgische Libramont weer de
grote Land- en Bosbouwbeurs gehouden. Op 27
t/m 30 juli wordt een grote beurs gehouden met 550
exposanten uit diverse landen. 31 Juli en 1 augustus staan vervolgens in het teken van twee bosbouwdagen. Tijdens deze dagen zullen ruim 20.000
vakmensen uit België, Nederland, Luxemburg,
Duitsland en Frankrijk aanwezig zijn. Vorig jaar trokken deze bosbouwdagen ruim 148.525 bezoekers.
Voor meer informatie: tel. + 32{0) 61.23.04.04, email: foire@foirelibramont.com of http://www.foirelibramont.com.

Helicon start opleiding
jongeren
Helicon Opleidingen MBCS Velp verzorgt al jaren
niveau III Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
opleidingen voor oudere deelnemers (25-50 jaar)
met veel werkervaring. De jongere deelnemers (1825 jaar) konden hier niet aan deelnemen omdat ze
nog te weinig werkervaring hadden. Om ook deze
groep te helpen heeft Helicon Opleidingen MBCS
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Velp een BBL niveau III traject ontwikkeld speciaal
voor deze deelnemers die nog aan het begin van
hun loopbaan staan.
Iedereen met een diploma Beginnend Beroepsoefenaar Groene Ruimte en een baan in de sector
kan in september starten met de BBL-opleidingen
op niveau III in de volgende studierichtingen:
- Vakbekwaam medewerker bos- en natuurbeheer
- Vakbekwaam medewerker groenvoorziening/
woonomgeving
- Vakbekwaam medewerker land, water en milieu
Voor meer informatie: Helicon Opleidingen MBCS
Velp, Postbus 109, 6880 AC Velp, tel. 0263840310;

Pro Silva Excursie naar
Bosreservaat
Amerongen op 10,11 en
12 oktober 2001
Dit najaar zijn de bosreservaten het centrale thema
van de activiteiten van de KNBV. Pro Silva sluit hierbij aan door in het bosreservaat Amerongen te kijken wat er te leren is van de spontane processen in
het gebied. Dit kan goed vergeleken worden met de
omringende bossen die op een kleinschalige manier beheerd worden. We kunnen dus goed zien wat
er door beheer verbeterd kan worden, om de doelstellingen beter te kunnen halen. De bosreservaten
geven een zeer waardevol inzicht in der resultaten
van het meest extensieve beheer, namelijk niets
doen. Het zou mooi zijn als tijdens de excursie blijkt
dat slechts kleine ingrepen nodig zijn om een groot
effect te krijgen, dat leidt tot een uitgebreidere functievervulling.
We zullen dit najaar in het bosreservaat voorbeelden zien van oude grove den, met toenemende eiken- en beukenverjonging. Wat gebeurt er in de aftakelingsfase, hoeveel dood hout hoort daarbij en
hoe komt de verjonging op gang bij een verschillende schaal van de gaten. Hoe ver verspreiden zaden
zich van nature, en wat is het verschil tussen windverspreiders en andere soorten? In de directe omgeving van het bosreservaat kunnen we zien hoe de
beheerder inspeelt op de spontane processen en
hoe hij erin slaagt om de diversiteit nog te vergroten.
Eind 1995 is Pro Silva ook op bezoek geweest in
Amerongen, een mooi bosgebied. Tijdens de nu geplande excursie is het thema anders omdat we aan-
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sluiten bij de bos reservaten, en daardoor zijn ook
de plekken die we bezoeken nieuw. Voor de bezoekers van de Studiekringdag is ook een excursie te
Amerongen mogelijk, aansluitend op de Studiekringdag. Omdat Pro Silva meestal de meer praktisch ingestelde beheerders trekt, verwachten wij
dat er niet veel overlap tussen de beide groepen zal
zijn. Bovendien zal de Pro Silva excursie op de bekende wijze kleinschalig opgezet zijn, met discussie
in kleine groepen. U kunt er veel van leren. Wij hopen u dus te zien op 10, 11 of 12 oktober van dit
jaar.
U kunt zich voor 1 oktober opgeven voor deelname
op 10, 11 of 12 oktober bij het secretariaat van Pro
Silva. De excursie kost 40 gulden voor KNBV-leden
en 50 gulden voor niet-KNBV-leden.
Secretariaat van Pro Silva
MBCS
tav J. de Haas
Postbus 109
68B0AC Velp
tel 026 38 40 310
fax 026 38 40 315
e-mail-adresj.de.haas.mv@hlcn.nl

Studiemiddag Tropische
bossen: in EURO's of in
Natura?'
Hoewel het belang van de tropische bossen voor de
wereldbevolking evident is, nemen areaal en kwaliteit nog steeds in hoog tempo af. Zijn de vele functies van deze bossen beter te waarderen zodat er in
de besluitvorming meer rekening mee zal worden
gehouden en zijn er misschien nieuwe geldstromen
naar duurzaam bosbeheer op gang te brengen?
Tijdens de studiemiddag willen we daar nader op
ingaan.
De middag bestaat uit een algemene inleiding over
het waarderen van functies, de presentatie van twee
voorbeelden uit de praktijk, een 'open space'gedeelte, waarin de deelnemers hun ideeën kunnen
inbrengen en een paneldiscussie, waarin vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, financiële wereld en
politiek zullen reageren op hetgeen eerder in de
middag is gepresenteerd en besproken. De leiding
van de bijeenkomst ligt in de handen van Professor
Arnold Heertje.

Programma:
13.00 uur
Ontvangst, aanmelding en koffie
13.30 uur
Welkom door voorzitter VTB, Drs.
Wim Dijkman
13.35 uur
Opening door dagvoorzitter, Prof.
Arnold Heertje
13.45 uur
Door de bomen het bos weer zien: instrumenten voor de waardering van
bosfuncties, Dr. Pita. A. Verweij
(Universiteit Utrecht)
14.15 uur
Vergoedingen voor bosfuncties in
Costa Rica, Mr. Julian T. Bakker
(Latin
American
Environmental
Society)
14.45 uur
De bosbeschermïngsconcessie als
marketing alternatief tegen kap, Drs.
Pieter Borkent (Conservation International)
15.15 uur
Open space discussie
16.15 uur
Reacties van het panel en discussie
(o.a. dhr. Nico Visser van Travelunie;
dhr. Martin Tulp van Solvay Pharmaceuticals; dhr Jeroen Jansen, SNS
Reaal Groep/ASN Bank; mevr.
Marijke Vos. Groen Links)
17.00 uur
Afsluiting en aansluitend borrel
Datum:
Tijd:
Plaats:

vrijdag, 22 juni 2001
13.00- 17.30 uur
Universiteitcentrum De Uithof, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, in de
Kleine Collegezaal van de Faculteit
Aardwetenschappen
Voertaal:
Nederlands
Kosten:
contant aan de zaal te voldoen:
ƒ 25,- voor VTB-leden (studenten
ƒ 15,-) FL. 40,- voor niet-leden (studenten ƒ 20,-)
Vervoer:
buslijn 11 vanaf Centraal Station,
Utrecht
Aanmelding: Voor 10 juni 2001 via de website van
de VTB: HYPERLINK "http://www.tropischebossen.nl/studiedag/index.ht
m" www.tropischebossen.nl/studiedag

Nieuwe editie standaardwerk Bomen en Wet
Bomen en Wet verschaft al ruim twintig jaar duidelijkheid in de wetten en regels waarin bomen betrokken kunnen zijn. Veranderingen in wetten en jurisprudentie maken het noodzakelijk het boek steeds
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te herzien. Nieuw in deze vijfde editie is het hoofdstuk 'Bomen en bouwen', omdat veel vragen en
geschillen betrekking hebben op de verhouding
tussen de kapvergunning en de bouw- en aanlegvergunning. Door de thematische aanpak is de toegankelijkheid in het bomenrecht en bruikbaarheid in
de praktijk ook voor niet juristen groot.
Bomen vervullen in onze samenleving een wezenlijke functie. Een zorgvuldige omgang met bomen is
geboden. Daarom biedt regelgeving, zoals de
Boswet of de gemeentelijke kap of bomenverordening, bescherming aan bomen. Andere regelgeving
heeft echter ook invloed op bomen. Daarbij valt te
denken aan de Telecommunicatiewet, die kabelleggers in principe de mogelijkheid biedt om hinderlijke boomwortels te verwijderen. Of aan de Vogelwet
op grond waarvan bomen niet mogen worden gekapt wanneer hierin een beschermde vogel broedt.
Het bomenrecht is zoveel mogelijk objectief beschreven door alleen geldend recht en actuele
rechtspraak weer te geven. Op daartoe ge igende
plaatsen wordt echter gewezen op de mogelijkheden tot betere bescherming van bomen. Deze 5e
editie is bewerkt door Mr. Bas M. Visser, juridisch
raadgever natuur, bos en landschap.
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In het eerste hoofdstuk worden diverse begrippen
(juridisch) gedefinieerd. Privaatrechtelijke onderwerpen als eigendoms , burenrecht, schade en aansprakelijkheid komen daarna aan bod. Uit het publiekrecht worden de onderwerpen Boswet en kap
of bomenverordening behandeld. Er is speciale aandacht voor de thema's 'Bomen en bouwen' en
'Bomen en handhaving'. In 'Bomen in bijzondere
wetten' volgt een overzicht van wetten en regelingen
die direct of indirect gevolgen kunnen hebben voor
bomen. In het laatste hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van subsidiemogelijkheden met betrekking
tot bomen. Voorbeeldteksten voor de Algemeen
Plaatselijke Verordening en de Bomenverordening
en een uitvoerige adreslijst met relevante adressen
voor (juridische) steun maken het compleet.
Goed bomenbeieid en een goede bescherming van
bomen vraagt een gedegen kennis van het bomenrecht. Daar hebben bomen recht op.
Het boek is te bestellen door fi. 62, over te maken op
giro 2108755 van de Bomenstichting te Utrecht (ƒ
56,50 voor donateurs van de stichting). Telefonisch of
per e mail bestellen kan ook: tel 030 2340778 of bomenstichting@worldmail.nl Meer informatie over de
Bomenstichting: www.bomenstichting.nl
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