Berichten
Najaarsbijeenkomst
Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging

Naar aanleiding van het vijftigjarig
bestaan van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders organiseert deze dienst op 8 en 9 oktober 1981 in
samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse
Bosbouwvereniging
een symposium "Bosbouw en bosbouwkundig onderzoek in de IJsselmeerpolders". Het symposium
vindt plaats in het Informatiecentrum "Het Nieuwe Land" te Lelystad (Haven).
Het programma is als volgt samengesteld:
Donderdag

8 oktober

1981:

9.00-9.30 uur: Inschrijving met koffie.
9.30-11.00 uur: Najaarsvergadering KNBV.
10.30-11.00 uur: Inschrijving van
niet-leden.
11.00 uur: Opening door prof. dr. R.
H.A. van Duin.
11.15-11.45 uur: Dr. J. H.van Kampen: — De rol van de beplantingen
bij inrichting van de polders.
11.45-12.15 uur: Ir. B. Groenhuis:
— Ontwikkeling van de bosbouwkundige visie en modellen bij de
aanleg en het beheer van de beplantingen in de polder.
12.15-13.30 uur: Lunch.
13.30-14.00 uur: Ir. C. P. van Goor:
— De rol van het houtteeltkundig
onderzoek in de polders.
14.00-14.30 uur: lr. R. Koster:
— De rol van het rassenonderzoek
bij populier en wilg in de polders.
14.30-15.00 uur: Ir. A. Schotveld:
— Visie op de toekomst.
15.00-15.45 uur: Pauze met koffie/
thee.
15.45-17.30 uur: Paneldiscussie
o.l.v. ir. A. J. van der Poel.
17.30-17.45 uur: Afsluiting.
18.00 uur: Vertrek naar Emmeloord
voor de deelnemers aan het diner.

19.00 uur: Aperitief.
19.30 uur: Diner in '"t Voorhuys" te
Emmeloord (tafelpresident ir. D. T.
Biewinga), gevolgd door een informeel napraten
Vrijdag 9 oktober: Excursie
A. Schotveld

en ir. B,

o. i. v. ir.

Groenhuis

8.30 uur: Vertrek uit Lelystad.
9.00 uur: Vertrek vanuit "'t Voorhuys" te Emmeloord.
9.15-10.15 uur: Excursie in de
NOP.
10.15-11.15 uur: Rit via Roggebotzand, Reve-Abbertbos, het SpijkBremerbergbos, het griendbedrijf
en de Kievitslanden naar het Harderbos.
11.15-11.45 uur: Koffie in de bedrijfsschuur X-16 of X-37.
11.45-12.15 uur: Toelichting op
planvorming en het beheersplan
Harderbos aan de hand van enkele
panelen door ir. B. Groenhuis.
12.15-13.15
uur:
Wandelende
lunch in de bedrijfsschuur.
13.15-16.00 uur: Excursie in het
Harderbos, waarbij wordt stilgestaan bij de aanlegmethodiek, omvorming, doelstelling en toekomstig
beheer. Hierbij worden opstanden
in de X-sectie (kleinschalig, proefgebied recreatie) en de W-sectie
(grootschalig, hoofdaccent houtteelt), alsmede de "Nelderproef"
met Populus 'Rap' bezocht (ir. B.
Groenhuis e.a.).
16.00-16.45 uur: Terugrit naar Lelystad via het Heggenlandschap, het
Larserbos en het Natuurpark.
16.45 uur: Einde symposium te Lelystad.
Voor nadere informatie gelieve
men zich te richten tot ir. B. Groenhuis, Rijksdienst voor IJsselmeerpolders, Lelystad. Tel. 0320099111.

Studiekring Koninklijke
Nederlandse Bosbouw
Vereniging

Op 27 november 1981 organiseert
de Studiekring de jaarlijkse Studiekringdag met als onderwerp: "Bebossing en beplanting: op welke
schaal?"
De Studiekringdag wordt gehouden in het IAC, Lawickse Allee 11,
Wageningen. Kosten ƒ 17,50 voor
leden en ƒ 25,- voor niet-leden. Inlichtingen bij de secretrais, ir. J. K.
R. van den Wijngaard, tel. 0837019050.
KNHM-studiedag 1981 over
landinrichting

Op dinsdag 27 oktober 1981 organiseert onze vereniging haar jaarlijkse studiedag van 10.00 tot 16.00
uur in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht.
Dit jaar zullen wij aandacht besteden aan de landinrichting, waarin een aantal actuele ontwikkelingen zijn te constateren. De structuurschema's
Landinrichting,
Openluchtrecreatie en Natuur- en
landschapsbehoud zijn in de eerste
helft van dit jaar verschenen. Deze
structuurschema's zijn in een
maatschappelijke discussie gebracht in het kader van de procedure van een planologische kernbeslissing. Dit betekent dat ons Nederlanders de gelegenheid wordt
geboden hier een oordeel over te
geven. Tijdens deze maatschappelijke discussie kan onze studiedag
van groot belang zijn.
Uiteraard hebben de structuurschema's ook de aandacht getrokken van ANWB en NIROV bij het
organiseren van hun studiedagen.
De KNHM heeft overleg gepleegd
met deze organisaties om zoveel
mogelijk overlappingen te voorkomen. Er is afgesproken dat ANWB
zich voornamelijk zal richten op recreatie en natuurbehoud en NIROV
vooral op landschappelijke aspecten. Onze vereniging zal zich voor303

al richten op de mogelijkheden die
de drie structuurschema's bieden
voor een goede inrichting van ons
land.
Het voorlopige programma voorziet in een drietal inleidingen, waarbij de structuurschema's worden
beoordeeld op landelijk, provinciaal
en gemeentelijk niveau. In de namiddag zullen na een algemene inleiding de deelnemers in de zaal
discussiëren. De zaaldiscussie zal
worden afgesloten met een bijdrage van ir. N. Molenaar, directeur
van de Dienst Landinrichting te
Utrecht, toegespitst op het structuurschema Landinrichting.
Deelname
De kosten voor deelname bedragen
ƒ 24,— per persoon, waarin ook begrepen zijn koffie en garderobe.
Voor studenten van hoger- en middelbaar beroepsonderwijs en universiteit
bedraagt het inschrijfgeld ƒ 12,— per
persoon. (Het onderwijsinstituut vermelden bij opgave).
Er is ook een gemeenschappelijke
koffietafel, waaraan men desgewenst
kan aanzitten voor f 16,25 per persoon
(incl. aperitief).
Opgave voor deelname aan de studiedag en aan de lunch kan uitsluitend geschieden door storting van het betreffende bedrag op girorekening 2604301
t.n.v. de K N H M , Lovinklaan 1 te Arnhem. U gelieve bij de overschrijving te
vermelden:
— studiedag 1981,
— zonodig toezendadres indien niet
gelijk aan adres op girokaart,
— eventueel onderwijsinstelling,
— eventueel toezending verslag.
In verband met tijdig toezenden van
programma en toegangsbewijs zien wij
girale storting gaarne tegemoet vóór 10
oktober a.s. De inschrijving geschiedt
op volgorde van binnenkomst.

"Recreatie

en

natuurbehoud

door de structuurschema

's

heen"
Programma:

09.30 uur: binnenkomst deelnemers, koffie
10.00 uur: welkomstwoord door de
voorzitter van de ANWB, ir. F. H.
van der Linde van Sprankhuizen
10.15 uur: officiële opening door de
Staatssecretaris van het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
10.30 uur: "De structuurschema's,
bezien vanuit de recreatie". Prof.
dr. R. H. A. van Duin directeur van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
11.00 uur: koffie/theepauze
11.30 uur: "De structuurschema's,
bezien vanuit de natuur". Ir. P. J.
van Herwerden, directeur van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
12.00 uur: "De structuurschema's;
economische aspecten". Drs. G. H.
B. Verberg, directeur-generaal van
Handel, Ambacht en Diensten van
het Ministerie van Economische
Zaken
12.30 uur: lunch
14.00 uur: "De structuurschema's
en provinciaal bestuurlijke consequenties". Drs. J. Dijkema, lid van
het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
14.30 uur: Forumdiscussie, onder
leiding van J. Swart, directeur van
de Stichting Recreatie
16.00 uur: sluiting van de Recreatiestudiedag 1981.

Deelname
A N W B - R e c r e a t l e s t u d i e d a g 1981

De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB organiseert op
woensdag 25 november 1981 in
het Jaarbeurs Congres- en Vergadercentrum te Utrecht voor de* negentiende keer zijn jaarlijkse Recreatiestudiedag, die dit keer gewijd zal zijn aan het thema:
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De kosten voor deelname bedragen
ƒ 36,50 per persoon, waarin begrepen
het later te verschijnen gedrukte verslag van de studiedag, alsmede enkele
consumpties.
Voor studenten van hoger en middelbaar beroepsonderwijs en universiteiten bedragen deze deelnamekosten
ƒ 18,25 per persoon. Studerenden gelieve bij de betaling te vermelden van
welk onderwijsinstituut zij afkomstig

zijn. Desgewenst kan men ook aanzitten aan een gemeenschappelijke lunch,
waarvan de kosten ƒ 16,75 (inclusief)
per persoon bedragen.
Opgave
Opgaven voor deelname aan de Recreatiestudiedag 1981 en eventueel
aan de lunch kunnen uitsluitend geschieden door storting van het betreffende bedrag op postgirorekening 4880
ten name van de A N W B te 's-Gravenhage, onder vermelding van "Recreatiestudiedag 1981" en het doel van de
betaling, alsmede van de naam (namen), adres(sen) alsmede postcode(s)
en woonplaals(en) van degene(n), die
aan de studiedag zal (zullen) deelnemen.
Voor tijdige toezending van de bescheiden is het noodzakelijk, dat de girale storting uiterlijk 1 november a.s. in
ons bezit is. De inschrijvingen worden
in volgorde van binnenkomst behandeld.

Persbericht Stichting B o s e n
Hout
Nederlandse
dreigd

houtproduktie

be-

De Stichting Bos en Hout te Wageningen heeft in een schrijven aan
de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Visserij en van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening grote ongerustheid uitgesproken over het onlangs verschenen Struktuurschema Natuur- en
Landschapsbehoud, met name wat
betreft het daarin ontwikkelde bosbeleid. De Stichting, een onafhankelijke instelling die onder meer onderzoek verricht naar nationale en
internationale ontwikkelingen op
het gebied van bospolitiek en houtmarkt, stelt dat het voorgenomen
beleid dwars indruist tegen hetgeen elders in de wereld als een
eerste eis wordt beschouwd, nl. opvoering van de houtproduktie. Het
houdt geen rekening met de noodzaak om in een wereld met toenemende houtschaarste onze eigen
produktie in stand te houden en
verder op te voeren. Het beleid be-

