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Vormgevers in Hout
Tientallen vormgevers in hout - meubelmakers,
beeldhouwers, houtdraaiers, wilgenvlechters - exposeren op 20 en 21 oktober op Fort bij Vechten
hun kunstwerken: tafels, stoelen, beelden, schalen,
wandelstokken, zelfs fietsen van hout. Bij deze expositie is niet alleen vee! te zien, er is ook wat te
doen. Er worden workshops in verschillende disciplines van houtbewerken gegeven.
De expositie is een initiatief van Houtrijk Nederland,
een vereniging voor duurzaam houtbewerken. Het
streven is: meer hoogwaardig gebruik van hout uit
de regio; een duurzame, milieuvriendelijke afwerking; en meer aandacht voor ambachtelijke productie.
Fort bij Vechten is een van de grootste oude forten
in Nederland, en onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het Fort heeft nu een culturele
functie. Tijdens de expositie zijn er rondleidingen.
Fort bij Vechten ligt tussen Utrecht en Bunnik.

Juridische cursussen
B.M. Visser, juridisch raadgever Natuur, Bos en
Landschap geeft dit najaar een drietal cursussen
waarbij de juridische aspecten een grote rol spelen:
- 'Herplant en Handhaving'. Deze cursus biedt inzicht in een weloverwogen herplant- en handhavingsbeleid. De vele keuzes bij handhaving en herplant
zullen practisch en juridisch worden doorgenomen.
Ook de grote hoeveelheid rechtspraak over dit onderwerp koml aan bod. De cursus wordt gehouden
op 29 november in Nijmegen (Jonkerbos).
- 'Kapvergunningenbeleid'. Een practische basiscursus voor iedereen die beleidsmatig, juridisch of
uitvoerend met het verlenen van kapvergunningen
bezig is. Aan de orde komen o.a. de (onmogelijkheden van een kap- of bomenverordening, bestuurlijk handelen, kapvergunningenrechtspraak, bestemmingsplan, burenrecht en het opstellen van
kapvergunningencriteria en -beleid. De cursus
wordt gehouden op 6 november in Zutphen en op
14 november in Leiden.
- 'Kapvergunningenrecht'. Een cursus voor gevorderden in kapvergunningenverlening en -weigering.
Aan de hand van voorbeelden wordt gekeken naar
problemen, fouten en oplossingen in het kapvergunningenrecht. Ook bedoeld als opfris- en/of herhalingscursus. Deze cursus wordt gehouden op 19
november in Vught.
Naast bovengenoemde cursussen kunnen in het
najaar ook cursussen gegeven worden die geheel
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afgestemd zijn op de situatie in uw eigen gemeente
of werksituatie.
Voor meer informatie of voor het aanvragen van een
inschrijfformulier: mr. B.M. Visser, Ravenhorsterweg
61, 7103 AR Winterswijk, tel/fax: 0543-518517.

Natuurmonumenten
opleidingsbedrijf in de
Groene Ruimte
De beheergroep Zuidwest-Vel uwe van Natuurmonumenten is het eerste bedrijf in de Groene Ruimte
dat erkend is als opleidingsbedrijf. Uit handen van
de secretaris van het Bosschap ontving de beheergroep in juni het certificaat van erkenning. Het bedrijf heeft aangetoond bij te willen dragen aan de
beroepspraktijkvorming van leerlingen.
Niet alle bedrijven mogen een praktijkplaats aanbieden aan leerlingen uit het middelbaar agrarisch beroepsonderwijs. De bedrijven moeten aan een aantal erkenningscriteria voldoen. Sinds 1988 zoekt
Lobas bedrijven die als opleidingsbedrijf willen optreden. Tor nu toe ontvingen die bedrijven dan een
voorlopige erkenning. Vanaf 1 mei van dit jaar is er
geen sprake meer van een voorlopige erkenning,
maar ontvangen bedrijven een erkenning die drie
jaar geldig is. Naast de vakgerichte criteria zijn op
landelijk niveau twee basisvoorwaarden vastgesteld: het bedrijf biedt de leerling een werkplek die
past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering én het bedrijf biedt de leerling de benodigde faciliteiten voor
een goede praktijkopleiding. De faciliteiten in de
tweede voorwaarde zijn eveneens vastgelegd.
Bedrijven die niet voldoen aan de criteria worden
door Lobas geadviseerd over de manier waarop de
leersituatie verbeterd kan worden. Lobas blijft de
kwaliteit bewaken. Belangstellenden kunnen de site
van Lobas bezoeken: www.lobas.nl.

Conferentie energiehout
Werkgroep 31 van de International Energy Agency
(IEA) organiseert jaarlijks een conferentie waar deskundigen, beleidsmakers en praktijkmensen zich
verdiepen in de productie van energiehout uit duurzaam beheerd bos. Deze conferentie wordt dit jaar
georganiseerd in Nederland. Het programma bestaat uit een excursie van twee dagen en de driedaagse conferentie "Global and operational influences on forestry and energy in densely populated
regions".
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Op de conferentie wordt de laatste stand van de
wetenschap gepresenteerd door internationale deskundigen. Dat gebeurt in presentaties, discussies
en poster-sessies. De excursie gaat in op de productie van energiehout in het Nederlandse bos met
speciale aandacht voor de problemen met bosbeheer en milieu in ons dichtbevolkte land.
De conferentie wordt gehouden van 17 tot en met
21 september in Garderen. Voor de liefhebbers
wordt op 24,25 en 26 september een postconference tour gehouden, waarin dieper ingegaan wordt op
het Nederlandse bos- en natuurbeheer.
Speciaal voor de Nederlandse praktijk wordt op 27
september een kennisuitwisseling gehouden in
Baarn. Op die dag zullen Nederlandse en internationale deskundigen een overzicht geven van de
stand van kennis van dit moment. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en voor het leggen van contacten. Om een interessant programma
samen te stellen wordt aan potentiële deelnemers
gevraagd over welke onderwerpen zij voorlichting
en discussie willen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Staatsbosbeheer Dienstverlening, Carla Piazza, tel.
030-6926325, fax 030-6911767,
mail: c.piazza@sbb.agro.nl.

Prijsvraag Museumbos
De stichting Bosland wil het traditionele landgoed
in Flevoland een eigentijdse en nieuwe vorm geven. Het project Bosland zal worden uitgevoerd bij
Almere Haven in het 225 ha grote Cirkelbos. Eén
onderdeel is het Museumbos dat zal bestaan uit
tien bospercelen van een hectare elk, verspreid
over Bosland. De stichting schrijft hiervoor een
prijsvraag uit. Tien ontwerpen zullen worden uitgekozen op grond van de meest eigenzinnige en autonome invulling van de opgave. Hierbij zijn uitvoerbaarheid en duurzaamheid van het ontwerp,
maar ook de ontwikkeling van het levend materiaal
in de tijd van groot belang. Het ligt in de bedoeling
dat het Museumbos als geheel zich duidelijk zal onderscheiden van de rondom gelegen natuur. De
prijsvraag wordt uitgeschreven in het kader van het
25-jarig bestaan van Almere. ledereen, ongeacht
beroep of kundigheid kan aan de prijsvraag meedoen. Alle inzendingen worden opgenomen in een
publicatie.Een deskundige jury zal tien ontwerpen
selecteren, waarvan de beste drie beloond zullen
worden met een geldprijs. Alle tien gekozen ontwerpen zullen worden uitgevoerd in samenwerking
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met Staatsbosbeheer, de gemeente Almere en de
inzenders.
De jury bestaat uit: voorzitter Dirk Sijmons (landschapsarchitect), Nathalie de Vries (architect),
Moniek Toebosch (kunstenaar), Michael van Gessel
(landschapsarchitect), Manfred van Doorn (cultuurpsycholoog), Ronald Buiting (bosontwikkelaar),
Maarten Brabers (voormalig directeur Staatsbosbeheer) en Merlijn Bolink (kunstenaar).
Voor meer informatie kunnen potentiële deelnemers
terecht op internet: www.bosland.org of het prijsvraagprogramma opvragen bij stichting Bosland,
Weesperzijde 93,1091 EK Amsterdam. De inzending sluit op 15 september.

Geïntegreerd bos op
poster
Klingen Bomen heeft onlangs een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: namelijk om in
één afbeelding de belangrijkste kenmerken van
geïntegreerd bosbeheer te kunnen laten zien. Op
bijgaande afbeelding ziet u het resultaat van de
eerste poster. Momenteel wordt gewerkt aan een
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tekening van het mengingstype grove den- eikberk. En op korte termijn volgt mogelijk nog een afbeelding van een geïntegreerde menging voor de
kleigrond: es-esdoorn-beuk.
De plaat, te gebruiken voor cursussen, presentaties en publicaties, is gemaakt door Jan Sevenster.
Hij is begonnen met het maken van de dia's. Het
vinden van geschikte bomen was vrij lastig, de bomen moesten min of meer solitair staan om ze te
kunnen fotograferen, maar ze moesten wel in opstandverband zijn opgegroeid. Via een slim spiegelsysteem projecteerde Jan Sevenster de dia's
op een tafel en tekende zo met veel geduld en precisie de bomen. Omwille van de compositie stonden er soms voor één getekende boom, onderdelen van verschillende gefotografeerde bomen
model. In overleg met Simon Klingen zijn uit de diverse losse elementen dit reeële fantasiebos opgebouwd.
Exemplaren (f 22,50 voor het eerste en f 10,— voor
ieder volgend exemplaar per zending) zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op
Postbank 1951012 t.n.v. Klingen Bomen o.v.v.
BU/DG/LA/BE. Voor digitale sleutelaars is dit bos
ook als JPG- of PDF-bestand beschikbaar. Stuur
een mailtje naar: mooier@bos.nl
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