BERICHTEN!
Overdracht Marspolder
Op 22 mei is de voormalige zandwinlokatie de
Marspolder officieel overgedragen aan het Geldersch Landschap. Deze gebeurtenis sloot een periode van 20 jaar af, waarin een omstreden zandwinput transformeerde naar een natuurgebied. De
Marspolder ligt langs de zuidoever van de Lek, pal
tegenover de Cuneratoren van Rhenen.
De nieuwe beheerder is de Stichting het Geldersch
Landschap. "Wij zijn al langere tijd bij de nieuwe inrichting betrokken, in nauw overleg met de firma K3,
die het zand gewonnen heeft", vertelt Gerard
Jonkers, regiomanager bij HGL. "Het gebied zal in
de eerste plaats een natuurfunctie vervullen. Verder
zijn er mogelijkheden voor extensieve recreatie middels enkele wandelpaden. Ook zijn er enkele visplekken gecreëerd." Zijn collega Jan van de Bosch,
de dagelijks beheerder, vervolgt: "Deze functies zijn
zo afgesproken, ook in overleg met lokale buurtgroep en de ontzander. Er is dus draagvlak. Naast
de spontaan te ontwikkelen natuurfunctie zal het
handhaven van de rust onze belangrijkste beheerstaak zijn. Vooral in het begin zal er een zo intensief
mogelijk toezicht worden uitgeoefend."
Jan Willem van de Kamp, directeur van de K3, over

de ontwikkelingen: "Wij zijn zeer tevreden over de
gang van zaken. Het behoort tot onze bedrijfsstrategie een breed draagvlak te zoeken onder alle participanten. De zandwinning moet ook een uiteindelijke meerwaarde opleveren. Wij denken dat dit gelukt
is, en we zijn vol vertouwen in de aanpak van de
nieuwe beheerder."
Het gebied is ruim 70 hectare groot. Ongeveer %
deel daarvan is loofbos, dat oud zal mogen worden.
Geplant zijn soorten als eik, es, Gelderse roos en
hazelaar. Wilgensoorten en els zijn spontaan opgeslagen. Het overige deel is open water. De helft hiervan is ondiep, dat wil zeggen een waterpeil van 0-3
meter. De plas wordt gevoed door kwel. Er is een aflaat richting de Linge, om de waardevolle kwelstroom op gang te houden. Verder zijn er strandjes
en rietkragen. In het gebied komen diverse vogelsoorten voor: eenden- en ganzensoorten, enkele
steltlopers, oeverzwaluw en blauwborst.
De overdracht werd gevierd met een varend ontbijt
voor genodigden. Als afsluiting werd een beeld onthuld van kunstenaar Jos van Doorn. Het symboliseert -via de drie knobbelzwanen- de ontstaansgeschiedenis van dit stuk cultuur-natuur.
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Het onthulde kunstwerk in de Marspolder [foto: Peete i/an Spankeren / K3]
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Spectaculair evenement
op landgoed
Schovenhorst

Inhoud van de cursussen: bomen herkennen aan
naalden en takken en habitus met de nieuwste determinatietabellen, aandacht voor groeiplaatseisen
en toepassing, inclusief excursies.
Voor informatie en/of aanmelding kunnen belangstellenden terecht bij:
Bomenkennis - Cursussen, L. Goudzwaard, tel.
0317-612482, mobiel: 06-11095105,
email: info@bomenkennis.nl, www.bomenkennis.nl.

Kerngegevens Bos en
Hout in Nederland

Mierenleeuw van Harry Leurink

Kom naar 'Boom in Beeld, het dynamische houtkunstfestival op Landgoed schovenhorst in Putten.
Zie meestersnijders van de Nieuw Zeelandse
Maori's, Canadese Haida Indianen en Europese
kunstenaars in actie. Kijk en geniet of doe mee aan
diverse workshops en activiteiten: houtsnijden,
beelden maken, beitels slijpen. Woon een lezing of
een demonstratie bij en werk mee aan een bamboestieken kunstwerk. In het kinderbos draait een
vrolijk en spectaculair kinderprogramma. Dit alles
op Schovenhorst, de mooiste bomentuin van
Nederland, van 12 juli tot en met 3 augustus.
Na afloop van het festival kunt u de vervaardigde
beelden nog vier weken in alle rust bewonderen
gedurende de tentoonstelling toten met 31 augustus.
Meer informatie vindt u op www.boominbeeld.nl

Boomsoorten vakcursussen
Bij "Bomenkennis" kunnen belangstellenden dit najaar en begin 2004 diverse cursussen volgen over
boomsoorten. Het cursusprogramma ziet er als
volgt uit:
- Naaldbomen op 12+19 november
- Bomen in de winter (basiscursus) op 14+21 januari 2004
- Bomen in de winter (uitgebreid) op 28 januari +
4 februari 2004
30

Onder bovenstaande titel heeft de stichting Bos en
Hout dit voorjaar een boekje uitgegeven. Omdat
een van de kernactiviteiten van de stichting het jaarlijks volgen van de actuele ontwikkelingen van de
markt voor hout en houtproducten is, beschikt de
stichting over heel veel gedetailleerde informatie.
De kerngegevens zijn nu samengevat, zodat lezers
een beeld kunnen krijgen van enkele relevante ontwikkelingen in het Nederlandse bos en de houtverwerkende industrie.
Meer informatie: Stichting Bos en Hout, tel. 0317466555, e-mail: mail@sbh.nl, of www.sbh.nl.

Voorlichtingsbijeenkomst
Stichting Bos en Hout en de Unie van Bosgroepen
verzorgen, in opdracht van het ministerie van LNV,
op 24 september een voorlichtingsbijeenkomst over
de financiële, fiscale, planologische en bosbouwkundige aspecten van bosaanleg. De bijeenkomst
is bedoeld voor alle belangstellenden, maar vooral
voor boeren en particulieren, en wordt gehouden in
het Cambium in Wageningen.
Tijdens de presentaties komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Nieuwe bossen en planologie (Bos en Hout)
• Financiële regelingen (Nationaal Groenfonds)
• Subsidieregeling natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer (Laser)
• De kosten van bosaanleg (Bos en Hout)
• Fiscale aspecten van bosaanleg (Ernst & Young
• Een bebosser aan het woord (Groenconsult)
De dag wordt afgesloten met een veldbezoek aan
NSW-landgoed "Jonkershoeve".
Voor meer informatie en/of aanmelding: Stichting
Bos en Hout, postbus 253,6700AG Wageningen, email: patrick.jansen@sbh.nl, tel. 0317-466563.
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Communicatieproject
Geïntegreerd Bosbeheer
uit de startblokken
Onder het motto 'geïntegreerd bosbeheer, een
kwestie van doen!' is het Communicatieproject
Geïntegreerd Bosbeheer van start gegaan. Doel
van het project is om boseigenaren te informeren
over geïntegreerd bosbeheer, en te motiveren om
geïntegreerd bosbeheer te gaan toepassen, In het
kader van dit project zullen de komende jaren binnen de bosbouwsector diverse voorlichtingsactiviteiten worden georganiseerd, Dit gebeurt zo veel
mogelijk in het bos.
De activiteiten zijn vooral gericht op particuliere en
gemeentelijke bosbeheerders. Maar ook adviesbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen,
grote terreinbeherende organisaties en andere belangstellenden worden bij het project betrokken. Het
effect van het project is immers het grootst als het
breed gedragen wordt binnen de bosbouwsector.
Er wordt gewerkt via twee sporen. Enerzijds zullen
veel activiteiten gekoppeld zijn aan een (gedeelte-

lijk) nieuw netwerk van
voorbeeldbedrijven.
Anderzijds zullen ook
boseigenaren bezocht
worden en zullen aansluitend bij lopende initiatieven - regionale
contactkringen
worden opgezet. De
boseigenaren zijn benaderd via een enquête.

Geïntegreerd
bosbeheer

Het project heeft een
looptijd van drie jaar één JSuoeséU aan 2ee.n!
(2003-2005) en wordt
gefinancierd door het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV). Het wordt uitgevoerd door Eelerwoude Ingenieursbureau en
Bureau Renske Schulting, in samenwerking met
Alterra en de Unie van Bosgroepen.
In 2003 zullen boseigenaren worden bezocht en zal
het netwerk met voorbeeldbedrijven worden ingesteld. Aansluitend zullen informatiebijeenkomsten
worden georganiseerd en onderzoeksprojecten
worden uitgevoerd op de voorbeeldbedrijven, en
zullen contactkringen worden ingesteld. Bij de bij-
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eenkomsten zal het aanreiken en uitwisselen van
praktijkervaring en van resultaten van (eerder uitgevoerd) onderzoek centraal staan.
Uitgebreide actuele informatie over het project zal
binnenkort te vinden zijn op de website
www.bosinfo.nl

Bos in beeld digitaal
De stichting ProBos en de stichting Bos en Hout
hebben een CD-rom uitgebracht "Bos in beeld digitaal" die begin juli tijdens een feestelijke bijeenkomst werd gepresenteerd. De CD-rom is als naslagwerk bijzonder geschikt voor journalisten,

32

studenten, gemeenteambtenaren en maatschappelijke organisaties, maar bijvoorbeeld ook voor leerkrachten van basisscholen.
"Bos in beeld digitaal" is een volledig herziene
uitgave van de ProBos-uïtgave uit 2000, "Nederlands bos in beeld". Mede door het veranderde
beleid was dit boekje toe aan een grondige herziening.
Kijk op www.bosinfo.nl onder de knop 'bosdigitaal'.
De site bestaat uit een groot aantal tabellen en grafieken en beschrijft het ondersteunende beleid plus
een aantal essays over actuele onderwerpen. Naast
de site is er een CD-rom uitgebracht als 'doorbladerboekje' met veel foto's. De CD-rom is voor € 10
te bestellen bij de stichting Bos en Hout, tel. 0317466555.
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