Berichten

Studiekring KNBV

Agenda

De Studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging organiseert op vrijdag 2 oktober 1987
een Studiekringdag met als titel en thema 'Douglasteelt tussen oerbos en zure regen'. Vier sprekers zullen een aantal aspecten van dit actuele en belangwekkende thema belichten. Tevens zullen een aantal posters over de douglas bekeken en met de auteurs
besproken kunnen worden. De dag wordt afgesloten
met een discussie met de inleiders.
Informatie en schriftelijke aanmelding voor deelname door niet-leden van de KNBV bij de secretaris van
de Studiekring, dr. ir. P. Schmidt, Postbus 342,
6700 AH Wageningen, telefoon 08370-82926.
Er is nog ruimte voor posters, leder die met een poster passend in het thema aan deze Studiekringdag wil
bijdragen, wordt verzocht voor 1 juni 1987 hierover
contact op te nemen met bovengenoemde secretaris
van de Studiekring van de KNBV.

Op 20 mei 1987, 10.00 uur houdt het Bosecosysteemoverleg in het rijkskantorengebouw „Westraven", Griffioenlaan 2 te Utrecht de jaarlijkse themadag
onder de titel:

Subsidiegids Stichting Natuur en Milieu
De Stichting Natuur en Milieu heeft een Subsidiegids
natuur- en landschapsbeheer samengesteld. De gids
is bedoeld om bos- en landgoedeigenaren, boeren, gemeenten, waterschappen, vrijwilligers en anderen die
actief zijn in het beheer van natuur en landschap de
weg te wijzen in het woud van subsidieregelingen. Deze regelingen zijn van groot belang voor een goed verzorgd landschap. Het zijn er echter zoveel dat het
moeilijk is er een goed overzicht van te krijgen.
In de brochure ligt de nadruk op rijkssubsidieregelingen en belastingfaciliteiten. Er wordt echter ook een
kort overzicht gegeven van de diverse provinciale en
gemeentelijke bijdrageregelingen voor het natuur- en
landschapsbeheer die bij Natuur en Milieu bekend zijn.
Tenslotte is een lijst opgenomen van adressen waar
men over de subsidieregelingen meer informatie kan
krijgen. De gids kan worden besteld door overmaking
van ƒ 7,50 op postgiro 2537078 t.n.v. Stichting Natuur
en Milieu te Utrecht, onder vermelding van 'Subsidiegids natuur- en landschapsbeheer'.

Bosbeeldrealisatie.
De sprekers behandelen de volgende onderwerpen:
Ing. J. Paasman (Staatsbosbeheer, afd. Bosontwikkeling): Opstandsontwikkeling en Beheersing repen na de
aanlegfase van bos.
Ir, H. G. J. M Koop (Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
afd. Bosecologie): Structuurecologisch onderzoek en
beheersbeslissingen.
Dr. P. Schmidt (LU, Vakgroep Bosteelt en Bosoecologie): Teeltdiagrammen en Bosbeeldrealisatie.
Na de lunch zal een forumdiscussie plaatsvinden.
Inlichtingen: A. L. Bosch, SBB, afd. Bosontwikkeling,
tel. 030-852766.
12 mei 1987
Symposium Derde Wereld en Milieu „Environment and
development, the year 2000 and beyond".
Organisatie: Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam. Inlichtingen: 020-5483827.
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Globaal informatiemodel Bosbedrijf (IMBos)
In de maand juni is de publikatie te verwachten van het
rapport van de Werkgroep Informatiemodel Bosbedrijf
(IMBos). Het IMBos is een eerste aanzet tot een gerichte stimulering van informatica-toepassingen in de
bosbouw.
Een informatiemode! is een integrale beschrijving
van een bedrijf, de weergave van de activiteiten, de
informatiestromen en de gegevensstructuur ervan, gezien vanuit de informatievoorziening. Het model geeft
inzicht in de beslissingen die in een bedrijf genomen
worden en de informatie, die daarvoor noodzakelijk is.
Het vormt een onmisbare basis voor een doelmatig
informatie- en automatiseringsbeleid. In het kader van
het Informatica Stimuleringsplan van het Ministerie van
Landbouw en Visserij is de laatste 2 jaar voor de primaire sectoren in een hoog tempo een aantal informatiemodellen geproduceerd (veeteelt, varkenshouderij, glastuinbouw e.a.).
Het IMBos is een globaal informatiemodel, dat nader
moet worden uitgewerkt om te komen tot concrete
automatiseringsprojecten. Deze uitwerking tot een gedetailleerd informatiemodel gebeurt per onderdeel op
basis van prioriteiten. Het rapport bevat dus geen
resultaten die direct van toepassing zijn in de praktijk
van het bosbeheer. Het is vooral bedoeld voor hen die
belangstelling hebben voor de ontwikkeling van de
automatisering in de bosbouw.

WEBOKWEKERIJEN B.V.

Het IMBos bevat een globale analyse van de informatiehuishouding van een (fictief) doorsnee bosbedrijf.
Het bestaat uit een procesmodel en een datamodel. In
het procesmodel worden alle processen (activiteiten)
van dit bedrijf in hun samenhang vanuit de informatievoorziening beschreven. Het datamodel is een systematische weergave van alle gegevens, die voor deze
activiteiten nodig zijn en hun onderlinge relaties. Het
rapport signaleert de beperkingen en knelpunten die
binnen de bosbouw een rol spelen en formuleert een
aantal conclusies en aanbevelingen met betrekking tot
te nemen maatregelen en mogelijke onderzoeksthema's.
Een belangrijk resultaat van het opstellen van een
informatie model is, dat door betrokkenen een gemeenschappelijk bedrijfsbeeld wordt opgebouwd, waarbij
consensus met betrekking tot de omschrijving van
doelen, begrippen en methoden ontstaat. Dit is in het
bijzonder van belang om te voorkomen, dat geïsoleerde activiteiten, gebaseerd op verschillende uitgangspunten leiden tot zgn. „eiland-automatisering". Dan
blijkt later vaak dat de uitwisseling van gegevens tussen onafhankelijk van elkaar ontwikkelde systemen
niet mogelijk is zonder kostbare en tijdrovende aanpassingen.
Het rapport Informatiemodel Bosbedrijf (± 200 pp) is
te bestellen door overmaking van ƒ 20,- per stuk op
girorekening 54430 t.n.v. het Staatsbosbeheer te
Utrecht, onder vermelding van Rapport IMBos.

Nieuw beheersplan
model '86?

biedt in uitgebreid assortiment

BOSPLANTSOEN
LAANBOMEN

Wij kunnen het nieuwe beheersplan op
vakkundige wijze voor U opstellen, geheel
volgens Uw wensen en de eisen van het
Staatsbosbeheer.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.

zowel LOOF- als NAALDHOUT
in alle afmetingen aan
•

Ingenieursbureau
Eelerwoude

Vraag offerte en bezoek
vrijblijvend onze uitgestrekte
kwekerijen

Bureau voor Bos-, Natuur- en Landschapsbouw
o.a.

Wernhoutseweg 121 - Postbus 75
4880 AB Zundert - Tel. 01696-4255*
Telex: 54807

* beheersplanning
* inventarisatie
* beheer en advies
A3,7447 PJ Hellendoorn. Tel. 05488-1455
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