Robbert Wolf en Renske Schulting

Communicatieproject Geïntegreerd Bosbeheer
Elders in dit tijdschrift kunt
u een artikel lezen over de
voortgang en resultaten van
de vier Bos- en houttenders
van LNV. Een van de
tenders betreft het
Communicatieproject
Geïntegreerd bosbeheer.
Vanuit dit project willen we
uw aandacht vestigen op
een workshop voor
bosbouwdeskundigen op
1 oktober. Ook doen we een
oproep om kernexpertise
over geïntegreerd
bosbeheer aan ons door te
geven.

mer van het Bosbouwtijdschrift).
Dit voorjaar is een uitgebreide enquête toegestuurd aan 2000 boseigenaren en -beheerders. De
resultaten hiervan worden momenteel verwerkt. De enquête
dient onder andere om inzicht te
krijgen in de knelpunten die boseigenaren en beheerders ervaren
en de vragen die ze hebben met
betrekking tot geïntegreerd bosbeheer. Deze gegevens worden
gebruikt voor de keuze van de
thema's voor de voorbeeldbedrijven die in het kader van dit project
zullen worden ingesteld (of voortgezet).

Thema's op de
voorbeeldbedrijven

Binnenkort wordt ook een groot
aantal boseigenaren bezocht. Het
gaat hier om eigenaren die in de
enquête hebben aangegeven dit
op prijs te stellen. Deze bezoeken,
die zo veel mogelijk in het bos zullen plaatsvinden, zijn essentieel
om de achterliggende overwegingen bij knelpunten en vragen te
achterhalen. Ook deze informatie
wordt gebruikt bij de keuze van
(thema's op de) voorbeeldbedrijven.
We willen ook aansluiten bij en gebruik maken van de kennis, ervaring en vragen die aanwezig zijn
bij deskundigen: adviseurs, rentmeesters, blessers, belangenorganisaties, overheden, professionele beheerders, eet.. Met dit
doel wordt op woensdagochtend
1 oktober een workshop georganiseerd waarbij de inbreng van
deskundigen centraal staat. Daarnaast zal een toelichting gegeven
worden op het project en zullen
de resultaten van de enquête worden gepresenteerd.
Heeft u, of uw bedrijf of organisatie, veel ervaring op het gebied
van geïntegreerd bosbeheer, dan
nodigen we u uit om u aan te melden voor deze workshop. Deze
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Workshop voor deskundigen
op 1 oktober. Iets voor u?
Meldt u aan.
Lijst met bosbouwondernemingen met kennis van geïntegreerd bosbeheer. Iets voor
uw onderneming? Geef uw bedrijfsgegevens door.
zal plaatsvinden op een centraal
in Nederland gelegen locatie.
Wanneer u uw belangstelling en
uw adresgegevens doorgeeft via
het onderstaande adres, ontvangt
u begin september nadere informatie.

Betere benutting van
deskundigheid
Tijdens de bezoeken aan de boseigenaar of -beheerder zal geen
concreet beheeradvies worden
gegeven. Er wordt doorverwezen
naar bedrijven en organisaties die
deskundig zijn op het gebied van
geïntegreerd bosbeheer. Hiervoor
wordt een lijst opgesteld van
Nederlandse bosbouwondernemingen met kennis van geïntegreerd bosbeheer. Als een eigenaar behoefte heeft aan meer
kennis en ervaring betreffende
geïntegreerd bosbeheer, kan hij
of zij via deze lijst in de omgeving
de juiste ondersteuning vinden.
De lijst wordt aan boseigenaren
en -beheerders (tijdens de bezoeken) overhandigd. Deze lijst
zal ook op de internetsite
www.bosinfo.nl worden geplaatst
en hier regelmatig geactualiseerd
worden. Tevens is hij te raadplegen via de bostelefoon.
Voor het samenstellen van deze
lijst verzoeken we bosbouwondernemingen hun kernexpertise over
geïntegreerd bosbeheer aan ons
door te geven. We vragen u de

volgende gegevens naar onderstaand adres te mailen of sturen:
• De volledige bedrijfsnaam en
adresgegevens,
• 5 trefwoorden die betrekking
hebben op de kernexpertise van
uw onderneming in relatie tot
geïntegreerd bosbeheer (bijvoorbeeld: blessen, beheeradvies, beheerplanning, houtverkoop, bosinventarisatie, vegetatiekartering,

kaartvervaardiging,
bosaanleg,
bedrijfsvoering).
Met deze aanpak willen we tot een
selectie komen van thema's en
voorbeeldbedrijven waar de gehele bosbouwsector mee gediend
is en willen we de benutting van
kennis en ervaring van geïntegreerd bosbeheer binnen het
Nederlandse bosbeheer verbeteren.
Heeft u naar aanleiding van bo-

venstaand verzoek nog vragen,
neem dan contact op met het projectteam. Wij danken u hartelijk
voor uw medewerking.
Team Communicatieproject Geïntegreerd Bosbeheer
t.a.v. Robbert Wolf
Postbus 53
7470 AB Goor
tel.:0547-263515
r.wolf@eelerwoude.nl

BERICHTEN
Pro Silva en houtoogst machines
De najaarsexcursie van Pro Silva wordt dit jaar samen met de Belgische Pro Silva leden georganiseerd. Het bovenstaand onderwerp wordt bediscusseerd op 5, 6 en 7 november en de lokatie is in

Brabant. U kunt uw belangstelling voor een bepaalde dag kenbaar maken aan Jeroen de Haas, MBCS
Helicon te Velp. U verneemt dan ook de exacte lokatie en tijd. Telefoon 026-3840310.
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