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dus ook van harte uit actief deel nemen aan onze
activiteiten. Binnenkort houden wij onze ledenvergadering, worden er Pro Silva excursies georganiseerd en wordt het eerste Nationale Bosdebat gehouden (lees hierover elders in dit blad). Wij hopen
de studenten daarbij te ontmoeten.
Uw voorzitter, Jaap Kuper.

Nieuwe directeur Bomenstichting
Met ingang van januari van dit jaar is drs. Helene van
der Poel de nieuwe directeur van de Bomenstichting. Zij volgt Marjan van Elsland op, die bijna 25
jaar leiding aan de stichting heeft gegeven. Helene
van der Poel (1961) studeerde sociale geografie in
Utrecht. Zij werkte in diverse marketingfuncties bij
de overheid, een uitgeverij en het openbaar vervoer.
Na een korte periode als zelfstandig adviseur koos
zij voor een non-profit organisatie om haar leidinggevende kwaliteiten te gaan inzetten. De Bomenstichting gaat onder haar leiding de reeds ingezette professionalisering verder gestalte geven.
Marjan van Elsland zal overigens niet verdwijnen bij
de Bomenstichting; zij blijft als ambassadeur nauw
betrokken bij de externe contacten en het inhoudelijke werk van de stichting.

Open dagen Nationale Parken
Het Samenwerkingsverband Nationale Parken organiseert op zaterdag 18 en zondag 19 mei open dagen in de zestien nationale parken. Hiermee willen
de parken het grote publiek kennis laten maken met
het stelsel van de nationale parken, die de visitekaartjes vormen van de Nederlandse natuur. Vanuit
de verschillende bezoekers- en/of informatiecentra
starten die dagen diverse activiteiten. Een van de
parken, De Loonse en Drunense Duinen, zal op 19
mei officieel als nationaal Park worden ingesteld. Dit
nieuwe nationale park is het grootste stuifzandgebied in Europa, niet alleen gezien de oppervlakte,
maar vooral door het nog steeds actieve stuivende
zand. Hierdoor veranderen de stuifduinen constant
van vorm en plek.
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Cursussen
Klingen Bomen, adviesbureau voor bos, geeft dit
jaar twee meerdaagse cursussen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een cursus
Hoogdunning of een cursus geintegreerd bosbeheer.
De vierdaagse cursus Hoogdunning is bedoeld
voor blessers en mensen die direct betrokken zijn
bij het bepalen van dunningen. Aan de orde komen
o.a. de relatie kroonomvang en diktegroei, stormgevoeligheid, herstellingsvermogen na dunning,
hoogdunning, toekomstbomendunning en variabele
dunning. De cursus begint met een tweedaagse
training in conferentiecentrum Kaap Doorn in Doorn.
De cursus geintegreerd bosbeheer bestaat uit vijf
dagen, waarvan de eerste drie in het conferentiecentrum in Doorn gehouden worden.De cursus is
ontwikkeld voor bosbeheerders die kennis willen
opdoen voor de praktische toepassing van deze
methode. De vOlgende stappen komen onder meer
aan de orde:
• het beoordelen van een opstand op zijn huidige
functioneren en potenties,
• het analyseren van de mogelijkheden tot verbetering van zowel natuur als productie,
• het plannen van maatregelen, zoals het sturen in
mengingen.
Bij beide cursussen zijn er overdag practische
oefeningen in de bossen op de Utrechtse
Heuvelrug. Na enkele maanden zijn er twee vervolgdagen die in overleg met de cursisten worden
vastgesteld.
De cursussen worden tweemaal gegeven. De cursus Hoogdunning wordt gehouden op 29 en 30 mei
en op 17 en 18 oktober. De cursus geïntegreerd
bosbeheer wordt gehouden op 12, 13 en 14 juni en
op 4,5,en 6 september.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie of
voor toezending van een insschrijfformulier terecht
bij Klingen Bos, Moersbergselaan 15, 3941 BW
Doorn, tel. 0343-415080, e-mail: mooier@bos.nl
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