Stelen

....

Een ieder kent wel het vervelende
feit van een gebroken hamer- of
bijlsteel. Met de Nupla-glasvezelstelen hoeft dat niet meer voor te

komen. Naast het voordeel van
(bijna) onbreekbaarheid zijn de
glasvezelstelen ook veel veerkrachtiger dan houten stelen
waardoor meer slagenergie beschikbaar komt. De stelen zijn
voorzien van een synthetisch rubberen greep die goed in de hand
ligt. De Nupla stelen zijn in verhouding tot een houten steel duur,
maar door de zeer lange levensduur zijn de uiteindelijke kosten
lager. Ook reeds in gebruik zijnde
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Oostvierdeparten 47 te Boijl
(Friesland), telefoon 05612-484 in
te leveren. Deze firma geeft ook
alle verdere inlichtingen. Richtprij-

f 17,70; voor een snoeibijl (1200
g) f 57,- en voor een kloofhamer
f 53,-, alle prijzen excl. BTW.

Natuurbehoud en Landschapszorg
In Vlaanderen: Derde Vlaams
Wetenschappelijk Congres voor
Groenvoorziening,
17 en 18 oktober 1980

uit ambtenaren uit de belelds- en
wetgevende organen, juristen, leden uit representatieve natuurbehouds- en natuurstudIeverenIgIngen, vertegenwoordigers uit de
communicatiemedia, het onder-

U.I.A., departement biologie, gegroepeerd in 5 afdelingen, ondergestructureerd In verschillende
secties:
- Afdeling "Wetgeving en beleid", die de terzake geldende wet-

Het derde congres van de Vereniging voor Groenvoorziening vzw.
sluit aan op het op 12 mei 1979 gehouden symposium in het cultuurcentrum "Spinoy" te Mechelen,
dat omwille van de oorspronkelijkheid van het thema "Wetenschappelijke, ethische, filosofische en
sociale achtergronden van natuuren landschapsbehoud" een zeer
grote belangstelling genoot.
Rekening houdend met de besluiten van dit symposium werkt
een multidisciplinair team van
ruim 250 deskundigen op belangeloze en bereidwillige basis aan
de voorbereiding van dit congres,
waarin het natuurbehoud en de
landschapszorg in hun ruimste
maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis zullen worden
opgevat. Dit team is samengesteld

wijs en andere educatieve structuren en wetenschapslul.

geving onderzoekt en voorstellen
formuleert ter verbetering en/of

Beoogd wordt, vanuit een wetenschappelijke benadering van
de problemen die het natuurbehoud en de landschapszorg In

aanvulling van dit wettelijk instrumentarium. Daarop aansluitend
worden beleidslijnen getrokken
ten behoeve van de beleldsverantwoordelijken om tot een betere

hamers en bijlen kunnen van een
Nupla-steel
worden
voorzien.
Daartoe dient men ze bij B.V. Han-

delmaatschappij

Parmentier,

Vlaanderen stellen, concrete en
relevante oplossingen te zoeken

en

maatschappelijk

haalbare

voorstellen te formuleren, zowel

voor wat het te volgen beleid betreft, als voor het behoud, het herstel of de vermeerdering van de
natuur- en landschappelijke waarde wanneer belangrijke Ingrepen
in het landschap reeds hebben
plaatsgevonden of nog zullen
plaatsvinden.
Om dit doel te verwezenlijken
hebben de deelnemers zich, onder

zen zijn voor een klauwhamer

bescherming en beheer van de natuur en de landschappen te komen

en dit met behulp van een efficiënt
uitgebouwde administratie en In
daadwerkelijke coördinatie met de
instituten voor wetenschappelijk
onderzoek;
- Afdelingen

"Tachnieken

van

natuurbeheer" en "Landschapszorg", die de gewenste aanpak van
het natuurbehoud en de landschapszorg op wetenschappelijke
manier benaderen. Met het doel

leiding van congresvoorzitter prof.

tot een gemtegreerde manier van

dr. R. E. Verheyen, hoogleraar

natuurbehoud en landschapszorg
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In Vlaanderen te kunnen komen
zullen deze afdelingen specifieke
en bruikbare Informatie ter beschikking stellen Inzake:
- Inventarisatie van de gedegradeerde en bedreigde ecosystemen;
- de te nemen opties Inzake natuurbeheer;
- de beheerstechnieken en middelen die kunnen worden aangewend om zowel bedreigde natuurgebieden te vrijwaren als de bedreiging van andere te voorkomen;
- de essentie en de bestemming
van het landschap;
- Afdeling "Samenwerking", die
een onderzoek Instelt naar betere
samenwerkingsvormen tussen zowel de verenigingen voor natuurbehoud als de bij het natuurbehoud en de landschapszorg betrokken overheidsdiensten.
Ook wordt een model van wisselwerking aan Informatie en diensten tussen overheid en privéverenigingen
uitgebouwd.
Verder
wordt coördinatie beoogd van de
Initiatieven die op gemeentelijke,
prlvé- en rijksniveau worden genomen en wordt gedacht aan een efflclênt subsidiëringskanaal van de
overheid naar het privé-Initiatief.
- Afdeling "Educatie", die een
kritisch onderzoek wijdt aan de
middelen om jongeren en volwassenen, zowel Individueel als collectief, tot een zo sterk mogelijk
natuurbewustzijn brengen.
Een weg wordt gezocht om hun Interesse te wekken voor de ecologische samenhang van de levensverschijnselen, het behoud van de
natuurlijke omgeving en de waarde van de landschappen en hun
componenten op biologisch, cultuurhistorisch, esthetisch, ethisch,
geografisch en sociaal gebied.
De eindrapporten van deze afdelingen zullen In een congresboek (± 500 pag.) uitgegeven worden, dat aan de gemteresseerden
vóór dit congres ter beschikking
216

zal worden gesteld. Dit congresboek zal echter niet de afsluiting
van onze activiteiten vormen. Veeleer zal het tot Inbreng dienen van
een gefundeerd congresdebat
waarin de mening van elke deelnemer aan bod zal kunnen komen.
Een ernstige poging zal ondernomen worden om de uiteindelijke
congresbesluiten opvolging te laten vinden bij alle overhelds- en
privé-Instanties die dit congres
kunnen laten resulteren tot een
verbetering van het natuurbehoud
en de landschapszorg In het
Vlaamse land.

Rekening houdend met de grote
toeloop van congresdeelnemers
die wordt verwacht bevelen wij u
nu reeds aan een Inschrijving te
nemen teneinde verzekerd te kunnen zijn van uw reservatie.
De Inschrijvers ontvangen uiteraard een Informatiebrochure over
dit congres, doch voor alle Inlichtingen houdt ons congressecretariaat zich tot uw beschikking.
Universitaire Instelling Antwerpen
prof. dr. R. F Verheyen, Departement biologie, Universiteitsplein 1,
2610 Wilrijk, tei. 031-282528 toestel 261.

Open dag hout
persbericht

nomisch en esthetisch houtgebruik); Universiteiten van Amsterdam en Utrecht (de opbouw van
het hout);
Belgisch Nationaal
Houtvoorlichtingsbureau (Expocar); IVN afdeling Eindhoven (natuurbeschermingseducatle); Bart
Visser (vioolbouwer) en vele andere deelnemers, onder meer op het
gebied van houtdraaien, beeldhouwen en versteend hout.

Op zaterdag 6 september 1980
organiseren de Nederlandse Houtacademie, de Cursistenvereniging
Nederlandse Houtacademie en de
Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars (NEHOSOC)
wederom een open dag hout.
Ditmaal vindt de Open Dag Hout
plaats In het Auditorium van de
Technische Hogeschool Eindhoven (Den Dolech 2, Eindhoven).
Aan deze Open Dag verlenen
ca. 40 instellingen en particulieren
hun medewerking door het tonen
van ándere zaken betreffende
bossen, bomen en hout, dan die
welke men doorgaans op de professionele manifestaties aantreft.
Een greep uit de deelnemers:
Koninklijk Instituut voor de Tropen
(hout met een luchtje); Houtvoorlichtingsinstituut (technisch, eco-

Met opzet is ditmaal een wat zuidelijker situering voor de Open
Dag Hout gekozen voor belangstellenden uit het zuiden van Nederland en uit België.
Iedereen is welkom van 10.00
tot 17.00 uur om In ongedwongen
sfeer te genieten van al het fraais

op houtgebied. De toegang is gratis. Nadere Inlichtingen: Open Dag
Hout, pla Nederlandse Houtacademie, Postbus 25, 6870 AA Renkum, tei.: 08373-3677.

