GELEZEN
beweiding door vee Zulk "range management" is een
reeds lang bestaand bosbeheerssysteem In de USA en is
een bewijs dat, mits goed beheerd, het grazen van vee in
bos niet schadelijk hoeft te zijn.

"Viewpoints on agroforestry"
~

_,~

Het laatste boek "Viewpointson
agroforestry", tenslotte, is een
Nederlandse publikatie. Deze
bundel omvat 13 artikelen van
medewerkers van de LU te Wageningen, die elk een specifiek
deelonderwerp van agroforestry behandelen. Ook in deze
bundel komen diverse aspecten van de ecologie en teelt van
agroforestry-systemen, de rol
van bomen bij bodem beheer
en sociaal-economische aspecten van agroforestry ter
sprake. Daarnaast biedt deze bundel echter enige onderwerpen, die nauwelijks aandacht kriJgen in de twee voorgaande boeken, zoals de rol van bomen bij het regelen van
microklimaat, ergonomische aspecten bij het beheer van
agroforestry-systemen, en planning van agroforestry-projeeten en beleid. In tegenstelling tot de andere boeken zijn
er in deze bundel geen beschrijvingen van agroforestrysystemen opgenomen. Omdat de recensent zelf redacteur
van dit boek is, wordt een (vergelijkend) oordeel ervan aan
de geïnteresseerde lezer van deze publikatie overgelaten.
Oorspronkelijk werd de bundel in 1981 uitgegeven als
resultaat van, ook hier weer, een college reeks. Vanwege
de snelle ontwikkeling in kennis over agroforestry is recent
echter een vernieuwde editie uitgebracht. Net als het
leRAF-boek is ook deze Wageningse bundel geheel gericht op de tropen. Dit weerspiegelt het gebrek aan kennis
en empirische gegevens over de mogelijkheden voor
agroforestry in Nederland. Gezien de toenemende belangstelling voor de mogelijke toepassing van agroforestry
in ons eigen land, lijkt het echter niet uitgesloten dat er in
een eventuele derde editie van "Viewpoints on agroforestry" ook een artikel over de ervaring met agroforestry in
Nederland opgenomen zou kunnen worden.
1. Steppier, H. A. & P. K. R. Nalr (eds), 1987. Agroforeslry: a
decade of development. International Council for Research in
Agroforeslry, Nairobi, Kenya. 335 pp ISBN 92 9059 036 X.
2. Gholz. H. L. (ed), 1987. Agroforeslry: realihes, possibiJitl8S and
potentîals. Nijhoff, Dordrecht, The Netherlands. 227 pp. ISBN
90 247 3591 2/4.
3. Wiersum, K. F. (ed), 1968. Viewpoints on agroforestry. Department of Fore.stry Hinkeloord, Agricultural University Wageningen, The Nelherlands. 256 pp. BesIelnummer Cenlraal Maga·
Zijn LU 06 03 7707
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TOEKOMST VOOR DE
NATUUR
Titel: Toekomst voor de natuur
Auteurs: P. J. M. van der Aart e.a
Samenstelling en uitgave: Stichting Natuur en Milieu,
Utrecht, 1988

Prijs: f 12,50
Toekomst voor de natuur was de titel van het symposium
dat de Stichting Natuur en Milieu eind vorig jaar organiseerde ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. Nu, een
jaar later, is onder dezelfde titel een boekje verschenen.
Daarin zijn de voordrachten van het symposium in een
geactualiseerde vorm opgenomen.
In de verschillende hoofdstukken wordt aan de hand van
veel voorbeelden aandacht besteed aan de stand van
zaken van de natuur in Nederland, de internationale rol van
Nederland, wetlands, de mogelijkheden om op creatieve
wijze bestaande natuur te behouden en nieuwe te ontwikkelen: en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.
De les van Toekomst voor de natuur is: mits er voldoende
aandacht is voor de inmiddels bijna klassieke problemen
van de verzuring, vermesting, versnippering en de verdroging zijn er in de Nederlandse natuur kansen te over om
de kwaliteit ervan op een hoger plan te brengen.
De inleiding is van de hand van mr. J. Fokkens, voorzitter
Stichting Natuur en Milieu. Daarnaast zijn de volgende
bijdragen in het boekje te lezen:
- Natuurbeleid toekomstgericht denken kan niet pessimistisch zijn. Inleider/auteur: ir. G. J M. Braks, minister van
Landbouw en Visserij
- Natuurbescherming anno 1987: Reden tot hoop of wanhoop? Inleider/auteur: prof dr. P J. M. van der Aart, hoogleraar toegepaste oecologie, RU Utrecht
- Onze
internationale
verantwoordelijkheid.
Inleiders/auteurs: drs. S. Woldhek, directeur Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels en L D. de Jong,
beleidsmedewerker Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
- Nieuwe kansen voor natuurbehoud en -ontwikkeling.
Inleider/auteur. dr. H. E. van de Veen, hoofd Ecologische
afdeling Instituut voor MIlieuvraagstukken, VU Amsterdam
- Grijp die kansen! Inleider/auteur: P. Nijhoff, algemeen
directeur Stichting Natuur en Milieu.
Het boekje Toekomst voor de natuur is te bestellen en te
koop bij MIlieuBoek, Henri Polaklaan 41,1018 GT Amsterdam, tel. 020-244989 en te koop in de informatieruimte
van de Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17,
Utrecht, tel. 030-331328
B.B .
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GEMEENTE

RENKUM
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Renkum is een aantrekkelijke groene gemeente, gelegen aan
de Veluwezoom tussen Wageningen en Arnhem, telt 34,071
inwoners en bestaat uit 5 dorpen.
Bij de Openbare Werken is bij de afdeling "binnen" een vakature
voor een

MEDEWERKER
GROENVERZORGING MIV
Algemene informatie:
Het gemeentelijk apparaat bevindt zich thans in de eindfase van
een reorganisatieproces, waarbij gekozen is voor een sectorenmodel. De sector Openbare Werken is samengesteld uit een
bedrijfsburo, de afdeling buiten en de afdeling binnen,
Funktie-informatie:
Hij of zij is belast met:
het maken van uitvoeringsplannen en bestekken van projecten m.b.1. uitbreiding (exploitaties) herinrichting en renovatie;
het toezicht en de begeleiding van uit te voeren projecten,
zowel technisch als financieel;
de opstelling en actualisering van werkplannen m.b.l openbaar groen, sportvoorzieningen, bossen en landschap (buitengebied) alsmede met de automatisering van de betreffende informatievoorziening en verricht het bestandsbeheer;
de exploitatie van bossen (incr, verrichten van subsidieaanvragen), boomkwekerij en bloemisterij.

InBO~TOnJEl B.V.
Wij verzorgen voor u:
• dunnings- en vellingswerkzaamheden
• houtaankoop
• blessen en het verzorgen van
kapmeldingen
• klepelen, woelen, ploegen en hakselen
• ploegen van brandgangen
• alle voorkomende plantwerkzaamheden
• verzorgen en adviseren van subsidieaanvragen
• wildafweervoorzieningen
• beheersplannen en adviezen
• leveranties van bosplantso~J1
Horloseweg 10.12, 3845 LA Harderwijk
Telefoon 03417·59614
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Hij of zij:
verricht de centrale inkoop van plantmateriaal;
stelt onderhoudsbestekken op t.b.V. openbaar groen, sportvoorzieningen en bossen;
verstrekt informatie aan publiek m.b.1. openbaar groen, bossen en recreatie; ,
verricht werkzaamheden binnen de afdeling als hieraan
behoefte bestaat.
Funktie-eisen:
Hogere tuinbouwschool (RHSTL boskoop of een gelijkwaardige opleiding).
Ervaring in bovengenoemde werkzaamheden en ervaring en
scholing m.b.1. bosbouw en beheer,
Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid,
Goede kontaktuele eigenschappen.
In verband met de op handen zijnde automatisering binnen
de afdeling strekt enige kennis op dit terrein tot aanbeveling.
Salaris:
maximaal f 4.724,- bruto per maand (schaal 9).
De gemeente wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom
worden vooral vrouwelijke gegadigden. die menen aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, uitgenodigd te solliciteren.
Telefonische inlichtingen worden verstrekt door de heer F,l.
Welsch bereikbaar onder nummer 085-348441.
Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vakaturenummer 510 op de enveloppe, zenden aan burgemeester en wethouders van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek,
binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad.
Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u
door de afdeling personeelszaken toegezonden.
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BOSBOUW
TIJDSCHRIFT

maandblad vOOr het beheer
van bos, natuur en
landschap van de
koninkliJke nederlandse
bosbouwvereniging
waarin opgenomen
het tiJdschrift populier

CoJofon
Hel Nederlands Bosbouwtijdschrift
is een uitgave van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouwvereniging.
Secr" G Brugglnk, PostbJs 139,
6800 AC Arnhem. tel. 085-778911.
Het lidmaatscnap kost f 95,- per
jaar Student-leden betalen! 55,-,

Fauna en bosontwerp
Auteurs J. P. Knaapen en J. J Borgesius. In de studie EcOlogische
InJrastrucluur en bosontwIkkeling in de Randstad (Harms 1987) (in
opdracht van de Rijksplanologische Dienst) is onderzochl hoe de
ecologische infrastrucluur verslerkl kan worden. In dit artikel concentreren de auteurs Zich op het regionale niveau. en wel op de
consequenties van Ideeën over inlichting en beheer voor het spon-·
lane dierenleven. Pag 34

Kosten en capaciteit van bos· en
recreatiegebieden
Auteurs: S Thljsen, J J Dekker en J Wisse. De directie Openluchtrecreatie en de RIjksplanologische Diensl hebben studie laten
verrichten naar beheersvriendeliJk plannen en ontwerpen van bosen recreatiegebieden. In dit artikel wordt onder meer een analyse
van de aard en omvang van de beheerskoslen van de Inrichting van
deze gebieden gegeven Pag. 44

Vitaliteit Nederlandse bos
Auteurs P Schütz en G. van Tol. Uil de resultaten van de landelijke
vitaliteitsinventarisatie bliJkt dat de vitaliteitvan het Nederlandse bos
In 1988 ongeveer geliJk is gebleven aan 1987 Pag. 50

Redactie

C J de Lange, voorzitter
J. J Borgesius
J H Kuper
J G, de Molenaar
P R. Schütz

S. ThlJsen
G. van Tol
R. P van der Zwan
EindredactIe

Barbara Bunskoek
Redactie assistente

Rede M. M. G. R. Bol
Een korte versie van de laalste rede van voorzitter M. M. G R. Bol,
gehouden op 28 oktober 1988 tijdens de ledenvergadering.
Pag 52

Eikenexcursie
Auteur G. van Tol. Verslag van de naJaarsexcursie naar Duitsland
Pag. 56

Marjolein de Graaf
Redactie-adres

Postbus 3055. 6802 DB Arnhem,
tel. 085·514811
Uitgever

Kroon Uitgevers bv, Postbus 3055
6802 DB Arnhem
Abonnementen

Leden van de KNBV ontvangen hel
tijdschrift automatisch. De
abonnementsprijs voor niet-leden
bedraagt! 75,-, Studenten betalen
f 55,- In het bUitenland geldt een
abonnementsprils van f 90,-.
Opgave: Kroon Uitgevers bv,
Postbus 3055, 6802 OB Arnhem,
lel 085-514811.

Fata Morgana: de stervende
eikebossen
Auteur: J. J. Westra. Met een opiniërende blik gaat de auteur op
zoek naar de dode en afgeslorven eiken op plaatsen die aangegeven worden in de Nederlandse media Pag 59

Boekbesprekingen
Berichten

Pag. 63

Pag 64

Ingezonden

Pag. 65

Advertenties

Kroon Uitgevers bv,
Postbus 3055, 6802 DB Arnhem,
lel 085-514811

Gelezen

Pag. 66
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Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen
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Toegestaan mits de bron wordt
vermeld
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