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Pro Silva najaarsexcursie 2007

VRIJE SOLLICITATIE

BERK: pionier mt ambitie
zkt job in ht bos
Eind 19de en begin 20ste eeuw zijn grote delen van de
Kempense heidegebieden bebost. Rationaliteit en houtteelt
waren hierbij uitgangspunt en dat leidde tot grootschalig
opgezette naaldbossen.
Tegenwoordig wordt hier gewerkt aan kleinschaliger en
gevarieerder bos, overigens uitgangspunten van Pro Silva
beheer. Vooral in het Vlaamse bosbeleid wordt bij deze bosomvorming een belangrijke toename van inheems loofhout
vooropgesteld. Hier komt de berk om de hoek kijken: vlotte
natuurlijke verjonging, snelle groei, goede humus voor
de bodem, rijke fauna op de bladeren en in dood hout en
misschien ook wel houtopbrengst?
Maar ook in Nederland blijft berk niet onopgemerkt.
Is berk nu een onkruid, ecologisch een topsoort op zandgrond, een verzorgende nevenboomsoort, of kan je met een
gerust hart gaan voor zaag- of fineerhout van deze soort?

Opgave excursie Pro Silva oktober 2007
Ik geef mij op voor de excursie van:
10 oktober*

of

11 oktober *

of

12 oktober*

*Indien er zich meer dan 40 deelnemers voor één datum hebben aangemeld zal
het secretariaat contact opnemen met degenen die zich het laatst als boventallig
hebben aangemeld voor het vaststellen van een andere excursiedatum.
Centraal tussen Tilburg, Eindhoven en Turnhout sluiten
twee grote boscomplexen over de grens bij elkaar aan:
Gewestbos Ravels in Vlaanderen (850 ha bos) en Landgoed
De Utrecht (1200 ha bos). We doorkruisen het grensgebied
per fiets om bestandsobjecten met berk te bekijken en de
discussie te voeren met Nederlandse én Vlaamse Pro Silvadeelnemers. I
Je kan kiezen tussen één van drie dagen, 10, 11 of 12 oktober
2007. Inschrijven tot 30 september per e-mail prosilva@vbv.be,
of via deze antwoordkaart. Deelname aan deze Pro Silva
excursie kost 20 euro voor VBV-leden, 30 euro voor niet-leden
en 15 euro voor studenten. Hierin is koffie, huurfiets, lunch en
excursiegids inbegrepen, bedrag ter plaatse contant te betalen.
Wie ingeschreven is, ontvangt voor de excursie details van
afspraakplaats en uren.
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Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Melle
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