
Aanplantactie
Nederlands bos
De Probos-aanplantactie in het kader van het Internat ionaal
Jaar van de Bossen zal de Nederlandse bossen verrijken met
ruim 20.000 inheemse en zeldzaam geworden boom- en
struiksoorten. Bose igenaren -en beheerders kunnen vanaf
heden een gratis plantsoen bestellen.

2011 was door de Verenigde
N atie s uitgeroepen tot het

Intern at iona al Jaa r van de Bossen.
Stichting Probos zett e daarom
ee n actie op tou w om de aanplant

te sti mule re n van inheemse

boorn- en str uiksoorte n die zeld 
zaam zijn geworden . Dit geb e urt
met steun van Total Timber,
de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten (NBvT), de
Konink lij ke Vere niging Van
Nede rla ndse Houtc nde rne mln
ge n (VVNH) e n Staatsbo sbeheer.
De actie startte eind 2 0 10 samen
me t hout impo rteu r Tota lTimbe r in
Everdingen . Dit bedrijf droeg in
2011 e e n vast bedrag af voor e lke
kubieke me ter duurzaam gepro
duceerd (FSC. ol PEFC·
gecertificeerd) hout da t het ve r
kocht. De VV NH en NBvT slolen
zic h hierb ij a an e n deden e en do
natie va nuit de ge zamenlijke ca m
pagne 'Bewust met hout', o pgez e t
o m het ge bruik van duu rzaam ge 
produce erd hout in Nede rland to t
norm te make n. Staatsb os be heer
d raagt zo rg voo r he t tra nspo rt van
het pla ntsoen.
O p www.probos.nl kunnen bosbe 
he erders en -eigenaren me er in
for mati e vinden ove r de aa n
plantact ie en de wijze waarop het
plan tsoen be ste ld kan worde n. De

soorten die onde r ande re ter be
sc hikking worden ge ste ld zijn de
Tilliaee rdate (winte rlinde) , Ulmus
leevis (lled de riep), Pru nus avium
(zoete wilde kers), Po pulus nigra
(zwarte populier), Rhamnus ca
tharticus (wege doo rn) en de
Rhamnus fra ngula (vuilboom).
Op de foto krijgen (vlnr)
Anne mieke Winte rink en Mar k van
Benthem van Probos de cheq ue
overh andi gd van Edwin Kloos te r en
John Buljs van Total Timber. •

KORT NIEUWS :E@
Houten Heipalendag
Op 17 januari aanslaande vindlde
zevendeeditieplaats van de Nationale
HoutenHeipalendag. Wie inhoudelijk
betrokken isbijdil thema of anderszins
belangstellend is, kan degratis bijeen.
komst bijwonenom kennisopIedoen en
te delen, maar ook om samenop te trek
ke nen oplossingen Ievindenvoor
bestaande problemen. Rondomhet pre
gramma vankorle enlangere presentalies
iservoldoende ruimte omdiscussie Ie
voeren. Plaals va nhandeling is de Heilige
Petrus Bandenkerk in Reiterdam
Overschie. Vandezeoude, in gebruik
zijndekerk wordt gedurende de Houlen
Heipalendag de kwaliteit vande fundering
getest. Informatie: www.f3o.nl •
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