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Mei-lezing in Haarzuilens
Beste leden,
Traditiegetrouw zullen we in mei op een locatie "in het veld" bij elkaar komen. Dit keer zijn we te gast in
de werkschuur van Natuurmonumenten in Haarzuilens. We zullen daar een korte avondwandeling maken
door het parkbos van kasteel De Haar en vervolgens een lezing krijgen van Partrick Jansen, directeur van
Probos. Vanwege de agenda van de spreker en de beschikbaarheid van de locatie hebben we deze keer
moeten afwijken van onze vertrouwde tweede dinsdag van de maand.
Dit keer komen we bij elkaar op donderdagavond 3 mei op locatie in de werkschuur van
Natuurmonumenten in Haarzuilens, Ockhuizerweg 39
Programma voor deze avond:
19.30-19.45

Inloop met koffie

19.45-20.15

Wandeling door parkbos van kasteel De Haar

20.15-20.30

Temg in de werkschuur

20.30-21.30

Lezing Patrick Jansen

21.30-22.00

Einde, met biertje/fHsje

Over de lezing van deze avond: Patrick Jansen heeft bosbouw gestudeerd op HBO en universitair niveau
en werkt sinds tien jaar bij Stichting Probos, waarvan de laatste driejaar als directeur. Hij is tevens medeauteur van het bekende boek Historische boselementen. Geschiedenis, herkenning en beheer. Hij zal hier
deze avond over vertellen. Probos is een kennis- en innovatiecentrum met tien mensen dat zich inzet voor
meer en beter bos. Centraal staat hierbij het onderstevmen van beheerders om een goede balans te vinden
tussen de verschillende bosfixncties en te werken aan een gezonde financieringsbasis voor het beheer. Dit
wordt gedaan door kennisontwikkeling, kennisverspreiding en irmovatie. Cultuurhistorie is één van de
vakgebieden waarop Probos zich heeft gespecialiseerd, omdat er tot voor kort eigenlijk weinig rekening
mee werd gehouden in bosbeheer en bosaanleg. Het startpunt was de verschijning van
het boek Historische boselementen. Geschiedenis, herkenning en beheer. Daama is er veel gedaan aan
voorlichting, bijvoorbeeld via een symposium, artikelen in vakbladen en excursies. Momenteel wordt
gewerkt aan studies naar de historische beplantingen op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
de Grebbelinie, aan een uitgebreide inventarisatie van historische boselementen in het Nederrijkswald bij
Groesbeek en aan voorlichting over de rol van cultuurhistorie als üispiratiebron bij de aanleg van nieuwe
bossen.
Het belooft in ieder geval een interessante avond te worden. We hopen dat ondanks de afwijkende datum
toch veel leden de weg naar Haarzuilens zullen weten te vinden!
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