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Een nieuwe opleiding voor bosbouw en natuurbeheer

De Professional Master course Urban
Forestry
Het IBNIIKC-symposium
van vorig jaar stond in het
teken van 'Nederland op
weg naar een nieuwe
bosbouw'. Met pakkende
teksten als 'De natuur komt
er aan' en 'De stad rukt op'
werden de bezoekers al bij
aankomst met hun neus op
de feiten gedrukt. De
bosbouw wordt
geconfronteerd met nieuwe
uitdagingen die hun
oorsprong vinden in onze
sterk veranderende
stedelijke samenleving. Het
onderwijs moet studenten
vertrouwd maken met dit
maatschappelijk
krachtenveld en de eisen
die dit stelt aan hun
persoonlijk functioneren.
Larenstein en Hinkeloord
zetten een eerste
gezamenlijke stap op deze
weg, in de vorm van de
Professional Master course
Urban Forestry: een praktijkgerichte academische
opleiding voor managementen beleidsfunctiesop het
gebied van bosbouw en
natuurbeheer. Bij de opzet
hiervan hebben de signalen
uit de beroepspraktijk een
belangrijke rol gespeeld.
Beide onderwijsinstellingen
hopen op een blijvende
betrokkenheid van het
werkveld bij de uitvoering
van deze bijzondere
opleiding.

-

-

Stad Bos Natuur
De stad rukt op (Vis, 1995).
In onze snel veranderende wereld leven steeds meer mensen
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in een urbane omgeving. Bossen
en soortgelijke natuurlijke elementen zijn in die omstandigheden des te belangrijker voor het
menselijk welzijn. Omdat land
schaars is staan deze groene oases onder zware druk van urbane
en agrarische ontwikkelingen.
Daarnaast speelt de publieke
opinie een toenemende rol bij beslissingen over het bos- en natuurbeheer. De overwegend stedelijke bevolking heeft daarbij
meer oog voor natuur- en landschapswaarden dan voor de bedrijfseconomische kant van het
beheer. De recente verwikkelingen rond het Mastbos vormen
hiervan een treffend voorbeeld
(Konijnendijk, 1995). Tenslotte
staanonzegroeneoasesooknog
onder fysieke druk als gevolg van
recreatief, landbouwkundig en militair gebruik en de nadelige effecten van vermesting, verzuring en
verdroging. Dit hele spanningsveld als gevolg van sociale, culturele en economische veranderingen wordt in de Verenigde Staten
wel aangeduid als de 'urban-forest interface' (o.a. Shands, 1991;
Vaux, 1982).
De natuur komt er aan (Swart,
1994).
Sinds de stormen van eind jaren
zeventig klinkt regelmatig de
roep om meer natuur in het
Nederlandse bos. De natuurbeschermingsorganisaties hebben
hun ledental verveelvoudigd en
hun invloed versterkt. Bos en natuur stegen hoog op de politieke
agenda en kregen ieder hun eigen beleidsplannen. Inmiddels is
het puur sectorale denken op de
terugtocht en komt de nadruk
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sterker te liggen op afstemming
en integratie. Het beleid richt zich
nu uitdrukkelijk op de dynamiek
van het landelijk gebied, inclusief
de relatie tussen stad en groene
ruimte (Prioriteitennota LNV,
1995). Overwegingen als plattelandsvernieuwing, leefbaarheid
en economisch draagvlak winnen hierbij aan invloed. De beheerders van bos en natuur proberen via zonering, afstemming
en integratie van functies tegemoet te komen aan de vaak
conflicterende gebruikerswensen. Binnen de eigen bedrijfsdoelstellingen spelen de beginselen van duurzaam beheer en de
noodzaak tot een economisch gezonde bedrijfsvoering een toenemende rol. 'Nieuwe' benaderingen als Pro Silva en ge'integreerd
bosbeheer vergen ingrijpende
aanpassingen op alle planningsniveaus (o.a. Nas, 1993).

-

-

Beleid Beheer Gebruik
De maatschappelijke inbedding
van bosbouw en natuurbeheer is
ook een uitdaging voor het onderwijs. De opleidingen op dit
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gebied concentreren zich van
oudsher op het functioneren van
bos en natuur zelf en op de manier waarop dit door menselijk ingrijpen kan worden gestuurd in
een gewenste richting. De economische, technische en ecologische aspecten van beheeringrepen krijgen daarbij gewoonlijk
de meeste aandacht. In de
Wageningse bosbouwopleiding
zijn door Van Maaren C.S. ook aspecten als beleid, bestuur, planning en organisatie ingebracht.
Door uit te gaan van de diversiteit
in bosgebruik en bosbeheer werden in de tropen nieuwe benaderingen ontwikkeld, in aanvulling op
het beperkte repertoire van de traditionele bosbouw (Van Maaren,

1993). Deze aandacht voor maatschappelijke en beleidsmatige aspecten in relatie tot het beheer is
nu voor de gematigde gebieden
verder uitgewerkt in de Professional Master course Urban Forestry.
Het centrale thema is de afstemming tussen de gebruikswensen
van de (urbane) samenleving, het
overheidsbeleid voor de groene
ruimte en het bedrijfsmatig beheer
van bos, natuur en landschap. Dit
vormt het inhoudelijk kader voor
de opleiding, zoals weergegeven
in bijgaand schema.

-

-

Kennis Toepassing
Vaardigheden
De gekozen benadering stelt hoge eisen aan de studenten. Zij
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wordt afgesloten met de ir-titel.
Dit betekent onder meer dat afgestudeerden hun kennis en
vaardigheden moeten kunnen
toepassen op een doelbewuste,
systematische manier, met oog
voor de wetenschappelijke betrouwbaarheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
hun werk. De meesterproef voor
het bereiken van dit academisch
denk- en werkniveau is het individuele afstudeervak van 6 maanden aan het eind van de opleiding, in de vorm van een
onderzoekproject bij een externe
opdrachtgever.

GROENE RUIMTE

moeten zich in verschillende disciplines verdiepen om voldoende
kennis en inzicht te krijgen en
zij moeten dit kunnen toepassen
op complexe probleemsituaties.
Daarom gaat de opleiding uit van
een onderwijskundige aanpak
die de nadruk legt op 'learning by
doing' en op de integratie van
kennis, vaardigheden en toepassing aan de hand van concrete
projecten uit de beroepspraktijk.
Deze didactische benadering is
door Larenstein uitgewerkt in 'het
Velps concept' (IAHL, 1994).
Hierin staat het werken aan projecten centraal, waar omheen de
benodigde colleges en trainingen zijn gerangschikt. Bijgaand
overzicht van het onderwijsprogramma toont de structuur van
de 18-maands opleiding en de
inhoud van colleges en trainingen. Een essentieel onderdeel
van het leerproces is de ver doorgevoerde simulatie van het
gezamenlijk werken als 'ingenieursbureau'. Studenten vormen
(wisselende) teams die werken
aan projecten ten behoeve van
externe opdrachtgevers. Dit stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van studenten en bevordert een goede afstemming van
de opleiding met het werkveld.
De ervaringen met het Velpse
Master of Science programme

Land & Water Management tonen aan dat dit een kansrijke benadering is.

Praktijkgericht
Academisch

-

De Professional Master course is
opgezet als een praktijkgerichte
academische opleiding voor management- en beleidsfuncties op
het gebied van bosbouw en natuurbeheer. Larenstein en Hinkeloord spelen hiermee in op de
veranderende eisen die de arbeidsmarkt stelt. Naast inhoudelijke vakkennis is er een toenemende vraag naar analytische
kwaliteiten en beroepsgerichte
vaardigheden, onder het motto
van integraal denken en werken.
De opleiding is bedoeld voor
IAHL-afgestudeerdenBos en Natuurbeheer en gevorderde doctoraalstudenten LUW-Bosbouw.
Door het intensieve leerproces
dat zij samen doormaken krijgen
zij een helder beeld van elkaars
kwaliteiten en wordt hun professionele identiteit versterkt. Voor
beide groepen geldt dat zij hun
persoonlijke leerdoelen bewust
moeten kiezen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die de
opleiding stelt. De Professional
Master course is formeel een
specialisatie binnen de Wageningse bosbouwopleiding en
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Larenstein Hinkeloord
In de afgelopen jaren is het werkveld (onze afnemers) op verschillende manieren benaderd over
de gewenste samenwerking tussen Wageningen en Velp en de
ontwikkeling van het hoger onderwijs op het gebied van bosbouw en natuurbeheer (o.a.
Bloemberg, 1993). De opleiding
Urban Forestry is hiervan het eerste produkt. Voor de uitvoering
van de plannen is de steun en
betrokkenheid van de beroepspraktijk onontbeerlijk. Na goedkeuring door de Wageningse
Universiteitsraad kan de opleiding begin september van start
gaan. In de tussenliggende
maanden worden sleutelfiguren
en organisaties op het gebied
van beleid, beheer en gebruik
benaderd met verzoeken om
commentaar en medewerking.
Uw reacties, gevraagd en ongevraagd, worden bijzonder op
prijs gesteld. Aanvullende informatie wordt u gaarne toegestuurd (tel. 085-695875).
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