BERICHTEN]
Studiedag Vereniging
Tropische Bossen
"Het Regeringsstandpunt Tropisch
Regenwoud voorbij"
Op 14 juni houdt de Vereniging Tropische Bossen
(VTB) een studiemiddag in het Nationaal Herbarium
in Leiden met als thema "het regeringsstandpunt
Tropisch Regenwoud voorbij". De vereniging wil
duurzaam en maatschappelijk verantwoord bosbeheer in de tropen bevorderen. Veel van de 230 leden waren de afgelopen elf jaar professioneel betrokken bij het tropisch regenwoud, via projecten in
het veld, onderzoek, beheer, certificering, handel,
nationaal of internationaal beleid. De studiedag
wordt dan ook gezien als dé gelegenheid om de
waardevolle schat aan kennis en ervaringen uit te
wisselen en aldus bij te dragen aan een hoogwaardig en effectief Nederlandse tropisch bossenbeleid
De tropische bossen staan wereldwijd nog steeds
onder hevige druk. Nu, aan de vooravond van de
lancering van het nieuwe Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal 2002- 2006 (BBI), wil de vereniging samen met anderen terug kijken op het beleid van de afgelopen elf jaar. Wat is de impact van
het RTR geweest? Was het uitvoerbaar? Zaten er
omissies en/of voltreffers in? Wat zijn de aanbevelingen voor de toekomst?
Het doel van de studiemiddag is om een visie voor
de toekomst tot stand te brengen en deze uit te dragen.
Het gedetailleerde programma, het aanmeldingsformulier en verdere achtergrond, zoals een samenvatting van het RTR, kunt u vinden op de VTB-website:
http://www.tropischebossen.nl/studiedag/sd2002intro.htm . Voor nadere informatie kunt u contact opnemen per e-mail: studiedag@tropischebossen.nl.
De deelnamekosten (incl. drankjes) bedragen
€ 15,- voor VTB-leden en € 20,- voor niet-leden
(student-leden € 5,- en niet-leden € 10,-). U dient
het verschuldigde bedrag bij binnenkomst contant
te betalen.
Tijd:
Plaats:

14 juni 2002, 12.00-18.00 uur
Nationaal Herbarium - Leiden
Van Steenisgebouw
Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden
Plattegrond
http://www.nationaalherbarium.nl/
images/VanSteenisMap.gif
Openbaar vervoer: Buslijn 32 of 43. Op loopafstand
(15 minuten) van Station Leiden
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De Bostelefoon
Vanaf 1 mei is er eindelijk een manier om op een
snelle en effectieve manier informatie over specifiek
bos- en terreinbeheer te verkrijgen. Belangstellenden kunnen terecht bij de Bostelefoon, 0318650602, met vragen over bosaanleg, bosbeheer,
beheerplanning, subsidies in het kader van het
Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN), Subsidieregeling natuurbeheer (SN) 200, en relevante wet- en
regelgeving.
De bostelefoon is een gezamenlijk initiatief van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV) en de Unie van Bosgroepen Als onderdeel
van het project "Kennis en Informatiesysteem Bos"
(KIS). Een tweede communicatiemiddel, de Digitale
Netwerkgids, te vinden op internet onder de naam
www.bosinfo,nl, is inmiddels geïnstalleerd.
De bostelefoon is voor wat betreft thema en doelgroep duidelijk afgebakend:
• Het thema omvat bos- en natuurbeheer in Nederland, en
• De doelgroep bestaat uit bosbeheerders en -eigenaren

Cursussen
Juridisch raadgever Natuur, Bos en Landschap, mr.
B.M. Visscher, heeft voor het najaar het volgende
cursusaanbod:
• Kapvergunningenbeleid: een practische basiscursus voor ambtenaren die beleidsmatig, juridisch of
uitvoerend bezig zijn met het verlenen van kapvergunningen. Aan de orde komen o.a. bestuurlijk handelen, kapvergunningenrechtspraak, Boswet, bestemmingsplan, bouw- en aanlegvergunning enz. De
cursus wordt gehouden op 20 oktober in Nijmegen.
• Herplant en handhaving: deze cursus biedt inzicht in het plant en handhavingsbeleid. De vele
keuzes zullen zowel praktisch als juridisch stap voor
stap worden doorgenomen, evenals de grote hoeveelheid rechtspraak hierover. De cursus wordt gehouden op 5 november in Zutphen.
• Kapvergunningenrecht. Een cursus voor gevorderden in kapvergunningverlening en -weigering.
Aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak
wordt gekeken naar fouten, problemen en oplossingen. De cursus wordt gehouden op 13 november in
Vught.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie of
voor het aanvragen van een inschrijfformulier terecht bij B.M. Visscher, Ravenhorsterweg 61, 7103
AR Winsterswijk, tel. 0543-518517.
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Nieuwe voorzitter
kenniseenheid Groene
Ruimte
Per 1 augustus heeft de Raad van Bestuur van
Wageningen UR prof.dr. Wim van Vierssen benoemd tot voorzitter van de kenniseenheid Groene
Ruimte. Van Vierssen is momenteel rector van het
International Institute fot Infrastructural Hydraulic
and Environmental Engineering (IHE) in Delft, en
deeltijdhoogleraar in Wageningen.Hij volgt Andre
van der Zande op, die in mei werd benoemd tot directeur-generaal bij het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.
De directieraad van de Kenniseenheid Groene
Ruimte voert de algemene directie over het onderzoeksinstituut Alterra en het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit.
Binnen de kenniseenheden werken universitaire
groepen samen met beleids- en marktgerichte onderzoeksinstituten en met praktijkonderzoek. Daardoor ontstaat een in Nederland en in Europa unieke
synergie van verschillende benaderingswijzen van
wetenschappelijk onderzoek en wordt de kennisdoorstroming van de universiteit naar de maatschappij versterkt. Wageningen UR kent vijf kenniseenheden: Plant, Dier, Agrotechnologie en Voeding,
Groene Ruimte en Maatschappij.

Symposium Bos en
Natuur
Nieuwe vragen en nieuwe rollen in een
complexe omgeving
Een studiedag georganiseerd door Alterra en de
Studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, ondersteund door het ministerie
van LNV en Stichting Probos
Een poging...
Beleidsmakers, beheerders en onderzoekers hebben ieder hun rol bij de inrichting en het beheer van
de groene ruimte, afgestemd op de maatschappelijke vraag.
In het onderzoeksveld natuur, bos en landschap
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worden grote stappen voorwaarts gezet. Daarbij
rijst enerzijds de vraag of beleidsmakers en beheerders wel voldoende gebruik maken van de resultaten van het onderzoek, anderzijds dient men geregeld de vraag te stellen of het onderzoek wel goed
aansluit bij de maatschappelijke wensen.
..om vraag en aanbod bij elkaar te brengen,
De maatschappelijke wensen veranderen. Meer
mensen willen meer en vaker kunnen genieten van
de rust en stilte van bos, natuur en landschap. Wat
bedoelen we eigenlijk met rust en stilte? En om welke natuur gaat het?
De toenemende vraag naar verschillende recreatievormen, leidt tot een steeds grotere druk op bos,
natuur en landschap. Hoe zorgen we ervoor dat dit
beheerbaar blijft, en hoe wordt dit gefinancierd?
Bij het bosbeheer speelt hout niet langer de hoofdrol. Beleid en beheer omarmen complexe beheersvormen als geïntegreerd bosbeheer, maar
hoe pakt dit uit in de praktijk? Kunnen beheerders
ermee uit de voeten en welke nieuwe beheervragen
doen zich voor?
....ieder vanuit zijn eigen rol.
Welke nieuwe inzichten heeft het onderzoek de afgelopen jaren opgeleverd, en hoe worden deze gecommuniceerd naar de praktijk? Hoe zorgen beleidsmakers ervoor dat de maatschappelijke vraag
naar een genietbare groene ruimte wordt vertaald in
een aantrekkelijk aanbod, ondersteund door onderzoeksresultaten?
Op welke manier spelen beheerders van bos, natuur
en landschap in op de maatschappelijke vraag?
Op deze dag zullen onderzoekers, beleidsmakers
en beheerders van bos, natuur en landschap elkaar
informeren, maar mogelijk ook prikkelen om vraag
en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De studiedag richt zich op de thema's rust, ruimte en stilte,
groene en blauwe diensten, professionalisering van
geïntegreerd bosbeheer en versterking van landschappelijke kwaliteiten.
Het symposium krijgt de vorm van een Lagerhuisdebat onder leiding van Rob Nas en Arno Willems.
Voor hen die dat willen is er de kans om in debat te
gaan met onderzoekers, beleidsmakers en beheerders.
Het symposium heeft plaats op vrijdag 20 september 2002 in de Statenzaal van het Provinciehuis te
Utrecht
Noteer alvast de datum. Nadere informatie volgt.
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