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Honderd jaar bosbouwonderwijs en -onderzoek
te Wageningen

In september 1883 werd in Wageningen de eerste Nederlandse leraar houtteelt aangesteld. Uit deze benoeming is de huidige LH studierichting Bosbouw en de
drie bosbouwvakgroepen LH voortgekomen. Hierdoor
is Hinkeloord de oudste openbare Nederlandse bosbouwinstelling. In het kader van dit lustrum zal er volgend jaar een internationaal Hinkeloord Symposium
georganiseerd worden onder de titel
"Let there be torest"
International Symposium on strategies and designs for
afforestation, reforestation and tree planting
De keuze van dit symposium onderwerp is gebaseerd op de volgende motivatie:
Het verdwijnen en afbreken van bos wordt steeds
duidelijker een centraal wereldprobleem. Recente gegevens van FAO geven aan dat in de tropische landen
jaarlijks 11.3 miljoen ha bos verdwijnt, terwijl slechts
1.1 miljoen ha land herbebost wordt. Daarnaast wijzen
vele kwalitatieve gegevens er op dat ook buiten strikte
bosgebieden de kap van bomen de aanplant ver overtreft. Over de gevolgen van deze ontbossing zowel uit
het oogpunt van de scherm- als produktiefunctie hoeft
. hier niet verder uitgeweid te worden. Dat echter zeer
grote aantallen mensen de gevolgen ervan ondervinden wordt duidelijk gemustreerd door FAO cijfers waaruit blijkt dat thans reeds 1.3 miljard mensen onder een
acuut brandhoutgebrek lijden. Bij voortzetting van de
huidige ontwikkelingen zal dit aantal in het jaar 2000
tot 2.7 miljard zijn gestegen.
Naast het veiligstellen van voldoende natuurlijke
bosreservaten en een goed bosbeheer zullen deze negatieve ontwikkelingen tevens omgebogen moeten
worden door het uitbreiden van het bosareaal door bebossing. Deze bebossing kan een aanzet zijn tot herwinning van gedegradeerde gronden en het verminderen van verdere druk op natuurbossen. Tevens zal het
tot een verbetering van de produktie van bosprodukten
aanleiding geven. Voor een goed begrip van de zaken
waar het hier om gaat is het gewenst het begrip bebossing wat duidelijker te omschrijven. Het omvat zowel
de bebossing (afforestation) van terreinen die nog
nooit bebost zijn geweest, de herbebossing (reforestation) van gedecimeerde bosarealen als gevolg van
overbekapping en branden en het planten van bomen
buiten de echte bosgebieden.
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Over deze onderwerpen bestaat reeds veel kennis.
Maar deze is versnipperd en leent zich zodoende
slecht voor een synthese. Verder zijn de vragen waarop deze kennis een antwoord geeft vaak niet meer relevant in de huidige situatie, want zelfs tien jaar geleden was de tegenwoordige problematiek nog niet zo
scherp afgetekend. De laatste jaren zijn er veelsoortige nieuwe ideeën en activiteiten ontwikkeld om de huidige ontwikkelingen van ontbossing het hoofd te kunnen bieden. Deze zijn met een veelvoud van namen
aangegeven zoals "Social forestry", "tree farming",
"industrial forestry", "forestry for local community development", "agroforestry", "farm forestry", "environ·
mental forestry", etc. Echter in deze nieuwe kennis bestaan diverse lacunes. Deze betreffen de exacte definitie van doelstellingen en een systematische
vergelijking van diverse bebossingsstrategieën en
doelbossen en van de methodieken van bosaanleg en
-gebruik die heden ten dage betaalbaar en aanvaardbaar zijn. Zolang geen scherpe diagnose van de lacunes bestaat, en ze daarna niet zijn gevuld rnet adequate gegevens en ideeën, blijven overeenkomstige lacunes in het bosbouwbeleid alsmede in het veld bestaan .
De doelstelling van het Symposium is om de aanzet
te geven tot de creatie van een systematisch opgebouwde "groeikern" van informatie en denkbeelden
betreffende de integratie van globale beleidsdenkwijzen (strategieën) en de zeer concrete en gedetailleerde uitvoering in het veld.
Dit onderwerp is gekozen als thema voor het Symposium, omdat de Wageningse bosbouwactiviteiten al
vanaf de aanvang wereldwijd georiënteerd waren, namelijk via de toenmalige koloniën. Daarnaast werd ook
reeds vroeg aandacht besteed aan de bebossingsproblematiek, o.a. naar aanleiding van de uitgebreide Nederlandse herbebossingen op gedegradeerde gronden
(zandverstuivingen en heidevelden) alsook de bebossing van nieuw land (IJsselmeerpolders).
Het Symposium zal van 19-23 september 1983 op
het lAG te Wageningen gehouden worden. Een eerste
circulaire met nadere gegevens over het Symposium is
in juni verschenen. Nadere inlichtingen over het Symposium kunnen verkregen worden bij ir. K. F. Wiersum
op Hinkeloord, Gen. Foulkesweg 64 te Wageningen,
telefoon 08370-82913 of 82115 (postadres: Postbus
342,6700 AH Wageningen).

