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Landbouwuniversiteit, Bosbouw en
Hinkeloord
Alhoewel nog niet alles
vast ligt, komt er toch
langzamerhand
duidelijkheid in de vorm,
waarin de Landbouwuniversiteit In de toekomst
aandacht aan bosbouw zal
besteden. Deze vorm zal
zeker verschillen van de
huidige. Ondanks alle
veranderingen aan de LUW
in studierichtingen,
vakgroepen en behuizing,
Bosbouw blijft een van de
aandachtspunten: zonder
bosbouw wordt aan de
LUW-missie, die luidt "het
ontwikkelen en uitdragen
van kennis, die de
samenleving nodig heeft
om op duurzame wijze te
voorzien in haar behoefte
aan voldoende en gezond
voedsel en een goed
leefmilieu voor mens, plant
en dier" immers geen recht
gedaan.
De eerste beslissing in een sa-

menhangende reeks valt 14
maart, wanneer de Universiteits-
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raad het nieuwe leerstoelenplan
vaststelt. Daarin is opgenomen
anderhalve plaats voor hooglera·
ren met een leeropdracht waarin
bosbouw centraal staat. De
naamgeving en de omschrijving
van deze leeropdrachten staat
nog open, maar naar verwach·
ting zal dit probleem, mede
dankzij het goede werk van de
structuurcommissie, snel zijn opgelost. De wervings- en selectieprocedure kan daarna van start

gaan. Ook in andere dan deze
bosbouwleeropdrachten zal aan·
dacht voor bos en bosbouw worden vastgelegd.
Ondertussen wordt er op initiatief
van de Richtings Onderwijs Commissie Bosbouw en de vakgroep
Bosbouw hard gewerkt aan het
nieuwe studieprogramma Bosbouw [ondertitel Bosbouw en
Natuurbeheer of Bos- en Natuurbeheer]. Een vernieuwde ROC
met leden uit de vakgroepen
Bosbouw en Terrestrische Oecologie & Natuurbeheer zal in september 1995 voorstellen voor het
nieuwe, vijfjarige curriculum ge-
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reed hebben. Studenten die per
september 1995 instromen, zuIlen reeds dit studieprogramma
volgen. Over de inhoud van dit
curriculum zal zeker met het
werkveld, in de vorm van de
Klankbordcommissie Sludierichting Bosbouw, contact gezocht
worden.
Parallel aan deze reorganisaties
werkt de LUW ook aan een nieuw
huisvestingsplan. Gezien haar financiële positie zal de LUW op
termijn haar nu over vele gebou·
wen verspreide vakgroepen
gaan concentreren. Ook de
grootte van de vakgroepen staat
ter discussie. Deze reorganisaties zullen zeker ook voor de vakgroep Bosbouw consequenties
hebben. Dit betekent zeker niet
dat de LUW het vakgebied Bosbouw marginaliseert. Er wordt
veeleer vanuit gegaan dat de diverse organisatorische veranderingen een versterking teweeg
zullen brengen van het vakgebied Bosbouw aan de LUW.

