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Pro Silva Wereldcongres
Op 29,30 en 31 mei wordt in
Apeldoorn het 3e Pro Silva
wereldcongres gehouden.
Dit internationale congres
heeft twee doelen. Enerzijds
moeten de Pro Silva
inzichten versterkt worden
en anderzijds moet de Pro
Silva benadering meer naar
buiten worden uitgedragen.
Het congres richt zich dan
ook op zowel de praktijk
(bosbeheerders en - eigenaren) als op de onderzoekers en beleidsvoorbereiders.
Het ontwikkelen van bosbeheerconcepten die tegemoet komen
aan de verschillende maatschappelijke functies die bossen moeten vervullen is de belangrijkste
opdracht die Pro Silva zich heeft
gesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de economische functies
van het bos, maar zeker ook om
de niet-economische functies. De
ecologische potenties van bossen moeten maximaal benut worden om een zo groot mogelijk
maatschappelijk nut te verkrijgen.
Hoe meer het bos zelf bijdraagt,
des te minder hoeft de mens (beheerder) te doen. De rol van de
mens kan dan vooral gericht worden op het optimaliseren van de
verschillende bosfuncties.

Duurzaamheid
Het bosbeheer volgens de concepten van Pro Silva gaat uit van
duurzaamheid in de meest brede
zin; het behoud van biodiversiteit
en schermfuncties zijn daarbij
kernbegrippen. Daarmee wordt
de basis voor het gehele scala
aan productmogelijkheden gelegd. Juist daarom is bosbeheer
volgens de Pro Silva methoden
de best aansluitende strategie
met betrekking tot de Forest
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Principles (Rio 1992) waarin de
uitgangspunten zijn neergelegd
voor het mondiale bosbeheer.

Programma en thema's
Het congres bestaat uit één dag
lezingen en twee dagen excursies in diverse bosgebieden in
het midden van Nederland. De
eerste congresdag wordt gehouden in Schouwburg Orpheus in
Apeldoorn. De voordrachten worden gehouden door:
- Prof.dr. R. Rabibinge: congresleiding
- Mr. J.H. CashweIl 111: Ecologie
en economie in de Nieuwe Wereld
- Prof. dr. A.A. Oldeman: Optimalisatie van bosfuncties
- Dr. H. Koop: Versterking van
de ecologie van bossystemen
- Dr. J.H. Kuper: De wrijving tussen winst en duurzaamheid:
winst halen uit de bosbouw
- Ir. JA Verweij: Restauratie van
gedegradeerde bossystemen
- Prof.dr. H.J. Olto: Criteria en
indicaties voor duurzaamheid
Er zijn diverse
congresthema's:
- De vraag: De maatschappelijke vraag naar duurzaam geproduceerde bosproducten; de samenleving vraagt vaak andere
producten dan bosbouwers leveren
- Het aanbod: Mogelijkheden
om op die vragen in te spelen;
big-business kiest reeds voor Pro
Silva-beheer
- De bosfuncties: Het optimaliseren van bosfuncties; zogenaamd multifunctioneel bos is
vaak verre van optimaal
- De ecologie: Het versterken
van ecologie en biodiversiteit; lippendienst is nog geen bosbouwpraktijk
- De economie: Het verbeteren
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van bosbedrijfsresultaten; de pijler van het bosbedrijf, maar dan
volgens financieel-economische·
wetmatigheden
- Nieuwe bossen: Nieuwe benaderingen voor het bebossen van
verlaten landbouwgrond; bij maatschappelijke
functievervulling
gaat het niet om bomen alleen.

Excursies en afsluiting
De excursie op de tweede en
derde dag sluiten aan op de gehouden lezingen. Getoond wordt
hoe de diverse aspecten zich in
het bos voordoen en welke de rol
van de beheerder daarin kan zijn.
Het congres wordt afgerond met
een evaluatie op basis waarvan
de slotdeclaratie wordt geproclameerd. De laatste congresdag
wordt afgesloten met een ontvangst en diner, aangeboden
door het gemeentebestuur van
Apeldoorn in het nieuwe gemeentehuis. Tijdens de avonduren wordt gedurende het congres een cultureel programma
aangeboden. Op zondag 1 juni
kunnen belangstellenden bovendien deelnemen aan een toeristische trip in het centrum van
Nederland. De kosten hiervan
zijn f 75,00. (Niet opgenomen in
het inschrijfgeld).
De kosten van het congres bedragen f 750,00, inclusief overnachtingen, maaltijden, vervoer
en congressyllabus). Aanmeldingen: Pro Silva Congres, Postbus
1121, 3900 BC Veenendaal, tel.
0318-512917.

