Essaywedstrijd rond 150-jarig bestaan Koningsschool

Wie schrijft de toekomst van ons bos?
"Bomen over 2150" is het
thema van een essaywedstrijd over de toekomst
van het Nederlandse bos.
Bosbouwers, planologen,
milieudeskundigen,
studenten en anderen
worden opgeroepen hun
visie te geven over hoe het
bos over 150 jaar
vormgegeven kan zijn en
gebruikt zal worden. De 10
beste essays worden
uitgegeven als bundel.
Bovendien ligt er voor de
twee hoofdprijswinnaars
een geldbedrag van 2500
euro in het verschiet.

"Bomen over 2150" is uitgeschreven door de Stichting
School van Z.M. Koning Willem 111
en H.M. Koningin Emma der
Nederlanden ter gelegenheid
van het 150-jarig jubileum. Dit
jaar is het exact anderhalve eeuw
geleden dat in Apeldoorn de
Koningsschool werd opgericht.
Daaruit is een stichting voortgekomen die zich met name richt
op het bevorderen van kennis
over het bos en de bosbouw, en

de daarmee samenhangende
maatschappelijke functies. Naast
het financieel steunen van rele-

vante projecten, is de essaywedstrijd één van de creatieve manieren om de kennisontwikkeling
rond het bos te bevorderen.
Als onderwerp voor de essaywedstrijd is bewust gekozen voor
het jaar 2150. Dat maakt het mogelijk om de huidige scenario's
voor het bos en de bosbouw zoveel mogelijk los te laten. De jury
zal vooral oog hebben voor originaliteit. Futuristische, baanbrekende plannen zijn zeker welkom. Voorwaarde is alleen dat de
ideeën in Nederland te realiseren
moeten zijn. Bovendien moeten
inzenders in hun essay minimaal
2 voor bosbouw herkenbare aspecten meenemen, zoals natuur,
hout, bosbeelden, klimaat, bodem en landschap, in relatie tot
verwachte maatschappelijke ontwikkelingen zoals bevolkingssamenstelling, vriJetijds- en woonwerkpatronen.
De inzendingen worden verdeeld
in twee categorieën: 'professionals' en 'studenten', De winnaars
van elk van beide categorieën
ontvangen een geldprijs van
2500 euro. Bedoeling is maximaal 5 van de beste inzendingen
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in elke categorie te bundelen en
te publiceren. Daarnaast wordt
gekeken of de beste inzendingen
verder u',tgewerkt kunnen worden
op één van de bosbouwopleidingen.
De sluitingsdatum voor "Bomen

over 2150" is 1 augustus aanstaande. Eventuele winnaars
worden in de loop van september
bekend gemaakt. Meer informatie over de essaywedstrijd, de
spelregels en het meedoen zijn
te Vinden op:
www.bomenover2150.nl
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