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Bosbouwstudenten LU organiseren internationaal
studentensymposium: "Forests, a growing concern"

XIXth International Forestry Students
Symposium 1991
AI vanaf 1972 komen
bosbouwstudenten uit de
hele wereld jaarlijks bijeen
tijdens het International
Forestry Students
Symposium (IFSS). Het
symposium is al in diverse
Europese landen
gehouden. Om de
contacten tussen
bosbouwstudenten
internationaal te
verbeteren is tijdens het

18eIFSS, gehouden in
Portugal (1990), de
International Forestry
Students Association
(IFSA) opgericht.
Wageningse
bosbouwstudenten
organiseren het
symposium voor het eerst
in Nederland. De titel van
het symposium is
"Forests, a growlng
concern", waarin
bosbouwproblemen In de
wereld worden bekeken
door de ogen van
bosbouwstudenten. Het
acht dagen durende
programma bestaat uit
lezingen, workshops en
excursies. Er hebben zich
ruim 150
bosbouwstudenten uit 38
verschillende landen
Ingeschreven. De
deelnemers zijn afkomstig
uit zowel tropische als
gematigde luchtstreken.

Alle werelddelen zijn
tijdens het symposium
vertegenwoordigd.
De titel van het symposium, 'Forests, a growing concern', wijst op
de groeiende schaarste aan bos
in de wereld. Aan de ene kant
wordt het bos steeds schaarser
door de concurrentie met andere
landgebruiksvormen. Aan de andere kant wordt de druk op het
bos om aan alle behoeften van de
samenleving te voldoen steeds
groter. De interactie tussen bos
en de samenleving op lokaal, nationaal en internationaal niveau,
en met name de rol van verschillende belangengroepen en de rol
van de bosbouwer in de beslissingsprocessen, zal dan ook als
een rode draad door het symposium heen lopen.

Thematiek
De titel "Forests, a growing concern" omvat twee thema's, te weten "Land allocation: Who is ftrst?"
en "Forest resource utilization:
How and for whom?".
Binnen het eerste thema staat de
concurrentie van land tussen verschillende landgebruiksvormen
centraal. Het tweede thema handelt over de problemanek rond
het gebruik van het huidige bosareaal om optimaal aan de verschillende eisen uit de samenleving te voldoen.
De discussies die over beide thema's gevoerd gaan worden richten zich op de keuzes die door de
maatschappij, bestaande uit allerNEDERLANDS BOSBOUWTUDSCHRIFT 1991

lei belangengroepen, gemaakt
worden op basis van verschillende prioriteiten. Om 'tot beslissingen in land allocatie of bosinrichting te komen, spelen
verschillende wensen en argumenten een rol. Echter, verschillende mensen en groeperingen hebben ook verschillende
machtsposities binnen het beslissingsproces.
De subthema's, die behandeld
worden in workshops, zijn gekozen als concrete voorbeelden van
problemen die onder de beide
thema's vallen. Binnen het thema
"Land allocatie" wordt gepraat
over de rol van bossen binnen
stedelijk groen ('urban forestry'),
bosbouw als alternatief voor landbouw in de EG, bossen en bomen
om verwoestijning tegen te gaan,
bos als beschermer van steile hellingen, en het concept van agroforestry in het voortdurende landgebruiksconflict tussen landbouw
en bosbouw.
Binnen het andere thema, "Forest
resource utilization", worden subthema's besproken die te maken
hebben met functies zoals die in
het bos terug te vinden zijn. Zo zijn
er workshops die zich met conflicterende functies bezighouden
binnen het bos, zoals: voorlichting
als intermediair tussen de bosfuncties recreatie en natuurbehoud; integratie of zonering van
bosfuncties. Maar ook het probleem van waardering van de verschillende bosfuncties zal binnen
dit thema terugkomen. Voorbeelden hiervan zijn: het behoud van
bos als genenbank en het gebruik
van bosbijprodukten. Eveneens
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zullen alternatieve bosfuncties
aan de orde komen die een efficiëntere houtproduktie van westerse landen als alternatief voor
de import van tropisch hardhout
behandelen.
De resultaten van de workshopdiscussies worden samengebracht in twee thema-discussies,
waarvan de resultaten tot een slotverklaring, aangenomen door de
deelnemers in een slotdiscussie,
worden verwerkt.

één ,van de belangrijkste onderdelen van het symposium. Op verschillende manieren wordt de actieve inbreng van de deelnemers
gestimuleerd. Binnen de workshops presenteren alle deelnemers een paper en/of een poster,
die zij thuis hebben voorbereid.
De presentaties door de deelnemers zullen voorbeelden en uitwerkingen zijn van de problematiek binnen de verschillende
workshop-thema's. Ook tijdens

verklaring zal gedragen worden
door de deelnemers aan het symposium, die 38 landen over de
hele wereld representeren.
De resultaten en conclusies van
het symposium worden vastgelegd en uitgegeven in de vorm
van proceedings. Door het publiceren van proceedings worden
de meningen en ideeën die leven
onder een internationale afvaardiging van bosbouwstudenten wereldkundig gemaakt.

de excursies wordt een actieve

Sprekers
Op de eerste dag van het symposium zal een aantal inleidende lezingen gehouden worden door
sprekers uit binnen- en buitenland. De heer mr. P. Ritsema (plv.
Directeur-Generaal
Landelijke
Gebieden en Kwaliteitszorg, ministerie Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij) verzorgt een lezing
onder de titel 'Our environment, a
growing concern', waarin het belang van bossen voor het Nederlandse milieu wordt belicht. Dr.
Salleh Mohd. Nor (President van
de International Union of Forestry
Research Organizations) houdt
een lezing waarin hij de nadruk
zal leggen op waarden en functies van tropische wouden, getiteld "Tropical forests, a growing
concern".
Nadat er op de ochtend van de
openingsdag aandacht is besteed aan actuele onderwerpen
vallende onder de titel 'Forests, a
growing concern', zal de middag
gevuld zijn met lezingen, toegespitst op de thema's van het symposium. De middaglezingen worden verzorgd door prof. dr. ir.
R.AA Oldeman (hoogleraar bosteelt & bosoecologie, Landbouw
Universiteit Wageningen) en prof.
dr. P.R.O. Kio (director Forestry
Research Institute of Nigeria).
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Bijdrage door de
deelnemers
De uitwisseling van kennis en inzicht tussen de deelnemers zelf is

inbreng van alle deelnemers verwacht en zullen zij naast de informatie die zij ontvangen ook opdrachten moeten uitvoeren over
het Nederlandse bos.

Excursies
Tijdens de excursies komt de
bosbouw in Nederland aan de
orde en wordt de problematiek
van het symposium geïllustreerd
aan de hand van de Nederlandse
situatie. Eén excursie voert naar
Kootwijkerzand en het Harderbos, waar men twee extreme
groeiplaatsen vindt, respectievelijk arme zandgrond en rijke kleigrond. Tijdens deze excursie
wordt tevens de variatie aan landschapsvormen in Nederland getoond.
Een aantal actuele onderwerpen
in de Nederlandse bosbouw, zoals het bebossen van landbouwgrond en de meervoudige functie
van bos, zal worden belicht tijdens
een excursie die bedoeld is om
de workshop-thema's te illustreren. Tijdens deze dagvullende excursie wordt een actieve inbreng
van de deelnemers gevraagd
door hen een veldonderzoek te
laten uitvoeren.

Slotverklaring en
proceedings
Het symposium zal afgesloten
worden met het aannemen van
een slotdocument dat gebaseerd
is op de presentaties en discussies van de deelnemers. De 810tNEDERlANDS BOSBOUW TlJDSCHRIFT 1991

Het 1ge Internalional Forestry
Students Symposium wordt gehouden van 30 september tot en
met 7 oktober in Wageningen.
Een verslag van dit symposium zal
in een van de komende nummers
van het Nederlands Bosbouw
Tijdschrift gepubliceerd worden.

