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Deze uitgave van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift is
geheel gewijd aan de Nederlandse bosbouwontwikkelingssamenwerking. Samenstelling en redactie van dit
themanummer zijn verzorgd door de Stichting voor Nederlandse Bosbouw Ontwikkelings Samenwerking
(BOS). De Stichting BOS, een organisatie waarin studenten van bosbouwopleidingen, (semi-)overheids en
particuliere instanties vertegenwoordigd zijn, functioneert nu ruim vijf jaar als onafhankelijk contact- en informatiecentrum voor tropisch georiënteerde bosbouw(ers).
Tussen de Stichting BOS en de meer op Nederland
gerichte bosbouworganen bestaan goede contacten,
om daar waar mogelijk en relevant elkaar van dienst te
kunnen zijn. Uitwisseling van ervaringen speelt daarbij
een belangrijke rol. In dat kader kan ook het tot stand
komen van dit themanummer gezien worden.
De afgelopen jaren zijn er, onder druk van de toenemende armoede en ecologische degradatie in de Derde
Wereld, een aantal ingrijpende veranderingen gaande
in de bosbouwontwikkelingssamenwerking. Het inzicht
dat bosbouw een rol kan en moet spelen bij plattelandsontwikkeling in de tropen wint terrein. Wereldwijd is er
meer erkenning gekomen voor het belang en de mogelijkheden van bosbouwactiviteiten, en ook in Nederland
heeft de bosbouw een belangrijker plaats binnen het
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma gekregen.
Dit themanummer wil de Nederlandse bosbouwwereld nader informeren over deze ontwikkelingen, die
gezien zekere overeenkomsten met veranderingen in
het bosbouwbeleid hier (denk bijvoorbeeld aan de toenemende diversificatie van bosbeheerssystemen, integratie van bossen en bomen met andere landgebruikvormen) ook voor hen interessant kunnen zijn.
In de verschIfiende artikelen wordt een overzicht ge-
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geven van de huidige trends in het internationale denken over tropische bosbouw, en van de wijze waarop
Nederland binnen zijn beleid gestatte probeert te geven
aan de nieuw verworven inzichten. De uitwerking in de
praktijk wordt ge'illustreerd in drie beschrijvingen van
Nederlandse projecten, gesitueerd in verschillende tropische continenten. Daarnaast is er aandacht voor het
TROPEN BOS-programma, een Nederlands initiatief tot
een geïntegreerd onderzoeksprogramma ten behoeve
van duurzaam gebruik en beheer van tropisch regenwoud.
Met deze opzet menen wij u een goede indruk van de
Nederlandse bosbouwontwikkelingssamenwerking te
geven. Wij willen onze dank uitspreken aan de redactie
van het Nederlands Bosbouwtijdschrift die ons daartoe
de mogelijkheid heeft geboden en uiteraard aan de
auteurs van de diverse artikelen, die spontaan hun medewerking hebben verleend.
Dit themanummer wordt eveneens verzonden naar
alle donateurs van de Stichting BOS. Wij zijn het Staatsbosbeheer erkentelijk voor de financiële bijdrage hiervoor.
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