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VAN DE REDACTIE
voorlichting over organisaties die werken op het gebied van
internationaal bos- en natuurbeheer (de arbeidsmarktvoorlichting voor studenten) als zeer stimulerend en nuttig
ervaren.

Het jaar 2005 loopt op zijn einde. Een jaar waarin de VTB
behoorlijk actief is geweest. Te beginnen met de ALV in
januari en een heus lustrum, gevierd in juni in Utrecht. De
studiedag – alhoewel opgeschoven naar september – werd
meer dan goed bezocht. Specifieke thematische netwerkavonden werden georganiseerd die door geïnteresseerden
bezocht en positief ervaren werden. In dit nummer kunnen we
de resultaten lezen van alweer de vierde netwerkavond, dit
keer over landaankoop. Ook de webcommissie maakte
behoorlijke vorderingen, vooral met de expertisebank en –
jawel – de nieuwsbrief kwam vier keer uit dit jaar, met het
nummer dat u nu onder ogen heeft meegerekend. Kortom een
bruisend jaar dat we graag willen voortzetten in 2006. Veel
plannen staan alweer in de steigers en dit zal op de volgende
ALV zonder twijfel besproken worden. Deze ALV zal iets
later dan gewoonlijk worden gehouden, n.l. op 23 februari in
Ede bij LNV Directie Kennis. De redactie van VTB Nieuws
hoopt dat u veel genoegen zal beleven aan het laatste nummer
van dit jaar en we willen iedereen alvast een hele prettige
kerst toewensen en alvast een heel goed 2006!

De Expertisebank heeft nog niet de vlucht genomen die
gewenst is. Er hebben zich 64 mensen ingeschreven en we
staan nu op het punt om campagne te voeren om dit aantal
omhoog te krijgen. Het is zowel voor de interne netwerkfunctie als naar ‘buiten’ van belang dat duidelijk is wat de
VTB in huis heeft. Ook hier is waarschijnlijk de vorm van de
persoonlijke benadering het meest effectief om mensen echt
te bewegen om zich in te schrijven. De PR-cie zal dit
oppakken (en in dit nummer van VTB-Nieuws is daarover
meer informatie te vinden). Paul Hillegers zal de Web-cie
ondersteunen bij het inhoudelijke beheer van de
expertisebank.
Afsluitend kan gezegd worden dat – nog steeds - meer interne
communicatie tussen de commissies de efficiëntie kan
bevorderen. Het bestuur zal een aanzet geven om de meerjarenvisie voor een jaar operationeel te maken en dit op de
komende ALV bespreekbaar te maken. Een analyse van de
ledenlijst zou aanknopingspunten moeten geven over de
interessevelden en mogelijke inschakeling van leden bij het
vormen van informele groepjes. Uiteraard ging ook het
verzoek naar de commissies (zoals naar alle leden gecommuniceerd) om met suggesties te komen voor nieuwe kandidaten
voor het bestuur omdat zowel Toon Rijkers als Willemine
Brinkman terug zullen treden.

VTB COMMISSIEVERGADERING
Op 15 november jl. werd de tweede VTB Commissievergadering gehouden van dit jaar. Deze vergadering van het
bestuur samen met de verschillende VTB commissies had tot
doel om verdere reflectie en discussie over het nu en de
toekomst van de VTB terug te koppelen na de eerste
vergadering van 19 mei jl. Met het oog op het operationaliseren van de meerjarenvisie van de VTB had het bestuur
vier kernpunten uit de lopende discussie gehaald. Gesproken
werd over de identiteit van de VTB (zowel naar ‘binnen’ als
naar ‘buiten’), het potentieel van de expertisebank, een
analyse van het ledenbestand en de externe communicatie
(profileren naar buiten, maar ook het oppikken van zaken van
‘buiten’ naar de vereniging toe).

LANDAANKOOP EN TROPISCHE BOSSEN
Op 27 oktober 2005 organiseerde de VTB in Wageningen de
vierde VTB-Netwerkavond met als thema “Tropische Bossen
en ervaringen met landaankoop”. Het doel van deze avond
was enerzijds om op een informele manier kennis te nemen
van een aantal initiatieven en projecten waarbij landaankoop
voor natuurbescherming centraal staat en anderzijds, om
positieve en negatieve ervaringen uit te wisselen op het
gebied van landaankoop. Doordat de opkomst van de avond
niet heel hoog was (ca. 15 mensen) was er voor alle
aanwezigen de ruimte om tijdens en na de presentaties diep in
te gaan op verschillende belangrijke aspecten die bij
landaankoop meespelen.

Bij al deze onderwerpen speelt dat de ambitie in overeenstemming moet zijn met de capaciteit van de vereniging om
activiteiten te realiseren. Gesproken werd over een mogelijke
bundeling van krachten door commissies samen te laten gaan.
Echter, dit zou vermoedelijk ten koste gaan van de motivatie
van de individuele commissieleden die voor een bepaalde
taak in een commissie plaats hebben genomen. Een voorstel
werd gedaan om te proberen ‘latent-actieve’ leden te
betrekken bij kleine informele groepjes, die specifieke
activiteiten uitvoeren (in de geest van de netwerk-avonden,
maar dan breder), waarbij een mix gemaakt zou moeten
worden van oudere, meer ervaren leden en de jongere
generatie. Mensen hoeven zich dan niet langdurig vast te
leggen en kunnen zich tijdelijk vastbijten in een concreet
thema. Dit kunnen ook kleinere minder profileren-de zaken
betreffen. Er zou ook een lijst van ‘senioren’ samengesteld
kunnen worden die gevraagd kan worden scripties van
studenten door te lezen en van commentaar te voorzien.
Overigens werd het organiseren van de avonden met

De avond werd gehouden in een zaaltje van de Katholieke
Studenten Vereniging (KSV) in Wageningen. Na een woord
van welkom door Peter van der Meer werd de eerste
presentatie gegeven door Geert van Oorschot, secretaris van
de organisatie ‘Oasebos’. De volgende presentatie werd
gegeven door Judith Westerink van de stichting International
Tree Fund (ITF). In beide presentaties werd uiteengezet wat
de doelen zijn van de verschillende organisaties en de
verschillende manieren waarop zij deze doelen willen
bereiken. In de discussie werden de mogelijkheden en

-1-

VTB-nieuws, Nummer 4, 2005
internationale bachelor’s opleiding op het gebied van
‘Tropical Forestry’ (TF) aan. Deze HBO-opleiding is gericht
op het duurzaam beheren van bossen, natuur en met
landbouw geïntegreerde landgebruiksystemen in de tropen.
De multifunctionaliteit van bos- en natuurgebruik en
biodiversiteit is daarbij sturinggevend. De tropen worden
hierbij beschouwd als het totale gebied binnen de
keerkringen, en in sociaal-economische zin wordt een accent
gelegd op armoedebestrijding in het kader van
ontwikkelingssamenwerking.

beperkingen van beide cases besproken aan de hand van de
expertise van de aanwezigen. De presentaties die tijdens deze
netwerkavond zijn gegeven, zijn te vinden op de website van
Stichting Tropenbos.
Oasebos is een organisatie die met donaties van particulieren
en soms bedrijven op een zeer directe manier een stukje
tropisch bos aankoopt. De deelnemers voelen zich hierdoor
direct en actief betrokken bij de bescherming van natuur.
Door middel van een hechte vertrouwensrelatie met de
landeigenaar is het Oasebos gelukt om tot nu toe 18 hectare
aan te kopen. Het uiteindelijke doel is om het gebied El Salto
in Costa Rica van 170 hectaren groot te bezitten. In het
gebied dat deel uitmaakt van een ecologische hoofdstructuur
komt bijvoorbeeld een zeldzame ottersoort voor (zie ook
www.oasebos.nl)

Recente ontwikkelingen in het werkveld zijn de verschuiving
van scherp afgebakende bosbouwprojecten naar multisectorale programma’s, het groeiende belang van participatie
van alle actoren in beleid en beheer van tropische bossen, het
toenemende belang van certificering als instrument voor
duurzaam bosbeheer en – tenslotte – het steeds belangrijker
worden van biodiversiteit- en natuurbeheer in de tropen. Een
afname van financiering van “klassieke”
bosbouwontwikkelingsprojecten naast een gestaag groeiend
aanbod aan gekwalificeerd kader in de tropische landen zelf,
heeft tot een verschuiving in de beroeps¬mogelijkheden voor
TF bachelors geleid.

ITF Het International Tree Fund (ITF) is een Nederlandse
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behoud, beheer
en herstel van bossen, gekoppeld aan het welzijn van de
mensen die in en om de bossen wonen. Het ITF houdt zich
bezig met fondsenwerving, gericht op de tropische bossen
met de daarin wonende indianengemeenschappen. Het ITF
ondersteunt, met de hulp van Nederlandse donoren,
kleinschalige projecten in Midden Amerika (Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua, Honduras). Judith Westerink gaf
vooral uitleg over het project waarbij ITF in Costa Rica
samenwerkt met Arbofilia. Door de aankoop en herbebossing
van land wil het ITF de geïsoleerde en daardoor bedreigde
ecologische zones met elkaar verbinden. Zo ontstaat
langzamerhand weer één groot waardevol bosgebied.
(www.itf.nl)

Vanwege haar internationale oriëntatie wordt de studie deels
in het Engels gegeven. De eerste anderhalf jaar doen
studenten mee aan het algemene curriculum van de opleiding
Bos en Natuurbeheer. Daarna krijgt het onderwijs een meer
internationaal karakter met de nadruk op tropische bosbouw.
Vanaf dit punt nemen ook internationale studenten deel aan
het programma. De laatste twee en een halfjaar zijn geheel in
het Engels.
Het is belangrijk dat studenten zoveel mogelijk met de
beroepspraktijk in aanraking komen en leren omgaan met
andere culturen. Studenten gaan daarom twee keer een half
jaar naar de tropen, één keer voor stage en één keer voor
afstuderen. De didactiek is gebaseerd op een mix van
modules en project georiënteerd onderwijs.

Uit de discussie kwam onder andere naar voren dat beide
organisaties een direct en intensief contact onderhouden met
de belanghebbenden op de specifieke locatie waar
landaankoop plaats vind. ITF heeft meer moeite met de
bureaucratische en juridisch aspecten die komen kijken bij het
aankopen van het beoogde stuk grond. Een probleem dat
vaker speelt bij landaankoop is, dat wanneer duidelijk wordt
dat er buitenlandse interesse is voor de grond, de prijs stijgt.
Oasebos heeft het stuk land dat momenteel is aangekocht
officieel laten inmeten o.a doordat ze goede contacten hebben
met de lokale en regionale regeringfunctionarissen. In Costa
Rica mag je als buitenlander geen land bezitten, waardoor
beide organisaties een juridische constructie nodig hebben om
de landaankoop veilig te stellen.

De studie
Ieder jaar in de vierjarige bachelor opleiding is
onderwijskundig opgedeeld in vier perioden. In de derde
periode van het tweede jaar houden studenten zich bezig met
een ‘rural resource management’ project . Aspecten van
landevaluatie en ‘farming systems analysis’ worden gebruikt
om een ‘land use plan’ en een ‘farm management plan’ voor
een gebied in Kenia te maken. De vierde periode van het
tweede jaar is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden
op het gebied van praktisch onderzoek. Aan het eind stellen
studenten een eenvoudig onderzoeksvoorstel op dat ook
werkelijk wordt uitgevoerd tijdens een werkweek (gewoonlijk
in Spanje).

ITF is veel meer gericht op samenwerkingsinitiatieven met
verschillende lokale bevolkingsgroepen op het gebied van het
planten van bomen, educatie en gezondheid. Landaankoop is
één onderdeel van de strategie van ITF om een duurzame
oplossing te vinden in dat gebied. Het hoofddoel van
Oasebos, nl. de uitbreiding van het huidige aangekochte
gebied, maakt het verschil. In de toekomst wil men ook de
aanpak wel uitbreiden, bijvoorbeeld met initiatieven zoals
ecotoerisme en educatie.

Het derde jaar begint met de behandeling van een ‘plantation
forestry’ project gesitueerd in Costa Rica. De financiële en
sociale haalbaarheid van klein- en grootschalige aanplanten
wordt onderzocht. In de 2e periode van dat jaar worden een
aantal modules aangeboden zoals: ‘social forestry’, ‘nature
management’, ‘tropical silviculture’, ‘forest policy’ en
‘formulation of a business plan’. De 3e en 4e periode van dat
jaar bestaan uit een stage in de tropen. Studenten kunnen deze
stage doen in velerlei landen mits binnen de context van een
(sub)tropisch klimaat of een ontwikkelingsproblematiek (bijv.
Mongolië). Doelen van de stage zijn het verdiepen van
bosbouwkennis in de praktijk, het oriënteren op het
toekomstig beroepenveld, het ervaren van eigen functioneren

Sander van Andel
LARENSTEIN TROPICAL FORESTRY
Hogeschool Larenstein, recent onderdeel van Hogeschool
Van Hall-Larenstein en toegetreden tot het geheel van
Wageningen-UR biedt al sinds geruime tijd een 4-jarige
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in de tropen en het persoonlijk leren functioneren in andere
cultuur. Het vierde jaar begint met twee projecten. In het
eerste maken studenten kennis met ‘project planning’
methoden en bestuderen daarbij de ‘natural resource’
problematiek in de North West Frontier Province in Pakistan.
Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de planning van
communicatie binnen projecten. In het andere project worden
aan de hand van een herbebossing / natuurbeschermingsgebied in Ecuador de toepassingmogelijkheden van ‘Spatial
Information’ Technologie verder verkend. In de 2e periode
van het vierde jaar schrijven studenten een uitgebreid ‘forest
management plan’. Ze concentreren zich op de ecologische
aspecten, inventarisatie, data analyse en houtoogstaspecten,
alles tegen de achtergrond van standaarden en criteria van
duurzaamheid. Het 4e jaar wordt afgesloten met een
afstudeeropdracht in de tropen en het schrijven van een
bachelorthesis.

Vanaf begin november 2004 werk ik als codirector europeo in
een door de Europese Commissie medegefinancierd project,
COBODES, in noordoost Costa Rica. Doelstellingen zijn om
het bos te beschermen en om inkomsten van de plaatselijke
bevolking te verbeteren dmv duurzaam gebruik van de lokale
grondstoffen. Het project liep al vanaf juli 2001. Een
evaluatie in juni 2004 leidde tot verandering van de directie
om problemen in de uitvoering op te lossen. Via een tip
vanuit het netwerk van de VTB kwam ik na meer dan 10 jaar
freelancen weer in de projectuitvoering (waarvoor dank).
De uitvoeringsinstantie is SINAC, de bosdienst, die ook de
nationale parken beheert. Het land is opgedeeld in 12 Áreas
de Conservación, en het projectgebied bestrijkt één daarvan:
de Área de Conservación de Tortuguero, waarin ondermeer
het nationale park Tortuguero ligt, bekend vanwege de groene
zeeschildpad. Behalve de officieel beschermde gebieden geldt
ook de rest van de gemeentes Pococí en Guácimo als projectgebied; in totaal 3.000 km2 met 155.000 inwoners. De
geografie is boeiend. De steile hellingen van de vulkanen
Turrialba en Irazu lopen vanaf meer dan 2.000 m hoogte naar
het noordoosten uit in een vlakte die begrensd wordt door de
Río San Juan (Nicaragua) en de Caribische Zee. De regenval
is 3.5 tot 8 meter per jaar. De laaggelegen gebieden omvatten
wetlands van internationaal belang. In 1986, werd de weg van
de hoofdstad San José over de bergen naar Limón in gebruik
genomen. De kolonisatie van het gebied versnelde en veel
van het bos van toen is sindsdien omgezet in landbouwgrond
en weiland.

Profiel Typische kernberoepsprofielen liggen op het gebied
van het beheer van tropische natuurbossen, de aanleg en
beheer van bosaanplant, de inrichting van geïntegreerde bos –
landbouwsystemen en het beheer van biodiversiteit en
beschermde gebieden. Secondaire profielen liggen op het
terrein van bosbouw als instrument voor armoede bestrijding,
bosbeleidsontwikkeling, certificering van bosbeheer en
toepassing van Geografische Informatie Systemen (GIS).
Werkveld In het verleden zijn studenten vooral via
organisaties in de tropen aan de slag geraakt zoals ‘Voluntary
Service Overseas’ (VSO), andere NGO’s (Tear Fund, DED,
lokale NGOs), teak bedrijven en certificeringorganisaties.
Een enkeling is aan de slag gekomen als Associate
Professional Officer , SNV medewerker, of als zelfstandige
(consultant, toerisme). Het merendeel van de afgestudeerden
gaat echter in Nederland aan het werk. Of door gebrek aan
mogelijkheden in de tropen of omdat ze om andere redenen
hun toekomstplannen hebben gewijzigd. GIS is voor velen
een eerste ingang tot een baan in Nederland. Anderen vinden
een baan op het gebied van natuur en milieubeheer bij
gemeentes, provincies, milieuorganisaties of adviesbureaus.

De projectuitvoering loopt over twee sporen. Enerzijds het
trainen van personeel, het maken van beheersplannen en het
financieren van infrastructuur en materiaal, en dat alles dan
vooral in de beschermde gebieden. Anderzijds worden
boerenfamilies getraind in LEISA-achtige landbouw en lokale
organisaties krijgen steun om hun leden meer duurzaam en
marktgericht te laten produceren. De evaluatie oordeelde dat
de twee sporen beter met elkaar geïntegreerd moesten
worden, en dat bovendien een duidelijk strategisch kader
ontbrak. Als antwoord heeft het project de nadruk gelegd op
de noodzaak van planning en zonering van landgebruik, om
bijvoorbeeld op die manier ecologische verbindingszones een
plaats te geven en sterker te staan tegen de belangrijkste
bedreiging van nu – de uitbreiding van ananasplantages die
het hele landschap ongestraft op de schop nemen en door
erosie en landbouwgif de biodiversiteit in de wetlands
aantasten. Ook proberen we lokale organisaties meer te
betrekken bij bescherming van de biodiversiteit door hen
meer inzicht en zeggenschap te geven in de werkwijze van
SINAC. Het versterken van de functie van de sociedad civil
in het sturen en controleren van de overheid past binnen het
concept van democratisering en decentralisatie dat als
overheidsbeleid wordt geadvoceerd.

Een relatief groot aantal van de afgestudeerden (20-30%)
studeert overigens door. In Nederland doen ze dat vooral bij
Wageningen-UR (bosecologie, MAKS, e.a.). Enkelen bij
andere universiteiten: Nijmegen (ontwikkelingsstudies),
Amsterdam (organisatiekunde). Een aantal haalt een MSc
binnen Van Hall/Larenstein (laatste jaren vooral MBA).
Aanvullende hbo/postgraduate studies worden o.a. gedaan op
het gebied van GIS, communicatie en onderwijs. In het
buitenland zijn er studenten afgestudeerd op Masters niveau
in Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Engeland en Costa Rica.
Tropical Forestry is een relatief kleine afstudeerrichting met
een instroom variërend van ongeveer acht tot achttien
Nederlandse studenten per jaar. Dit aantal wordt jaarlijks
aangevuld met een vijftal internationale studenten waarvan
een deel uit Duitsland afkomstig in verband met een ‘double
degree’ akkoord met de Fachhochschule Rottenburg. TF
bachelors zijn professionals die bos- en natuurbeheer op een
praktische manier benaderen en die daarbij (alle dimensies
van) duurzaamheid en eerlijke ontwikkeling tot basis van hun
handelen maken. TF bachelors hebben een brede, zeer
internationaal gerichte oriëntering die ook een carrière buiten
de tropen mogelijk maakt.

Ruimtelijke ordening in Costa Rica moet nog van de grond
komen maar toevallig zijn juist nu de gemeentes bezig met
het opstellen van bestemmingsplannen, en dat is een kapstok
waaraan ook ambities van landgebruikplanning gehangen
kunnen worden. Daar zetten we nu dus op in.
Het project loopt nog tot medio 2006. Samen met de
codirector nacional was mijn werk in het begin vooral om
mensen en ideeën bij elkaar te brengen. Omdat er een sterk
verloop was geweest in projectstaf moesten er nieuwe mensen

Jaap de Vletter en Arjen Hettema

-3-

VTB-nieuws, Nummer 4, 2005

WIE, WAT, WAAR?

worden gezocht. De nieuwe start viel samen met een
verandering in de supervisie van het project door de Europese
Commissie die eerst vanuit Brussel plaatsvond maar werd
overgeheveld naar de Delegaties in Managua en San José.
Voor velen was het project nieuw terwijl er nog maar
anderhalf jaar te gaan was.

Mirjam Ros en Freerk Wiersum hebben een policy brief
geschreven over de rol van bossen in armoedebestrijding.
Deze policy brief is uitgegeven door het North South Centre
in Wageningen als North-South Policy brief 2005-6 onder de
titel "The Role of Forests in Poverty Alleviation: Dealing
with Multiple Millennium Development Goals" en is sinds
december 2005 te downloaden als PDF-file op
http://www.north-south.nl/ (zoeken onder ‘policy briefs’).

In de eindsprint hopen we door het project ondersteunde
activiteiten te consolideren. Gestreefd wordt ondermeer om
een kritische massa van kleine en middelgrote
familieboerderijen te hebben gevormd in milieuvriendelijke
landbouw met een overkoepelende en/of ondersteunende
lokale organisatie; om het potentieel aan ecotoerisme van de
regio een plaats te geven in de toerisme sector; om gemeentes
en dorpen medeverantwoordelijkheid in het beheer van
beschermde gebieden te geven en te laten delen in de
opbrengsten. De informatie die het project heeft gegenereerd
wordt digitaal verspreid d.m.v. CD-ROM en Internet.

Op 11 januari 2006 organiseert de KNBV een symposium
over de rol die bossen en bosbouw kunnen spelen binnen het
Kyoto-protocol. Het symposium “Bos en Kyoto” vindt plaats
op Kasteel Groeneveld te Baarn. Deelnamekosten zijn 15
euro voor KNVB leden en 30 euro voor niet-KNVB leden.
Contactpersoon voor dit symposium is de
bestuursmedewerker van de KNBV, Patrick Jansen (tel:
0317-466563; bestuursmedewerker@knbv.nl) of Jan
Oldenburger (tel: 0317-466574).

Mijn hoop is dat we in het laatste semester nog iets kunnen
bijdragen aan wat tot nu toe is blijven liggen; het bestrijden
van de illegale houtkap. Voor de lokale bevolking is SINAC
medeverantwoordelijk voor de milieuproblemen in het
gebied. Excuses van te weinig budget of personeel worden
weggehoond omdat iedereen toch kan zien dat regels met de
voeten worden getreden. De beperkingen zijn reëel, maar
alleen doelgerichte actie kan de institutionele
geloofwaardigheid herstellen. In juli 2006 weten we of we
erin geslaagd zullen zijn.

ALV OP 23 FEBRUARI 2006: KOMT ALLEN!!
Zoals gebruikelijk vindt aan het begin van het nieuwe jaar de
Algemene Leden Vergadering plaats. Deze keer zal de ALV
niet gehouden worden in de 2e week van januari, maar op
donderdag 23 februari vanaf 16.30 uur in het gebouw van
Directie Kennis van LNV in Ede.
De opzet van het programma van 2005 wordt wegens de
destijds goede opkomst en enthousiaste reacties in grote
lijnen herhaald. Globaal ziet het programma er als volgt uit:
- koffie/thee en welkomstwoord vanaf 16.30 uur
- inhoudelijk programma rondom het thema
"de kunst van het lobbyen"
- pauze met soep, broodjes en sociale interactie
- huishoudelijk programma (presentaties bestuur, commissies)
- bekendmaking uitslag van de foto-wedstrijd
- afsluitende borrel (tot 21.30 uur)

Pieter van Ginneken, Guápiles, (ginco@planet.nl)
DE EXPERTISEBANK
Ben jij ook nieuwsgierig naar wat voor mensen er nog meer
lid zijn van de VTB? Of ben je wel eens op zoek naar
personen met specifieke expertise op een bepaald vakgebied
binnen de tropische bossen of in een bepaald land? Wist je al
dat we hier een oplossing voor hebben? De VTB heeft een
expertisebank in het leven geroepen om het onderlinge
netwerk beter te ontsluiten. Je kunt de gegevens bekijken via
http://www.tropischebossen.nl/leden/expertisebank/. Het
eerste dat je dan zult zien is een invulscherm voor je
gebruikersnaam en wachtwoord omdat alleen leden toegang
tot de expertisebank hebben. Mocht je die vergeten zijn dan
kun je ze direct via de website opnieuw aanvragen en per
email ontvangen.

We rekenen weer op een stevige opkomst! Altijd goed om
elkaar weer te spreken en plannen te smeden voor goede
initiatieven ten behoeve van het tropisch bos! Zet de datum
alvast in uw agenda en zegt het voort ....!
Het VTB-bestuur
De Vereniging Tropische Bossen (als studiekring van het KLV)
heeft tot doel het creëren en onderhouden van een professioneel
netwerk en het instellen van een dynamisch en effectief platform
voor het verzamelen, kanaliseren en uitdragen van kennis en
informatie over tropische bossen. Dit wil de vereniging bereiken
door het stimuleren en faciliteren van contacten tussen mensen,
die vanuit verschillende achtergronden en posities,
geïnteresseerd zijn in duurzaam en maatschappelijk verantwoord
beheer van tropische bossen.
Adres VTB: postbus 124, 6700 AC, Wageningen,
info@tropischebossen.nl (ook voor info en aanmelden).
Website: www.tropischebossen.nl Deadline voor het inleveren
van artikelen voor de volgende nieuwsbrief is 3 maart 2006.
Redactie VTB-Nieuws: Paul Hillegers, André Koppe,
Henneleen Koppe-de Boo, Henk Lette en Paul Zambon.
Email redactie: nieuwsbrief@tropischebossen.nl
Drukker: Drukkerij Junior, Nijmegen.

In de expertisebank kun je leden opzoeken met expertise in
bepaalde vakgebieden of landen. Je kunt ook je eigen
gegevens invullen en wijzigen. De webcie heeft een heel
gemakkelijke en snelle interface ontwikkeld waar een deel
van de gegevens (zoals je adres) al instaan; in een paar
minuten voeg je je eigen expertises toe. Via de ledenlijst op
de VTB-website kun je meteen zien wie de expertisebank al
heeft ingevuld (d.m.v. een smiley achter zijn/haar naam).
Zoals je zult zien heeft nog niet iedereen zijn expertises in
ingevuld. Het succes van de expertisebank hangt voor een
groot deel af van het aantal leden dat zijn gegevens invult.
We willen jullie bij deze dan ook van harte aanmoedigen dit
te doen, en om iemand die je kent, en van wie je weet of ziet
dat hij/zij nog geen expertisegegevens heeft ingevuld, ook
aan te moedigen om dit alsnog te doen. Bij voorbaat hartelijk
bedankt!
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