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Vereniging Tropische Bossen

Lustrumnummer:
10 jaar VTB!
VAN DE REDACTIE
Een speciale nieuwsbrief deze keer, bijna geheel
gewijd aan het VTB lustrumfeest van afgelopen 19
november. Een dubbeldik nummer met foto’s dat een
beeld moet geven van de activiteiten die dag en de
ontzettend gezellige sfeer die er in Burgers’ Zoo
heerste.

grote verscheidenheid aan achtergronden, visies en
ervaringen van de inmiddels 360 VTB-leden – het
hebben van een warm hart voor het Tropische Bos
dátgene is dat alle leden met elkaar gemeen hebben.
De plenaire sessie in het auditorium werd vervolgd
met een serie van drie reflecties door
respectievelijk een politica van D66 (Stientje van
Veldhoven), twee VTB-leden van het eerste uur (Kees
van Dijk en Herman Savenije) en een filosoof (Floris
van den Berg). Om 15.00 uur volgde de presentatie
van het Lustrumboek en werden de sponsoren
daarvan in het zonnetje gezet. Vervolgens reikte
VTB-lid Martinus de Kam namens de jury de eerste
prijs uit aan de winnares van de essaywedstrijd,
middelbaar scholiere Emma Laura Schouten uit
Haarlem, die daarna het winnende essay voorlas.

Deze editie van de VTB nieuwsbrief heeft niet de
intentie om de informatie uit het geweldige
lustrumboek te herhalen. Dat lustrumboek –
beschikbaar voor alle leden – geeft een goed beeld
waar de VTB vandaan komt en waar ze zich mee bezig
houdt. Eveneens geeft het veel informatie over wat
er inhoudelijk op de lustrumdag aan de orde zou
komen. Onze VTB nieuwsbrief wil slechts informeren
over het verloop van de dag, het lustrumfeest zelf.
We willen leden die aanwezig waren een blijk van
herkenning geven terwijl leden die er niet waren een
blik gegund wordt op wat ze gemist hebben.
Het was een groot succes en veel leden waren erbij
om dit tienjarig bestaan van de VTB te vieren.
Iedereen dus gefeliciteerd hiermee; veel dank aan
de lustrumcommissie en anderen die dit mogelijk
gemaakt hebben, en op naar het volgende lustrum.
DE VIERING VAN HET LUSTRUM
Het tweede lustrum van de VTB is goed gevierd met
een lustrumdag in Burgers’ Zoo op 19 november.
Vanaf 9 uur kon de ‘Zoo’ bezocht worden terwijl de
officiële opening van de dag gepland stond om 12 uur
in het Safari Meeting Centre. En jawel, om daar te
komen konden de 130 deelnemers een beetje in de
sfeer komen door ‘Burgers’ Bush’ te doorkruisen waar
de vochtige warme geuren, weelderige vegetatie en
exotische vogels bijdroegen aan het “we zijn er
weer”-gevoel van menig deelnemer. Na ontvangst met
koffie, thee en koek hield voorzitter Chris Geerling
de openingsspeech over het lustrumthema ”Hart voor
het bos” waarin hij benadrukte dat – ondanks de

* Voorzitter Chris Geerling opent de dag (HW)
Hierna werden de deelnemers uitgenodigd om uit te
zwermen over de informatiemarkt en/of actief deel
te nemen aan een discussieprogramma. Al met al
leverde dat beelden op van fraaie stands in de foyer
waar informatie en ervaringen gedeeld werden,
deelnemers die wegsnelden om een volgende
presentatie vooral niet te missen, interessante
presentaties en levendige discussies in de Knoeff
zaal en leden die met elkaar onder het genot van
hapjes en drankjes de nodige herinneringen
ophaalden.
Het reüniegehalte van deze dag was natuurlijk
duidelijk aanwezig!

Foto’s van de lustrumdag in dit nummer zijn gemaakt door
Harry Wilcken Design/Photography (www.harrywilcken.nl)
(HW) en Marnix Zambon/ MZ Photography
(http://dontony.deviantart.com) (MZ)
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Omstreeks 7 uur ‘s avonds liep het officiële
programma ten einde en volgde voor nog een
honderdtal aanwezigen een feestelijk en gezellig
diner in Afrikaanse tinten en smaken. Dit werd
muzikaal opgeluisterd door een bandje met
afwisselend repertoire (jazz, rock, bossanova, pop);
aan het eind van deze geanimeerde avond activeerde
dit enkele leden nog tot swingende bewegingen
alvorens met een voldaan gevoel huiswaarts te keren.

agenda is komen te staan. Dit hebben bosbouwers
altijd al gewild en toch lijkt het er op dat in de
nieuwe arena’s geen bossendeskundigheid nodig is.
Het tegendeel is echter waar. Tropische bosbouwers
zijn nodig zowel in de praktijk als in het beleid, om
maatschappelijke doelen en wensen te vertalen in
concrete maatregelen die het bos zelf betreffen.
Het voorstel wordt gedaan om binnen de VTB een
strategische discussie hierover te voeren die moet
uitmonden in een concreet actieplan.

De organisatie van deze goed georganiseerde en
geslaagde lustrumdag was in handen van de
lustrumcommissie: Wyb Jonkers, Wouter Leer en
Bernd Slesazeck, die op thema’s ondersteund werden
door andere leden. Dank aan allen voor de geweldige
inzet!
HET SEMINAR IN DE MIDDAG
En blok van drie presentaties volgde na de opening
van het lustrum. Hierin werd vanuit verschillende
perspectieven gekeken naar tropische bossen. D66
Kamerlid Stientje van Veldhoven beet als eerste de
spits af met een interactieve presentatie over
‘tropische bossen en politiek’. Zij gaf aan namens
D66 open te staan voor input vanuit de vereniging
voor besluitvorming in de toekomst. Hier kan dus
voor de VTB een duurzame samenwerking uit
voortkomen. Ze gaf uiteraard ook aan dat de plannen
van het huidige kabinet niet echt naar de wens van
D66 waren.

* Floris van den Berg legt uit over Tarzan (HW)
Filosoof Floris van den Berg gaf de derde inleiding
met als thema ‘De ethiek van de jungle’. Hij gaf aan
Tarzan eigenlijk te beschouwen als ‘eco-activist
avant la lettre’. Tarzan leefde in harmonie met de
natuur; hij nam niet meer dan hij eigenlijk nodig had
voor zijn directe behoefte.
Daarnaast wierp hij zich op als een beheerder van de
jungle. Hij beschermde zelfs de dieren en de jungle
tegen westerse invallers die de ongerepte natuur
wilden overmeesteren, door op dieren te schieten,
bomen te kappen en grondstoffen en diamanten te
zoeken.

* D66 Stientje van Veldhoven presenteert (HW)
Hierna was het de beurt aan Kees van Dijk en
Herman Savenije, beiden van Tropenbos
International, die een antwoord probeerden te
vinden op de vraag of anno 2010 de Nederlandse
tropische bosbouwer nog wel nodig was. Na de
constateringen dat er door o.a. door globalisering,
meer druk op het bos gekomen zou zijn bleek wel dat
het tropische bos steeds meer op de politieke

Echter, hoewel de kijkers van Tarzanfilms zich
inleven in de held, beseffen we te weinig dat we de
facto allemaal die brute mensen uit de steden zijn,
die de jungle komen leegplunderen.
Het is tijd om niet alleen romantisch weg te dromen
bij de Tarzanlegende, maar om zelf Tarzan te
worden.
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de relevante activiteiten als heel nuttig,
oftewel:“Door de VTB zie ik mijn vriendjes nog eens”.
Het opdoen van sociale en vooral ook nuttige
contacten is voor velen een belangrijk aspect. Ook de
jongere leden kunnen zich hierin vinden. Tijmen
Hoogendijk (student bos- en natuurbeheer aan Van
Hall-Larenstein) noemt het als eerste: “de VTB is

een organisatie voor het maken van contacten.
Verder was de’ tropical forest career night’ erg
nuttig. Het is goed om te horen over ervaringen die
je zelf nog niet hebt opgedaan”. Jaap de Vletter
* Kees van Dijk en Herman Savenije over tropische
bosbouwers in de toekomst (HW)

(docent tropische bosbouw bij Van Hall-Larenstein)
bevestigt dat de VTB een erg waardevol medium is
voor de studenten bij VHL. “Studenten kijken vaak

VTB’ers OVER DE VTB

op tegen de wetenschap maar binnen de VTB wordt
iedereen als gelijkwaardig gezien”. Collega Judith
Jobse (lecturer VHL) zegt hierover: “De ‘Are we on
the right track’ seminars en de ‘forest career nights’
zijn voorbeelden waarin de VTB zich duidelijk
manifesteert. Het maakt de vereniging heel nuttig
als netwerk, zeker ook voor studenten”.

De lustrumdag was natuurlijk de perfecte
mogelijkheid om eens te polsen hoe het eigenlijk zit
met de VTB. Gaan we wel met onze tijd mee? Zijn we
relevant? Wat betekent de VTB eigenlijk voor haar
leden? En, hoe zit het met de toekomst: wat
bespreken we over 10 jaar tijdens een dergelijke
happening? De nieuwsbriefcommissie ging op pad en
kreeg een aantal interessante inzichten. Een greep
uit de reacties...
10 jaar verder...wat heeft de VTB eigenlijk voor
jou betekend...?
Arienne Henkemans (groentherapeute) ziet de VTB
als een platform voor contact met collega’s
wereldwijd en als middel om voeling te houden met de
brede sector van tropische bosbouw. “Door de

uitwisseling van ervaringen en intervisie is de VTB
een perfect ‘medium’ om een kijkje te nemen in
elkaars keuken!”. Clara van Eijk Bos

* Burgers’ Bush: herkenning met deTropen (MZ)

(projectbeheerder bij ICCO en ‘deeltijd boer’ noemt
de sociale contacten, het professionele netwerk en

Herbert Diemont (adviseur Triple E) ziet de VTB
vooral als een vereniging die het nuttige en het
aangename verenigt: “De VTB is een

gezelligheidsvereniging waarbinnen op een zinnige
manier over bossen wordt gepraat. Dat heeft de VTB
sinds haar oprichting gekenmerkt. De combinatie van
gezelligheid en politiek lijkt erg effectief te zijn.
Het is een geweldige zaak dat er al meer dan 300
mensen lid zijn geworden van de VTB!
Last but not least verheugt Clara van Eijk Bos de
nieuwsbriefcommissie door het belang te melden van
het bestaan van de VTB-nieuwsbrief: “informatief en

leuk om bij te blijven als je eens een activiteit
gemist hebt”.

* VTB-leden: sociale netwerken (HW)
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weerspiegelt zich in de onderwerpen die in de
vereniging aan de orde komen. Zaken die nu spelen in
mijn werk, heb ik op de lustrumdag teruggezien, dus
het was zeker actueel en relevant”. Een aantal merkt

Maarre… is de VTB wel actueel? Waarom? Kun je
een voorbeeld geven?

“Ja, alles is bespreekbaar binnen de VTB, er is geen
verzuiling!” aldus Arienne Henkemans. Het lijkt erop

ook op dat de VTB een functie heeft om actuele
onderwerpen op de politieke en beleidsagenda te
krijgen. “Ambities om zich met de politiek bezig te

dat de meeste VTB-leden het hiermee eens zijn. De
VTB-leden hebben een zeer diverse achtergrond en
als gevolg daarvan is er ook een breed scala aan
thema’s die voorbij komen en besproken worden.
Jaap de Vletter geeft commentaar over de
actualiteit van het ‘ledenbestand’: “Er is een periode

houden passen in het beeld en de structuur van de
VTB”.

geweest dat ‘de oude garde’ overheerste maar
inmiddels zijn de grenzen doorbroken”. Freerk
Wiersum beaamt dit: “Net als in het bos, lijkt er
toch wel degelijk een verjonging op te treden onder
de leden”. Toch zijn er op bepaalde activiteiten
vooral bekende gezichten te zien. Hierover zegt
Tijmen: “Veel medestudenten hadden geen idee dat

deze dag er was, gewoon omdat ze het niet gezien
hadden. Dat is zonde natuurlijk, want anders zouden
er vast meer gekomen zijn. Ik denk dat dit soort
activiteiten het best kunnen worden gepromoot waar
het studenten direct bereikt: bijvoorbeeld op
blackboard op internet.”

* De registratie van de deelnemers (HW)
Rob Busink laat weten: “Ook al is de politieke invloed
gering, ik denk wel dat de VTB een belangrijke rol
kan spelen binnen Nederland door aandacht te
vestigen op tropische bossen. Dáár zit de
toegevoegde waarde van de vereniging. Huidige
politiek heeft bossen wel op de agenda staan, maar
als middel om bijvoorbeeld het klimaatprobleem aan
de pakken. Op die manier wordt het onderwerp
gevoelig voor one-issue politiek en ontstaat er geen
gedegen langetermijnvisie op bosbeheer”.
Een dag als vandaag is goed voor reflectie. Wat
bespreken we bijvoorbeeld op een lustrum over
tien jaar?’

* Derk de Groot en Pieter van Ginneken (MZ)
Als het op de inhoud aankomt, lijken de meeste leden
tevreden over de ‘actualiteit’. “Ik denk dat de VTB

“Dat is koffiedik kijken. Er is van alles mogelijk....
een evaluatie van het huidige klimaatbeleid en of de

inhoudelijk wel actueel is; tijdens de studiedagen en
discussies wordt altijd geprobeerd actuele en
vernieuwende thema’s te behandelen. Toch denkt
Clara van Eijk Bos ook dat het lastig is om als VTB
een standpunt in te nemen met betrekking tot
actuele thema’s. “Het is moeilijk alle leden te

raadplegen en met een grote diversiteit aan leden
tot een gemeenschappelijk gedragen standpunt te
komen” aldus Clara. Andries Polinder, sinds kort lid
van de vereniging, krijgt tijdens het lustrum in elk
geval het idee dat de VTB bij de tijd is. “Omdat de

vereniging gevormd wordt door de leden zal ook de
VTB met zijn tijd meegaan. Veel leden zijn immers
beroepsmatig actief met deze zaken en dat

* De zaal tijdens de presentaties (HW)
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*Panorama van de informatiemarkt (HW)
economische waarde. Daarbij komt dat een
aanzienlijk deel van de landbouwgronden wereldwijd
marginaal zijn en dat landbouw nog lang niet overal
efficiënt gebeurt. Het beslag op ruimte kan dus veel
kleiner zijn. Of nieuwe ontwikkelingen daar ook toe
leiden kunnen we wellicht over tien jaar vaststellen”.

(tropische) bossen daar iets aan gehad hebben? De
vraag van wie vastgelegd CO2 nu eigenlijk is. Nu
lijken vooral overheden aan de haal te gaan met
fondsen voor het vastleggen van CO2, terwijl de
bewoners van hun bos af moeten blijven. Gaat dit
gevolgen hebben voor de vrede?...of.....wellicht een
discussie over namaakhout en houtvervangers!” Jaap
de Vletter gelooft ook dat de thema’s moeilijk te
voorspellen zijn: “Onderwerpen zijn vaak cyclisch:

actie-reactie-balans opmaken-bezinning-aanpassing.
Verder zijn er natuurlijk nieuwe issues die dan door
de nieuwe dynamische garde kritiekloos worden
overgenomen als main focus….”
Rob Busink komt met een wat positievere boodschap:

“ik geloof erin dat we over tien jaar kunnen zeggen
dat het belang van bossen is erkend”. Tijmen spreekt
ook hoop uit: “Ik denk dat duurzaamheid steeds
belangrijker wordt. Ik hoop dat er over tien jaar
meer bereikt is dan nu; beter beheer van bossen en
meer legale houtkap”.

* Gezellig onderonsje (MZ)
Veel leden zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in
thema’s die dicht staan bij het werk dat ze doen.
Andries Polinder: “Uiteraard zal het gaan over hoe

De integratie van sectoren die met bossen te maken
hebben of die concurreren met de beschikbare
ruimte op onze planeet, is een thema dat vaker wordt
genoemd: Judith Jobse zegt hierover: “Ik verwacht

ver we gevorderd of achteruit gegaan zijn met het
duurzaam beheren van de bossen wereldwijd. Maar
zelf ben ik vooral benieuwd hoe de ontwikkeling zal
zijn in de bos- en houtsector met betrekking tot het
certificeren van bossen en de rol en/of positie van
de verschillende schema’s hierin. Zaken als het
gebruik van biomassa zal bij het volgende lustrum
ook nog wel een rol spelen, dus daar verwacht ik
zeker ook iets over”.

dat er over tien jaar vanuit de bossensector meer
aandacht is gekomen voor samenwerking met andere

Tot slot: welke prikkelende ideeën heb je om de
VTB een duidelijk profiel te geven in de komende
jaren?

“Het moet bovenal leuk zijn en blijven want men zit
niet op geneuzel te wachten! De initiatieven die de
VTB heeft getoond sinds haar oprichting waren
positief.” aldus Herbert Diemont. Sommige leden
noemen concrete ideeën voor de komende tijd: “Een
internationale uitwisseling tussen tropische
bosbouwers, digitaal of in levende lijve, om te zien of
zij er een vergelijkbare of juist verschillende ethiek
op na houden, wat hun benadering is en hoe hun
betrokkenheid is vanuit een andere sociale context”.

* Richard Sikkema vertelt over biomassahandel (MZ)

sectoren die beslag leggen op de leefruimte. Dat
betekent ook een meer integrale visie op bossen dan
die nu vaak wordt gehanteerd”. Herbert Diemont
sluit zich hierbij aan. “Er is nu grote behoefte aan
het behoud van bossen en het toekennen van een
economische waarde want de natuurlijke bossen zoals
die nu bestaan zijn geen grote drager van
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Of “Een buitenlandse excursie naar een
ontwikkelingsland (of een Oost-Europees land) om zo
veldbezoeken te koppelen aan actuele onderwerpen”.

richten en mensen vanuit andere disciplines dan de
bos- en natuurbeheersector uitnodigen om mee te
discussiëren over bossen en bosbehoud. 2011 is
uitgeroepen tot het jaar van het bos en dat lijkt een
prima aanleiding om hier ruchtbaarheid aan te
geven.”
ESSAY: “RED HET REGENWOUD”
Onder deze titel werd de jeugd aangespoord om
binnen het kader van het VTB-lustrum een essay te
schrijven (van maximaal 1500 woorden). Jongens en
meiden tussen de 13 en 18 jaar konden meedoen en
via verschillende media is deze mogelijkheid onder
hun aandacht gebracht. Er waren negen inzendingen.
Dat is niet veel, maar in ieder geval wel voldoende om
een winnares aan te kunnen wijzen. De jury
(bestaande uit Martinus de Kam, Saskia Linders en
onze voorzitter Chris Geerling) selecteerde voor de
eerste prijs het verhaal van Emma Laura Schouten,
16 jaar oud.
Onder de titel ”Het regenwoud” maakt zij ons
deelgenoot van het nut van het regenwoud en de
gevaren die het regenwoud bedreigen. Als oplossing
stelt ze voor om in ieder geval minder te kappen en
daarvoor moet er de juiste persoon opstaan die “de
wereld vertelt dat er meer nadelen dan voordelen
zijn aan het kappen van bossen”. En zo is het maar
net. Gefeliciteerd, Emma Laura!

* Frans Bongers en Caspar Verwer in gesprek (MZ)
Internationalisering lijkt leden erg aan te spreken:
“Met het oog op internationale studenten (waarvan er

heel veel zijn in en rond Wageningen) kan de VTB de
voorlichting wellicht in toenemende mate in het
Engels doen. Te denken valt ook aan het organiseren
van internationale activiteiten.” Tijmen vindt dat de
VTB sowieso meer zichtbaar kan zijn: “Ik denk dat
VTB haar naamsbekendheid kan vergroten, vooral
onder studenten”. Judith Jobse beaamt dit: “De
overdracht van kennis naar studenten kan wellicht
effectiever gebeuren binnen de VTB. Nu lijkt de
vereniging nog niet zozeer afgestemd te zijn op de
behoeften van studenten, en dat terwijl dat volgens
mij een erg mooie toegevoegde waarde zou geven aan
de VTB.

PRESENTATIE LUSTRUM-BOEK
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
VTB werd een speciaal lustrumboek samengesteld
“Hart voor het bos”. Dit boek werd tijdens het
lustrumfeest gepresenteerd en alle aanwezige leden
kregen een exemplaar mee naar huis.

Het is daarnaast ook interessant om te linken aan
andere vakgebieden/disciplines zodat tropische
bossen in een breder perspectief worden geplaatst”.
Als starter op de arbeidsmarkt zegt Andries:“Ik
hoop dat actuele onderwerpen regelmatig aan de
orde blijven komen en dat er veel ruimte zal zijn voor
het werken aan je netwerk. Voor startende mensen
zoals ik, is het erg interessant om van de ‘oude
rotten’ in het vak te horen met wat voor soort zaken
deze leden bezig zijn”.
Rob Busink voegt toe: “De VTB kan zich op publiciteit
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Oijen (Wageningen Universiteit), Willem Ferwerda
(IUCN-NL), Saskia Ozinga (FERN), Paul van den
Heuvel (de Koninklijke VVNH), Gerard Persoon
(Universiteit Leiden) en Paul Hol (FORM
International). Het boek wordt afgesloten met
informatie over de essaywedstrijd (‘De mening van
de jeugd’) en bijdragen over ‘Bos in het nieuws’.
Dit boek is een aanrader voor ieder VTB-lid en gratis
verkrijgbaar indien nog niet ontvangen op de
lustrumdag. Het kan besteld worden door overmaking
van 5 euro voor de verzendkosten op ING rekening
9432776 t.n.v. Vereniging Tropische Bossen, Postbus
124, Wageningen, onder vermelding van
“lustrumboek”. Binnen enkele weken zal Wyb
Jonkers, onze VTB ledenadministrateur, het boek
dan opsturen.

* Emma Laura Scholten ontvangt de 1e prijs uit
handen van Tinus de Kam (HW)
Het boek ziet er mooi en verzorgd uit en is
samengesteld door een redactie bestaande uit Tinus
de Kam, Bernd Slesazeck, Mirjam Tolkamp en
Marieke Wit. In de inleiding zet voorzitter Chris
Geerling een lustrumoverdenking neer; Herman
Savenije kijkt terug op de tijd voorafgaand aan de
VTB en haalt herinneringen op aan de tijd van
Stichting BOS. De vier eerdere voorzitters van de
VTB blikken terug en vele leden komen aan het woord
in de verschillende secties die volgen: ‘Wat doet de
VTB?’, ‘Het kleurrijke leven van een VTB’er’ en het
dubbelinterview van Kees van Dijk en Herman
Savenije onder de titel ‘Is er toekomst voor de
tropische bosbouw?’, een thema dat zij ook tijdens
de lustrumdag hebben gepresenteerd. Frans Bongers
gaat in op de biodiversiteit van bossen; Eric Arets
en Irene Visser richten zich op de klimaatdiscussies
van de afgelopen jaren in relatie tot bossen en
Debora van Boven bespreekt initiatieven voor
duurzame bosbouw.

* Wouter Leer overhandigt het lustrumboek aan de
sponsoren (HW)
DISCUSSIE EN INFORMATIEMARKT
Op de infomarkt presenteerden diverse organisaties
hun activiteiten. Door het huren van een stand
droegen zij bovendien bij aan de bekostiging van de
lustrumdag. Zowel het bedrijfsleven (FORM
International, GWZ, Control Union, de Sicirec Group
en Greenwood Import) als onderzoeksorganisaties
(WUR, Tropenbos) en NGOs (IUCN, VTB) waren hier
vertegenwoordigd.
Parallel aan de infomarkt werd een serie van zes
discussies gehouden van een half uur elk. Dit bood
enkele standhouders de mogelijkheid om dieper in te
gaan op hun thema’s, zoals Roeland de Korte van
Greenwood Import met ‘Solid Bamboo, het nieuwe
alternatief voor hardhout’ en Popko van der Molen
van de Sicirec Group met ‘Making profit with
ecological protection and repair’. Namens de
Wageningen-UR werden twee thema’s uitgediept:
‘Lokale reacties op bosbeleid in Bolivia en Ecuador’

Als klap op de vuurpijl is er aandacht voor
‘Toekomstvisies’ met daarin reflecties en
vooruitblikken door een negental VTB-ers afkomstig
uit verschillende organisaties. Leuke en interessante
bijdragen van Flip van Helden (Europese Commissie),
Ton van der Zon (NL Ambassade Accra), Mark
Diepstraten (Houthandel Wijma en Zn), Danielle van
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door Jessica de Koning en ‘Beheer van dorpsbossen in
de Hoorn van Afrika’ door Frans Bongers. De andere
onderwerpen varieerden van ‘Hernieuwbare energie,
internationale biomassahandel en duurzaam
bosbeheer’ van Richard Sikkema van de Universiteit
van Utrecht tot ‘Hout uit gemeenschapsbossen naar
de markt; lokaal bosbeheer in Kameroen’ door Wim
Sauwens van ICCO. Deze opzet bood de deelnemers
een goede afwisseling tussen deelname aan
interessante presentaties en gerelateerde discussies
en het verkennen van de diverse stands op de
infomarkt. Rond de informatiemarkt, was het zo goed
als onmogelijk om je niet gezellig te onderhouden
met vrienden en bekenden: met een drankje in de
hand vloog de tijd voorbij.

‘Forests for People’. Speciaal voor dit bijzondere
jaar is een logo ontwikkeld. Dat dit logo een beetje
op een kerstboom lijkt komt ongetwijfeld door de
tijd van het jaar.

Activiteiten die binnen dit kader in 2011 gepland worden
kunnen worden aangemeld bij de speciale website van
IYOF 2011:
http://www.un.org/en/events/iyof2011/index.shtml
Uiteraard vinden jullie hier nog meer informatie.
Heeft de VTB na dit intensieve lustrumjaar nog
voldoende energie over om hier speciaal activiteiten
voor ontwikkelen? Ook daar mag onder de kerstboom
over gemijmerd worden.
We wensen alle leden en hun dierbaren veel rust en
warmte tijdens de kerst en een heel goed 2011 voor ‘Bos
en Mens’.

* Het feestelijk diner ter afsluiting van de lustrumdag
(MZ)

2011 INTERNATIONAAL JAAR VAN DE
BOSSEN
Het jaar 2010 is bijna afgelopen. Het internationale
jaar van de biodiversiteit. Wat is de balans? Heeft
het de biodiversiteit wat opgeleverd? Rond de Kerst
moet daar onder de boom en ballen maar over
doorgemijmerd worden, maar lang hebben we niet.

De Vereniging Tropische Bossen 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.

Vanaf 1 januari begint – voor onze tropische
bossengeïnteresseerden natuurlijk uiterst belangrijk
– het ‘Internationale Jaar van de Bossen’. Al in 2006
is dit speciale Bossenjaar 2011 uitgeroepen per
resolutie van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties.
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Het doel hiervan is om mensen bewust te maken van
het duurzaam beheer, het behoud en duurzame
ontwikkeling van alle bostypen. Gecoördineerd door
de VN via de UNFF (United Nations Forum on
Forests) worden er wereldwijd activiteiten
georganiseerd die tegemoet komen aan het thema

postbus 124, 6700 AC, Wageningen
vereniging@tropischebossen.nl
www.tropischebossen.nl
Paul Zambon, Henk Lette, Caspar
Verwer, Charlotte Floors
vtbnieuws@tropischebossen.nl
André Koppe, Henneleen Koppe-de Boo
Drukkerij Junior, Nijmegen
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