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Vereniging Tropische Bossen

De rol van de spin is als serviceverlener voor leden,
een doorgeefluik van kennis en ervaring naar buiten
en een opinievormer in de sector waarbij het
onderling uitwisselen van kennis, samenwerking met
anderen en beleidsbeïnvloeding belangrijke
kenmerken van de vereniging moeten worden.

VAN DE REDACTIE
Na de eerste “tropische weken” van dit jaar werd
het hoog tijd voor het eerste nummer van VTB
nieuws. We hebben de gelegenheid te baat genomen
om de nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken door
te experimenteren met een iets andere opmaak, een
ander lettertype en afwisseling van kortere en
langere tekstfragmenten. Aan een aantal leden is
gevraagd in het kort hun mening te geven op de
meerjarenvisie van de VTB en welke rol zij de
komende 5 jaar voor de VTB zien weggelegd. Deze
zijn terug te vinden in de kaders. Uiteraard begint
het eerste nummer ieder jaar met een verslag van de
ALV, ditmaal met bijzondere aandacht voor de
presentatie over bossen en politiek van mevrouw
Liesbeth Spies (woordvoerder milieubeleid voor het
CDA in de Tweede Kamer). Verder in dit nummer een
kort berichtje over een aantal “zoekgeraakte leden”
en de studiedag 2007 en tot slot de gebruikelijke
nieuwtjes in de rubriek “Wie, Wat, Waar?”
Veel leesplezier!

Om de doelen te halen worden er per rol een aantal
prioriteiten gesteld voor de periode 2007-2012. De
serviceverlening aan de leden is belangrijk voor de
vitaliteit van de vereniging. Hiervoor zullen
bestaande activiteiten versterkt worden en op basis
van behoeftepeilingen zullen nieuwe initiatieven
geïnitieerd worden. Om een effectief kennisplatform
te kunnen vormen is interne uitwisseling van kennis en
expertise erg belangrijk. Om deze functie te
versterken is het nodig dat we een multidisciplinair
en multi-generationeel netwerk zijn en daarom zal er
extra aandacht gegeven worden aan het binnenhalen
van leden met binnen de VTB ondervertegenwoordigde expertise. Om als VTB ook een duidelijk
gezicht naar buiten te krijgen en inhoud te geven aan
de doelstellingen van de vereniging zal deze kennis en
expertise vervolgens ook uitgedragen moeten worden
door de leden. Dit kan door middel van individuele
VTB leden, bestaande VTB kanalen en externe
kanalen.

ALV 2007
Zoals inmiddels een goede traditie aan het worden is,
werd de ALV (9 februari j.l.) ook dit jaar
voorafgegaan door een inhoudelijk programma over
bossen en politiek, waarover elders meer te lezen
valt. Met 30 leden was de ALV niet echt druk
bezocht, maar hierdoor was er wel veel ruimte voor
discussie. Na de gebruikelijke presentaties van het
bestuur en de commissies volgde de presentatie van
de nieuwe meerjarenvisie voor de periode 20072017. Het bestuur heeft hier in 2006 in
samenwerking met een gevarieerde groep leden aan
gewerkt. Het doel van deze nieuwe MJV is om de
identiteit van de vereniging duidelijker te krijgen,
richting te geven voor de toekomst en meer leden te
mobiliseren.
De uitgangspunten hierbij waren de statuten (wie
zijn we, wat is ons doel), dat we verder kunnen
bouwen op 6 vitale jaren VTB en ervoor moeten
zorgen dat de vereniging zowel sterk naar binnen
blijft als sterk naar buiten wordt. De visie van het
bestuur is dat de VTB over 10 jaar een spin in het
web van de tropische bossensector in Nederland is.

Om een effectieve rol als opinievormer te kunnen
spelen moeten we (veelvormige) meningen geven over
actualiteiten en bijdragen aan beleidsbeïnvloeding.
Uitgangspunt hierbij is dat de VTB een vereniging is
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tropische bossen in relatie tot de politiek. Dit deed
hij aan de hand van een RS-foto van de
Ivoorkust. Deze foto toonde hoe gefragmenteerd
het bosareaal in de Ivoorkust is. Een groot groen
(=bos) vierkant blijkt een Nationaal Park (NP) te zijn.
Goed geconserveerd zou je denken, maar als je dit
NP op de grond zou gaan bekijken, zou je zien dat
het leeg is. Er is geen olifant meer te bekennen,
omdat er duizenden stropers actief zijn. De
cacaoteelt viert er hoogtij en dan te bedenken dat
Amsterdam de grootste invoerhaven is van cacao.
Voorts geeft de vrouw van de president gewoon
opdrachten om bomen uit het NP te kappen. Een
illustratief voorbeeld van de invloed van de politiek
op bossen. Recente publicaties mogen dan wel
aangeven dat het totale oppervlakte van het bos
toeneemt, feit blijft dat nog steeds 95% van dat
areaal onbeschermd is!

waar ruimte is voor veelvormige meningen die ook als
dusdanig naar buiten kunnen. Het bestuur is van plan
een aantal nieuwe activiteiten te initiëren, zoals een
actualiteiten coördinator, het instellen van
kerngroepen waarin specialisten op een bepaald
gebied ad-hoc aan actuele thema ’s werken waarbij
ook leden in het buitenland een actieve rol kunnen
spelen en het deelnemen in externe discussiefora.
Specifieke activiteiten zullen verder gedetailleerd
worden in jaarplannen.

De VTB is interessant zoals elke vereniging interessant
is. Je ziet elkaar weer eens. Als het meezit kun je ook
nog eens met elkaar op stap. Ik schrijf me dus alvast in
op de excursie die Leffert Oldekamp hopelijk alsnog
gaat organiseren in Zuid Amerika. Zo`n vereniging kan
ook meer doen. Wat mij aangaat antwoorden geven op
vragen die er wèl toe doen. Een paar voorbeelden.
Waarom werkt FSC goed in landen waar geen ontbossing
is? Hoe moet het met die honderden miljoenen mensen
die afhankelijk van het tropisch bos voor hun inkomen,
als er geen duurzame economische exploitatie van
tropisch bos mogelijk is? Hoe moet het met het
legaliseren van hout, zolang illegaal hout meer opbrengt?
Waarom wordt oliepalm niet gewoon buiten het bos
aangeplant waar land genoeg is?

In de politieke programma’s van de drie
regeringspartijen was ‘bos’ of daaraan gerelateerde
thema’s jammer genoeg niet echt een issue. Gelukkig
hadden we eind 2006 een brief waarin het
bedrijfsleven de politiek opriep meer aandacht te
geven aan de milieuproblematiek. Milieu is nu echt
een speerpunt geworden. In het regeringsprogramma
“samen werken, samen leven” staat zelfs de meest
ambitieuze milieudoelstelling van een kabinet ooit.
Hoe is dit te verklaren in het licht van de eerdere
niet milieu gerichte verkiezingsprogramma’s?

Herbert Diemont

Na afloop van de presentatie volgde een levendige
discussie waarin het bestuur veel nieuwe suggesties
en ideeën voor verbeteringen ontving. Hiermee zal
het bestuur de komende maanden proberen om de
MJV verder uit te werken en concreter te maken.
Mochten jullie nog verdere suggesties hebben voor
verbeteringen of ideeën voor activiteiten die passen
binnen de MJV, laat deze dan aan het bestuur weten.
De MJV 2007-2017 is te vinden op de ledenpagina’s
van de VTB website.

Tja, vraag je aan een ex-coördinator van de
studiedagcommissie hoe die de VTB wil zien over 5 jaar,
dan luidt het antwoord natuurlijk dat die studiedag een
belangrijke plaats inneemt. Een dag waar VTB-ers uit
het buitenland hun verlof voor opnemen. En een dag waar
veel vervolg op komt via allerhande activiteiten. Dat
maakt ons als VTB een stuk bekender, ook buiten de
gangbare kringen, waardoor er een vraag ontstaat naar
advies. De expertisebank wordt druk geraadpleegd, de
ingeschreven personen hebben het te druk om aan die
vraag te voldoen. We schakelen vaker studenten in van
allerhande opleidingen, waardoor het Tropisch Bos weer
meer in de picture komt en studenten in spe de
gerelateerde opleidingen platlopen. Met als gevolg een
drukte van belang op ALVs, thema-avonden en
netwerkborrels. Proost.

Eric Arets
BOSSEN EN DE POLITIEK
Het inhoudelijke deel van de Algemene
Ledenvergadering van de VTB was dit jaar gewijd aan
de relatie tussen bossen en politiek. Mevrouw
Liesbeth Spies, lid van de Tweede-Kamerfractie van
het CDA, was speciaal hiervoor naar Ede gekomen om
hierover met de VTB-leden in discussie te gaan. Zij is
eerste woordvoerder milieubeleid voor het CDA in de
Tweede Kamer.

Michel Ridder

Mevrouw Spies kan moeilijk uitleggen waarom deze
omslag heeft plaatsgevonden, maar vindt het
belangrijk dit ‘momentum’ te gebruiken. Er zijn veel
positieve ontwikkelingen te noemen zoals de recente
ontwikkelingen in een aantal staten van de VS,

Professor Frans Bongers faciliteerde dit gedeelte en
leidde de discussie in met een schets van de
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biodiversiteitsbehoud. Voor deze 0,1 zou de
armoedebestrijdingseis moeten komen te vervallen
zodat het geld effectiever ingezet kan worden voor
biodiversiteitsbehoud.

de gesprekken die met diverse productielanden
worden gevoerd over illegale kap en de 20% CO2
emissie reductie doelstelling van Europa.
Wat kunnen we nu als Nederland doen? We zijn ten
eerste een gidsland. We geven het meeste geld uit
aan ontwikkelingssamenwerking (OS) en doen dat op
twee manieren: we financieren lokale projecten en
zitten daarnaast ook aan de mondiale
onderhandelingstafels. Verder kunnen we een
importverbod instellen voor illegaal hout. Helaas zal
het moeilijk zijn om in de regeerperiode een
Europees importverbod te realiseren, maar de
overheid heeft voor zichzelf de doelstelling om in
2010 alleen nog maar duurzaam geproduceerd hout in
te kopen.

Als student bos- en natuurbeheer aan de Wageningen
Universiteit werd mij gevraagd om mijn mening over de
rol in de toekomst van de VTB te geven. Ik hoop op een
betere bekendheid van de VTB onder de studenten en
hiermee het grote nut dat aan de VTB te beleven is.
Hiermee doel ik op het kennisnetwerk van bos en
natuurbeheerders en andere disciplines binnen het
terrein van onze studie en persoonlijke interesses. Je
kunt op die manier goed aan bepaalde kennis komen over
een bepaald vakgebied of zelfs aan een stageplek of
misschien helpt het zelfs aan een toekomstige werkplek.
Het internet, met name de email is een erg geschikte
functie om elkaar te bereiken, echter als je eenmaal lid
bent van de VTB. Dit is ook een taak van de studenten
zelf. Met name de studieverenigingen, waaronder WSBV
Sylvatica van bos- en natuurbeheer, kunnen een
steentje bijdragen door informatieavonden te houden
over de VTB, de organisatie en de verhalen van de
leden. Het contact tussen studenten en het
professionele netwerk van de VTB blijft belangrijk om
up to date te blijven.

Omdat de drie regeringspartijen op het gebied van
milieu niet erg ver uit elkaar liggen, waren er geen
pijnpunten bij de totstandkoming van het
coalitieakkoord. Op het gebied van de uitvoering wel:
het CDA wil alles in Europees verband doen in

Het woud van mijn dromen

Mirjam Tolkamp
De VTB gaat de weg op van stevige netwerker. Het is de
vrijplaats waar je alle meningen tegenkomt en de jouwe
onbekommerd kunt slijpen aan de steen van je
veronderstelde tegenstander. De VTB is dus te vinden
op bijeenkomsten van bijvoorbeeld banken die hun goed
bedoelde teakbeleggingen slijten, SHELL die investeert
in bio-energie ten koste van voedsel en bossen. De VTB
heeft ook gezag bij de antropologen van het Nederlands
Centrum voor Inheemse Volkeren. Via de - inmiddels
deels Engelse - website komen er vragen van donoren
naar aanvullende expertise uit Nederland. Immers, hier
lopen goed opgeleide anti-pygmeeën rond, die dankzij
hun rijzige gestalte een goed zicht hebben over het bos,
en knagers aan dat bos al van verre zien aankomen en
snappen wat die willen en waarom. VTB-ers komen dus
het bos uit, verbinden mensen en hun belangen,
verbinden ervaringen met boswetten uit verschillende
(concentratie)landen en genereren daardoor weer nieuwe
kennis.

Ten slotte hebben we nog een paar tips gekregen
over hoe we belangrijke thema’s naar voren kunnen
schuiven. Zoek bondgenoten in internationaal
verband, waardoor je lobby krachtiger wordt. Spring
niet in op ‘hypes’, maar breng iets wat nog niet
bekend is, maar politiek wel zeer interessant.
Kamerleden kunnen het beste rechtstreeks benaderd
worden, maar zorg dat als je een afspraak hebt
geregeld, dat je weet wat je wilt. Houdt uw agenda
dus een beetje dun die dagen!
SOEKMEKAAR
Soekmekaar is de naam van een plaatsje in de
Northern Province (voormalig Transvaal), ZuidAfrika, met coördinaten Lat. 23o28'60 '' en Long.
29o55'60 E. De omgeving van Soekmekaar bestaat
uit ruig terrein, met bergen en kloven, waarin het
niet altijd even gemakkelijk is om contact te houden
of elkaar (terug) te vinden. De kans bestaat te
verdwalen met alle gevolgen van dien, gevaren liggen
op de loer ....en alléén is maar alléén!

Wim Dijkman

tegenstelling tot de PvdA.
Vanuit de VTB-leden kwam de klacht dat de huidige
vermenging van de doelstellingen voor
armoedebestrijding en biodiversiteitsbehoud bij de
toekenning van gelden in de praktijk heel wat
problemen oplevert. Zo lopen bijvoorbeeld
onderhandelingen met Brazilië over biodiversiteitsbehoud hierop stuk. Van de 0,8% die
gereserveerd is voor OS, is 0,1 bestemd voor

In deze rubriek willen wij uw medewerking vragen om
de coördinaten van enkele VTB-leden van wie wij
enige tijd geen levensteken meer hebben vernomen,
en van wie het adres in ons bestand mogelijk niet
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026-4742276, per e-mail: Wyb.Jonkers@wur.nl of
via de postbus van de VTB (PO box 124, 6700 AC
Wageningen). Wyb: van harte welkom en alvast
bedankt voor je inzet!

meer klopt. Indien u ons aan het actuele e-mail
adres, postadres of telefoonnummer van één of
enkelen van hen (of van hun contactpersonen) kunt
helpen zijn wij u zeer erkentelijk! Laat dit dan even
weten aan onze administrateur.

In de vorige VTB nieuwsbrief werd aangekondigd dat
onder diegenen die tot 31 December j.l. hun gegevens
in de expertisebank zouden zetten, een
IRIS-cheque ter waarde van 30,- euro verloot zou
worden. De gelukkige winnaar van die cheque is
geworden: Wim Tolkamp. Voor de anderen overigens
niet getreurd: het zou zo maar kunnen dat deze actie
nog eens herhaald gaat worden in de loop van het
jaar. Schrijf uw gegevens dus vast in. Dat duurt
slechts 5 minuten en kan zowel voor u als voor de
VTB van belang zijn.

Help ons (en hen) het contact te herstellen met:
E. Aalders, A. Amasi, N. Breteler, K. Broker, A.W.
Bokkestijn, J. de Constant Rebeque, E. Elzinga , S.
van den Ende, R.C. van Koppen, T. van Laar, J.W.
Nibbering, W.P. Stuulen, J. Westerink-Petersen, R.
Wielaard, M.A. de With, S. van Wijdeveen.
STUDIEDAG 2007
De Studiedagcommissie is weer hard aan het werk
om de studiedag van dit jaar voor te bereiden.
Deze zal eind september, begin oktober gehouden
worden. Houd daarom 28 september en 5 oktober
maar vast vrij in je agenda!

Eén van onze VTB-leden van het eerste uur, Cathrien
de Pater, is op 27 maart jl na reeds jaren lang als
afgestudeerde in de tropische bosbouw gewerkt te
hebben, ook aan de Radboud Universiteit Nijmegen
afgestudeerd. Bij de Faculteit Religiewetenschappen
heeft zij zich verdiept in de religieuze en spirituele
drijfveren voor bosbeheer. Wij willen Cathrien van
harte feliciteren met het behalen deze dubbele
graad.

Het thema dit jaar is: “Changing perspectives and
future scenarios in tropical forest management”.
Het belooft weer een interessante dag te worden!
Een groep van (bijna) gepensioneerde bosbouwers zal
hun visie op de ontwikkelingen in de bosbouw van de
afgelopen decennia met ons delen en daarmee ook
aangeven welke onderwerpen van belang gaan worden
voor de toekomst.

Op 10 april jl. werd er door het ministerie van LNV
een BBI-middag georganiseerd in het VNO-NCW
gebouw in Den Haag. Een ambtelijke versie (zonder
bijlagen) van het Concept Beleidprogramma
Biodiversiteit Internationaal 2007-2011 was de basis
van de besprekingen van de middag. Henk Lette
heeft een verslag geschreven over deze middag en
de stand van zaken betreffende het BBI-2. Dit
verslag is te vinden op de website van de VTB.

Daarnaast zullen we aan een groep studenten vragen
de ‘visie op het verleden’ met literatuur te staven en
te achterhalen wat de ‘driving forces’ waren. En ze te
vragen de 4 scenario’s van het RIVM (mondiale
markt, veilige regio, mondiale solidariteit, zorgzame
regio) te vertalen naar tropisch bosbeheer. Welke
consequenties hebben elk scenario voor tropische
bossen, het beheer daarvan en de rol van ons als
tropische bossenexperts.

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,
vereniging@tropischebossen.nl (ook voor info en aanmelden).
Website: www.tropischebossen.nl
Deadline voor het inleveren van artikelen voor de volgende
nieuwsbrief is 15 juni 2007.
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.

Kortom: leren van het verleden en ons voorbereiden
op de toekomst! Een echte scenariodenker zal ons
aan de hand nemen en onze voorzitter zijn op deze
dag.
WIE WAT WAAR?
Tijdens de afgelopen ALV is Wyb Jonkers officieel
tot nieuwe administrateur van de VTB benoemd. Wyb
zal zich, net zoals zijn voorganger Rein Poels,
inzetten voor ondermeer het actualiseren van het
ledenbestand, het innen van de contributie en het
voorbereiden van mailings, waaronder die van de
VTB-nieuwsbrief. Wyb is te bereiken onder telefoon:
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