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VERSLAG ERASMUS+ FOREST BOOST. 

 
Maandag 26/09: Met een rugzakje vol nieuwsgierigheid veilig en wel geland in Tallinn.  

Honger! Maar eerst een gemoedelijke ontvangst door Kerli. Gauw iets eten in de plaatselijke 

‘Burger King’. Soit, na het verorberen van een ‘foute’ maaltijd ontvangen we de Poolse 

delegatie en reizen we meteen verder naar ons hotel. Een prachtig historisch pand aan de 

rand van het oude Tallinn. 

 

Veel tijd om te ‘installeren’ was er niet 
want we werden prompt uitgenodigd 
voor een ‘guided tour’ door de 
hoofdstad met als afsluiter een ‘Estse’ 
maaltijd in een geprezen restaurant. 

Na wat improvisatie om van een 
tweepersoonsbed twee comfortabele 
eenpersoonsbedden te maken, 
konden we eindelijk … slapen. 

Dinsdag 27/09 

Op dinsdag stond een bezoek aan een staatskwekerij van, voor hun bosbeleid, belangrijke 

boomsoorten op het programma: Sparren (var), dennen (var) en berken. Tegelijkertijd leerden 

we dat ook de Estse overheid oplossingen moet bedenken tegen de opwarming en dus ook 

tegen de invasie van de ‘letterzetter’. 



  

In de namiddag lieten we ons gewillig op sleeptouw nemen door een gedreven natuurgids in 

het ‘Endla looduskaitseala’. Een uniek laagveengebied met een unieke vegetatie. Een héél 

klein beetje vergelijkbaar met onze Hoge Venen maar dan net boven zeespiegelniveau, zoals 

heel Estland trouwens. 

   

Woensdag 28/09 

 

Na een ‘royale’ nachtrust in de ‘Manor house’ en 
een inspirerend ontbijt in de kantine van de 
school werd met een terechte fierheid de school 
voorgesteld! De Luua Metsanduskool! De enige 
‘bosbouwschool’ in Estland. ‘De’ bosbouwschool 
in Estland! 

 



We werden als Belgische delegatie van een 
‘Tuinbouwschool’ overweldigd met de 
opleidingsfaciliteiten van ‘de’ 
bosbouwschool.  
Een apart lokaal ‘met atelier’ voor het ‘leren 
omgaan’ met, het ‘onderhoud van’ en het 
‘herstellen van’ ‘klein’ gereedschap. 
Wanden vol met instructies, onderdelen, 
montage- en demontage, … van 
kettingzagen en bosmaaiers. 

 

Een apart lokaal met ‘simulators’ van de 
laatste nieuwe ‘harvesters’ en 
‘forwarders’ van diverse constructeurs. 

Een apart lokaal ‘met atelier’ voor het 
leren wat ‘statische hydroliek’ betekent 
en het leren vervangen van 
‘drukleidingen’. 

 

 

Lokalen ‘met atelier’ om een ‘processorkop’ uit 
mekaar te halen en dus mankementen te kunnen 
herstellen, lokalen waar studenten kunnen 
oefenen met een forwarder, waar ze zelf 
ondervonden problemen met bosbouwmachines 
kunnen aankaarten, uitleggen en samen met 
medestudenten ervaringen kunnen delen. 

… een aparte ‘school’!  
 
’s Namiddags worden we uitgenodigd om een 
lezing bij te wonen van Phd Jaan Liira1.  
Zéér inspirerende mens!  
Hij bekijkt, legt uit, op een vanzelfsprekende 
manier, onze impact op de wereld door een 
‘vanzelfsprekende’ bril. Waarom is dat niet item 
nr 1 in het ‘nieuws’ van elke dag!? 

Donderdag 29/09 

De presentaties van de verschillende delegaties werden in sneltempo afgewerkt want het leek 
ons veel interessanter om op het terrein ‘sustainable forest management’ aan het werk zien!  

 
1 Universiteit van Tartu  ·  Instituut voor Ecologie en Aardwetenschappen 

https://www.researchgate.net/institution/University_of_Tartu
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Tartu


Zo bezochten we een laatstejaarsstudent, bezig met 
een ‘dunning’ in het allerlaatste nieuw model van een 
‘John Deere’ harvester. 
 
Er waren maar weinig vragen waarop hij het antwoord 
niet wist. Het waren dan ook vragen die totaal niet in 
relevantie te brengen waren met ‘ons’ natuur- en 
bosbeheer en dat van hen. 
 
 
 
 
https://estply.com/en/ 

 

 

Onder de indruk afdruipend grepen 
we onze spullen bij elkaar en trokken 
we naar een ‘multiplex-fabriek’.  
 
Nog nooit zoveel ‘Berk’ bij mekaar 
gezien! Terwijl berk bij ons als een 
pionier met weinig ‘economische’ 
doch wel met ‘ecologische’ waarde 
wordt behandeld, is het in het 
‘noorden’ ‘de’ houtsoort! Berk is 
voor de ‘Baltische landen’ wat bij ons 
Beuk en Eik is. (Ikea) ? 

Om de dag af te ronden gingen we nog langs in het hoofdkwartier van de Estse ‘ANB’. Wat we 
hier leren is dat net zoals elders in Europa je moet inzetten op en opboksen tegen, 
wetenschappelijk ondersteunde ‘ingrepen’ en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Een 
moeilijke oefening! We lieten de opgedane kennis en nieuwe inzichten bezinken tijdens een 
wandeling door de tweede stad, universiteitsstad van Estland: Tartu. 

Na het heerlijke avondeten in de ‘Gunpowder Cellar of Tartu’, een historisch pand met een 
‘explosief’ verleden werden er … mogelijkheden afgewogen, afspraken gemaakt, … banden 
gesmeed! 

Vrijdag 30/09: Avontuurlijke terugreis naar België! 

  

https://estply.com/en/


En … wat hebben we geleerd? 

• Estland is ongeveer 1.5x groter dan België. Er wonen ± 1 323 000 mensen waarvan ± 

440 000 in Tallinn en ± 150 000 in Tartu, de tweede (universiteits-)stad van Estland. Tijdens 

het academiejaar verblijven er ± 300 000 mensen. In België wonen ± 11 700 000 mensen!!!) 

Dit stemt tot nadenken). 

• Estland is voor 51% ‘bedekt’ met bos. België voor 22.5% waarvan amper 2.3 % Vlaanderen 

deel uitmaakt. 

• Hout is ‘de’ grondstof van Estland. 

• Ze gaan zeer geraffineerd om met hun ‘rijkdom’. Hout betekent voor de Esten ‘leven’! 

Energie (verwarming), bouwmateriaal, verwerking en export (tewerkstelling) van 

afgewerkte producten (vooral multiplex) (inkomsten). 

• De overheid investeert in het behoud en in het bedenken van oplossingen voor het 

veranderende klimaat om hun ‘rijkdom’ te vrijwaren, garanderen. 

• Net zoals in de meeste West- Europese landen moet de ‘State Forestry’ (bij ons ANB) 

opboksen tegen een groeiende menigte ‘onwetende activisten’ bij elke ‘wetenschappelijk 

onderbouwde’ activiteit die ze ondernemen in hun bosbeheer.  

DUURZAAMHEID in Estlands bosbeheer 

• Vermits ‘hout’ hun voornaamste ‘grondstof’ is, zetten ze dus ook alles op alles om dat te 

behouden.  

• De afgestudeerden zijn tegelijkertijd naast ‘ontginners’ ook ‘beheerders’!  

• Elke afgestudeerde is tegelijkertijd een ‘bevoorrader’ van de economie alsook een 

‘beheerder’ van de ‘natuurlijke rijkdom’ en de economie. 

Verschillen Gelijkenissen 

• Estland leeft dankzij zijn bossen! België 
doet aan beheer en ‘instandhouding’ van 
wat we hebben. 

• De netheid: In Estland vind je geen vuiltje 
op de grond, niet in de school en niet in 
de rest van het land! Chipszakjes 
(verpakkingen allerhande) en of 
sigarettenpeuken gaan netjes in de 
voorziene vuilbakken. Geen ‘vieze’ 
speelplaats, geen bermen vol ‘wegwerp’! 

• We zijn beiden zeer actief wat betreft 
‘duurzaamheid’; 

• opvangen van regenwater 

• opslaan van ‘zomerwarmte’ om te 
gebruiken tijdens de winter 

• slimme verlichting 

 

Verslag Johan 

#Erasmusplus#dewijnpers#forestboost 


