Voorwoord eindverslag Congres

De redactie van Bosbouwvoorlichting is zo vriendelUk geweest een speciaal nummer ter beschikking te
stellen voor de weergave van de ,inleidingen die ge-

houden zUn op het congres dat op 18 en 19 september 1974 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
van Staatsbosbeheer In Utrecht is gehouden.
Om praktische redenen, maar ook omdat het gesprokene in een verslag niet goed tot zijn recht zou

komen, konden de levendige en vaak openhartige
discussies, die op de lezingen zUn gevolgd, helaas
niet worden opgenomen. Voor hen die dit tijdschrift

later nog eens in handen krUgen is het van belang
te weten in welk kader de lezingen wel'den gehouden
Ook zouden zonder enige toelichting de foto's

niet duidelUk zUn. Er volgt daarom hieronder een kort
overzicht van wat zich alzo heeft afgespeeld.
Het Congres had als roepnaam meegekregen:
"Leven mèt wortel en tak", en behandelde het thema "Bos, natuur en landschap in een dichtbevolkt
land". De behandeling van deze drie aspecten, die
tevens de drie vakgebieden van de Dienst Staats-

afgegaan door 'een diaserie over de lindeboom, On-

der de pastorale klanken van een Panfluit werd
hierin een beeld gegeven van de vele gebruiksmogelUkheden en functies die een enkele boomsoort
kan opleveren, waarbij echter steeds weer op de
voorgrond kwam hoe organisch materiaal zowel
bU leven als in de verwerkingsstadia telkens weer
een bron is van pure schoonheid.
Door deze serie werden de bezoekers vanuit de
roezige sfeer van de koffiekamer geconcentreerd

op het onderwerp van het congres, terwUI in de
laatste beelden, die waren gewijd aan een 500-jarige
lindeboom in de paleistuin te Soestdijk een overgang werd geschapen naar de eerste spreker van het
congres. Als zodanig kon de voorzitter, ir. M, G.

Wagenaar Hummelinck, aankondigen Zijne Koninklijke
Hoogheid de Prins der Nederlanden, die in zUn openingswoord blUk gaf van zUn persoonlUke belangstelling voor de behandelde onderwerpen.
Later zou de Prins uit handen van de directeur van

Staatsbosbeheer als aandenken een foto van de

bosbeheer aangeven, was in een nationaal kader
geplaatst. Toch ontbrak geenszins de aansluiting met
het wereldgebeuren. Dit kwam tot uiting in de

betreffende ·Iindeboom ontvangen.
De Minister van landbouw en Visserij, die daarop
een toespraak zou houden was verhinderd in ver-

inleiding van ZUne KoninklUke Hoogheid de Prins der
,Nederlanden, die het natuurbehoud op een mondiale
schaal behandelde en een laatste lezing van prof.

band met dringende EEG-besprekingen in Brussel.

Böttcher, die in zijn beschouwingen over het milieubeheer eveneens over de grenzen heeft gekeken.

De feestelUkheden begonnen eigenlUk al de avond
tevoren toen na toespraken van Mw, drs. A. M,
Janssens, directrice van het Centraal Museum,

HU werd vertegenwoordigd door Secretaris-Generaal
mr. G. van Setten, terwijl zijn rede werd weergegeven door de Directeur-Generaal voor de Landinrichting en de Visserijen, ir. S. Herweijer.

Tijdens de lunch en 's middags na afloop der lezingen konden de deelnemers een bezoek brengen
aan een zgn. milieumarkt. die In een der zalen van

en burgemeester H. J. L. Vonhoff, door de Directeur

de Jaarbeurs was opgesteld. Een 30-tal werkgroepen

van Staatsbosbeheer een speciale tentoonstelling

en instellingen liet hier in kraampjes of stands lets
zien over hun werk, Er zijn hierbij heel wat argumen-

geopend werd met als onderwerp "Landschap in
Utrecht". Hier was met hulp van de afdeling Landschapsbouw van Staatsbosbeheer een prachtige
collectie oude prenten van stad en platteland bij
elkaar gebracht, veelal vergezeld van een foto van de
huidige situatie ter plaatse. De bezoekers konden
bovendien kijken naar een voor deze gelegenheid
door leerlingen van de Rietveldacademie vervaardig-

de tekenfilm over het probleem van het milieubederf.
Het Congres telde ca. 950 deelnemers waaronder
130 studenten en ruim 60 journalisten.
De openingszitting van het congres werd voor-

ten, ideeën, geschriften en artikelen uitgewisseld. Ook
de onder het Staatsbosbeheer ressorterende instellingen, het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het

Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" lieten zich
niet onbetuigd.
Temidden van deze zelfde milieumarkt werd ook
de jubileumreceptie gehouden. Een groot aantal geschenken werd aangeboden en van enkele der

aanbieders zult u een foto in dit verslag aantreffen.
Op deze foto's die door de Cultuurtechnische Dienst
zUn gemaakt, zal de oplettende lezer bijvoorbeeld de
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vertegenwoordigers herkennen van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, De Schovenhorst,
de Landbouwhogeschool, de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging, de Bosbouwpraktijkschool,
Het Bosbouwproefstation "De Dorschkamp", de gemeente Ede en delegaties van het eigen personeel.
Talrijk waren ook de belangstellenden, die de
directie van het jubilerende Staatsbosbeheer persoonlijk hun gelukwensen kwamen aanbieden.
Het congres "Leven mét wortel en tak" werd door
dit alles niet alleen een kader voor een aantal
voortreffelijke Ie-zingen en interessante discussies,
maar ook voor een geanimeerd ontmoetingspunt voor

velen die het wél menen,met bos, natuur en landschap.
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