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Thema Studiekringdag
KNBV: Bosgeschiedenis
De Studiekring van de KNBV houdt op vrijdag 26
september een studiedag met als titel Bosgeschiedenis over de historische ontwikkelingen in bos en
bosbouw in Nederland. Aansluitend zal op zaterdag
27 september een excursie gehouden worden.
De studiedag wordt gehouden in Wageningen. De
volgende sprekers zullen hun medewerking verlenen:
- Max Zevenbergen (student WUR, leerstoelgroep
Bos- en natuurbeleid) over de geschiedenis van de
discussie over de zelfvoorzieningsgraad van hout
- dr. Ute Sass-Klaassen (Stichting RING en Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Bosecologie en

Bosbeheer) over dendrochronologie en houtgebruik
in de loop der eeuwen
- prof. Klaas Bouwer (em. professor Milieukunde,
Universiteit Nijmegen) over de gebruiksgeschiedenis van Nederijkswald bij Nijmegen
- Markus Feijen (student Wageningen Universiteit,
leerstoelgroep Bosecologie) over de plaats van de
eik in de bosontwikkeling
- prof. drs. Jelle Vervloet (Wageningen Universiteit,
historisch geograaf en Alterra) over Bos en bosbouw in context van historische landschapsontwikkeling
- drs. Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes)
over de bosgeschiedenis aan de hand van bosrelicten o.a. op de Veluwe
- ir. Cis van Vuure (Wageningen Universiteit en
Researchcentrum) over de oeros in het oerbos.
De dagvoorzitter is Prof. Heiner Schanz (Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid)
De leden van de KNBV hebben inmiddels een aanmeldingsformulier ontvangen. Vergeet dit niet voor 5
september in te zenden! Niet-leden kunnen een aanmeldingsformulier toegezonden krijgen via het secretariaat KNBV, Colijnplein 20,2555 HA Den Haag.
De kosten voor de studiedag op 26 september zijn:
- Leden KNBV: € 35 (incl.lunch) of € 20 (excl. lunch)
- Niet-leden: € 45 (incl. lunCh) of € 30 (excl. lunch)
- Studenten: € 25 (incl. lunch) of € 10 (excl. lunch)
De kosten voor de excursie op zaterdag 27 september zijn € 5.
Kosten van deelnam kunnen overgemaakt worden
op rekeningnummer 908488, t.n.v. penningmeester
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KNBV, o.v.v. uw naam, adres, eventueel lidmaatschapsnummer en o.v.v. 'studiekringdag 2003'.

De Webcommissie
Zoals al in het vorige NBT is weergegeven, is op het
internet de geheel nieuw vormgegeven site te vinden (www.knbv.nl). Op dit moment werkt de webcie
aan het verder uitbouwen van de site. Daarbij wordt
ervoor gezorgd dat de aankondigingen van activiteiten en de verslagen van deze activiteiten tijdig op
internet worden gezet. Aankondigingen van activiteiten, verslagen van activiteiten, nieuwtjes, e.d.
kunt u (liefst per e-mail) naar de secretaris van de
webcie sturen,
Na de oproep in het vorige nieuwsbericht voor ondersteuning vanwege het ontstaan van een vacature, hebben we een nieuw (nog te benoemen) lid in
de webcie gekregen: Etienne Thomassen. Op dit
moment is er dus geen vacature meer binnen de
webcie. Wél stellen we natuurlijk nog steeds alle tips
en ideeën voor het verbeteren van de website zeer
op prijs.
De webcie (Ekko Aertsen, Marleen van den Ham,
Marjanke Hoogstra. Yves Martens en Etienne
Thomassen).

Bestuur
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 20 mei is
de stand van zaken geinventariseerd over organisaties waar de KNBV een vertegenwoordiger voor
heeft (FSC, Groeneveld, Nationale Boomfeestdag
en ProBos). Besloten is om de contacten met de
Nationale Boomfeestdag aan te gaan halen. Jaap
Kuper is voorzitter geworden van ProBos en zal beginnen met het uitwerken van een strategie voor de
toekomst. Kees Konings heeft verslag gedaan van
de laatste ontwikkelingen bij FSC en zal deze nauw
blijven volgen. Het bestuur heeft verder besloten om
de contacten met Groeneveld als vereniging te
beêindigen, wegens de gewijzigde structuur van de
Stichting Groeneveld.
Verder is er langdurig stilgestaan bij de ontwikkelingen van het NBT en de vervanging van Teun Winkelman als secretaris. Tenslotte is er besloten om
fondsen te gaan werven voor een KNBV-symposium
over het thema 'Bos en water' (voorzien maart
2003).
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