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KNBV moet zich verder profileren als
beroepsveren ig ing
De belangenbehartiging
van het bosbeheer is flink
in beweging. Dat blijkt uit
het ontstaan van de
federatie van "particulier
land, bos, en natuur", de
verdere ontwikkeling op
regionaal niveau van de
bosgroepen en de NVBE
(Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren). Op
landelijk niveau is het
Bosschap zich meer gaan
profileren. De inzet van
ProBos leidt tot het
landelijk Bosaccoord; een
nieuw fenomeen en
mijlpaal!
Verheugend is de intensivering
van de samenwerking op regionaal niveau. Bos- en natuureigenaren en ·beheerders treffen
elkaar en gaan concreet samenwerken. De particuliere natuur·

beschermingsorganisaties

en

Staatsbosbeheer laten zich daar·
bij niet onbetuigd.
De Rijksoverheid trekt zich terug
op de hoofdlijnen van het beleid.
Dat biedt kansen aan de sector
om zelf de geboden ruimte in te
vullen.
De decentralisatie van Rijkstaken
naar de provincie geeft echter risico's voor de sector door mogelijk, nodeloze ijver van provinciale
diensten. Deze bedreiging biedt
ook kansen. Immers, een zelfbewuste, acHeve sector van samenwerkende bos- en natuureigena-

ren kan een echte partner zijn
voor o.a. de provincies bij de ont·
wikkeling van provinciaal beleid.
Landelijk gezien moet en kan de
sector tonen dat de verantwOQf-

delijkheden die deze op zich
heeft genomen, ook waar kan
maken. Illustratief is daarbij de
ontwikkeling van het zogenaamde "keurmerk" door de NVBE in
verband mei de functiebeloning.
Wat betekenen deze
ontwikkelingen nu voor de
KNBV?

Alvorens deze vraag te beantwoorden eerst twee opmerkingen
vooraf:
- Ten eerste:
De vereniging is geen belangengroepering. De KNBV is wel een
platform voor contacten en dis·
cussies tussen vakmensen op
het gebied van het beheer van
bossen en ook natuurterreinen.
- Ten tweede:
Genoemde ontwikkelingen vragen om een professioneel beheer. Het bestaansrecht van de
sector, zeker in een, in ruimtebeslag en cultuur, verstedelijkt
Nerderland, is alleen maar te garanderen door het leveren van
een kwalitatief hoogwaardig en
goed afzetbaar produkt. Een produkt dat een antwoord geeft op
de maatschappelijke vraag en
geleverd kan worden tegen een
redelijke prijs.
Het gaat dan om het traditionele
produkt, het hout en in toenemende mate de "produkten" na·
tuur, milieu, landschap en recre·
atie.

Voor de KNBV betekent dit dat
de vereniging zich verder zal
moeten profileren als een "be·
roepsvereniging", een vereniging
van mensen die professioneel
bezig zijn. Een vereniging van en
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voor vakmensen die met beide
voeten op de grond en in het veld
staan. Professionals die een antwoord hebben op de vragen die
voortkomen uit de realiteit van de
maatschappelijke ontwikkelingen
van nu. Juist de bosbeheerder
kan dat antwoord goed geven
vanuit zijn ervaringen met het
multifunctionele bosbeheer.
De veranderende maatschappeliJke context betekent ook dat de
grens tussen bos en natuur vervaagd. Het advies van de Structuurcommissie Bosbouw - de
commissie voor Hinkeloord - laat
dit ook zien.
De KNBV zal zich dan ook richten
op de verdieping op het gebied
van het beheer van bos en natuur.
Het betekent ook dat dat de
KNBV het gesprek zal aan gaan
met de gebruikers van onze pro·
dukten zoals op het gebied van
de recreatie, het toerisme en het
milieu. Een gesprek niet in de
sfeer van belangenvertegenwoordiging, maar een gesprek
op professioneel niveau met onze klanten, onze afnemers over
onze produkten en hun wensen.
Dit gaat ook op voor bijvoorbeeld
de papierbranche en alle anderen die bij hun grondstofvoorziening in letterlijke en figuurlijke zin
gebonden zijn aan onze produk·
ten.
Voor leden, commissies en bestuur van de KNBV zijn er dus
meer dan genoeg uitdagingen en
is er volop "werk aan de winkel"
in 1995 en volgende jaren.
Succes toegewenst!
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