HET BESTUUR UIT;
Een terugblik

beuk, uitwisseling van kennis uit tropisch en gematigd bosbeheer, participatie van de omgeving bij
bos uitbreiding (van wie is het bos?), de rol van exoten en het milieuvriendelijk imago van hout Frits
Mohren is als opvolger van les Zonneveld meteen
doorgegaan met C02-beleid en bosbouw, Ik hoop
dat hij met dergelijke actuele onderwerpen doorgaat

Normaal heet deze column eigenlijk "Uit het bestuur", maar ik ben op 3 november statutair afgetreden. Ik kijk met groot plezier terug op de afgelopen zes jaar in het bestuur en vind dat de
termijn van twee keer drie jaar zeer goed gekozen is. Na zes Jaar verval je onvermijdelijk in een
vorm van routine. Je hebt alles al eens gedaan, je
weet hoeveel werk het is om iets te organiseren
en daarom verlies je ongewild wat enthousiasme
om iets nieuws op te pakken. Veel verenigingen
werken met twee periodes van 4 jaar of nog
meer. Wellicht is het Juist de ervaring met langdurige processen in de bosbouw die het besef
gegeven heeft dat een kortere periode beter is
om een enthousiast bestuur te houden. En dat
was het geval, In de verschillende samenstellingen waarin Ik het heb meegemaakt. Er Is natuurlijk ook van alles gebeurd in die tijd. Ik heb zowel
in de Activiteitencommissie als in de Studiekringdagcommissie gezeten, dus er moest van
alles voor de leden georganiseerd worden (niet
alleen door mij gelukkig!).

Vanuit het bestuur heb ik mij met de certificering van
duurzaam bosbeheer bezig gehouden in de
Nederlandse FSC-werkgroep, Mijn insteek in de
werkgroep was simpel: goede en werkbare regels
(dus ook niet teveel), zodat een certificaat aan de
ene kant echt iets betekent en certificering aan de
andere kant niet te duur wordt Er is een grote druk
om te laten zien dat je je bos op een goede manier
beheert. Dat wil ook elke beheerder, maar de kosten
vormen dan wel een realiteit. Er moet nog van alles
gebeuren, vooral voor kleine eigendommen, maar
het instrument is nu beschikbaar voor eigenaren en
beheerders, Laten we hopen dat de groepscertificering werkelijk een kostenreductie gaat betekenen
per hectare,

Activiteiten

Tot slot

Als je eens bedenkt waar de activiteitencommissie
aan heeft gewerkt sinds 1994. met meestal goed bezochte excursies: het profijtbeginsel (studiedag.
Arnhem). de beuk in de stedelijke omgeving
(Kralingse bos). de beuk in het bos (Slangenburg)
en verwerking beukenhout (Zelhem). multifunctionaliteit in gemengd bos (Wieringermeer). het kronendak en het boomkroonpad (Gieten/Borger), bos in
de stedelijke omgeving (Almere), bos en energie
(studiedag, Wageningen), symposium Bos en
Stedenbouw (met twee zusterverenigingen, Musis
Sacrum, Arnhem), discussie over exoten (met de
Studiekring) en het 150-jarig bestaan Schoven horst
(Putten), de prijs Duurzaam Bosbeheer (met
Probos, in Arnhem), certificering van duurzaam
bosbeheer voor boseigenaren (Welna, Epe), milieuaspecten duurzaam bouwen en papiertabricage
(Wageningen, Renkum), dynamiek in bedrijf op
landgoederen (Maam) en het 10-jarig bestaan van
Pro Silva (Renkum), De Studiekring heeft veel resultaten van wetenschap naar praktijk gebracht De afgelopen periode grotendeels onder de bezielende
leiding van les Zonneveld, met onderwerpen als de

Tijdens mijn bestuursperiode vroeg ik wel eens aan
enthousiaste mensen in de bosbouw waarom ze
nog geen lid waren van de Bosbouwvereniging,
Meestal kreeg ik dan een antwoord van: "beetje traditionele club", of: "ja, die knickerbockers", of iets
dergelijks. De vereniging is natuurlijk gemêleerd,
dat is ook juist de charme, maar de nog-niet-Ieden
kenden de vereniging dus niet. Mijn antwoord was
dan ook meestal hetzelfde: als jullie geen lid worden, zou het juist een traditionele club worden" Ik
vind het persoonlijk erg belangrijk dat er in de vereniging een koppeling is van jeugdig enthousiasme
en bezadigde flexibiliteit. Mijn advies aan alle nietleden: kijk nog eens goed naar de doelstellingen
van de KNBV, bijvoorbeeld op de website, Als dat je
aanspreekt, wordt dan lid, draag bij aan deze doelstellingen en help de vereniging verder te ontwikkelen, Daar heb je zelf ook wat aan, Het huidige bestuur is weer van alles van plan, wat 0.8. met het
imago en het tijdschrift te maken heeft De vereniging blijft zich ontwikkelen, Doe eraan mee!

Certificering

Ad Olsthoorn
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