Open ingsrede
Studiekring-voorzitter
Opening van de Studiekringdag Bos & Beest
te Hoenderlo
door de voorzitter van de Studiekring, l.S. Zonneveld

Dames en heren!
Welkom op deze dag van de Studiekring, een kring die intussen
een echt onderdeel is geworden
van onze Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in de
vorm van een (wetenschappelijke) commissie. Voor het werk en
. het karakter van de Kri ng maakt
dat geen verschil. Voor de Vereniging betekent het dat vanaf heden
. de wetenschap door de Vereniging zelf wordt gedragen en niet
wordt overgelaten (opgedragen)
aan een zelfstandige organisatie:
de Kring, al had die uiteraard altijd
al zeer nauwe banden met de
KNBV. Nieuw is ook dat een bijeenkomst en excursie van de
Kring deze keer worden gecombineerd met een ledenvergadering van de Vereniging, al behoeft
dat geen gewoonte te worden.
Het Kring (commissie)-bestuur
heeft zij n best gedaan iets interessants voor u voor te bereiden. We
hebben nu een groot aantal malen achtereen een boomsoort in
het middelpunt van de belangstelling gehad. Ditmaal gaan we

meer in de breedte. Bij de beesten af zelfs. Zo'n onderwerp als
bos en beest kun je van allerlei
kanten benaderen. Daarbij is het
zo omvangrijk dat we bij voorbaat
het idee van een uitputtende behandeling hebben laten varen. Ik
weet niet hoeveel diersoorten er
zijn in het bos, te veel in ieder
geval om allemaal te behandelen .
Uw geliefde beest is er dus wellicht niet eens bij.
Niettemin, wij dachten dat u allen
geinteresseerd zou zijn in het dier
als multifunctioneel aspect van
het bos. Wat betekent het bos voor
het beest, wat betekent het dier
voor het bos. De grootste belangstelling zal zeker uitgaan naar de
"aai bare" dieren, of op zijn minst
naar enigermate herkenbare interessante schepsels. Men zou ook
naar het schadelijke gedierte
kunnen kijken, als we dat nog zo
mogen noemen, en dat doen we
dan ook vanzelf als we over bosecosystemen komen te spreken.
Toen ik bosbouw studeerde was
de schadelijkheid het enige on-
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derwerp waarbij dieren ter sprake
kwamen in de opleiding als je tenminste niet de onvergetelijke colleges volgde van Appelman over
jacht en wildbescherming. Dat
laatste zal inderdaad aan de orde
zijn vandaag en natuurlijk ook het
dier in verband met de jacht.
Wij hebben vooral ook aan de beheerder gedacht. Hij of zij wil
graag weten wat te verwachten is
en wat men moet doen ten behoeve van een multifunctioneel
beheer. En zo hebben we gezocht
naar onderwerpen en sprekers.
We hebben een leuke selectie
kunnen maken uit enkele bosbewoners die ons allen interesseren
en met name ook uit onderzoe-

kers die met liefde en kennis hun
beest hebben bestudeerd en ons
daarover willen vertellen. Ook
vonden we een enthousiaste dagvoorzitter die zich graag in de Bos
& Beest-relatie wilde verdiepen. Ik
zal u dus niet meer langer afleiden
en het dag-voorzitterschap over
geven aan de heer Oldenkamp."

