E- Oenig, adviseur ProBos

Thema Jaarprijs Duurzaam Bos in 1998:
personen en bosbeheer
Pro Bos, een stichting
waarin naast de Koninklijke
Nederlandse Bosbouwvereniging nog een aantal
organisaties op het gebied
van bos, natuur en
recreatie is verenigd, zet
zich sinds 1993 in voor de
versterking van de positie
van het bos en bundeling
van activiteiten in de bosen-houtsector door
communicatie_ Doel van
Pro Bos is het kweken van
een beter begrip voor de
maatschappelijke en
economische betekenis van
,het bos in al zijn functies_
De gemeenschappelijke
uitgangspunten voor bos
en bosbeheer zijn
vastgelegd in het
Nederlands Bos Akkoord,
dat in 1995 door 23
organisaties, provincies en
ministeries is ondertekend.
In 1996 en 1997 is door de
Stichting ProBos, in samenwerking met de Stichting Face, de
Jaarprijs Duurzaam Bos uitgereikt. Deze prijs is ingesteld om
ieder jaar een moment te scheppen, waarbij aandacht wordt
gevraagd voor het belang van
duurzaam bosbeheer. In een interview vorig jaar met het Nederlands Bosbouw Tijdschrift heeft
ProBos de Jaarprijs Duurzaam
Bos als volgt gekarakteriseerd:
"Een prijs voor mensen die hun
nek uitsteken." Voor 1998 is die
typering bijzonder op z'n plaats,
omdat gekozen is voor het thema
"Personen en Bosbeheer".

Samenwerking met
Bosbouwvereniging
Het bestuur van ProBos heeft besloten zich voor de Jaarprijs
Duurzaam Bos 1998 te richten op
personen die het afgelopen decennium bepalend of een voorbeeld zijn geweest voor bosbeheer in Nederland. Het gaat
daarbij om personen die van belang zijn voor de ontwikkeling van
duurzaam bosbeheer of die in
hun beheer op een 'voorbeeldige' wijze daaraan vorm gegeven
hebben. Juist deze persoonlijke
inzet maakt het logisch dat
Pro Bos voor het jaar 1998 samenwerking heeft gezocht met
de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Het bestuur
van de KNBV is hiermee graag
akkoord gegaan.
De wederzijdse samenwerking is
drieërlei. In de eerste plaats hebben de beide organisaties besloten de najaarsvergadering van
de Bosbouwvereniging te koppelen aan de uitreiking van de
Jaarprijs, die dan voorafgegaan
wordt door een minisymposium.
Dit minisymposium (bijvoorbeeld
over "Geïntegreerd bosbeheerde stand van zaken") vormt dan
tegelijk het tweede aspect van de
samenwerking, omdat de organisatie hiervan door KNBV en
ProBos geschiedt. En in de derde plaats helpt de Bosbouwvereniging met de selectie van
mogelijke kandidaten door een
oproep te plaatsen.

Oproep voor kandidaten
In 1996 is bij de instelling van de
Jaarprijs Duurzaam Bos een reglement opgesteld, waarin met
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name artikel 9 van belang is. In
dit artikel worden de criteria voor
de toekenning van de prijs opgesomd. Verkort weergegeven gaat
het om:
- positieve bijdrage aan het re-

aliseren van één of meer doelstellingen van het Nederlands
Bos Akkoord (de 7 doelstellingen worden weergegeven);
- op welke wijze hierbij de communicatie-doelstelling is ingevuld, waarbij het erom gaat
door vergroting van het maatschappelijk draagvlak de identiteit van duurzaam bos te versterken;
- het begrip 'duurzaam bos' te
toetsen aan één of meer criteria
die in Nederland en daarbuiten
ondersteuning genieten (de 10
criteria worden weergegeven).
Een ieder die denkt zelf een kandidaat te zijn of een kandidaat te
kennen voor de toekenning van
deze Jaarprijs kan het reglement
opvragen bij het secretariaat van
ProBos (postbus 769, 3700 AT,
Zeist, tel. 030- 693 01 30, fax
030- 693 36 21). Mogelijke kandidaten kunnen ook aan ditzelfde
adres worden ingediend; in ieder
geval vóór 1 mei a.s.
Nogmaals, het gaat om personen
die iets betekenen voor duurzaam bos en dat ook communiceren. Mensen die vernieuwend
bezig zijn met ons nationale bosbeheer. En tenslotte nog dit. Wij
zijn ook op zoek naar organisa·
ties die een bijdrage willen leveren - in we!ke vorm dan ook -aan
de realisatie van de prijsuitreiking
en het minisymposium. De boswereld zal er baat bij hebben!

