Ten geleide
Redactie

tn dit nummer vindt u een neerslag van de jubileum-activiteiten die de 75-jarige KNBV deze herfst heeft ontplooid.
De uitslag van de prijsvraag "Bos na 2000" werd bekendgemaakt op een bijeenkomst van de vereniging
op 27 september in De Witte Bergen bij Laren. De
prijsvraag had zowel een bosbouwkundige als een
landschapsbouwkundige inhoud, en vereiste dus
samenwerking tussen landschapsarchitect en bosbouwer. Ir. A. G. Hosper gaf over deze interactie een belangwekkende inleiding, die hier integraal is opgenomen. (Daama volgde de bekendmaking van de prijswinnaars door ir. J. L. Guldemond, voorzitter van de
prijsvraagcommissie. Uitslag en beoordeling zijn te
vinden in het bijzondere "blauwe" nummer van dit tijdschrift, het juryrapport, dat ter vergadering werd uitgereikt.)
's Middags werd de najaarsvergadering in het Huis
Groeneveld gehouden. De voorzitter, prof. ir. M. M. G.
R. Bol, hield daar zijn jubileumrede onder de titel "Voor
wie de klok luidt". Daarop volgde de uitreiking van het
erelidmaatschap van de vereniging aan ir. Willem E.
Meyerink.
Op 4 oktober werd dan in het Congresgebouw in Den
Haag het symposium "De toekomst van bos en bosbouw in een geürbaniseerde wereld" gehouden. Het
ging daarbij wel vooral om de bosuitbreiding in het
westen des lands, zoals gepland in het Meerjarenplan
Bosbouw. Na een openingswoord door Z.K.H. Prins
Bernhard reikte mr. J. P. van Zutphen dan ook de prijzen uit aan de winnaars van de prijsvraag "Bos na
2000", en gaf voorts de beleidsvisie op de bosuitbreiding. In de volgende voordrachten gaven sprekers uit
verschillende sectoren van de samenleving een visie
op het thema, ieder vanuit zijn specifieke invalshoek.
Daarbij werden memorabele uitspraken gedaan! U
vindt dat hier alles terug (pag. 394 e.v.).
Van Maaren geeft achtergrond en kader, wereldwijd.
Braams noemt de punten waarin de Tweede Kamer
zich over de bosbouw moet uitspreken, zowel in nationaal als internationaal verband. Fokkens rapporteert
over de Gelderse inspanningen ten behoeve van het
(bestaande) bos in streekplan, regionaal bos plan en

het Nationale Landschap Veluwe. Bransen, als burgemeester van de gemeente waarin de prijsvraag "Bos
na 2000" speelde, laat zien hoe het de gemeente is die
via zijn bestemmingsplan het algemeen belang ten
aanzien van het grondgebruik realiseert, zij het in het
kader van structuurplannen die door hogere overheden
gegeven zijn. Schouten, als voorzitter van het Landbouwschap, zet wel wat vraagtekens bij de wenselijkheid van bosuitbreiding op landbouwgronden, maar
ziet toch wel de mogelijkheid van parallellisatie van
land- en bosbouw. Klaassen van het Nederlands Economisch Instituut betoogt dat het onjuist is de bosbouw
uitsluitend vanuit een bedrijfseconomisch gezichtspunt
te bezien. Voorzitter Bol tenslotte geeft een samenvatting, in de hoop dat de verantwoordelijken de aangereikte pijnpunten en peinspunten op zullen nemen.
De prijsvraag "Bos na 2000" is een grote gebeurtenis geweest, zeker voor de KNBV, maar naar we hopen en denken, ook voor de Nederlandse bosbouw als
geheel. We zullen er nog wel vaker over horen. Het is
alvast prettig te melden dat ook het blad "Groen" zijn
nummer van december 1985 onder de titel "Bosbouw
en landschapsarchitectuur" geheel aan deze prijsvraag gewijd heeft. Het bevat een aantal interessante
beschouwingen waar we graag naar verwijzen.
(Géén verslag vindt u in dit nummer van het jubileumfeest dat op 7 september in het Aardhuis in het
Kroondomein gehouden werd, temidden van de eeuwig druipende bossen. De daar gesproken teksten waren geheel officieus, en kunnen dat welbeschouwd ook
maar beter blijven. De feestgangers zelf hebben er een
geweldige herinnering aan overgehouden, plus een bijpassend keukenschort, plus enkele heel curieuze
bankbiljetten.)
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