Van de redactiecommissie: plannen met ons
Bosbouwtijdschrift

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging ontleent zijn bestaansrecht aan de motivatie en inzet van
zijn leden om door middel van deze organisatievorm
samen te werken voor zowel het vakmatig bevorderen
van de bosbouw in al zijn facetten als voor het stimuleren van de maatschappelijke betekenis van de bosbouwen van de erkenning van deze betekenis.
De daartoe noodzakelijke uitwisseling van informatie ten behoeve van de vakkennisontwikkeling en me·
ningsvorming is gericht op eigen kring, het kenbaar
maken van de status van het vakgebied en van standpunten aangaande de bosbouw is meer naar buiten
gericht. Het geschreven woord speelt hierbij een belangrijke rol, die vooral is toebedeeld aan het Nederlands Bosbouwtijdschrift. De redactiecommissie is
zich daarvan terdege bewust en heeft zich daarom recent, in samenspraak met het bestuur, beraden op het
functioneren van ons tijdschrift en de daarbij onontbeerlijke daadwerkelijke betrokkenheid van de leden.
Daarbij is naar voren gekomen dat verbetering kan
worden nagestreefd op de volgende punten:
- het gebruik van het blad ten aanzien van kennisoverdracht en meningsvorming;
- de vormgeving van het blad (functionele indeling en
typografie ter ondersteuning van het voorgaande punt);
- het inschakelen van een kring van correspondenten.
De redactiecommissie heeft ten aanzien van deze
punten het volgende besloten.
De wijze waarop het tijdschrift wordt gebruikt moet
nog meer worden afgestemd op het verband tussen
doel en inhoud. De tot dusver belangrijk(st)e kern van
artikelen met een wetenschappelijke inhoud zal systematischer dan voorheen worden aangevuld met meningsvormende artikelen, opinies en reacties, alsmede
berichten uit de praktijk, mededelingen van de vereniging en andere organen op het gebied van de bosbouw, publikaties en mededelingen van werkzaamheden en ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs, en
tenslotte de activiteiten agenda. Hiervoor werkt de redactiecommissie een indeling in herkenbare rubrieken
uit; in het tijdschrift zal de korte karakteristiek van
iedere rubriek worden aangegeven. Het gaat hierbij
niet alleen om de lezenswaardigheid van ons tijd·
schrift. Nadrukkelijk wordt hiermee beoogd het tijd-

schrift meer dan voorheen uitnodigend te laten zijn
voor allen die willen bijdragen tot verspreiding van kennis, inzicht en ervaring en tot de voor onze vereniging
zo belangrijke meningsvorming. In het verleden hebben verschillende themanummers bewezen een goede
wijze van tijdschriftgebruik te zijn. Er is dan ook alle
aanleiding door te gaan met het van tijd tot tijd uitbrengen van zulke nummers. Per thema is doorgaans een
ad hoc gastredacteur werkzaam. Recent verscheen
"Bosbouw en energie" en op afzienbare termijn is een
themanummer te verwachten over het onderwerp "Betekenis van dood hout voor het bosecosysteem". Het
NBT dient niet alleen te functioneren als intermediair
tussen de KNBV-Ieden, maar ook als medium tussen
bestuur en vereniging. De redactie acht het van groot
belang dat zo ook buiten de vereniging kennis kan worden genomen van de zaken waarmee de vereniging
bezig is. De aangewezen weg is dat in het tijdschrift regelmatig aandacht wordt besteed aan zowel het algemene verenigingsbeleid als aan het bestuursbeleid op
kortere termijn. Dit kan binnen de vereniging stimulerend werken en buiten de vereniging aan de KNBV
meer gestalte geven. Uiteraard zal bij een en ander
een beroep worden gedaan op het bestuur (bijvoorbeeld de afstemming van de jaarlijkse verslaglegging)
cn op de beide andere va!::te commissies (inzake activiteiten en Studiekring).
De vormgeving ~an het tijdschrift is hiervoor al voor
een deel aangero~rd. Naar het oordeel van de redactiecommissie voldoen de overige aspecten van de huidige vormgeving aan hoge eisen. Functionele vormgeving blijft echter een punt van voortdurende aandacht,
zij het in enigszins volgende zin.
Het derde punt van aandacht betreft het actief doen
voortgaan en besturen van de stroom van bijdragen,
mededelingen en wat dies meer zij. Dit is geen kwestie
van lijdelijk afwachten, maar eist voortdurende alertie
op alles wat voor de vereniging en zijn leden van belang kan zijn. De redactiecommissie is van mening dat
ondersteuning van deze taak vanuit de leden niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk is, en dat zulks
ten behoeve van de continuïteit niet geheel vrijblijvend
kan zijn. Daartoe is het plan een netwerk van zgn. correspondenten op te zetten, bestaande uit personen die
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elk op hun eigen plaats in de samenleving en op hun
eigen werkterrein binnen de bosbouw de stroom van
bijdragen helpen voortgaan en sturen.
De redactiecommissie hoeft daartoe niet te worden
uitgebreid maar blijft van een werkzaam gebleken. beperkte omvang. Het lijkt echter wel zinvol om de wijdere kring van correspondenten mede te gebruiken als
bron van eventuele kandidaten bij de roulatie van het
lidmaatschap van de redactiecommissie. De redactiecommissie neemt aan dat vele leden van de vereniging
bereid zullen zijn als correspondent te gaan functioneren, en is daarom voornemens .een twintigtal personen
hiertoe uit te nodigen. Daarbij zal rekening worden gehouden met vakgebieden. werkkringen en regionale
spreiding ten einde een zo breed mogelijk informatieveld te bestrijken. De correspondenten zullen te zijner
tijd in het tijdschrift worden vermeld.
De redactiecommissie acht naast deze punten ook
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de ontwikkeling van het brede terrein van public relations (P.R.) op het gebied van de bosbouw erg belangrijk. Het tijdschrift kan hierbij uiteraard een eigen rol
vervullen, maar P.R. is toch meer dan dat. De ontwikkeling van P.R. vergt evenwel overleg en samenwerking met anderen en lijkt bovendien de huidige mogelijkheden van de redactie en de middelen van de vereniging te boven te gaan. Beraad hierover komt op
gang en kan er misschien toe leiden dat de redactiecommissie te zijner tijd met concrete voorstellen en activiteiten komt.
Het voorgaand zal voor velen bekend klinken. Ook
het terugvinden van oude, beproefde paden kan echter
een goede zaak zijn. De redactiecommissie doet graag
een beroep op alle leden van de vereniging ertoe bij te
dragen dat ons tijdschrift tot meerdere bloei komt, en
ziet daartoe graag eventuele reacties, aanvullende
meningen en andere ideeën tegemoet.

