J.e.A.M. Bervaes

(KNBV)

Vanaf 1 januari 1999 sterk gereduceerd tarief voor studenten

Word ook lid van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging (K.N.B.V.)
De KNBV is een vereniging
van deskundigen op het
gebied van de bosbouw in
alhaarfacetten_Deleden
zijn vooral afgestudeerden
in de bosbouw aan de
Landbouwuniversiteit te
Wageningen en de Internationale Agrarische Hogeschool "Larenstein" te Velp
en zijn beroepsmatig in de
bosbouw bezig_ Dat kan
zijn in het beheer van
bossen en natuurterreinen,
het onderzoek en
onderwijs, de voorlichting
en de beleidsvoorbereiding
en -uitvoering.

ling over vraagstukken in het vakgebied.
Dat gebeurt vooral in de vorm
van een tijdschrift, het Nederlands Bosbouw Tijdschrift , studiedagen, het deelnemen aan
overleg en commissies en het samenwerken met aanpalende vakverenigingen. Twee maal per jaar

bied in Nederland. een enkele
keer in het aangrenzende buitenland. Ook wordt belangstelling
voor de bosbouw bij brede lagen
van de bevolking en de politiek
gewekt.

stelt het programma samen
verzoekt terreinbeherende
stanties mee te werken aan
excursie en nodigt sprekers

Ook studenten kunnen lid worden. Voor hen geldt vanaf 1999
een sterk gereduceerd tarief voor
het lidmaatschap en/of voor een
abonnement op het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift (NBT).
Momenteel telt de vereniging 600
leden. Daarnaast zijn er 500 personen of instanties op het NBT
geabonneerd.

Nederlands Bosbouw
Tijdschrift (NBT)

leid, de praktijk van het beheer
en de maatschappij. Na de inleidingen wordt meestal met het forum vanuit de zaal gedebatteerd.
Incidenteel leidt dat tot het versturen van adviezen of standpunten aan bevoegde instanties.

is er een ledenvergadering. Die
wordt meestal gecombineerd
met een excursie in een bosge-

Het NBT verschijnt zes keer per
jaar. De inhoud is deels wetenschappelijk van aard. deels opiniêrend. De redactieraad streeft
naar een versterking van het aandeel praktijkgerichte artikelen.
Meestal wordt in een nummer

Activiteiten
De vereniging stelt zich ten doel
het bevorderen van de bosbouw
in al haar facetten, met het oog
op de verschillende functies die
het bos kan vervullen. Het begrip
bos wordt breed opgevat. Zij
doet dat door studies, gedachtenwisseling en standpuntbepaDe redactieraad van hel
Nederlands Bosbouw Tijdschrift
vergaden in "De Beken", Zittend
v,I,n.r.: Renske Schul/ing, Peter v.d.
Knaap, Kees van Vliet. Staand:
Barbara Bunskoek, Rino Jans, Henk
Siebel, Gerard de Baa/j en voorzitter

Jac Hendriks.
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een bepaald actueel thema aangesneden. Ook worden lezingen
van studiedagen en symposia in
het blad vastgelegd.

Excursies en studiedagen
Het organiseren van de excur-

sies

en

beleidsgerichte

dis-

cussies is in handen van de
Activiteitencommissie,
meestal

gekoppeld aan de ledenvergaderingen in voor- en najaar. Zij

en
inde
uit

inleidingen te houden over een
onderwerp. Dat zijn dan vooral
sprekers uit de hoek van het be-

Wetenschappelijk gerichte stu-

Groeneveld en Stichting Pro bos :

De Pro SUva-excursie În het najaar
van 1997 over de rol van de
inlandse eik in bos op zandgronden

- De Nationale Boomfeestdag
organiseert jaarlijks de Boom-

(Foto 's Renske SchuWng)

plantdag en voorZiet de Jeugd
van

diedagen worden door de Studiekring georganiseerd. De Studiekringdag is meestal in het najaar en beslaat een hele dag. De

pen van planten en dieren.
- De Stichting Groeneveld stimuleert het functioneren van
het Kasteel Groeneveld als
Centrum voor Bos, Natuur en

sprekers op deze studiedagen
komen vooral uit wetenschappe-

lijke kringen zoals de Universiteiten, de onderzoeksinstituten
van DLO, IKC-Natuur en andere
deskundigen, De onderwerpen
hebben vaak een technisch biologisch achtergrond, zij het dat

Landschap inclusief openluchtrecreatie, cultuurhistorie
en plattelandsontwikkeling . De
Stichting heeft 400 donateurs
- De Stichting Pro bos is enkele
jaren geleden in het leven geroepen als platform voor alle

er een verschuiving waarneembaar is naar maatschappij-we-

tenschappelijke vraagstukken.
De excursies en studle(mid)dagen worden meestal bezocht
door 60 tot 120 deelnemers. Het
zijn tevens gelegenheden, waar

partijen die met bosbouw te

Zweedse houtvesters. Menig lid
van de Bosbouwvereniging heeft

maken hebben. Dat platform is
vooral bestemd om de publie-

connecties in Zweden overgehouden aan stages in Zweedse
bosbedrijven of instituten.

ke belangstelling voor het bos

informeel contacten worden on-

derhouden met collega's Uit an-

Pro Silva

dere organisaties en andere de-

BiJzondere aandacht verdient Pro

len van het land, bijvoorbeeld

Silva. Pro Silva is een internatio-

over recente ontwikkelingen in

het vakgebied,

naal initiatief dat het geïntegreerd
bosbeheer in de praktijk wil bevorderen. De leden van Pro Silva

Buitenland

en de deelnemers aan de spe-

Voor de buitenlandse relaties is

ciale praktijkgerichte excursies

gekozen voor twee speerpunten:

zijn dan ook vooral bosbouwers

Hongarije en Zweden.

die daadwerkelijk verantwoorde-

Twee speciale commissies zijn

lijk zijn voor de uitvoering van het

belast met het onderhouden en
regelen van die contacten. De
Commissie Hongarije is ontstaan

beheer van een boswachterij. Tijdens de excursies bezoekt men
bosopstanden, aan de hand

uit de behoefte van de Hongaren
na het wegvallen van de barrières tussen Oost en West om op

waarvan ter plekke gediscussieerd wordt over concreet de te
nemen maatregelen, de te verwachten resultaten op het bos-

het gebied van de techniek van
het bosbeheer een inhaalslag te
plegen. Dat heeft vorm gekregen
in een uitwisselingsprogramma ,

waarbij Hongaren Nederlanders
ontvangen en omgekeerd. In ver-

voorlichtingsmateriaal

over bossen, het gebruik ervan
en de levensgemeenschap-

beeld, de opbrengst, de natuurwaarden en de kosten van de
verschillende maatregelen en dat
tegen de achtergrond van de
doelstelling van het bosbedrijf.
De belangstelling is groot.

ke, maar vooral ook de politiete vergroten. Een van de activi-

teiten is het uitreiken van de
Jaarprijs Duurzaam Bos. Jaarlijks wordt hiervoor een ander
item centraal gesteld.

Administratie
Het secretariaat wordt gevoerd
ten kantore van Arcadis Heidemi}
In Arnhem, Postbus 139, 6800
AC in Arnhem, tel 026 - 377821 ,
fax 026 - 4455994 en Postrekeningnummer 908488.
- Het lidmaatschap bedraagt
f 130 per jaar, inclusief abonnement op het BosbouwTIjdschrift. Studenten betalen vanaf 1 januari 1999 slechts fl 65.
- Niet-leden betalen voor het

abonnement op het NBT f 105.
Voor studenten is het tarief
met ingang van 1 januari 1999

f 35.
Oe kosten voor deelname aan
een dagprogramma van zowel
de Studiekring als de Activiteitencommissie I Ledenvergadering

band met het verschil in flnanciêIe draagkracht is een speciale regeling gemaakt.

Tenslotte

De Commissie Zweden is tot
stand gekomen op voorstel van

De KNBV heeft leden afgevaardigd in besturen van de NatiOnale Boomfeestdag, De Stichting

bedragen ongeveer f 65. Leden
van Pro Silva betalen jaarlijks
f 25 extra en per excursie ongeveer f 25.
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