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De Koninklijke Nederlandse
Bosbouwvereniging:
voor kennis en kennissen!
In de voorbije maanden is er naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) contact geweest tussen de NDV
en de KNBV. Aangezien beide verenigingen – ieder vanuit de eigen achtergrond –
veel affiniteit hebben met bomen, zien beide verenigingen mogelijkheden tot samenwerking en het uitwisselen van kennis.

De eerste uitwisseling zal
plaatsvinden tijdens een gezamenlijke activiteit in het
jubileumjaar (2010), maar
voordat het zover is, willen
wij ons op deze plek alvast
aan u voorstellen.
De KNBV werd opgericht in
1910 en is dé vakvereniging
voor mensen die zich bezig
houden met bos. De vereni-

ging telt zo’n 600 leden met
allerlei achtergronden, van
boseigenaren en -beheerders
tot studenten, onderzoekers
en beleidsmedewerkers van
diverse overheden. In de
loop der jaren heeft de vereniging zich verbreed. Veel
leden zijn in hun werk actief
in de ontwikkeling, het beheer en het behoud van bosen natuurterreinen, bos- en
natuurbeleid, waterbeheer of
het beheer van groenvoorzieningen in de stad en de
stadsrand. Ook zijn er leden
werkzaam in de recreatiesector, het onderwijs, de natuuren milieu-educatie, en een

veelheid aan andere gerelateerde werkvelden. Sommige
leden zijn niet meer in het
vakgebied werkzaam, maar
blijven er in geïnteresseerd.
Het element dat ons bindt,
is het bos.
Het primaire aandachtsgebied
van de KNBV bestaat uit bos,

Twee logo’s: één van KNBV, één
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De KNBV-excursiegroep tijdens
een Pro Silva excursie over de
Populier.

te dragen aan duurzaamheid
van bos en bosbeheer in Nederland.

•
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bomen en bosschages. Het
gaat daarbij om zowel het
(biologisch) duurzaam functioneren van deze objecten, als
om de maatschappelijke functies die deze objecten vervullen. Dit betekent ook dat het
bos steeds in relatie tot zijn
fysieke en maatschappelijke
omgeving wordt bezien. Het
bos staat centraal, maar er
is binnen de vereniging nadrukkelijk aandacht voor de
bredere context waarbinnen
het bos een rol speelt.
De KNBV is er niet alleen voor
haar leden, maar komt ook op
voor het bos. Door aandacht
te vragen voor bosgerelateerde zaken bij bestuurders,
maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen,
probeert de vereniging bij
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De KNBV brengt mensen bij
elkaar die vanuit verschillende invalshoeken en achtergronden bij bos betrokken
zijn en is op die manier ook
een platform voor discussies
over bos en natuur. De vereniging vormt een platform voor
discussie, kennisuitwisseling,
visievorming en standpuntbepaling met betrekking tot
bos en natuur. De thema’s die
hierbij centraal staan, komen
voort uit de maatschappelijke
ontwikkeling in brede zin,
waarbij de prioritering van de
thema’s vooral wordt bepaald
door de leden. Thema’s die in
de komende jaren aandacht
zullen krijgen, zijn onder
andere:
• Het nieuwe Programma
Beheer, Natura 2000 en
de implementatie en
evaluatie daarvan

•
•
•
•

Kennis over bosbeheer in
het vakgebied en in het
bosbouwonderwijs
Rentabiliteit van het
bosbedrijf
Gezondheidsaspecten
van bos en natuur
Bos in de urbane omgeving
Bosuitbreiding in Nederland
Gebruik van hout als biomassa/brandstof

Om de vakkennis en het netwerk van haar leden te vergroten, organiseert de KNBV
elk jaar diverse activiteiten,
waaronder themabijeenkomsten, symposia en excursies
in binnen- en buitenland. De
vereniging telt op dit moment acht commissies, die
samen elk jaar zorgen voor
een gevarieerd programma.
Een tienkoppig bestuur zorgt
voor de overkoepelende coördinatie van alle activiteiten
en vertegenwoordigt de ver-

eniging en het belang van het
bos naar buiten toe. De KNBV
is ook één van de stuwende
krachten achter het Vakblad
Natuur Bos Landschap, en is
vertegenwoordigd in de FSClandentafel en denkt mee in
de ontwikkeling van de Nederlandse PEFC-standaard.
100 jaar KNBV: Lang leve
het bos!
In 2010 bestaat de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging 100 jaar. Dat
gaan we een jaar lang groots
vieren! Niet alleen met de
KNBV-leden, maar met alle
medelanders.
Bos is geweldig mooi en het
vervult een veelheid aan belangrijke functies. Met meer
dan 200 miljoen bezoeken
per jaar is het bos een zeer
geliefde recreatieplek voor
veel mensen. Echter, veel bezoekers hebben maar weinig
kennis van het bos en zijn
zich er niet van bewust dat
een langlevend bos beheer

vraagt. In het jubileumjaar
van onze vereniging willen
wij het bos in de spotlights
zetten en tevens de professionals achter het bosbeheer
onder de aandacht brengen
van het grote publiek. Onder het motto ‘Lang leve het
bos!’ hopen we kennis over
te dragen over het bos en de
professionals achter het bosbeheer in beeld te brengen.
Verspreid over de vier seizoenen zullen er activiteiten
georganiseerd worden die de
Nederlanders in staat stellen
om het bos op een onvergetelijke manier te beleven.
Dit zal variëren van boswandelingen tot tentoonstellingen en symposia. Bij deze
activiteiten werken we samen
met diverse terreinbeherende
organisaties, gemeentes en
particuliere boseigenaren en
andere gerelateerde instanties en verenigingen, waaronder de NDV.

die het bos een warm hart toe
draagt via het internet een
toolbox aan waarin kennis
over het Nederlandse bos is
te vinden. De toolbox bevat
onder andere: kernwetenswaardigheden, foto’s, verhalen, korte filmpjes, een puzzel
en een quiz. Daarmee leveren
we kennis over het bos en
bereiken we dat een wandeling in het bos echt bijzonder wordt! En natuurlijk is er
voor de leden en relaties op
zaterdag 2 oktober 2010 een
groot jubileumfeest.
Wilt u na het lezen van dit
artikel nog meer weten over
de KNBV? Neem dan eens een
kijkje op onze website www.
knbv.nl. Voor meer informatie over ons jubileum kunt u
binnenkort terecht op www.
langlevehetbos.nl
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Daarnaast bieden we iedereen
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