100 jaar Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging :“Lang Leve het bos!”

PERSBERICHT
De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) bestaat dit jaar 100 jaar. De
ruim 500 leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding en/of functie in deze
vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen.
De KNBV wil als vakvereniging voor bosbouw (bos, natuur en landschap) in Nederland
de bosbouw in al zijn facetten bevorderen. Dat doet zij met het oog op verschillende
functies die het bos kan vervullen, zoals houtproductie en economie,natuurbescherming,
recreatie, milieu (klimaat, fijnstof), cultuurhistorie en landschappelijk decor.
De actieve vereniging organiseert jaarrond diverse activiteiten, waaronder studiedagen,
symposia en excursies in binnen- en buitenland. Allerlei vakgebieden binnen de
bosbouw komen daarbij aan bod, zoals de laatste stand van zaken in beleid, beheer,
onderzoek en onderwijs.
Ook geeft de vereniging informatie aan leden en belangstellenden via de website
www.knbv.nl. Speciaal voor het grote publiek is daarnaast de jubileumwebsite
www.langlevehetbos.nl gecreëerd. Op deze website worden diverse
wetenswaardigheden over bossen en bosbouw in Nederland vermeld. Ook
publieksgericht is de communicatie via ‘social media’ als Hyves
(www.langlevehetbos.hyves.nl) en Twitter (http://twitter.com/langlevehetbos).
Het 100-jarig bestaan van de KNBV zal groots worden gevierd (zie de websites!!).
Uiteraard gebeurt dat met diverse jubileumactiviteiten voor leden, maar de KNBV wil
(zeker in het jubileumjaar) de hele samenleving laten meegenieten van de grote waarde
van het Nederlandse bos.
Zomerwandelingen
Net voor het begin van de zomer, op 20 juni, organiseert de KNBV in samenwerking met
de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (KNNV), de Bomenstichting, de ANWB en
de eigenaren waar de wandelingen plaatsvinden een serie zomerwandelingen met
‘burgers en bobo’s’. Op diverse locaties zullen wandelingen plaatsvinden voor alle
geïnteresseerde Nederlanders (en misschien zelfs met beroemde Nederlanders). Daarbij
wordt de professional achter het bosbeheer zichtbaar gemaakt. De zomerwandelingen
vormen een mooie gelegenheid om aan een breed publiek te vertellen hoe waardevol
het bos is en welk vakmanschap het vergt om het bos zo mooi en zo multifunctioneel te
houden.
Elke wandeling zal haar eigen thema hebben, Hout- (productie), Natuur- (bescherming),
recreatie, milieu (klimaat, fijnstof), landschap- (pelijk decor), economie, cultuurhistorie en
worden geleid door gidsen van de KNNV.
De wandelingen vinden plaats bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale
Landschappen en Gemeenten, maar uiteraard ook bij diverse particuliere eigenaren in
bossen die er in de meeste gevallen 100 jaar geleden nog helemaal niet waren.
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Toelichting / Informatie voor redacteurs
Delen uit de onderstaande tekst kunnen uiteraard ook verwerkt worden in het
Persbericht artikel met de uitnodiging, bijv. de verwijzing naar de websites. Svp niet het
telefoonnummer vermelden!
De KNBV is een vereniging voor professionals, maar wil in haar jubileumjaar graag de
hele samenleving laten meegenieten van de grote waarde van het Nederlandse bos. Zie
voor (veel!) extra informatie de websites van de KNBV (Let op: niet KNVB):
Speciaal voor het grote publiek is de jubileumwebsite www.langlevehetbos.nl gecreëerd.
Op deze website worden jubileumactiviteiten vermeld en diverse wetenswaardigheden
over bossen en bosbouw in Nederland. Ook publieksgericht is de communicatie via
‘social media’ als Hyves (www.langlevehetbos.hyves.nl) en Twitter
(http://twitter.com/langlevehetbos). Ook geeft de vereniging informatie aan leden en
belangstellenden via de website www.knbv.nl. Daar is veel informatie te vinden, o.a.
excursieverslagen die grotendeels interessant zijn voor de geïnteresseerde leek.
De actieve vereniging KNBV organiseert jaarrond diverse activiteiten, waaronder
studiedagen, symposia en excursies in binnen- en buitenland. Allerlei vakgebieden
binnen de bosbouw komen daarbij aan bod, zoals de laatste stand van zaken in beleid,
beheer, onderzoek en onderwijs.
Algemene informatie over de Zomerwandelingen kan opgevraagd worden bij de
coördinator van de Zomerwandelingen Jacob van Olst (tel. zie onderaan). Hij kan
bijvoorbeeld doorverwijzen naar specialisten voor bepaalde aspecten, zoals bosbeheer,
bosecologie, houtoogst, natuurgidsen, etc.
Elke wandeling zal haar eigen thema hebben, Hout- (productie), Natuur- (bescherming),
recreatie, milieu (klimaat, fijnstof), landschap- (pelijk decor), economie, cultuurhistorie en
worden geleid door gidsen van de KNNV.
De wandelingen vinden plaats bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale
Landschappen en Gemeenten in bossen die er in de meeste gevallen 100 jaar geleden
nog helemaal niet waren, maar uiteraard ook bij diverse particuliere eigenaren.
Mobiel nummer Jacob van Olst ██ – ███ ██ ███
Illustratiesuggesties:
Mooie bosfoto (liefst het betreffende gebied)
Of:
Oude en nieuwe topografische kaart van het gebied (rond 1900 en recent) ter
vergelijking van de situatie 100 jaar geleden en nu.
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