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“Bos, natuur en landschap
zijn onze zorg; bosbouw is
ons vak“
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Wist u dat er 100 jaar geleden in Nederland bijna geen bos aanwezig was, en dat
op dit moment bijna 10% van Nederland met bos begroeid is? Het bos is belangrijk
vanwege de vele functies die het voor de maatschappij vervult. Zo is bos een
prachtige omgeving om in te recreëren, te sporten en te spelen. Ook is het bos
een woonplaats voor allerlei soorten planten en dieren. Verder produceren onze
bossen hernieuwbare grondstoffen, zoals hout en zorgen ze voor zuiver water,
schone lucht en de vastlegging van CO2. Bos verhoogt de kwaliteit van het leven
en is daarom onmisbaar. Nederlanders houden van het bos. Met ruim 200 miljoen
bezoeken per jaar is het één van de meest geliefde locaties om in de vrije tijd te
bezoeken. Voor de ontwikkeling en instandhouding van het multifunctionele bos
is kennis en ervaring nodig. Kennis en ervaring op het gebied van bijvoorbeeld
beleid, beheer, onderzoek en onderwijs.
De KNBV is de vakvereniging voor iedereen die zich op professionele basis met het
bos en zijn functies bezig houdt of daar interesse in heeft. Ambitie en gedrevenheid
staan voorop om de bosbouw, het natuurbehoud en het landschapsbeheer in
ruime zin te bevorderen. Voor de leden worden tal van boeiende activiteiten
georganiseerd, die een ideale mogelijkheid bieden om kennis uit te breiden en
elkaar te ontmoeten.
Dit jaar bestaat de KNBV 100 jaar en dat gaan we vieren! De KNBV wil alle
Nederlanders een unieke boservaring cadeau doen. We organiseren wandelingen,
debatten, een bosbouwquiz en een bosplantdag.
Wilt u meer weten over de KNBV en haar 100 jarig Jubileum? Bezoek dan de
websites en ontdek interessante wetenswaardigheden over bos, en de activiteiten
die in dit Jubileumjaar worden georganiseerd! 100 jaar KNBV - Lang leve het Bos!
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