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Een halfjaar bosbouw in Nederland
Rede van de voorzitter prof. ir. M. M. G. R. Bol gehouden op de 59ste
voorjaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging
op 3 mei 1985 te Wageningen

Dames en heren,
"Het is mij een genoegen u allen hartelijk welkom te
heten op deze voorjaarsvergadering ... Het bestuur
heeft gemeend aan deze eerste bijeenkomst in ons
gouden jubileumjaar een fleurig karakter te moeten geven door de heren leden op te wekken ditmaal ook hun
dames mede te nemen." Zo sprak één mijner voorgangers - wijlen prof. Becking - 25 jaar geleden, bij ons
50-jarig jubileum. En zo veranderen de zeden! Het
fleurig karakter geenszins onderschattende, durfde uw
bestuur dit anno 1985 in onze voorjaarsvergadering
toch niet aan! Wij hebben onze dames-leden. En
bovendien: wij zullen in breder verband ruim gelegenheid hebben ons zo te rehabiliteren, bijv. tijdens de
feestviering in oktober. Intussen wil ik gaarne enige
mede-jubilarissen vanaf deze plaats van harte gelukwensen: 80 jaar Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 50 jaar Nationaal Park de Hoge Veluwe, 25
jaar Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, en

een nóg jongere telg: 15 jaar Bomenstichting.
Over ons jubileum en de activiteiten zal de voorzitter
van de jubileumcommissie u straks uitgebreid informeren. Mijnerzijds slechts de opmerking dat de voorbereidingen in het algemeen naar wens verlopen, o.a. tot
uiting komend in een veelbelovend programma van de
buitenlandse excursie naar Hongarije en in grote belangstelling voor de eendaagse excursie naar het Teu-'
toburgerwald, Forstamt Paderbórn, met onderwerp
"bossen en zure regen"

gelijke in beperkte mate een verklaring zijn voor de gesignaleerde vitaliteitsachteruitgang. De invloed van
luchtverontreiniging moet daarentegen als in sterke
mate bepalend worden beschouwd. Het vitaliteitsonderzoek van het Staatsbosbeheer wordt intussen ook
in 1985 voortgezet.
Gedurende deze voorjaarsvergadering zult u over
de, beperkte, bosbouwkundige mogelijkheden de achteruitgang van de gezondheid van onze bossen als gevolg van externe, antropogene bedreigingen af te remmen, nader worden geïnformeerd. Internationaal, ook
in Nederland, werd in een zure-regen-week van 14 tlm
21 april, door organisaties op het gebied van het natuur- en milieubehoud getracht een zo groot mogelijk
publiek kennis te laten maken met de oorzaken en de
gevolgen van de zure neerslag. In dat kader - Bosalarm - werden in Nederland op 14 april in het gehele
land een groot aantal boswandelingen georganiseerd.
Uw vereniging was vertegenwoordigd bij zo'n wandeling in het natuurmonument Leuvenhorst te Hulshorst.
De reactie van onze vereniging op het Meerjarenplan
Bosbouw is, binnen de daartoe gegeven termijn, aan
de Minister van Landbouw en Visserij gezonden. Het
concept-voorstel van het bestuur werd in een buitengewone ledenvergadering op 9 februari inhoudelijk aangescherpt, met als gevolg dat de reactie ook qua vormgeving werd verbeterd. In die buitengewone ledenvergadering werd voorts besloten de Bijzondere
Commissie Groene Structuurschema's over het stand-

Het december 1984 verslag van het Staatsbosbeheer

punt van onze vereniging te informeren. De behande-

zegt over de vitaliteit van het Nederlandse bos, en ik

ling van de Groene Structuurschema's zal dit voorjaar
plaatsvinden, vóór parlementaire behandeling van het
Meerjarenplan Bosbouw. Onze reactie naar de Bijzondere Commissie zal dezer dagen worden verzonden.
Op het Mee~arenplan Bosbouw zijn in het kader van
de inspraakprocedure bijna 200 reacties van instituten,
raden, individuen, etc. binnengekomen, die nu ten departemente worden geanalyseerd. Na interdepartementaal overleg, zal een regeringsbeslissing worden
voorbereid, die niet voor eind 1985 gereed zal zijn,
waarna behandeling waarschijnlijk begin 1986 zal volgen. De Stichting Bos en Hout deed naar aanleiding
van het Meerjarenplan een persbericht verschijnen

citeer: "Evenals vorig jaar moet ook dit jaar (1984) de
gezondheidstoestand van het Nederlandse bos aan de
hand van de resultaten van het vitaliteitsonderzoek gekarakteriseerd worden als zorgwekkend. Ondanks de
voor de bossen redelijke weersomstandigheden tijdens het eerste deel van het groeiseizoen 1984 tendeert de vitaliteit in lichte mate naar een verdere ach-

teruitgang. Stabilisatie of herstel kunnen niet aan de
vergelijking van het globale onderzoek van 1983 met
het uitgebreide onderzoek van 1984 verbonden worden." Gebaseerd op de verzamelde gegevens wordt
aangenomen dat insekten, schimmels, droogte en der-
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waarin het groot verlies aan houtoogst-mogelijkheden
werd geaccentueerd, waarmee een onnodige druk op
bossen elders in de wereld wordt gelegd.
In het kader van de Bosbijdrageregeling is in 1985 een
bedrag van bijna 1OV2 miljoen gulden uitgetrokken, ongeveer 5% minder dan in 1984. Deze gelden zullen
ten goede komen aan herbeplantingen (f 4.000.000),
bosverzorging (vrijstellen, opstandsverzorging, prunusbestrijding, onderhoud wegen en waterlopen) met
f 5.225.000, recreatieve voorzieningen (f 800.000),
en natuurtechnische maatregelen (f 400.000).

bosbouwsubsidies op het huidige niveau moeten garanderen en voorts de lasten van de grondkosten op
enigerlei wijze moeten verlagen. Het ontbreken van inkomsten in de eerste periode na aanplant kan een financieel probleem vormen. De beschikbaarstelling
van gelden door het Ministerie van EZ door een premieregeling sluit aan op de problemen die het ontbreken van inkomsten in de eerste periode na aanplant
met zich mee kunnen brengen. Aldus het rapport Van
der Stee.
Het Ministerie van Economische Zaken wil door deze premieregeling de aanleg van tijdelijk bos bevorderen, d.m.v. een stimuleringspremie van f 3000/ha. Er
is in totaal f 15 miljoen beschikbaar. Deze premie lijkt
met name aantrekkelijk in geval van de aanplant van
bermen, kleine agrarische bezittingen, gemeentegronden en dergelijke. Zij kan ertoe bijdragen dat een reëel
begin wordt gemaakt met bosaanleg door een nieuwe
groep van particulieren.
Ook internationaal moge van enige belangstelling uit
de particuliere hoek voor bossen en bomen - de agrarische sector - blijken. De EG heeft een subsidieregeling vastgesteld waarbij het mogelijk wordt, in het kader van het landbouwstructuurbeleid subsidies te verlenen Voor bebossing en bosonderhoud aan personen
die hun hoofdberoep hebben in de landbouw.
Particuliere belangstelling voor bosbouw en bosuitbreiding in Nederland moge blijken uit een tweetal initiatieven. Daar is de oprichting van de Nationale Houtbank B.V., waarin de Amev-de "Utrecht", het Bureau
voor Tuin en Landschapsverzorging BTL en de KNPFlevoland B.V. samenwerken, met als doel een bijdrage te leveren aan de houtproduktie met name door
aanleg van produktiebeplantingen met snelgroeiende
loofhoutsoorten door:

In het kader van de Regeling Bijdragen Werkgelegenheid in de bosbouw 1984 en 1985 kunnen sedert 22
maart jl. geen aanvragen meer worden ingediend ter
verkrijging van bijdragen voor bosverzorgingswerkzaamheden. De reden hiervoor is, dat de gelden die
hiervoor beschikbaar waren volledig zijn gebruikt.
Zoals bekend was voor de uitvoering van bosverzorgingswerkzaamheden, door anderen dan Staatsbosbeheer, binnen deze regeling f 17,2 miljoen beschikbaar. Het is zowel uit een oogpunt van werkgelegenheid als van bosverzorging verheugend te kunnen
vaststellen, dat de bosbouwsector zodanig op de regeling heeft ingespeeld, dat de beschikbare middelen
volledig zijn benut.
Ik spreek de hoop uit, dat de regering ook nà 1985
op structurele wijze - afgestemd op de langjarige processen in de bosbouw - via werkgelegenheidsgelden
of anderszins, financiële middelen in de bosbouwsector zal doen investeren. Aanvragen ter verkrijging van
bijdragen voor bebossingswerkzaamheden kunnen
nog wel worden ingediend. Voor die categorieën was
in totaal (voor anderen dan Staatsbosbeheer) f 8,8
miljoen beschikbaar.

-

Op 4 februari 1985 heeft de werkgroep Financiering
Bosuitbreiding, die onder voorzitterschap staat van de
heer Van der Stee, rapport uitgebracht. Het rapport is
door Minister Braks om advies voorgelegd aan de Bosbouwvoorlichtingsraad, de Overleggroep Houtproduktie en Houtvoorziening, en het Bosschap.
In het rapport wordt o.a. geconstateerd dat de middelen die de rijksoverheid beschikbaar stelt voor realisering van de bosuitbreiding voor het jaar 2000:
30.000-35.000 ha bos en 15.000 ha produktiebeplantingen, men hoort intussen ook al bijgestelde getallen,
ontoereikend zijn. De werkgroep heeft zich beziggehouden met het aangeven van mogelijkheden de middelen te verruimen, zodanig dat de gewenste bosuitbreiding kan worden gerealiseerd.
De werkgroep concludeert dat het betrekken van de
particuliere sector bij de bosuitbreiding voor die sector
perspectieven kan bieden. De overheid zou dan de

houtopstanden op in eigendom of in pacht, huur of andere gebruiksvorm verkregen gronden;
- het voor rekening en risico van derden of mèt-derden voor gezamenlijke rekening exploiteren van houtopstanden;
- de exploitatie van bestaande opstanden;
Voorts door het aan- en verkopen van hout ol het bemiddelen daarbij en het deelnemen in ondernemingen
met een soortgelijk of aanverwant doel. De drie partners vormen een combinatie met alle aspecten van
bosaanleg, bosfinanciering en houtalzet.
Daar is vààrts de oprichting van de Stichting Bevordering Houtproduktie, met als partners het Bureau voor
Ruimtelijke Ordening Holding in Vught, de Heidemij
Nederland en Parenco. De Stichting wil de houtproduktie in Nederland stimuleren door het verbeteren van
de bestaande bossen, door de aanleg van nieuwe bossen en door het inplanten van bermen. De Stichting wil
voor de uitvoering regionale projectmaatschappijen
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het voor eigen rekening en risico exploiteren van

oprichten. In Noord-Brabant loopt een project waarbij
achterstallig onderhoud in 5.000 ha bos wordt weggewerkt en ongeveer 100 kilometer bermbeplanting
wordt aangelegd. Voorts is nu al meer dan 3.000 ha
bos, bestaande uil eigendom van V2-2 ha, samengebracht in een gezamenlijk beheersplan, waardoor een
bijdrage aan de houtproduktie kan worden geleverd.
Dat gebeurt met extra subsidie van het Ministerie van
Economische Zaken - de z.g. "op-top regeling" waarbij de 75% regeling van het Ministerie van Landbouwen Visserij ol de 90% Regeling Bijdragen Werkgelegenheid in de bosbouw 1984-1985 van het Ministerie van Sociale Zaken tot 100% wordt opgevoerd. 12
gemeenten hebben intussen 100 km wegberm om niet
ingebracht, ter beplanting en exploitatie voor eigen risico van de Stichting. De eerste 6 km is in Loon op Zand
gerealiseerd.
Om het thema bosuitbreiding en de financiering ervan af te sluiten: in de Tweede Kamer zijn door het lid
Van der Linden aan de Minister van Landbouw en Visserij en van Economische Zaken vragen gesteld, 0.8.

uitmondende in de vraag of betrokken bewindslieden
bereid zijn de datum 1 mei 1966 in de "Regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos" te verschuiven naar 1
mei 1987 of 1988. Een en ander in verband met het feit
dat de clausule dat binnen het kader der regeling voldaan moet zijn aan de eis dat bebossing vóór 1 mei
1986 dient te hebben plaatsgevonden, in de praktijk tot
problemen - procedures, bestelling plantmateriaal en
dergelijke - aanleiding geeft.
Het rapport van de ambtelijke werkgroep "Privatiseringsonderzoek Bosbeheer" is aan de Minister van
Landbouw en Visserij aangeboden; het is thans bij een
interdepartementale commissie in behandeling, die de
Minister verder van advies zal dienen, waarna ministeriële en regeringsstandpuntbepaling zullen volgen.
In aansluiting op een nota aan de Tweede Kamer,
waarin de Minister van Landbouw en Visserij, Economische Zaken en Onderwijs en Wetenschappen hun
intentie uitspraken om de toepassing van de informatica in de praktijk van het bedrijfsleven, en het onderzoek en onderwijs te stimuleren, is door het Ministerie
van Landbouw en Visserij dit onderwerp verder uitgewerkt in een beleidsplan voor de agrarische sector.
In dit ministerieel Informatica Stimuleringsplan worden een aantal sectoren genoemd, waar stimulansen
20uden moeten plaatsvinden. Het betreft de marktsector (met name de primaire produktiesector) en het Ministerie zelf (met name het onderzoek, het onderwijs
en de voorlichting). Ook bij het stimuleren van de activiteiten in de laatste categorie zal de betekenis ervan
voor de marktsector zwaar wegen.
Het stimuleringsbeleid van Landbouw en Visserij

heeft vooralsnog een voorwaardescheppend karakter.
Nadere invulling van automatiseringsprojecten en
onderzoek ter zake zal mede op basis van initiatieven

uit het "veld" plaatsvinden. Het Landbouw en Visserijplan is primair toegeschreven op de agrarische sector.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft het Bosschap desgevraagd medegedeeld, dat ook andere
sectoren, zoals de bosbouw, op het Informatica Stimuleringsplan van zijn departement kunnen aanhaken.
Dit is voor het Bosschap aanleiding geweest zich te
gaan beraden over wenselijkheden en mogelijkheden
van informatica toepassing in de sector van het bos-

bouwbedrijfsleven. Het beraad is momenteel in volle
gang.
In de najaarsvergadering oktober 1984 berichtte ik
over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen herziening van de Natuurschoonwet 1928. Ons
bestuurslid de heer Smit gaf daarover in die vergade·
ring een nadere uiteenzetting. Ik sprak de hoop uit dat
het detinitieve wetsvoorstel tot wijziging een zodanige
strekking zou hebben dat het ertoe bijdraagt, dat particulieren bereid en in staat blijven vermogen in bossen
en landgoederen te beleggen.
Intussen tellen we mei 1985 en een wetsontwerp is
nog niet verschenen, hoewel adviezen terzake vóór
half september 1964 waren uitgebracht. Ik zou nog
eens op spoedige indiening van het wetsontwerp willen aandringen, daarbij het belang van vernieuwing
van de fiscale faciliteiten voor NSW-Iandgoederen nog
eens onderstrepend.
Het Kroonberoep "Aanwijzing bossen Mispeleindse en
Neterselse Heide als beschermd natuurmonument'
dient 14 juni a.S. U zult zich herinneren, dat onze vereniging zich dienaangaande met een brief tot de Kroon
heeft gericht, waarin o.a. wordt gesteld dat het toekennen van een zeer eenzijdige bestemming aan een boscomplex of landgoed waar bossen aspect-bepalend
zijn onjuist is.
Intussen heeft de Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, consulentschap (i.o.) Noord-Brabant aan een
adviesbureau opdracht gegeven voor het beschermd

natuurmonument "Mispeleindse en Neterselse heide
met aangrenzende beekdalen" een beheersvisie op te
stellen. In mijn najaarsrede 1984 memoreerde ik die
mogelijkheid en voorkeur, aangegeven in de Memorie
van Toelichting op de Rijksbegroting 1985. Daaraan is
thans derhalve concreet invulling gegeven. Die beheersvisie zou het overleg over een beheersplan - dat
in formele relatie staat tot art. 14 van de Natuurbeschermingswet - moeten vereenvoudigen. Niet-formele voortgang derhalve en ook politieke discussie, o.a.
in een ongevraagd advies van de Natuurbeschermingsraad in een nota van 12 december 1984 aan de
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Minister van Landbouw en Visserij over de toepassing
van de Natuurbeschermingswet op landbouwgronden
en bossen.
De raad meenl dal "naast de - beschermende wetten op het terrein van de ruimtelijke ordening en het
milieubeheer de toepassing van de Natuurbeschermingswet als middel tot gebiedsbescherming van
groot belang is". Voorts dat "Toepassing van artikel 7
van de Natuurbeschermingsweg belekent dat,
a De Minster de mogelijkheid heeft het beheer van
een terrein te sturen in het belang van het behoud van
natuurwaarden.
b De overheid gehouden is tot bescherming van de
aanwezige waarden tegen aantasting van binnenuit
maar ook van buitenaf.
De Raad stelt, dat toepassing van de wet juridisch gezien alleen beperkt wordt door een aantal criteria die
de wet bevat. Dat zou betekenen dat toepassing in
principe mogelijk is op natuurgebieden, op bossen en
landbouwgronden. De Raad is bereid over ontwikkeling van een toepassingsbeleid gebaseerd op duidelijk
omschreven criteria verder te adviseren en meent dat
een beleid waarbij slechts in uiterste noodzaak een
terrein onder de werking van de wet zou worden gebracht een miskenning van de betekenis der Natuurbeschermingswet is. Tenslotte meent de Raad: "De Beschikking Beheersovereenkomsten (op basis van de
Relatienota) biedt geen wettelijke bescherming zoals
de Natuurbeschermingswet die kan bieden".
Ik teken daarbij aan, o.a. verwijzend naar andere instrumenten die tot gebiedsbescherming kunnen leiden,
dat van dringende noodzaak bosgebieden integraal
onder de werking van de Natuurbeschermingswet te
brengen niet dringend is gebleken en voorts dat toepassing dan onnodige druk op boseigendom legt,
onder miskenning van wat dat beheer zelf door het besturen van het ontwikkelingsproces van natuurwaarden heeft tot stand gebracht. Ik wijs ook weer op het
punt van het te algemeen toekennen van een eenzijdige bestemming aan bossen.
De behandeling van het Kroonberoep zal een ieder
met spanning tegemoet zien.
Ik ga door met een onderwerp dat gevolg van een eenzijdige bestemming kan, maar niet behoeft te zijn en
het bij ons in generale zin niet is. De markt voor inlands rondhout, voorjaar 1985.
Internationale situatie
De marktprijzen voor gezaagd naaldhout zijn ondanks
bewuste beperkingen van de produktie in Scandinavië
en in Noord-Amerika toch onder druk komen te staan.
De exporteurs hebben prijsconcessies tot ca. 5%
moeten doen. Die tasten de rentabiliteit van de zagerijen aan, aangezien de boseigenaren het prijsniveau
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voor rondhout willen behouden of zelfs verder willen
verbeteren. De hausse in houtpulp van zomer 1984 is
voorbij. De markten zijn in evenwichtiger verhoudingen
tussen vraag en aanbod beland.
Regionale situatie
Ondanks de voortdurend alarmerende berichtgeving
over de gezondheidstoestand van de bossen in de
Duitse Bondsrepubliek blijft het aanbod van "Kalamitätsholz" tengevolge van luchtverontreiniging beperkt
tot minder dan 10% van de normale jaarkap van naaldhout.
Wel heeft de storm, die eind november 1984 het gebied van Ardennen tot Beierse Woud trof, in België/Luxemburg ca. 1 miljoen m3 en in de Bondsrepubliek ca.
10 miljoen m3 naaldhout van merendeels zaaghouttype ontworteld of gebroken. Deze windworp heeft de
prijzen voor zaaghout van fijnspar met 10 tot 20%
doen dalen, zij het dat de zwakke internationale conjunctuur voor gezaagd naaldhout daaraan mede debet
is.
De spaanplaatindustrie zag in de winter 1984-85 zijn
bevoorrading met hout teruglopen door enerzijds de
natte herfst gevolgd door een lange en strenge winter
en anderzijds verminderde chipsproduktie op de zagerijen. Dit heeft geleid tot verbetering van de prijzen
voor rondhout franco fabriek met 5-10% en - wat minstens zo belangrijk is voor de rondhout-leveranciers tot soepelheid bij de afname. De houtslijpindustrie
heeft grosso-moeo zijn prijzen voor 1984 voor het seizoen 1985 gecontinueerd.
Situ<ltie Nederland
Bij Parenco, Renkum zijn thans 69% der aandelen in
handen van het Duitse Haindl-concern. Alles wijst erop
dat de tweede krantenpapiermachine - een investering
van 400 miljoen - gebouwd gaat worden. Dat zal hoger houtverbruik betekenen; waar evenwel het aandeel
hèrgebruikte vezels uit oude kranten, tijdschriften e.d.
gestaag toeneemt - een tweede ontwikkelingslijn werd
vorige maand in gebruik genomen - zal de behoefte
aan rondhout minder toenemen dan de verdubbeling
van de papierproduktie (tot 400.000 ton). Een definitieve beslissing over de tweede krantenpapiermachine
wordt eind 1985 verwacht. De activiteit van Nederlandse zagerijen breidt zich verder uit en zal in 1985 tot
een rondhoutverbruik van ca. 300.000 m3 naaldhout
en ca. 200.000 m3 loofhout (voornamelijk populieren)
voeren.
Informatie over de houtstroom wordt o.a. door de
Stichting Bos en Hout, per 1 januari 1985 gegeven in
een nieuwe reeks "Bos en Hout Nieuws". De reeks
geeft berichten op internationaal, regionaal en nationaal niveau.

Op 1 november 1984 is verschenen het Structuurverbeteringsplan Nederlandse inlands houthandel. Dit
plan is opgesteld door de NEHEM en bevat aanbevelingen die kunnen leiden tot een verbetering van de
structuur van de intands houthandel. Het rapport
mondt uit in een actieprogramma. Onderdelen daaruit
hebben een directe relatie met de bosbouwsector.
Zoals die welke betrekking hebben op de aanbodzijde:
- bevorderen van de continuïteit van het houtaanbod
op ondernemingsniveau;
- afsluiten van meerjarige contracten boseigenaren/houthandelaren;

- bundelen van versnipperd eigendom in beheersgebieden;
- afstemming aanbodcyclus op afzetcyclus;
- bevorderen van de continuïteit van herbeplantingssubsidies;
- concentratie van boseigenaren in bijv. bosgroepen
of beheersgroepen.
Met betrekking tot de branche is het pleidooi voor
een intensivering van de relatie met de boseigenaren
van belang en met betrekking tot de branche-vereni-

ging de bevordering van langere ruimingstermijnen,
het streven naar uitbanning van beunhazerij, het streven naar een overkoepelende cao voor bosbouw/exploitatie/handel en het belang van meer aandacht voor
pr-activiteiten. Ook de punten vermeld onder sociale
problematiek zijn van groot belang. Het actieprogramma vermeldt daar:
- herstel vakmanschap door scholing, bijscholing,
e.d.;
- opvoering van de veiligheid in relatie tot de toegenomen mechanisatie;
- onderzoek naar cao uniformering;
- onderzoek naar regionale arbeidspooling.
Het georganiseerde bosbouwbedrijfsleven heeft bij
monde van het Bosschap zijn waardering uitgesproken
voor het rapport en zich bereid verklaard, waar zulks
nodig is medewerking te verlenen aan de uitwerking
van dit plan.
Met deze beschouwing, dames en heren - blik op
een half jaar bosbouw - verklaar ik de 59ste voorjaarsbijeenkomst voor geopend.

Verslag van de 5ge voorjaarsvergadering van de
KNBV, gehouden op 3 mei 1985 te Wageningen
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Ruim 100 leden zijn aanwezig.
2 Notulen 60e najaarsvergadering
De notulencommissie, bestaande uit de heren S. M. G.
de Vries, C. Boon en G. Bikker, heeft de notulen goedgekeurd.

3 Benoeming notulencommissie
Ter verifiëring van de 5ge voorjaarsnotulen worden benoemd de heren T. Winkelman, A. H. Schaafsma en J.
Vorstermans.
4 fngekomen stukken en mededelingen
In aansluiting op de bijzondere voorjaarsvergadering is de reactie van de KNBV op het Meerjarenplan
Bosbouw naar Minister Braks gestuurd.

*

*

Het van Schermbeekfonds is definitief opgeheven.

Het vrijgekomen bedrag wordt overgemaakt naar
Stichting Groeneveld.

*

De KNBV heeft zijn zorg kenbaar gemaakt door
middel van een brief gericht aan de Minister van Defensie inzake de uitbreiding van het militair oefenterrein op de Ginkelse heide, waarbij grote delen van het
landgoed de Sysselt hun multifunctionaliteit dreigen te
verliezen.

*

Zowel de zesdaagse excursie naar Hongarije (40
deelnemers) als de eendaagse excursie naar Duitsland (50 deelnemers) gaan door.

*

Nieuwe leden: mw. B. J. M. Claessens, M. J. Firet,
mw. Bol, R. F. Knol, J. P. de Jongh, J. W. M. Hendriks,
J. Goos, W. P. C. Bakx, T. Winkelman, P. J. W. Hinssen, St. Marius Tonckensfonds, P. M. Vis, F. Beekman, M. Bugter, P. Busschers, A. J. M. Kienhuis, H.
Liefers, G. Litjens, A. F. M. Meijssen, H. Spenkelink, R.
Valk, W. Bruggink, J. G. Schönveld, E. Drost, J. W. M.
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