ers lag van de 4ge najaarsvergadering
lan de Koninklijke Nederlandse
30sbouw Vereniging

t

in aanwezigheid van 59 leden werd op 25 oktober
._.e najaarsbUeenkomst in hotel Nol in 't Bos te
Wageningen gehouden.

trÜdens het diner voorafgaande Ban de vergadering
t;erd door de voorzitter de openingsrede uitge-

~proken

waarin onder meer met enige ogenblikken
~tllte de overleden leden jhr. J. W. Loudon en ir.
. Staf werden herdacht.

~

. e voornaamste punten uit de vergadering, die om
1.30 uur werd geopend, waren:

De notulencommissie bestaarode uit W. Heij,
';C. J. G. Sissingh en J. L. Vol muller berichtte dat

~e notulen van de 47e voorjaarsvergadering in over-

r:enstemming waren met het behandelde. In de nieuwe
fnotulencommissie werden benoemd: P. G. Szabo, J.

~

de Vries en A. W. H. van Weelderen.

Sinds de voorjaarsvergadering traden als leden
lot de vereniging toe: G. W. A. M. Hamel, W. Smlt
len H. A. Visser.
In vervolg op de door het bestuur opgestelde

r

rota

"bosplantsoenvoorziening in Nederland" werd

et bestuur door de vergadering gemachtigd een
erkgroep samen te stellen ter bestudering
an de mogelUkheden en implicaties van een zaad

f,

comité naar het plan Koster.

Het concept jaarverslag over 1972 werd goedgekeurd; het werd inmiddels gepubliceerd in het
tUdschrift nr. 12 van december 1973.
De begroting voor 1974 werd goedgekeurd
nadat er vanuit de vergadering op was aangedrongen een post onvoorzien, groot f 2.000,- op
te nemen. Dit betekent dat aan de inkomstenkant
de contributies en abonnementen extra verhoogd

~

uilen moeten worden. De door het bestuur voor-

estelde verhoging van contributies en abonne·
menten vanwege de sterke stijgingen van druk- en
~ortikosten van het tijdschrift werd eveneens

goedgekeurd.
Verkiezing nieuwe bestuursleden en een lid
~an de redactiecommissie. Door middel van enkel~Oudige kandidaatstelling werden P. H. Pels RUcken

E.::

en A. van Maaren bij acclamatie benoemd tot resbectievelijk penningmeester en lid van het bestuur.

De voorzitter bedankte de aftredende leden C. F. Lekkerkerker en H. van Medenbach de Rooy voor hun
enthousiaste inzet voor het bestuurswerk.
Het voorstel 1. F. Wolterson als voorzitter van de
redactiecommissie te doen opvolgen door 1. van den
Bos werd eveneens met acclamatie door de

vergadering goedgekeurd.
Ook de heer Wolterson werd door de voorzitter uit-

voerig lof toegezwaaid voor het enthousiasme.

waarmee hij steeds de redactie geleid heeft en

wat onder meer bijgedragen heeft tot het tegenwoordige kwalitatief zeer goede tijdschrift.
Het voorstel tot wUziging van het hUishoudelijk
reglement door toevoeging van een lid 6 aan artikel

18 werd goegekeurd.
G. J. den Hartog gaf een overzicht van de situatie met betrekking tot de gevolgen van de stormen. Hieruit bleek dat over het algemeen de f 21,regeling soepel wordt toegepast en dat door het
Bosschap een werkgroep is samengsteld om zich
te laten adviseren over de kosten van herbebos-

sing van stormvlakten. Inmiddels is medio januari 1974
door deze werkgroep rapport uitgebracht.
Uitgebreid werd gediscussieerd over het
bestuursvoorstel de museumcommissie van de Ko-

ninklUke Nederlandse Bosbouw Vereniging om te
zetten in een stichting in oprichting om daarmee
onder meer een betere gesprekspartner te kunnen
zijn voor de overheid. Bij monde van de voorzitter

M. M. G. R. Bol werd tevens gesteld dat het
noodzakelijk is de activiteiten zo te verbreden
dat te zijner tijd een nationaal centrum voor bos J
natuur en landschap zou kunnen ontstaan.
Ten aanzien van dit punt liepen de meningen ver
uiteen. Een aantal leden meende dat de commissie

moest blijven bij de oorspronkelijke uitgangspunten
namelijk om te komen tot een bosbouwmuseum

alleen, terwijl de leden van de commissie zelf meer
denken aan een educatief, recreatief en wetenschappelUk centrum voor bos, natuur en landschap.
Wat betreft de omzetting van de commissie tot

een stichting i.o. werd besloten dat aan de vergadering een meer uitgewerkt plan evenals een financie-

ringsvoorstel zal worden voorgelegd.
Onder het punt mededelingen uit wetenschap
en praktUk stelde A. A. C. van Leeuwen dat het gebruik van landbouwplastic als afdekmateriaal ineffectief is gebleken.
(Eerder tijdens het diner kwam, in aanwezigheid
van het erelid Th. C. Oudemans, het punt betreffende de strafbaarheid van strooiselwinning

op grond van de Ontgrondingswet uitvoerig aan
de orde).
Als thema voor de komende voorjaarsbijeenkomst werd vastgesteld:
de herbebossing van stormvlakten; A. C. A. Kuhn

nodigde daarbij de vergadering uit naar Drente
te komen. (Inmiddels zUn de data voor de voorjaarsbijeenkomst en excursie vastgesteld op 25
en 26 april 1974).
In verband met de viering van het 75-jarig bestaan
van het Staatsbosbeheer zal de KoninklUke Nederlandse Bosbouw Vereniging het programma van
de najaarsbUeenkomst 1974 hieraan aanpassen.
Tijdens de rondvraag werd uitvoerig gediscussieerd over te nemen maatregelen tegen mo-

gelUke aantasting van jong plantsoen op stormvlakten door Hylobius, nu het gebruik van DDT niet
53

meer is toegestaan. Over de resultaten van het
eventuele gebruik van lindaan had de vergadering
geen eensluidende mening; zeker is wel dat vanwege
de korte werkingsduur herhaald gebruik noodzakelijk is met a:ie negatieve consequenties daarvan.

Persbericht Ministerie van

~andbouw

en Visserij

Landbouwbegroting 1974 in Tweede Kamer
Landinrichtingsbe!eid
Een structuurvisie op de landbouw op lange termijn
zal worden ontwikkeld. Tevens zal een structuurschema voor de landinriohting worden opgesteld.
Van belang is daarbij tevens het ontwikkelen van een
visie op de instandhouding en uitbreiding van het
bos in Nederland in zijn verschillende functies.
Nationale parken, -landschappen
In de Commissie Nationale Parken en Nationale
Landschapsparken werken vijf meest betrokken
departementen - w.o. landbouw en visserij - op
positieve wijze samen. De problematiek van nationa:e
landschappen en in mindere mate van nationale parken is uitermate gecompliceerd; met name gaat het
om het vinden van geëigende instrumenten die bÜ
nationale landschappen gehanteerd moeten worden.
Er zün geen systematische onderzoekingen bekend
omtrent de kwaliteit van het landschap vóór de uitvoering van ruilverkavelingen in vergelijking met de
situatie omstreeks 10 à 15 jaren na het gereedkomen
dezer werken. Dergelijke studies kunnen zeker worden geëntameerd. (Het toekomstige Instituut voor
Bos- en Landschapsbouw zou hierin belangrijke bIjdragen kunnen leveren.) Uiteraard blijft de waardering van de esthetische kwaliteit van het landschap
vaak subjectief. De ecologische waarden zUn veelal
juister te taxeren. Soms leidt ruilverkaveling tot landschappelijke schaalverkleining. De thans in uitvoering
zijnde ruilverkaveling "BommeJerwaard-West" is een
actueel voorbeeld, hoe met succes de landschappelijke en recreatieve betekenis van het landelijk
gebied door het instrument van de ruilverkaveling
kan worden verhoogd.
Erfbeplanting
Het agrarische bedrijfsleven heeft een toenemende
belangstelling voor het aanbrengen van erfbeplantingen rondom agrarische gebouwen. De subsidie
die het Staatsbosbeheer voor landschappelijke voorzieningen heeft verleend nam toe van 364 toezeggingen in 1968 tot 2479 toezeggingen in 1973.
Bos voor houtproduktie
Het zeer onlangs door de Stichting Industrie-hout
aan de Vereeniging van Nederlandsche Papier-
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De voorzitter deed tenslotte de toezegging dat het
bestuur zich over deze zaak nader zal beraden.
Te middernacht werd de bijeenkomst door de
voorzitter gesloten.
Ir. D. A. Verhoeff

fabrikanten uitgebrachte rapport behandelt het onderwerp inlandse houtproduktie. Gezien de korte termijn
Is het nog niet mogelijk geweest een definitief oordeel te vormen. De materie is zeer complex. Minister
Van der Stee stelt zich voor, in overleg met andere
ministeries en het bedrijfsleven een commissie in te
stellen om een beleidsvisie voor de bosbouw voor te
bereiden. In financieel opzicht is hout vrijwel de enige
opbrengst die het bos levert. De houtproduktie is
derhalve een belangrijk element bij de instandhoudin
van het bos en daardoor ook van belang voor de
andere functies die het bos vervult. Natuurlijk is ook
de prijs van hout een belangrijk gegeven. Verhoging
van de binnenlandse houtopbrengst is onder meer
ook te 'bereiken door verbetering van het beheer van
het bos dat O.a. in handen van particulieren en lagere
publiekrechtelijke organen is. Vérgaande samenwerking tussen de bosbezitters kan de nadelen van
de versnippering grotendeels compenseren. Wil men
de houtproduktie in ons land belangrijk opvoeren,
dan zou bos geplant moeten worden op betere gronden dan thans bebost zijn. De rentabiliteit van de
houtteelt ten opzichte van andere vormen van bodemproduktie worden dan de essentiële problemen. Mede
in dit licht bezien zal een oordeel gevormd moeten
worden over de wenselijkheid voor 5 of 10% zelfvoorzienend te zijn. De zaak ligt uitermate moeilijk.
Minister Van der Stee verwacht bovendien binnen
enkele weken het rapport van de Commissiel'hurlings, die het Bosschap 'heeft ingesteld.

Jaarlijks 3.000 ha bos erbij
Het Nederlandse bosareaal omvatte in 1954260.000
ha en in 1972 300.000 ha. Naarhet zich laat aanzien
zal de jaarlijkse toename in de komende Jaren ongeveer 3.000 ha bedragen, voornamelijk te vinden in de
IJsselmeerpolders, ruilverkavelingen en projecten bij
woonkernen zoals bijv. Spaarnwoude. In welke mate
het bosareaal in de komende decennia in sterkere
mate kan worden uitgebreid, zal nader worden bezien. De oppervlakte van 15.000 ha per Jaar (genoemd
in het rapport van de Stichting Industrie-hout) lijkt
vrij ambitieus. In E.E.G.-verband is thans in voorbereiding een richtlijn, die bebossingsmaatregelen
beoogt in het kader van de herstructurering van de
landbouw. In hoeverre hierin een stimulans te vinden
zal zijn om onder Nederlandse omstandigheden tot
bebossing over te gaan zal nog moeten blijken.

