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leend. De uitreiking van deze prijs zal op 28 oktober a.s. door de Albert
Ludwigs Universität in Freiburg i. Br. geschieden. In het bijzonder wil ik
ir Overbeek hiermede van harte gelukwensen.
Gezien de benarde toestand van ons tijdschrift zoeken Bestuur en Redaktie
naar mogelijkheden om hierin verbetering te brengen. In dit verband kan
worden vermeld, dat wij door het Staatsbosbeheer zijn benaderd voor publicatiemogelijkheden in het tijdschrift door deze dienst; wij hebben hierop
in principe positief gereageerd.
Het Bosschap zeggen wij in het bijzonder dank voor een toegezegde bijdrage van ƒ 1000 voor de exploitatie van het tijdschrift in 1968.
Ook in de afgelopen periode zijn nieuwe leden en donateurs tot de Vereniging toegetreden. Ik wil hen gaarne van harte welkom heten.
In verband met de behandeling van de nieuwe statuten en zo mogelijk
van het nieuwe huishoudelijke reglement van onze vereniging heeft het Bestuur gemeend, teneinde zoveel mogelijk leden aanwezig te kunnen doen zijn,
om min of meer centraal in het land bijeen te komen. Vandaar dat wij thans
in de omgeving van Arnhem zijn en het programma voor deze twee dagen
zodanig is ingericht, dat wij zeker met de behandeling van de statuten kunnen
gereedkomen en naar het bestuur hoopt ook met die van het huishoudelijk
reglement. Rondom deze kernstukken van het programma zijn enige excursies georganiseerd. Voor hun bereidwilligheid deze excursies te willen leiden,
zijn wij ir W. Meyerink, dr J. van Soest en ir P. N. Ruige bijzonder erkentelijk.
Hiermede verklaar ik de 43-ste najaarsvergadering voor geopend.

43e Najaarsbijeenkomst in oktober 1967
in hotel „Warnsborn" te Arnhem, gelegen in het hart van het gelijknamige
landgoed, eigendom van „Het Geldersch Landschap" verzamelde zich
's morgens 19 oktober een groot aantal deelnemers voor de 43e najaarsbijeenkomst. De voorzitter van het bestuur leidde de vergadering die door
63 personen werd bijgewoond en sprak een openingrede uit, die hiervoor
is opgenomen. Het belangrijkste onderwerp van de vergadering: de behandeling van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement kon
in de ochtendzitting niet worden voltooid. Het feitelijke verslag van de vergadering volgt aan het einde van dit verslag.
Na de lunch in hotel „Warnsborn" werd met twee bussen de middagexkursie begonnen. Deze had tot doel de problemen van de opstandsverzorging in het zoeklicht te plaatsen. Het eerste deel ervan werd geleid door
ir W. E. Meyerink. Nadat de heer Meyerink tijdens de rit naar het eerste
objekt, het landgoed „De Grote Woeste Hoeve" de inzittenden van de bus
opmerkzaam had gemaakt op het biologische aspekt van de Hooiweg hield
hij vanaf een hoogspanningsmast een geïnspireerd betoog over de verzorging
van jonge opstanden. De kern van zijn betoog samenvattend werd gesteld:

8
— dat de eerste jaren nog vele jonge beplantingen van groveden aangelegd
met 10.000 stuks per ha zullen moeten worden verzorgd;
— dat de traditionele verzorging op 15 k 20-jarige leeftijd tenminste 100
manuren vergt, maar wegens de hoge kosten veelal achterwege wordt
gelaten; dat dit achterwege laten de opstand te gronde dreigt te doen gaan;
— dat de kosten van verzorging sterk kunnen worden beperkt door in een
zeer vroeg stadium (omstreeks 10-jarige leeftijd) het stamtal drastisch
te reduceren, in de hoop dat de dunningen die dan later (vanaf omstreeks
30-jarige leeftijd) moeten worden uitgevoerd, zodanige houtopbrengsten
geven, dat de kosten worden gedekt.
E r werd gedemonstreerd hoe met de gertel het stamtal door aftoppen
kon worden teruggebracht tot 4500, resp. 3200, resp. 2500 stuks per ha.
De zuivere werktijd bleek niet afhankelijk te zijn van het aantal te toppen
bomen en bedroeg 11 a 13 uur per ha. Om de bodem bedekt te houden
worden de te verwijderen bomen niet bij de grond maar op een hoogte van
60 & 100 cm getopt. Zij moeten nog enige jaren blijven leven, maar zullen
evenwel na enige jaren beslist zeker afsterven.
Na de thee, aangeboden door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in restaurant „De Woeste Hoeve", werd onder leiding van dr J. van
Soest en zijn medewerker de heer Semler een bezoek gebracht aan het recent
door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verworven landgoed
„Deelerheide" ter grootte van ± 150 ha. De vereniging ziet zich hier geplaatst voor het probleem van de verzorging van verwaarloosde bossen. Een
groot deel van de aanleg heeft — hoofdzakelijk met groveden — rond 1938
onder het toenmalige beheer van ons lid ir J. F. Smit plaats gevonden. Na
1954 is onder een nieuwe eigenaar aan de verzorging van de uitgestrekte
jonge beplantingen nagenoeg niets meer gedaan. Het resultaat daarvan: een
dreigend ten ondergaan van het bos, reeds ingeluid door een zeer groot
aantal dode en scheefgewaaide bomen.
Door ir M. Bol en ir P. H. M. Tromp werd aangetoond, dat traditionele
verzorging thans 200 manuur per ha zou vergen (kosten ± ƒ 1.650) waar een
geoogste houtwaarde van ± ƒ 600 tegenover staat. Gaat men daarentegen
geen hout oogsten maar alle te verwijderen bomen aan de grond brengen
met behulp van 2 man en een boogzaag, dan worden de kosten beperkt tot
± ƒ 700 per ha. Het is aan twijfel onderhevig of men voor grotere oppervlakten kleine houthandelaren bereid zal vinden tegen een geringe hen te
betalen vergoeding het bruikbare hout te oogsten en het waardeloze hout aan
de grond te slaan.
Na deze exkursie vergaarden de deelnemers op een geanimeerde borrel en
diner in hotel „Warnsborn" zich krachten voor de voortzetting van de behandeling van statuten en huishoudelijk reglement in de avondzitting. In
een rustige sfeer kon deze behandeling tot een goed einde wordèn gebracht.
De tweede dag was gewijd aan exkursies naar enige bij Arnhem gelegen
bezittingen van „Het Geldersch Landschap" en naar landgoed „Deelerwoud"
van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 's Morgens werden
onder leiding van ir P. N. Ruige en de heer H. Dieperink achtereenvolgens
bezocht:

Het landgoed „Warnsborn"
Dit 325 ha grote bezit werd in 1931 als eerste objekt door middel van een
onteigeningswet ten behoeve van de natuurbescherming voor ƒ 330.000 verworven. Dr G. Sissingh bracht in herinnering de aanwijzing van prof. Beekman aan prof. te Wechel (een der leden van de ambtelijke taxatiekommissie)
dat: .„de eiken op Warnsborn tamme kastanjes waren". Er werd getoond
op welke wijze overjarige beukenopstanden worden verjongd. Criterium
daarbij is, dat de bestaande landschappelijke struktuur behouden blijft in
verband met de grote rekreatieve betekenis van dit terrein dat bijna grenst
aan de bebouwing van Arnhem.
Het landgoed
„Lichtenbeek":
Op deze bezitting is na 1945 veel hakhout hervormd tot opgaand naaldhout. Enige zeer geslaagde resultaten daarvan werden getoond. Een zeer
wisselend beeld was verkregen door langs wegen oude loofbomen te sparen.
Loofhoutscherm boven naaldhout wordt suksessievelijk verwijderd.
Na een onderbreking voor koffie in restaurant „De Leer en Doedel", aangeboden door „Het Geldersch Landschap", werd de tocht voortgezet naar:
Landgoed „Hoog Oorspronk en Zilverberg":
Hier werd de hervorming van niet meer goed groeiende ± 30 jaar oude
douglas aan de orde gesteld. Waar de bodem bijzonder geschikt is, moet de
oorzaak wel in verkeerde herkomst worden gezocht. Daarop wijst ook de
grote diametervariatie en de sterke bastdilatatie. Douglas van goede herkomst
op kleine vlakte geplant moet een goed resultaat kunnen geven.
Landgoed „De Duno":
Op dit bezit, waar tengevolge van oorlogshandelingen op grote schaal na
1945 moest worden herbebost, werd voornamelijk van loofhout gebruik gemaakt. Dankzij het eigen inzicht van de toenmalige boswachter, de heer
Busscher, die, tegen de instrukties in, de Amerikaanse vogelkers grotendeels
uit het sortiment wegliet, kan men nu genieten van een gemengd jong loofhoutbos. Vanaf het uitzichtpunt op de hoge stuwwal kreeg men een goede
indruk van de werken van de Rijnkanalisatie.
Na de lunch in hotel „Hartenstein" te Oosterbeek, werd een busrit en een
wandeling gemaakt onder leiding van de heren van Soest en Semler op „Het
Deelerwoud". Dit vormt een deel — 1000 ha — van het oorspronkelijk
grotere bezit en werd zeer recent voor ƒ 8.000.000 (te voldoen in 8 jaar) door
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verworven. De vorige
eigenaar behoudt — omgeven door een meer solied dan fraai raster — een
kleiner deel van =fc 500 ha. Gelukkig was dit raster nog niet geplaatst, zodat
de oorspronkelijk gedachte route, die tengevolge van enige omgewaaide
bomen was versperd, over dit gedeelte kon worden omgeleid. Vooral de
wandeling gaf een goede impressie van de wijdsheid van de zeer goed verzorgde heivelden en van de ontstellende bezetting van grofwild, met name
damherten. Het valt te hopen dat Natuurmonumenten dit gebied een meer
„natuurlijk" aanzien zal geven dan dit damwild ooit kan suggereren. Die
dieren kan men beter in een hertenkamp gaan bekijken.
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De agenda van de algemene ledenvergadering luidde als volgt:
1. Opening door de voorzitter,
2. Verslag van de Notulenkommissie over de 41e voorjaarsvergadering te
Apeldoorn.
3. Benoeming nieuwe Notulenkommissie.
4. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
5. Vaststelling jaarverslag over 1966.
6. Verkiezing van een lid van de Redaktiekommissie voor het tijdschrift,
i.v.m. het periodiek aftreden van ir A. J. Grandjean, die zich niet herkiesbaar stelt. Voorgesteld wordt: 1. ir D. Sikkel, 2. ir J. van den Bos.
7. Verkiezing van twee leden van de Redaktiekommissie voor publikaties,
1.v.m. het periodiek aftreden van ir R. Koster en dr F. de Soet, die zich
niet herkiesbaar stellen. Voorgesteld worden: in één vacature 1. ir P. N.
Ruige, 2. ir W. Heij; in de andere vacature 1. ir J. L. Guldemond, 2. ir
W. Heij.
8. Verkiezing van een bestuurslid in verband met het periodiek aftreden van
de sekretaris ir A. A. C. van Leeuwen. Voorgesteld wordt: 1. ir J. Sipkens,
2. ir W. Heij.
9. Vaststelling begroting en kontributie voor 1968.
10. Mededeling door de Kommissies.
11. Bespreking plaats en tijd voorjaarsbijeenkomst.
12. Behandeling statuten en huishoudelijk reglement.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Uit de algemene ledenvergadering zijn de volgende feiten te vermelden.
— de notulen van de 41e voorjaarsbijeenkomst werden goedgekeurd; in de
nieuwe notulenkommissie werden benoemd de heren ir C. J. de Lange,
Ch. F. Tromp Meesters en ir M. Schrevel;
— de vice-voorzitter, dr J. van Soest, biedt namens de vergadering aan de
voorzitter, prof. dr G. Hellinga, bijzondere gelukwensen aan met de toekenning van de Wilhelm Leopold Pfeil-prijs van de Stiftung F.V.S. te
Hamburg, die hij evenals ir J. L. F. Overbeek ontving voor hun gezamenlijke verdienste bij de polder-bebossingen;
— in de afgelopen periode overleed het oud-lid M. W. Holterman ten Hove;
— voor het lidmaatschap bedankten dr J. C. Derksen, J. Canters en J. H.
van Leeuwen;
— als nieuwe leden traden toe J. C. van Marken en prof. dr V. Westhof;
— als donatrices traden toe de Provincie Gelderland en de Provincie Groningen;
— het bestuur ontving een zéér enthousiaste brief van de Engelse Bosbouw
Vereniging om te bedanken voor de ontvangst bij gelegenheid van de in
ons land gehouden exkursie;
— het bestuur had een bespreking met het bestuur van de groep Staatsbosbeheer van de Bond van Redster-ingenieurs en andere hogere technici
in Overheidsdienst (B.T.A.) over de mogelijkheden om het lidmaatschap
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van de K.N.B.V. open te stellen voor middelbare en hogere technici van
het Staatsbosbeheer; daarbij is het bestuur van de B.T.A. gewezen op de
mogelijkheden die de nieuwe statuten voor hoger technisch personeel
gaan bieden;
het bestuur nam op uitnodiging van het Bosschap, deel aan audiënties bij
de Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssekretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk om de problematiek in de bosbouw te
belichten en meer en meer doeltreffende steun te bepleiten voor de partikuliere bosbezitter;
het jaarverslag over 1966 werd goedgekeurd;
de begroting voor 1968 werd goedgekeurd, waarmede tevens de kontributie en het abonnementsgeld voor het tijdschrift ongewijzigd zijn vastgesteld op resp. ƒ32,50 en ƒ 2 5 per jaar en de geldende gereduceerde
tarieven. Verwerkt zijn voorts in de begroting een opbrengst voor het
tijdschrift als gevolg van een toekenning van publikatierecht aan het
Staatsbosbeheer t.b.v. de bosbouw voorlichting; niet opgenomen is de door
het Bosschap ook voor 1968 weer te verlenen bijdrage, omdat de toezegging daarvan nog niet was ontvangen bij het opstellen van de begroting;
de Redaktie-kommissie voor Publikaties deelt mede, dat goede vorderingen
worden gemaakt met het boek „Bosbescherming" en dat de uitgave in
1968 tegemoet gezien kan worden;
dat ook de uitgave van het boekje „Forestry" doorgang zal kunnen
vinden, mede door de toezegging van dr D. Burger om dit boekje te
schrijven; er bestaat zelfs kans op een 3-talige uitgave in een of andere
vorm, tengevolge van de kans op samenwerking met het Allgemeine
Deutsche Forstzeitschrift, die een nummer wil wijden aan de bosbouw in
Nederland;
in de vacature, ontstaan door het periodiek aftreden van ir A. A. C. van
Leeuwen als sekretaris van het bestuur, werd verkozen ir J. Sipkens;
in de vacature, ontstaan door het periodiek aftreden van ir A. J. Grandjean als lid van de Redaktiekommissie voor het tijdschrift, werd verkozen
ir D. Sikkel;
in de vacatures, ontstaan door het aftreden van ir R, Koster en dr F. de
Soet als leden van de Redaktiekommissie voor Publikaties, werden verkozen ir P. N. Ruige en ir J. L. Guldemond;
na een uitvoerige behandeling werden in de tot de avond verdaagde algemene ledenvergadering de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk
reglement aangenomen; aldus zullen deze met de in het ontwerp nog
aangebrachte wijzigingen ter Koninklijke goedkeuring worden ingediend
en — na verkregen goedkeuring — in 1968 van kracht worden;
in september 1968 houdt de Vereniging op te bestaan in verband met het
aflopen van de aangegane periode; in de voorjaarsvergadering 1968 zal
daarom over de voortzetting van de vereniging formeel moeten worden
beslist.
De sekretaris, ir J. Sipkens.

