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Vervolgens zou ik de vraag willen opwerpen, of het verlaten van de algemeen gebruikelijke leegkap-bedrijfsvorm ook niet tot een oplossing van de
gerezen moeilijkheden zou kunnen bijdragen. Ik doel hier op de uitkapbedrijfsvorm, die in Zwitserland en Frankrijk algemeen wordt toegepast.
Deze heeft, behalve dat hij de recreatie-waarde van het bos belangrijk verhoogt, het onmiskenbare voordeel, dat relatief veel meer zwaar hout wordt
geproduceerd en de instandhoudingskosten tot een minimum kunnen worden
teruggebracht. Om de economische aspecten van deze bedrijfsvorm nader
te onderzoeken, heeft de afdeling bosbedrijfsregeling van de Landbouwhogeschool deze zomer in de boswachterij Norg een proefobject aangezet.
Verder moet ik hier nog gewag maken van de samenvoeging van het
onderzoekswerk van de Stichting Verbetering Houtopstanden met dat van
het Bosbouwproefstation, die op 1 juli 1962 haar beslag heeft gekregen en
waarbij de eerstgenoemde stichting werd opgeheven. De vermeerdering van
het door selectie en veredeling verkregen materiaal ten behoeve van de kwekers zal door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen worden overgenomen.
Tenslotte wil ik hier nog even memoreren de 4de studiereis, die de Europese Bosbouwcommissie (dit keer van 15—23 juni) naar Nederland maakte.
Het onderwerp van deze studiereis was de dunning. Aan deze zeer geslaagde
reis is door 14 nationaliteiten deelgenomen. Een uitvoerig verslag is in het
septembernummer van het tijdschrift verschenen.
Het Nederlands Bosbouw Tijdschrift blijft een verheugende ontwikkeling
vertonen, zo zelfs, dat het enige moeite zal kosten de jaargang 1962 tot
de vastgestelde 450 bladzijden te beperken. De stijging van de kosten heeft
een contributie-verhoging noodzakelijk gemaakt. Met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren werd een compromis bereikt op basis van een
kostenverdeling van het „Algemeen"-gedeelte van 3 : 4. Wij hopen, dat de
voortduring van deze samenwerking tenslotte zal leiden tot een kostenverdeling naar het aantal afgenomen exemplaren.
De documentatie van de inhoud van de eerste 30 jaargangen van ons
tijdschrift, waartoe bij de jubileum-viering werd besloten, is onlangs gereedgekomen en aan de leden toegezonden. Voor de keurige verzorging van
deze uitgave verdient de Redactiecommissie voor Publicaties ons aller lof.
Hiermede hoop ik de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen
periode voldoende te hebben geschetst en verklaar ik deze 38ste najaarsvergadering van onze vereniging voor geopend.
DE 38ste NAJAARSBIJEENKOMST OP 12 EN 13 OCTOBER 1962
De najaarsbijeenkomst werd dit jaar gehouden te Apeldoorn. Ofschoon
aanvankelijk het plan bestond om voor deze gelegenheid speciaal de dames
van de leden uit te nodigen in verband met de centrale ligging en de aard
van de excursies, moest hiervan op grond van de resultaten van een gehouden vóór-inschrijving worden afgezien; de deelname bleek tenslotte toch onvoldoende om de bijeenkomst een „gemengd" karakter te kunnen geven.
Niettemin was het aantal deelnemende leden overweldigend groot. Dat het
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logies geen bijzondere problemen opleverde vond zijn oorzaak in de vele
„forensen" of — zo men wil — pendelaars.
Om op de vrijdagavond het gezelligheids-element eens beter tot zijn recht
te doen komen, werd de vergadering ditmaal des ochtends gehouden van
10.00 tot 12.00 uur in hotel „de Keizerskroon". De in deze vergadering door
de voorzitter gehouden rede was tevens diens laatste in deze functie, omdat
professor Becking na zijn vijf jaren voorzitterschap periodiek diende af te
treden.
Op de vergadering aansluitend vertrok het uit ongeveer 80 personen bestaande gezelschap per bus voor de lunch naar restaurant „Rijzenburg" te
Schaarsbergen. Aldaar voegde zich als gast bij het gezelschap de gastheer
van de middag, de heer P. F. Zimmerman, voorzitter van het bestuur van de
Stichting het Nationale Park „de Hoge Veluwe",
De excursie in het Nationale Park stond onder de bekende voortreffelijke
leiding van ons mede-lid ir J. H. van Tuil. Alleen degenen onder het gezelschap, die mogelijk hoog gespannen verwachtingen koesterden ten aanzien
van het aanschouwen van rood- of zwartwild, kwamen bedrogen uit; voor
alle anderen kan het tegendeel worden geconstateerd, want zowel de bosbouwer „pur sang" als de natuurschoon-minnaars kwamen volledig aan hun
trekken. Overeenkomstig het aan de lunch uitgereikte excursie-programma
werden in een 3-tal rondwandelingen 11 objecten bezocht; een aantal verjongingen op kaalkap- of strokenkapvlakte, veelal met gemengd naaldhout,
waarvan sommige omrasterd waren. Een interessant object was object 8 met
fraai geslaagde douglasbezaaiing.
Bijzonder geanimeerd was de zeer gastvrije ontvangst op het jachtslot St.
Hubertus. Velen aanschouwden bij deze gelegenheid voor de eerste maal,
onder het genot van een geestrijke versterking, het inwendige van dit merkwaardige bouwwerk. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar de
uitgereikte brochure over de „Hoge Veluwe".
Na terugkeer in hotel „de Keizerskroon" vonden een voortgezette vrolijke
borrel en het diner plaats. Als dessert werd een zeer verhelderende inleiding
door ir C. H. J. Maliepaard opgediend over het Staats-wildreservaat en de
excursie daarheen van de volgende morgen. Wie eerder nog niet geheel op
de hoogte mocht zijn geweest van opzet en doel, laat staan overtuigd van het
nut van dit 2300 ha tellende wildreservaat, is stellig door de inleider overrompelend snel hiervoor gewonnen. Men is bijzonder onder de indruk geraakt van de blijken van goede samenwerking tussen bosbouw en wildreservaat, waarin in alfabetische volgorde Faunabeheer en Staatsbosbeheer elkander gevonden blijken te hebben. Het behoeft geen betoog, dat er heel wat
stof tot napraten bestond.
De volgende morgen mocht het gezelschap in eigen auto's en enige welwillend beschikbaar gestelde „landrovers", het heiligdom bezoeken en met
eigen ogen aanschouwen wat hier terwille van de instandhouding van het
„Veluwse Hert" wordt gedaan en wederkerig voor de instandhouding en
verjonging van het bos. De nieuwe, nog af te werken, van bijzonder hout
opgetrokken wildtoren, die in de toekomst vele zomergasten kan herbergen,
als zij rustig het wild op de voerakker willen waarnemen, werd daarbij ook
bezocht. De heer Maliepaard en ir H. Veenendaal, als houtvester van het
Staatsbosbeheer met het bosbouwkundig beheer belast, gaven leiding aan
de excursie, geassisteerd door hun bosbouwkundig ambtenaren en jachtopzieners.
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De rit door het Ughelse bos, het Hoogbuurlose bos, het Leesten, het Spelderholt en het Hoenderlose bos, werd onderbroken voor een bezoek aan
verscheidene objecten, die in een excursie-gids waren toegelicht. In de werkloods van het Staatsbosbeheer werd een welkom kopje koffie aangeboden.
Na afloop werd gereden naar „de Echoput", waar na de lunch einde werd
geblazen.
Uit de algemene ledenvergadering zijn de volgende feiten te noemen:
1. de notulen-commissie zal zo mogelijk in het vervolg een jaar aanblijven.
Dientengevolge blijft voor de beoordeling van de notulen van deze vergadering de commissie als volgt samengesteld: Jhr ir J. E. M. van Nispen
tot Pannerden, ir J. Sipkens en ir J. G. Weideman.
2. de eerstvolgende Studiekring-bijeenkomst blijft vastgesteld op 15 februari 1963 en zal met als onderwerp „de recreatie" worden gehouden in
hotel „Krasnapolsky" te Amsterdam. Er zullen vooraf prae-adviezen
worden uitgebracht, die tijdens de bijeenkomst worden toegelicht, waarna
een forum en een algemene discussie zullen plaats vinden;
3. in verband met het periodiek aftreden van ir A. G. Gerritsen als secretaris van de Studiekring-commissie, treedt in diens plaats in gelijke
functie ir J. T. M. Broekhuizen;
4. de redactie-commissie voor publicaties beraadt zich over vernieuwingen
met betrekking tot vorm en inhoud van het bosbouwzakboekje, alsmede
over de uitgave van een nieuw boekje „De bosbouw in Nederland" en
een nieuwe uitgave, een boek „Bosbescherming";
5. het jaarverslag over 1961, verschenen in het tijdschrift 34e jaargang, nr
9 van september 1962, wordt door de vergadering goedgekeurd;
6. de begroting 1963, eveneens in het septembernummer 1962 van het
tijdschrift opgenomen, alsmede de contributie-vasts telling voor 1963,
worden goedgekeurd;
7. ir A. J. Grandjean, periodiek aftredend als lid van de Redactie-commissie van het tijdschrift, wordt als zodanig herkozen;
8. in plaats van ir A. G. Gerritsen, periodiek aftredend als lid van de Redactie-commissie voor publicaties, wordt gekozen ir J. Sipkens, zodat
deze commissie als volgt is samengesteld: ir A. J. Grandjean, voorzitter,
Jhr ir J. E. N. van Nispen tot Pannerden, secretaris, ir A. Lanz, ir J.
Sipkens en ir L. Wilmes, leden;
9. in de vacature, ontstaan door het periodiek aftreden van prof dr J. H.
Becking als voorzitter van het Bestuur kan nog niet worden voorzien,
zodat de verkiezing van een nieuwe voorzitter wordt uitgesteld tot de
volgende algemene vergadering. De functie zal tijdelijk worden waargenomen door de onder-voorzitter ir A. Stoffels;
10. voor de voorjaars-bijeenkomst 1963 zal vermoedelijk worden gekozen
een bezoek aan de IJselmeer-polders en eventueel nog aan een ander
object in die omgeving,
Ir A. A. C. van Leeuwen, secretaris.

