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zo omvangrijk, dat het vormen van Provinciale Comité's wenselijk- wordt,
waarbij het Landelijk Comité zich dan ten volle kan wijden aan het interesseren van nieuwe gemeenten.
In de vertegenwoordiging van het Bestuur van onze Vereniging in de
Raad van Toezicht voor de Stichting Natuurfonds is dr J. de Hoogh op
zijn verzoek vervangen door mijn persoon. Ik heb op 14 mei j.1. de vergadering van het Natuurfonds bijgewoond en daar ervaren, dat deze Stichting
in de gelukkige omstandigheid verkeert over zo ruime middelen te beschikken, dat telken jare de helft daarvan aan haar kapitaal kan worden toegevoegd.
Hiermede zou ik dan mijn overzicht over de belangrijkste gebeurtenissen
in het afgelopen tijdvak willen besluiten en verklaar ik de 36ste voorjaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging voor
geopend.
DE 36ste VOORJAARSBIJEENKOMST OP 25 EN 26 MEI 1962
Deze voorjaarsbijeenkomst werd, met Eindhoven als centrum, gewijd aan
de gemeentebossen, welke destijds veelal zijn ontstaan uit bebossing van
woeste gronden met renteloos voorschot van de Staat en welke veelal worden
verzorgd onder technische voorlichting , van het Staatsbosbeheer.
Samengekomen in hotel „Centraal" te Someren, begaf het gezelschap
zich allereerst naar het gemeentehuis van Someren, waar het tot velen tijdens
een zeer gastvrije ontvangst door burgemeester en wethouders van Someren
voor het eerst doordrong, dat men te gast was in een stadhuis.
De burgemeester gaf een interessant exposé over historie, groei en hedendaagse situatie in dit welvarende dorp aan de toegangspoort tot de Peel.
De gemeente Someren verheugt zich in een bezit van ongeveer 1400 hectare
bos en natuurschoonreservaat. Dat de bossen, die op veelal arme gronden
zijn aangelegd een veelheid van problemen opwerpen, kon ir L. C. Geerling,
die na de lunch een inleiding op de excursies hield en beide dagen op voortreffelijke en boeiende wijze de leiding van de excursies had, getuigen.
Het zou te ver gaan hier op alle facetten, die bij de verschillende objecten
ter sprake kwamen, diep in te gaan. Vermeld zij slechts dat men gebukt
gaat onder het zogenaamde „dennen sterven": een verschijnsel dat zich alom
en op grote schaal openbaart aan de grovedennenopstanden van 20—30 jaar
en ouder en waarvan men de vermoedelijk complexe oorzaak nog niet exact
heeft kunnen analyseren. Men zoekt in de richting van physiologische oorzaak, o.a. de invloed van klimatologische omstandigheden (strenge winter,
droge zomer) op wellicht ondeugdelijke herkomsten. Ook strooisel roof, te
hoog zinkgehalte, deficiëntie van sporen-elementen, wortelrot, te zwakke
dunning en te hoge grondwaterstand worden in de beschouwingen betrokken. De moeilijkheden, die van deze massale sterfte een gevolg zijn, zijn
o.a. die van een versnelde hervorming, de hierbij te kiezen houtsoorten,
de verjongingsmethodiek, grondbewerking en bemesting.
Voorts toonde ir Geerling het gezelschap een groot complex van uit bezaaiing verkrègen jong bos van Corsicaanse den, groveden en Oostenrijkse
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den, waarin reeds nu, ongeveer 12 jaren na de aanleg, op vooruitstrevende
wijze werd ingegrepen door dunning.
Na een goed verlopen tocht in eigen auto's op spitsuur naar Eindhoven
werd aldaar in hotel „Parkzicht" in een prettige sfeer geborreld, gedineerd,
vergaderd en door de meesten overnacht. Voor sommigen was het aantal
hiervoor beschikbare uren niet ruim, want de volgende morgen werd om
8 uur vertrokken voor een bezoek aan de bossen van de gemeenten Veldhoven, Vessem en Oost-, West- en Middelbeers.
Ook hier werd, om de gigantische profielkuil als centrum, levendig gediscussieerd over de aanpak van de problemen in de bossen in kwestie,
waarbij ook ir van Goor zich liet verleiden tot het lanceren van enige vooruitstrevende gedachten, die zoal niet gebaseerd dan toch geïnspireerd waren
op de ervaringen, opgedaan bij het vele onderzoek op proefvelden in de
houtvesterij „Helmond".
Er werden zéér verheugende beelden gezien van douglasverjonging, zowel
aangelegd onder scherm als in coulissen; aan de laatste methode werd algemeen de voorkeur gegeven in verband met betere ontwikkeling van het
jonge plantsoen, het niet optreden van schade bij de velling van de resterende stroken groveden en de mogelijkheid om nog langer een restant van de
oude opstand te kunnen handhaven.
Op beide dagen waren de burgemeesters van de ontvangende gemeenten
aanwezig, waarbij de burgemeester van Oost-, West- en Middelbeers als
Nederlands enige vrouwelijke burgemeester een ieders respect afdwong. De
gemeente Vessem onthaalde de deelnemers in Vessems „Gouden Leeuw"
zeer gastvrij op de onmisbare ochtend-koffie. De bijeenkomst werd besloten
met een omvangrijke Brabantse koffietafel in hotel „de Zwaan' in het zeer
fraaie oude Brabantse dorp Oirschot.
Uit de algemene ledenvergadering, gehouden te Eindhoven, waar tevens
werd gedineerd en gelogeerd, zijn de volgende feiten te noemen:
1. in de nieuwe notulen-commissie werden benoemd: Jhr ir J. E. M. van
Nispen tot Pannerden, ir J. Sipkens en ir J. G. Weideman;
2. de eerstvolgende bijeenkomst van de Studiekring is vastgesteld op vrijdag 15 februari 1963 en zal waarschijnlijk — met als plaats van bijeenkomst Amsterdam — gewijd zijn aan het onderwerp „recreatie", uiteraard in het bijzonder met betrekking tot het Nederlandse bos;
3. de rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1961 werd
goedgekeurd;
4. in plaats van ir J. H. van Tuil werd tot lid van de kascommissie benoemd
ir J. T. M. Broekhuizen, zodat de kascommissie nu is samengesteld
uit de leden ir P. H. M. Tromp, ir H. van Medenbach de Rooy en
ir J. T. M. Broekhuizen;
5. de Redactie-commissie voor publicaties is in mei 1962 gekomen met
een nieuwe aflevering voor het bosbouwzakboekje en hoopt op een
vlotte en ruime afname;
6. de begroting 1962, waarvan de goedkeuring in de najaarsvergadering
van 23 october 1961 te Arnhem werd aangehouden in verband met
de in de vergadering gerezen bezwaren tegen de voorgestelde samenwerking met de Vereniging van Boseigenaren in het tijdschrift, werd
nu in gewijzigde vorm goedgekeurd;
7. de gewijzigde begroting is nu gebaseerd op een met de Vereniging van
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Boseigenaren door het bestuur aangegane kostenverdeling van het tijdschrift;
8. in de begroting is gerekend op een vergroting van het tijdschrift reeds
in 1962 met 25%, o.a. in verband met de op te nemen „Berichten van
het Bosbouwproefstation";
9. de vergadering aanvaardt het bestuursvoorstel, waarbij:
a. met ingang van 1 januari 1962 de kosten voor lidmaatschap worden
verhoogd van ƒ 20 tot ƒ 25 per jaar;
b. de interne verdeling van elke ƒ 25 contributie zal zijn ƒ 20 voor het
tijdschrift en ƒ 5 voor de vereniging;
c. met ingang van 1 januari 1963:
1. het minimum bedrag voor de bijdrage van donateurs wordt verhoogd van ƒ 20 tot ƒ 30 per jaar;
2. het abonnementsgeld voor het tijdschrift wordt verhoogd van
ƒ 14 tot ƒ 20 per jaar;
3. de zogenaamde goedkope (bijzondere) abonnementen van ƒ 7,50
tot ƒ 12,50 per jaar.
De handelsmarge bij abonnementen via de boekhandel blijft gehandhaafd op 25%.
Van de zogenaamde dubbele lidmaatschappen en echtgenootleden blijft
de contributie gehandhaafd op ƒ 10 per jaar.
10. de vergadering gaat accoord met de overeenkomst tussen het bestuur
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging en de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren betreffende kostenverdeling tijdschrift.
Hierbij werd overeengekomen, dat voor de jaren 1961, 1962 en 1963
de kostenverdeling van het tijdschrift zo zal zijn, dat van de nettokosten (d.w.z. de kosten na aftrek van de advertentie-opbrengsten )
iedere vereniging haar eigen bladzijde, gebruikt voor huishoudelijke
interne mededelingen, bekostigt en dat van de overige bladzijden /
deel ten laste van de K.N.B.V. en / ten laste van de Ned. Ver. van
Boseigenaren zal komen;
11. de najaarsexcursie zal gaan naar het nationale park „de hoge Veluwe",
terwijl de mogelijkheden zullen worden bezien om eventueel ook een
bezoek aan de Bosbouwtechnische school te Apeldoorn te brengen en
de gelegenhed open te stellen voor de echtgenoten van de leden tot
deelname aan deze najaarsbijeenkomst.
In totaal namen 52 leden en donateurs geheel of ten dele aan deze voorjaarsbijeenkomst deel, hetwelk iets beneden het gebruikelijke aantal bleef.
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Ir A. A. C. VAN LEEUWEN, secretaris.

NIEUWE LEDEN
Als lid traden toe de heren H. W. Blomberg, Rentmeester, Arnhem, Velperweg 145 H; en E. H. van Heek, Boseigenaar, Haaksbergen, „Stepelerveld", Deze laatste werd lid in plaats van vertegenwoordiger van de donateur:
Het Bosbedrijf „Stepelerveld" te Haaksbergen. Dit bosbedrijf ware in verband daarmede in de ledenlijst te schrappen.
De secretaris van de K.N.B.V.
Ir A. A. C. VAN LEEUWEN.

