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In 1985 bestond de Vereniging 75 jaar. Dat heuglijke
feit werd uitgebreid gevierd, zonder daarbij het zakelijke te vergeten. Zo vond op 9 februari te Ede een extra
ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering
werd de reactie opgesteld van de leden van KNBV op
het beleidsvoornemen van de Regering inzake de bosbouw voor de komende 50 jaar zoals verwoord in het
Meerjarenplan Bosbouw. De mening van de leden
werd aan de Minister van Landbouw en Visserij kenbaar gemaakt in een uitgebreide brief.

Jubileumfeest
Voor de eigen leden werd een groots feest opgezet in
het Aardhuis in het Kroondomein.
De feestcommissie, bestaande uit de dames Brinkman en Van Iltersum en de heren F. B. van der Hoeven, H. van Medenbach, J. H. Kuper en H. K. M. Lugtmeyer, zorgde in deze prachtige gelegenheid voor een
zeer gezellig feest, dat niet snel zal worden vergeten.

Symposium
Hel jubileum
805 na 2000

In het voorjaar is door de Vereniging een prijsvraag
georganiseerd: "Bos na 2000". Een 18-tal inschrijvers:
bosbouwkundigen, stedebouwers en landschapsarchitecten, heeft zich verdiept in het ontwerp van twee aan
te leggen boscomplexen ten zuiden van Utrecht. Een
goede synthese moest worden gevonden tussen enerzijds de technische en financiële beheerbaarheid van
het bos en anderzijds de veelzijdige maatschappelijke
functie van het bos, zoals houtproduktie, recreatie en
ontwikkeling van de potentiële natuurlijke waarden.
De jury, bestaande uit J. L. Guldemond, A. A. C. van
Leeuwen, H. de Boer, R. M. W. J. Nas en F. A. M. Wilbers, kende de eerste prijs toe aan de inzending Controverse, opgesteld door N. J. Bosma, H. Dekker en W.
Geurzen.

Tentoonstelling
In het kader van de feestelijkheden werd de tentoonstelling "Groeneveld in Groeneveld" ingericht. Ruim
100 schilderijen, tekeningen, grafieken en sculpturen,
werk van Nederlandse kunstenaars en verzameld door
het echtpaar Groeneveld, waren gedurende de maand
september door een ieder te bezichtigen in kasteel
Groeneveld.
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Het jubileumjaar werd op 4 oktober afgesloten met het
symposium "De toekomst van bos en bosbouw in een
geürbaniseerde wereld" te Den Haag met ruim 400
deelnemers. Het openingswoord werd gesproken door
ZKH Prins Bernhard in aanwezigheid van onze beschermvrouwe HKH Prinses Julîana. Oe voorzitter van
de KNBV bood het prinSelijk paar een aquarel aan. De
aquarel is het origineel van een illustratie van een nog
te verschijnen kinderboek over bos.
Sponsors
De activiteiten in het kader van het jubileum werden
mogelijk doordat de AMEV en de Rabobank een belangrijke financiële ondersteuning hebben geleverd.
Daarnaast werden financiële bijdragen of bijdragen in
diensten of in natura verstrekt door:
Grontmij, BTL, Heidemij, KNP Maastricht, Bosschap, Electrolux Diemen, Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren, Fa. Jongekrijg Monster, KNP Eerbeek, Schoutenhuis, Fa. Steyn Voorschoten, Parenco,
Stichting Bos en Hout, Fa. v. Lente en Stoffel Haarlem,
Houthandel v. d. Krol.
Erelidmaatschap
Tijdens de najaarsvergadering werd Ir. W. E. Meyerink
benoemd tot erelid. Door deze benoeming wil de

KNBV haar erkentelijkheid tonen voor het vele werk
dat W, E, Meyerink heeft verricht voor de KNBV en de
Nederlandse Bosbouw.

van den Burg, B, van Boven en R, A, M, van Hoesel.
De rekening sloot met een voordelig saldo van
f 6,306,-, Het kapitaal bedroeg ultimo 1985 ruim

f 130.000,-,
Algemeen
- het ledental: het netto aantal leden nam met 16 toe
tot 471 leden,
- contributies: deze zijn niet gewijzigd t.o,v, 1984,
- het bestuur: met de najaarsvergadering zijn j, van
den Bos, H. K. M, Lugtmeyer en j, L, Volmuller na zes
jaar bestuurslidmaatschap afgetreden,
G. Bruggink trad tot het bestuur toe, Ultimo 1985 bestond het bestuur uit M, M. G. R, Bol, voorzitter, G,
Bruggink, secretaris, B. Groenhuis, penningmeester,
J. W. H, van der Krol, lid, L. C, Smit, lid, E. M, Lammerts van Bueren, lid, p, R. Schütz, lid,
- redactie NBT: ultimo 1985 bestond de redactiecommissie uit: A, van Maaren, voorzitter, H. M. Heybroek, secretaris, mw, M, G, Goossen, B, Groenhuis,
G. J, den Hartog, J. G. de Molenaar, p, R. Schütz,
- de Studiekring: het bestuur van de Studiekring kende de volgende leden: H, M, Heybroek, voorzitter, M,
M, G, R, Bol, F, B. van der Hoeven, H, Veenendaal.
J, K. R. van den Wijnaard werd in de loop van het
jaar opgevolgd door p, Schmidt.
Het thema van de bijeenkomst luidde: "met bits
beter bos?". Door J, C, A. M, Bervaes, p, Schmidt, F.
J, Somsen, p, p, Th, M, Maessen, G, M, W, de Jong,
p, J. Faber en G. J, den Hartog werden de inleidingen
verzorgd,
- de Activiteitencommissie: de commissie bestond
uit C, p, van Goor, voorzitter, J, K. R, van den Wijngaard, B, Groenhuis, H, K. M. Lugtmeyer, F, j, Somsen en R, H, Lichthart,
- de Jubileumcommissie: om de vele jubileumactiviteiten van de Vereniging te organiseren en in goede
banen te leiden is een jubileumcommissie ingesteld,
De commissie kende de volgende samenstelling: J.
van den Bos, voorzitter, T, Winkelman, secretaris, A.
van Maaren, C. P. van Goor, P. R, Schütz, H, K. M.
Lugtmeyer. Zeer veel waardering bestaat voor het vele
werk dat deze commissie heeft verricht.
- de Kascommissie: de kascommissie bestond uit J.

- vertegenwoordigingen: de Vereniging was in 1985
met de volgende personen vertegenwoordigd in de
verschillende commissies en organen: M. M, G, R, Bol,
Stichting Het Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en
Landschap; G, van de Berg, Nationale Populieren
Commissie; J, N. R. Bonjernoor, Nationaal Comité
Boomfeestdag; L. C, Smit, Bosbouwvoorlichtingsraad,
De 5ge voorjaarsvergadering
Na de huishoudelijke vergadering werd de aandacht
vooral gericht op de financiële en economische aspecten van de bosbouw, Inleiders waren H, J, Ledeboer,
F, J, Somsen en P. p, Th, M. Maessen, De discussie
stond onder leiding van B, van Vloten,
De 61 e najaarsvergadering
Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van het
jubileumjaar. Na een korte vergadering werd de blijvende bosbouwtentoonstelling op Kasteel Groeneveld
feestelijk geopend, gevolgd door een ongedwongen
borrel waar ieder de kans kreeg om ons nieuwe erelid
W. E. Meyerink met zijn benoeming te feliciteren,
Studiereizen
Een veertigtal leden heeft onder leiding van H, K, M,
Lugtmeyer en J, W, H, van der Krol een week Hongarije bezocht. Onze Hongaarse zustervereniging had
een uitgebreid programma klaarliggen voor de bezoekers,
Rondom Budapest werden bossen, houtzagerijen en
natuurgebieden bekeken, De cultuur en historie werden daarbij niet vergeten,
Een eendags-excursie vond plaats naar het Eggegebergte, Opnieuw werden daar de door de luchtverontreiniging aangetaste bossen bezocht. Verontrustend is
en duidelijk werd dat, gezien de verdere terugval in vitaliteit, de toekomst van deze bossen weinig florissant
is.
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Brieven

VNC (Vriendschapsvereniging Nederland-China)

Ministerie van Landbouw en Visserij

Prins Hendriklaan 21
3583 EB Utrecht
Postbus 79
3500 AB Utrecht

Antwoord op brief 86.75/ejw, dd. 5 juni 1986')

Gezondheidstoestand bossen
Aan
de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging
Postbus 139,
6800 AC Arnhem
Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw
bovenvermelde brief betreffende de vitaliteitsproblematiek van de bossen in Nederland en in samenhang
daarmee te voeren beleid en te treffen maatregelen.
Met u ben ik van mening dat de bosinstandhouding,
-ontwikkeling en -uitbreiding op zodanige wijze moeten
kunnen plaatsvinden dat deze in overeenstemming
zijn met wat dienaangaande in de regeringsbeslissing
van het Meerjarenplan Bosbouw is geformuleerd.
Mede om deze redenen wordt jaarlijks door Staatsbosbeheer de gezondheidstoestand van het Nederlandse bos geïnventariseerd waardoor tijdig zicht op
mogelijke veranderingen in deze verkregen kan worden. Deze jaarlijkse rapportage vormde voor mij aanleiding om verder onderzoek ter zake te initiëren. Op
dit moment worden dan ook o.a. de specifieke problemen van de door u genoemde bossen in het Brabantse en Limburgse Peel-gebied nader onderzocht.
Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek hiertoe
aanleiding geven, zullen de door u voorgestelde suggesties ten aanzien van het beleid en eventueel te treffen maatregelen, mede in beschouwing worden genomen. De resultaten van het onderzoek, alsmede de
daaraan verbonden consequenties zullen bekend worden gemaakt.
U kunt ervan overtuigd zijn, dat ik met uw vereniging
de zorgen aangaande de gezondheidstoestand van
onze bossen deel en dat ik indien nodig zal bevorderen
dat, binnen de daarvoor beschikbare mogelijkheden en
middelen, zowel voor de korte als langere termijn
oplossingen worden gezocht en gerealiseerd.
Uw suggestie voor een gesprek stel ik zeer op prijs.
Op dit moment acht ik echter zulks tegen het licht van
het bovenstaande, minder opportuun. Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
De Minister van Landbouw en Visserij,
w.g. G. J. M. Braks
1) Zie NBTnr, 7/8, 1986, p. 215.

380

Aan potentiële deelnemers aan de delegatiereis
voor bosbouwkundigen aan China, zomer 1987
De onlangs opgerichte Commissie Onderwijs en Wetenschappelijke Kontakten van de VNC is voornemens
haar expertise en contacten in te zetten om een delegatie van Nederlandse bosbouwkundigen naar China
te laten reizen om aldaar bosgebieden te bezoeken,
kennis te nemen van het bosbouwkundig onderzoek in
China, alsmede te komen tot kennisuitwisseling en
duurzame contacten. In wetenschappelijke contacten
met China in de bosbouw 10opt:Nederland nogal achter
(zie o.m. "Forestry in China" in het tijdschrift Forestry,
1984). Vele delegaties uit de USA en Europa bezochten reeds collegae in China en legden de basis voor
duurzame samenwerking. In Nederland bleef het beperkt tot persoonlijke contacten en samenwerkingsverbanden tussen vakgroepen (zie o.m. vakgroep Entomologie van de Landbouwuniversiteit). Hopelijk kan de
voorgestelde delegatie de samenwerking met Nederland meer basis geven.
Indien u het belang van deze delegatie onderschrijft
en/of zich tot een van de potentiële deelnemers wenst
te rekenen wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij
de commissie op het adres van de VNC.
Namens de commissie,
met vriendelijke groeten,
w.g. Peter Evers
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