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Openingsrede van de voorzitter ir. D. Sikkel,
gehouden op de 46e voorjaarsvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
op 28 april 1972 te Leersum

Namens het Bestuur heet ik hierbij allen hartelijk welkom
op onze 465te voorjaarsvergadering. In het bijzonder
een woord van welkom aan onze nieuwe leden, voor zover
deze hier aanwezig ziJn:
Jhr. mr. H. G. A. Hooft, Zeist, mevrouw J. van Asch
van Wijck-Insinger, Rhenen, mevrouw N. P. BonnemaBraanker, Rhenen, ir. G. K. R. Polman, Lelystad,
dr. L. J. van Dijk. Aerdenhout, dr. ir. A. G. Voorhoeve.
Arnhem, Ir. W. Kriek, Bennekom, dr. H. Völkl, Den Haag.
In de afgelopen periode verloren wij een aantal leden
door overlijden. Mag ik u hierbij verzoeken om op te staan:
Drs. M. G. H. Birkenhäger, oud-leraar te Bennekom
Ir. L. W. Wil mes, directeur van de Landelijke
Eigendommen van de gemeente Arnhem en van 1959-1964
bestuurslid van onze Vereniging;
prof. dr. J. H. Becking, oUd-hoogleraar in bosbedrIjfsregeling en ;n de houtmeetkunde en van 1957-1962
voorzitter van het Bestuur van onze Vereniging.
Dames en heren,
De bosbouw, de landschapsbouw en het .natuurbehoud
krijgen In steeds bredere kring een grotere aandacht.
Uit tal van uitingen blijkt een groeiende ongerustheid over
de mogelijkheden van de noodzakelijke instandhoudIng
van ons milieu. Vrijwel algemeen leeft het besef, dat
het dringend noodzakelijk Is om maatregelen te nemen
om Nederland op de lange duur redelijk bewoonbaar
te houden.
In onze materialistische maatschappij manifesteert zich
een sterke behoefte om zich voor immateriële belangen in
te zetten. Actiegroepen voor het behoud van het
bestaande, voor wat men heeft, zijn aan de orde van de
dag. Opvallend [s evenwel, dat voor een vIsie op wat
langere termijn veel minder belangstelling bestaat.
Het opgroeien tot een volwaardig bos, het geleidelijke
proces voor de totstandkoming van een waardevol
natuurterrein vergt vele decennia en spreekt het grote
publiek nog niet aan.
De behoefte om direct te kunnen profiteren van de
waarden van een gaaf landschap, van bossen en van
natuurterre'inen is zeer groot. Deze behoefte is sterk
Individueel gericht. Groepsbelangen tussen de recreanten
en tegenstrijdige belangen van grondeigenaren en
natuurminnaars komen steeds duidelijker naar voren.
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De bezoekerscentra die door de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer
werden Ingericht, blijken in een grote behoefte te voorzien.
Dit voorjaar wordt de reeks verder uitgebreid met
bezoekerscentra van het Staatsbosbeheer in Nunspeet en
Nijverdal. Ook het Nationale Park "de Hoge Veluwe"
heeft, naast de vele voorzieningen die daar ten behoeve
van de bezoekers reeds zijn getroffen, een bezoekerscentrum gebouwd.
Om te komen tot een duidelijk overheidsbeleid op lange
termijn, voor het behoud, het herstel of het maken van •
nieuwe landschappen, bossen en natuurterreinen.
zal het nodig zijn om de functies hiervan wetenschappelijk
te funderen en te formuleren. Tevens zullen daarbij
kosten- en baten analyses van de grond moeten komen.
Niet alleen in Nederland, maar ook in de andere
EEG-landen is een grote behoefte aan een bosbouwbeleid
op langere termijn, deel uitmakende van een
landinrichtingsbele1d, gebaseerd op een veelzijdige en
gevarieerde doelstelling. Een eerste aanzet hiertoe ,
kan wellicht worden gegeven door het besluit van de
Minister van Landbouw en Visserij om een
Commissie "Onderzoek Beheer Terreinen Staatsbosbeheer"
in te stellen. Deze Commissie, in de wandelgangen
Commissie Kampfraath geheten, heeft niet alleen
tot taak om een analyse te maken van de wijze waarop
de gelden voor het beheer van bos- en natuurterreinen
worden uitgegeven, maar zal zich ook moeten verdiepen
In de doelstellingen die de wijze van het beheer bepalen.
Het ligt in de bedoeling dat deze Commissie
vóór 1 juli 1973 verslag uitbrengt aan de Ministers van
Landbouw en Visserij, van Financiën en van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk.
Ook het Bosschap nam enkele waardevolle InItiatieven
die misschien bouwstenen kunnen leveren voor een
bosbouwbeleid op langere termijn. In het urgentieprogramma 1972 gaf het Bosschap aan, welke punten
van betekenis zijn voor de instandhouding van het
bosareaal en de handhaving van de gespreide
eigendomstoestand. Het Bosschap dringt er In dit
urgentieprogramma o.a. op aan, mede op grond van het
rapport van de Commissie van Schelven, de bosbijdrage
met tenminste 35 °10 te verhogen. Tevens wordt er
voor gepleit de regeling tot de niet met bos begroeide
natuurterreinen uit te breiden. Bovengenoemde

Commissie van Schelven pleit bovendien voor een
harmonisatie van de openstellingsregeling van
de Natuurschoonwet 1928 en de bosbijdrageregeling
en een verlaging van de oppervJaktenorm van 10 ha
tot 5 ha.
Op voorstel van het Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging zal het Bosschap een
Commissie Meerjarenplan Bosbouw instellen.
De opdracht aan deze commissie zal onder meer inhouden
een analyse te geven van de betekenis van het bos,
de mate waarin uitbreiding van het areaal gewenst is,
waarbij zowel op de plaatsbepaling als op de
eigendomsstructuur dieper wordt ingegaan.
Bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk wordt gewerkt aan een plan voor
veiligstelling van natuurgebieden die door exploratie
en exploitatie worden bedreigd. Door ir. W. Thijssen werd
bij het jubileum van het l..!imburgs Landschap een
model voor de toekomst van het Limburgse landschap
gepresenteerd. Bij het jubileum van het Brabants
Landschap legde prof. dr. ir. F. M. Maas een duidelijke
relatie tussen landschapsbescherming en planologie.
De Contact Commissie stond op de bres van de
natuurbescherming op het gebied van de uitbreiding van
de verkeerswegen.
Om te komen tot een beleid op langere termijn en tot
daarop gebaseerde haalbare programma's is het nodig te
beschikken over fundamentele wetenSChappelijke
gegevens. Op het gebied van de bosbouw en de
natuurbescherming werden weer vele waardevolle
gegevens verschaft door het Bosbouwproefstation en het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Wat de lantlschapsbouw
betreft moeten wij helaas constateren dat hier en daar
wel enig onderzoek is gedaan, maar van een
gecoördineerde programmatische aanpak nergens sprake
is. Door ir. J. A. Hendrikx werd In het april-nummer
van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift gewezen op de
waarden van de oude cultuurlandschappen. Behoud
en restauratie is in feite alleen goed mogelijk, indien tot
een vergaande functieverschuiving wordt overgegaan.
Verschenen Is een studie "Beplanting recreatieve
gebieden". Deze studie werd in opdracht van de
Stichting voor Bodemkartering en het Bosbouwproefstation
uitgevoerd door het tuln- en landschapsarchitectenbureau Vallen te Roermond en is een model voor
gefaseerde bosaanleg op basis van bodemgeschiktheidsclassificatie in een nieuw in te richten gebied.
In opdracht van de Werkgroep Bos in Stedelijke
Gebieden werd door het Instituut voor Plantenziekten kundig
Onderzoek onderzoek verricht naar de invloed van
luchtverontreiniging op bomen. Dit leidde tot een eerste
publikatie over de Invloed van zwaveldioxyde en
fluorwaterstof.
De Werkgroep Bos In Stedelijke Gebieden publiceerde
een rapport over de financiële consequenties van
het gebruik van verschillende houtsoorten bij nieuwe
bosaanleg.
Het Bosbouwproefstation kon op basis van een uitvoerig

kwantitatief genetisch onderzoek thans een
definitieve keuze van klonen van groveden voor de
zaadtuinen maken. Criteria zijn: gezondheid (minimale
schotgevoeligheid), groei en vorm.
Een begin werd gemaakt met de aanleg van zaadtuinen
door het Staatsbosbeheer In de Noordoostpolder
(groveden) en door de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij op het landgoed Junne (groveden),
in Ommen (groveden) en op het landgoed Rovertse

Heide (lariks). Er werden elf nieuwe populierenklonen
uitgegeven.
De uitgifte van nieuwe iepenklonen werd opgeschort
in verband met het optreden in Engeland van een
zeer virulente stam van de iepenziekteschimmel. Een
groot aantal in Nederland geselecteerde iepenklonen
wordt thans in Engeland op weerstand tegen deze nieuwe
stam getoetst.
Tenslotte kan nog de uitgifte van de officiële rassenlijst
voor loof- en naaldhout worden vermeld.
De gespreksgroep "Bosontsluiting", waarin medewerkers
van het Bosbouwproefstation en het Staatsbosbeheer
samenwerken, heeft een studie voltooid met richtlijnen
voor de ontsluiting van bosgebieden· met wegen
ten behoeve van de bosexploitatIe. Nagegaan wordt nu
of de op de bosexploitatie gerichte hoofdontsluiting
aanknopingspunten biedt voor de recreatieve ontsluiting.
Een gespreksgroep met medewerkers van het
Bosbouwproefstation, de Landbouwhogeschool en het
Staatsbosbeheer heeft een inmiddels gepubliceerd
rapport "Aanbevelingen voor het werken met motorzagen
en bosrnaaiers op grond van economische en
arbeidsgeneeskundige overwegingen" verzorgd. Het rapport
is aangeboden aan het Bosschap. De arbeidsinspectie
zal in verband met het rapport een nieuw
publikatieblad "Aanwijzingen voor het veilig werken met
de motorkettingzaag" uitgeven.
Op het gebied van de bosbescherming verschenen
publikaties van het Bosbouwproefstation over de invloed
van schilschade door wild, over de relatie tussen
~eveld grovedennenhout en de populatiedichtheid van
de dennenscheerder, over de ontwikkelingen in populierenen wilgenziekten en over de Brunchorstia.
Wat de houtmarkt betreft kan worden gezegd, dat deze
conjunctureel zwak is. Van Gelder & Zn. en De Hoop
vergrootten het gebruik van inlands hout.
De prijzen van rondhout franco fabriek staan onder druk.
Alleen het sortiment palen en paaltjes is prijshoudend.
De verwac'hting is, dat aan het einde van dit jaar de
situatie op de houtmarkt weer zal verbeteren. Op langere
termijn is de situatie niet ongunstig te noemen.
De Commission forestière van de CEPAC
(;;;;;; EEG-organ;satie voor de papierindustrie) heeft een
Nederlands voorstel in studie om de bebossingspolitiek
niet alleen op het landbouwstructuurbeleid, maar
ook op een grondstoffenbeleid te baseren. Op langere
termijn dreigt een dermate groot tekort aan de
grondstof hout, dat men nu de consequenties daarvan
en ook de mogelijkheden om in deze situatie verbetering
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te brengen, onder ogen moet zIen.
De Nationale Populieren Commissie heeft het initiatief
genomen tot een onderzoek naar de noodzaak en
de consequenties van het ten behoeve van het verkeer
vellen van wegbeplantingen.
Het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging heeft zich in het afgelopen halfjaar bezonnen
over de wijze waarop een eventuele uitbreidIng
van het bosareaal binnen redelijke termijn kan worden
gerealiseerd. Daarvoor heeft het achtereenvolgens .
besprekingen gevoerd met de Directeur-Generaal voor de
Landinrichting en de Visserijen, het Dagelijks Bestuur
van het Bosschap en het Bestuur van de Vereniging van
Boseigenaren. Het is daarbij wel gebleken, dat
samenwerking met het Bosschap en de Vereniging van
Boseigenaren niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk is
indien de bosbouw invloed op het beleid van de
Overheid wil uitoefenen.
Het werkgebied van onze vereniging blijkt in de praktijk
een verruiming te hebben ondergaan. Deze verruiming
is een gevolg van de steeds belangrijker rol die bossen
en natuurterreinen in onze maatschappij vervullen.
Bijzondere aandacht besteedde het Bestuur aan de
wensen die ons hebben bereikt om de mogelijkheden tot
toetreding van leden te verruimen.
De in oktober 1971 ingestelde Statutencommissie,
bestaande uit de heren drs. G. J. den Hartog,
ir. E. P. L. Hesseis, ir. A. A. C. van Leeuwen en '
ir. A. Stoffels, heeft in de afgelopen periode een
belangrijke bijdrage geleverd voor de verdere toekomst
van onze Vereniging.
De excursies van hedenmiddag en morgenochtend zijn
ouderwetse bosbouwexcursies, dat wil zeggen een
flinke wandeling met fraaie en interessante bosbeelden
op het landgoed de Amerongse Berg, eigendom
van de Beleggingsmaatschappij Unitas N.V.
Na u een interessante maar bovenal een gezellige
bijeenkomst te hebben toegewenst, verklaar Ik hierbij de
46ste voorjaarsbijeenkomst voor geopend.
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