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Verslag van de 47ste voorjaarsvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

De storm van november 1972 en april 1973 drukten
een duidelijk stempel op de ver9adering en op de excursie. Deze vonden plaats op 12 en 13 april in
Overijssel en Drenthe; als gastheer trad de Heidemaatschappij op. De vergadering vond plaats op
12 april in Hotel Braams in Gieten, In aanwezigheid
van een record-aantal leden, namelijk 95.

rijdens het diner, voorafgaand aan de vergadering.
werd door de voorzitter, mr. B. van Vloten,
de openingsrede uitgesproken.

Met enige ogenblikken stilte werden de in de afgelopen periode overleden leden J. Noest, A. S. H.
graaf van Rechteren Limpurgen E. P. W. van Schaik
herdacht. Om 21.30 uur werd de eigenlijke vergadering geopend en direct overgegaan tot het bespreken
van de gevolgen van de beide stormen, mede aan de
hand van de door het Bestuur opgestelde en ter vergadering uitgereikte ontwerpresolutie.

Ir. A. van Maaren gaf op verzoek van de voorzitter
een uitgebreid overzicht van de situatie op dat moment, van de reeds genomen maatregelen en van

het door de Overheid gedachte toekomstige beleid
in deze materie. In de daaropvolgende discussie

- Door de notulencommissie bij monde van ir. J.
B. Thate werden de notuelen van de 48e Najaarsver-

gadering in overeenstemming met het behandelde
bevonden.
In de nieuwe notulencommissie werden benoemd:

ir. W. Heij, C. J. G. Sissingh en ir. J. L. Vollmuller.
- Sinds de Najaarsvergadering traden als nieuwe
leden toe:
ir. W. J. Weidema, prof. dr. A. L. Stoffers, drs. H.
Sennef, J. P. de Vries, mr. R. F. C. baron Bentinck
van Schoonheten, ir. A. W. H. van Weelderen, ir.

D. de Groot, ir. P. E. de Wit, ir. M. van Daalen, ir.
W. Boxsem, ing. A. L. Batstra, mej. ir. D. E.
Boeijink, ing. G. Bruggink, ir. N. A. Leek, ing. J.
Walgemoed.
- De kascommissie hechtte zijn goedkeuring aan de
balans en de rekening van baten en lasten over 1972.
- Het voorstel van het Bestuur ir. H. M. Heybroek
te benoemen tot secretaris van de redactiecommissie

van het tijdschrift werd door de vergadering overgenomen.
Door het Bestuur en later ook door de voorzitter
van de redactiecommissie, ir. J. F. Wolterson, werd de

kwamen de meningen vaak fel tegenover elkaar te

aftredende secretaris ir. J. L. Guldemond, veel lof

staan.

toegezwaaid voor zijn geweldige inzet ten behoeve van

Met name de gestelde ruimingstermijnen, de
eventuele inzet van militairen en het mogelijk overnemen van het stormhout door de Staat werden

sterk aangevochten, waarbij ir. G. Memelink en
dr. T. Jurriaanse zich duidelijk opstelden vóór de
particuliere eigenaren en Ir. J. Sipkens de positie van
de handel verdedigde, uitgaande van de bestaande
goede relaties tussen de boseigenaren en de handel.
Helaas werd slechts door weinigen aan de discussie
deelgenomen, zodat wat dit betreft het enige uren
durende debat eenzijdig genoemd kan worden.
De sterke betrokkenheid van de deelnemers maakte
de gehele dicsussie echter toch bijzonder aantrekkelijk.
Belangrijk was dat men elkaar tenslotte vond in de
basisformulering van de resolutie, zoals deze aan

het einde van dit verslag Is opgenomen.
Na afsluiting van de discussie over dit onderwerp

werden de overige agendapunten relatief snel afgehandeld onder leiding van de vice-voorzitter, terwijl
voorzitter en secretaris de pers te woord stonden.
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het tijdschrift.
De heer ing. J. van Leenhoff bedankte namens de
oudst aanwezigen het Bestuur voor het verrichte

werk.
- Namens de Studiekring voerde ir. H. A. van der
Meiden het woord. Het voorstel tot wijziging van het
hUishoudelijk reglement van de Studiekring vond instemming bij de leden. De aanpassing van het huishoudelijk reglement van de Vereniging zal in de Najaarsvergadering besproken worden. De volgende

studiekringbijeenkomst zal gewijd zijn aan de bebossing van Noordoost-Nederland.
Een werkgroep, waarin o.a. zitting hebben: R. J.
Benthem, ir. J. van den Bos en ir. J. L. Guldemond,
zal een en ander voorbereiden en uitwerken.

Ir. H. A. van der Meiden bedankte Ir. J. L. Guldemond, die gedurende een viertal jaren op voortreffelijke wijze secretaris is geweest van de studiekring. In zijn plaats werd benoemd ir. J. van den

Burg.
- Bij monde van prof. ir. M. M. G. R. Bol bracht de

museum commissie verslag uit. In het RUtuigmuseum
nabU het Paleis Het Loo Is onvoldoende ruimte beschikbaar voor eventuele vestiging van een bosbouwmuseum. Er wordt momenteel uitgezien naar een an-

dere geschikte ruimte.
Het Initiatief wordt wel duidelijk gesteund door het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
- De Najaarsexcursie zal gewijd zijn aan het beheer
van natuurterreinen.
Omstreeks één uur sloot de voorzitter de ver-

gadering.

A. D. Verhoeff, secretaris

komelljke moeilijkheden zijn ontstaan op organisatorisch en financieel gebied;
- dat de houtmarkt niet alleen op korte maar ook
op langere termijn ontwricht dreigt te geraken,
in verband waarmee onder meer een centrale

planning en uitvoering van de houtverkoop noodzakelijk is;
- verzoekt het Bestuur er bij de Minister van
Landbouw en Visserij op aan te dringen de volgende
maatregelen in overleg met het bedrijfsleven te
treffen: '
1 te bevorderen, dat het Besluit bijdragen ruimingskosten stormhout 1972 en het Besluit bijdragen
ruimingskosten stormhout april 1973, waarvan de
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vaststelling grote instemming heeft verworven,

Resolutie

ook in de tijd soepel zullen worden toegepast;
2 te bevorderen, dat de extra kosten boven die

De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
In vergadering bijeen te Gieten op 12 april 1973,
overwegende
- dat het Nederlandse bos door twee stormen van
ongekende omvang kort na elkaar getroffen is,
waarbij een hoeveelheid hout van ongeveer 1.5 mil-

joen m3 is gevallen, niet gerekend het hout,
dat nog geveld zal moeten worden als indirect
gevolg van deze stormen;
- dat deze hoeveelheid de normale plannen van
de kap volledig doorkruist heeft naar tUd, plaats
en sortiment;
- dat in verband met de fytosanitaire toestand en

de toegankelijkheid alsmede met het oog op de

van ruiming integraal vergoed worden, waarbij rekening moet worden gehouden met een geheel andere

situatie na de storm van 2 april 1973;
3

te bevorderen, dat personeel en materieel

ter beschikking worden gesteld voor een spoedige
ruiming en in het bijzonder ten behoeve van het
transport van het stormhout, zonder dat hiervoor

kosten in rekening worden gebracht; in verband hiermee ondermeer overleg te plegen met zUn ambtgenoot van Defensie;

4 de bijdrage in de herbebossingskosten van het
getroffen bosareaal aanzienlUk te verhogen;
5 de mogelUkheid te openen om het stormhout,
voorzover niet in eigendom van de Staat, door haar
te doen overnemen met in achtneming van de functie

afvoer van het hout noodzakelijk is, opdat ook in

van bestaande handelskanalen.
Van deze resolutie en het begeleidend schrijven

de toekomst het bos zUn veelzijdige functie zal

kennis te geven aan de Minister van Cultuur, Re-

kunnen blijven vervullen in het belang van de ge-

creatie en Maatschappelijk Werk.

meenschap;
- dat in deze situatie voor de bosbezitters onaver-

Gieten, 12 april 1973.

veiligheid van de recreanten een zo snel mogelijke

Werktuigendemonstratie
Wij maken de lezers bekend dat op 26 september
1973 in Oostelijk Flevoland de mechanisatiedag voor
de boomkwekerij zal plaatsvinden.
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