KNBV

Verslag van de 61 e voorjaarsvergadering
KNBV en van het symposium "De plaats van
de bosbouw in Nederland", gehouden op 4 juni
1987 in de Jaarbeurs te Utrecht

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van
welkom.
Ca. 70 leden zijn aanwezig.
2 Notulen van de 62e najaarsvergadering
De notulen zijn aan de notulencommissie voorgelegd.
Deze heeft enkele aanvullingen voorgesteld die zijn
opgenomen.
De notulen zijn overigens akkoord bevonden en vastgesteld.
3 Benoeming notulencommissie
De leden S. Kuin, J. Wisse en F. Nijpjes hebben zich
bereid verklaard de nieuwe notulencommissie te vormen en worden als zodanig benoemd.
De aftredende leden van de notulencommissie worden
bedankt voor hun werkzaamheden.
4 Mededelingen
- Van de ontvangen berichten van verhindering wordt
mededeling gedaan.
- In het afgelopen jaar zijn als nieuwe leden genoteerd:
ing. J. J. Dekker (Afd. Recreatie en Landschapsarchitectuur - Grontmij); ir. R A. Zakee (beleidsmedewerker
SBB); ir. J. P. Kruf (stafmedewerker Bosbouw - Ingenieursbureau Oranjewoud); M. V. M. Maas (student Bosbouw - LU); J. L. M. M. Damen (directeur Stichting
Behoud Natuur en Leefmilieu); ing. C. M. A. Hendriks
(onderzoeker Bosbouw - Stiboka); A. J. v. d. Krol (Fa. J.
v. d. Krol Bilthoven); ing. M. J. G. W. Lieffering (uitvoering,
beheer en onderhoud - Stadsgewest Den Bosch); mw.
ir. B. Pijanowska (hoofd sectie werk en beheersplannen
- RIJ.P. Lelystad); A. J. Th. Ancion (student); A. C. M.
Brouwers (studente MBCS); ing. A. J. M. Hoefnagels
(districtshoofd Bosbouw - SBB M. Limburg); ing. W. J. J.
van Lanschot (C.V. Bosgroep Salland-Twente); F. Maasland (eigenaar Loo-plan, advies voor bos en beplantingen); ing. R F. J. J. Munsters (momenteel vervangende
dienst); ing. J. T. Pols (student); H. M. Renia (student
HBCS Velp - richting rentmeesterij); H. Rogaar (student); ing. C. F. Schoon (Vaandrig der geneeskundige
troepen); ing. W. G. B. Ticheloven (student); J. den Ou330

den (student); ir. W. P. Daamen (zelfstandig); ir. P. A. F.
M. Reybroek (De Groene Ruimte); ing. K. M. de Boer
(bosbouwkundige medewerker bij een ingenieursbureau); ing. T. Vis (directeur Dienst Bos, Natuur en Landschap, gem. Apeldoorn); ir. A. J. IJzerman (plv. hoofd
Terreinbeheer Friesland - SBB); ir. C. F. W. M. von
Meijenfeldt (beleidsmedewerker SBB); ir. A. J. H. Willems (afd. bedrijfsontwikkeling - SBB).
- Geen enkel lid heeft bedankt.
- Het is de bedoeling in het najaar een nieuwe ledenlijst uit te brengen, uitgebreid met meer informatie over
de Vereniging. De secretaris roept de leden op om mutaties met spoed schriftelijk door te geven.
- Van de verzonden stukken worden vermeld de brief
aan de leden van de Vaste Kamercommissie van het
Ministerie voor Landbouw en Visserij d.d. 2 december
1986 inzake Regeringsbeslissing Meerjarenplan Bosbouw; schrijven d.d. 4 mei 1987 aan Z.E. de Ministervan
Landbouw en Visserij inzake de organisatie van het
Staatsbosbeheer; schrijven d.d. 3 juni 1987 aan de directeur Landbouwkundig Onderzoek met betrekking tot
conceptontwikkelingsplan voor de instituten en proefstations van het Ministerie van Landbouw en Visserij,
1987-1990.
- Er zal een brief naar de Tweede Kamer worden
gezonden waarin wordt aangedrongen op het beschikbaar stellen van meer middelen ter realisering van het
Meerjarenplan.
- Er zal een brief worden gezonden naar de ministers
van Landbouw en Financiën waarin ongerustheid wordt
uitgesproken over het uitblijven van de nieuwe Natuurschoonwetgeving.
- Gemeld wordt dat voor de najaarsexcursie naar Engeland zich 19 leden hebben opgegeven. Dit is onvoldoende om de excursie te laten doorgaan. Indien zich
binnen 14 dagen niet nog 15 à 20 leden aanmelden kan
de geplande excursie niet doorgaan.
5 Verslag kascommissie over 1986
RA. M. van Hoesel meldt namens de kascommissie dat
bij hun onderzoek is gebleken dat de financiën op een
deskundige en nauwkeurige wijze worden beheerd en
geregistreerd en dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de werkelijke situatie. De commissie spreekt

haar waardering uit voor de werkzaamheden.
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Benoeming kascommissie voor het jaar 1987

R. A. M. van Hoesel is aftredend en wordt bedankt voor
zijn werkzaamheden. In zijn plaats wordt C. Boon benoemd.
Voor het jaar 1987 zal R. Kuipers rapporteur zijn.
7 Rekening en verantwoording over 1986
De penningmeester geeft uitvoerige toelichting op de
jaarrekening en beantwoordt enkele technische vragen.
De jaarrekening wordt goedgekeurd en de penningmeester ontvangt décharge.
8 Toekomst NBT
De notitie betreffende het Nederlands Bosbouwtijdschrift wordt vooral voor wat betreft de financiële aspecten toegelicht door B. Groenhuis, waarna een uitvoerige
discussie volgt.
Opgemerkt wordt onder meer dat:
- de tot nu toe ontvangen informatie summier is en
onvoldoende om principiële besluiten te nemen.
- een uitgebreid onderzoek naar de sterkte en zwakte
van het tijdschrift, de lezerskring en andere communicatiemiddelen dan het tijdschrift een betere onderbouwing hadden kunnen geven aan de discussie van deze
ochtend.
- het NBT niet kan worden gemist; anders zou Nederland het enige land zijn zonder een dergelijk tijdschrift.
- traditie de Vereniging niet dwingt tot het onderhouden van een bosbouwtijdschrift, maar het is wel een
zeer belangrijk facet van de Vereniging.
- de financiële aspecten op langere term'ljn zouden
kunnen leiden naar een oplossing, waarbij het tijdschrift
wordt ondergebracht bij een Stichting (model 3).
- rekening houdende met de beschikbare tijd en de
wens dat de Vereniging een zo groot mogelijke invloed
op het tijdschrift blijft behouden, een onderzoek naar
een professionele aanpak zo mogelijk in samenwerking
met derden het meest voor de hand ligt (model 2).
De vergadering kan instemmen met het voorstel van het
bestuurtot het verder onderzoeken van model 2, waarbij
een ontwikkeling naar model 3 mogelijk blijft. In de najaarsvergadering zal verslag worden gedaan.
9 Mededelingen van commissies
- Een wijziging van het voorzitterschap van de activiteitencommissie staat niet op de agenda. De voorzitter
krijgt van de vergadering toestemming dit punt wel te
behandelen.

P. Bakker meldt dat het de wens van C. P. van Goor is
om afte treden als voorzitter van de activiteitencommissie. J. van den Bos is bereid gevonden lid te worden van
de activiteitencommissie en het voorzitterschap op zich
te nemen. Dit voorstel wordt door het bestuur overgenomen, aan de vergadering voorgelegd en bij acclamatie
goedgekeurd.
De voorzitter dankt C. P. van Goor namens de Vereniging voor zijn vele en uitstekende werk in de activiteitencommissie. Van Goor is een zeer stuwende kracht
die duidelijk een stempel heeft gedrukt op de zeer inhoudrijke bijeenkomsten van de laatste jaren.
De vergadering stemt met deze woorden in met een luid
en duidelijk applaus.
- P. Bakker meldt uit de activiteitencommissie dat binnen 14 dagen moet worden besloten of de reis naar
Engeland doorgang vindt, waarvoor tot nu toe onvoldoende aanmeldingen binnen zijn.
- Op grond van de uitslag van de enquête na de
vergadering en excursie in het najaar van 1986 zal in de
komende najaarsvergadering opnieuw de douglas aan
de orde komen.
- Uit de enquête is gebleken dat er behoefte is aan de
behandeling van de eik, waarvoor in 1988 in overleg met
de Studiekring een programma zal worden opgesteld.
10 Mededelingen uit de wetenschap en praktijk
Er worden geen mededelingen uit de wetenschap en
praktijk gedaan.
11 Bespreking tijd en plaats van de volgende vergadering
De najaarsvergadering en excursie zal in de Zuid-Veluwe op 12 en 13 november 1987 plaatsvinden.
De bijeenkomst van de Studiekring is gepland op 2
oktober 1987.
12 Rondvraag
Uit de gestelde vragen noteert het bestuur het volgende:
- De wens tot meer informatie over de Vereniging in
de ledenlijst.
- De wens tot een krachtiger houding en publieke
bekendmaking met betrekking tot de uitkomst van het
onderzoek naar de besteding van werkgelegenheidsgelden in de bosbouw.
13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en inbreng en wenst eenieder
een smakelijke lunch.
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In aansluiting op de 61e Voorjaarsvergadering
volgde in de namiddag van 4 juni 1987 In de Jaarbeurs te Utrecht een symposium met als thema "de
plaats van de bosbouw In Nederland"
Bij het symposium zijn ca. 140 leden en genodigden
aanwezig.
Inleidingen worden gehouden door:
- prof. ir. M. M. G. R. Bol (hoogleraar Bosbouwtechniek, Landbouwuniversiteit): Een analyse van de huidige positie van de bosbouw, met aanduiding van knelpunten en richtingsmogelijkheden, gezien vanuit de
bosbouw;
- ir. M. M. U. van Dis (lid Raad van Bestuur Heidemij
Holding N.V.): Een reactie vanuit het bosbouwbedrijfsleven over de beperkingen en mogelijkheden om een
bijdrage aan de ontwikkeling van de bosbouw Ie geven;
- prof. drs. A. A. Kampfraath (hoogleraar Industriële
Bedrijfskunde en Organisatieleer, Landbouwuniversiteit): Een verhandeling over bestuurlijke aspecten. rich-
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ting overheid en bedrijfsleven, binnen een sector als de
bosbouw;
- ir. R. J. Tazelaar (lid van de PvdA-fractie van de
Tweede Kamer der Staten Generaal): Een commentaar
op het bovenstaande, bezien vanuit een politieke gezichtshoek.
Korte reacties worden verwoord door G. J. den Hartog
namens het Bosschap, A. W. H. van Weelderen namens
het Staatsbosbeheer, E. P. L. Hesseis namens de Natuurbeschermingsorganisaties, G. R. van Woudenberg
namens de ANWB en H. A. van der Meiden namens de
Stichting Bos en Hout.
De voorzitter van de KNBV en van dit symposiul" zegt
toe dat samenvattingen van belangrijke aspecten, in dit
symposium aan de orde geweest, zullen worden'opgesteld en tesamen met de strategienota in een volgende
algemene vergadering van de KNBV ter discussie worden gebracht. De (iets bewerkte) teksten van de eerste
en laatste inleiding zijn in deze aflevering van het NBT
opgenomen op pag. 334 en 338.

