Op 1 november 1984 is verschenen het Structuurverbeteringsplan Nederlandse inlands houthandel. Dit
plan is opgesteld door de NEHEM en bevat aanbevelingen die kunnen leiden tot een verbetering van de
structuur van de intands houthandel. Het rapport
mondt uit in een actieprogramma. Onderdelen daaruit
hebben een directe relatie met de bosbouwsector.
Zoals die welke betrekking hebben op de aanbodzijde:
- bevorderen van de continuïteit van het houtaanbod
op ondernemingsniveau;
- afsluiten van meerjarige contracten boseigenaren/houthandelaren;

- bundelen van versnipperd eigendom in beheersgebieden;
- afstemming aanbodcyclus op afzetcyclus;
- bevorderen van de continuïteit van herbeplantingssubsidies;
- concentratie van boseigenaren in bijv. bosgroepen
of beheersgroepen.
Met betrekking tot de branche is het pleidooi voor
een intensivering van de relatie met de boseigenaren
van belang en met betrekking tot de branche-vereni-

ging de bevordering van langere ruimingstermijnen,
het streven naar uitbanning van beunhazerij, het streven naar een overkoepelende cao voor bosbouw/exploitatie/handel en het belang van meer aandacht voor
pr-activiteiten. Ook de punten vermeld onder sociale
problematiek zijn van groot belang. Het actieprogramma vermeldt daar:
- herstel vakmanschap door scholing, bijscholing,
e.d.;
- opvoering van de veiligheid in relatie tot de toegenomen mechanisatie;
- onderzoek naar cao uniformering;
- onderzoek naar regionale arbeidspooling.
Het georganiseerde bosbouwbedrijfsleven heeft bij
monde van het Bosschap zijn waardering uitgesproken
voor het rapport en zich bereid verklaard, waar zulks
nodig is medewerking te verlenen aan de uitwerking
van dit plan.
Met deze beschouwing, dames en heren - blik op
een half jaar bosbouw - verklaar ik de 59ste voorjaarsbijeenkomst voor geopend.

Verslag van de 5ge voorjaarsvergadering van de
KNBV, gehouden op 3 mei 1985 te Wageningen
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Ruim 100 leden zijn aanwezig.
2 Notulen 60e najaarsvergadering
De notulencommissie, bestaande uit de heren S. M. G.
de Vries, C. Boon en G. Bikker, heeft de notulen goedgekeurd.

3 Benoeming notulencommissie
Ter verifiëring van de 5ge voorjaarsnotulen worden benoemd de heren T. Winkelman, A. H. Schaafsma en J.
Vorstermans.
4 fngekomen stukken en mededelingen
In aansluiting op de bijzondere voorjaarsvergadering is de reactie van de KNBV op het Meerjarenplan
Bosbouw naar Minister Braks gestuurd.

*

*

Het van Schermbeekfonds is definitief opgeheven.

Het vrijgekomen bedrag wordt overgemaakt naar
Stichting Groeneveld.

*

De KNBV heeft zijn zorg kenbaar gemaakt door
middel van een brief gericht aan de Minister van Defensie inzake de uitbreiding van het militair oefenterrein op de Ginkelse heide, waarbij grote delen van het
landgoed de Sysselt hun multifunctionaliteit dreigen te
verliezen.

*

Zowel de zesdaagse excursie naar Hongarije (40
deelnemers) als de eendaagse excursie naar Duitsland (50 deelnemers) gaan door.

*

Nieuwe leden: mw. B. J. M. Claessens, M. J. Firet,
mw. Bol, R. F. Knol, J. P. de Jongh, J. W. M. Hendriks,
J. Goos, W. P. C. Bakx, T. Winkelman, P. J. W. Hinssen, St. Marius Tonckensfonds, P. M. Vis, F. Beekman, M. Bugter, P. Busschers, A. J. M. Kienhuis, H.
Liefers, G. Litjens, A. F. M. Meijssen, H. Spenkelink, R.
Valk, W. Bruggink, J. G. Schönveld, E. Drost, J. W. M.
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Meeuwissen, R. D. P. Sinke, C. F. van Beusekom, L.
B.Tänzer.

*

Vertrokken leden: A. J. Jacobs, J. Ph. Laman-Trip,
G. N. Spaarkogel, J. Voordewind, D. Doom, J. van Andel, M. L. H. M. Grutters, W. Kriek, J. F. van Oosten
Slingeland, H. A. Ludwig, P. Christiaens, J. Copijn, G.
Feitkamp, J. van Geen, P. van Herwerden, F.v.d.
Kooy, W. Smit, W. de Wilde, G. Odenthai, G. P. Leenders, mej. Braam.

M. Heybroek als voorzitter. De aftredende voorzitter R.

A. A. Oldeman wordt bedankt voor zijn inzet en bijdragen aan de studiekring.
8 Jubileum
o Prijsvraag - 43 inschrijvingen
o Op zaterdag 7 september 1985 is het jubileumfeest op het Kroondomein
o Het kinderboek voor 6-8 jaar oude kinderen zal er
komen. Sponsoring is echter nog niet rond.
o Op 4 oktober 1985 is het symposium te Den Haag

5 Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit J. van den Burg, R. A.
M. van Hoessel en B. van Boven hebben de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie
stelt voor de penningmeester te déchargeren, hetgeen
geschiedt.

9 Najaarsvergadering
Staat in het teken van het jubileum en vindt plaats op
27 september 1985 op Groeneveld. Op die dag zal tevens de bosbouwtentoonstelling worden geopend.

6 Balans en exploitatierekening 1984
Het boek Bos en Ecologie verkoopt slecht. Voorgesteld wordt f 5.000,- af te schrijven. Het voordelig saldo van f 6.306,- wordt toegevoegd aan het kapitaal.

10 Mededeling Wetenschap en Praktijk
• Er komt een speciaal NBT jubileumnummer waarin uiteengezet wordt de rol die de KNBV en het NBT
hebben vervuld in de bosbouw de afgelopen 75 jaar.
• Studiekring is op 22 november 1985; onderwerp:
De toekomst van de automatisering in de bosbouw.

7 Studiekring
De aanwezige leden van de studiekring benoemen H.

Agenda
4 september 1985 Studiedag "Water op de heide".
Stichting Studiedag Heidebeheer Ede. Inlichtingen:
08380-10096.

14 september 1985 Bomenstichting Bomendag '85
op kasteel Groeneveld te Baarn. Inlichtingen: 030331328.
18 september 1985 Ned. Bond van Boomkwekers.
Mechanisatiedag voor de boomkwekerij; op de boomkwekerij van de Rijksdienst Ijsselmeerpolders, Roggebotsluis.
17, 18 en 19 september 1985 PAO-cursus "Landschappelijke beplantingen in stad en landschap; beleid, bedrijf, aanleg en beheer".

27 september en 11 oktober 1985 PAO-cursus
"Verzamelen van literatuur en informatie op het gebied
van de landbouw".
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11

Sluiting

26, 27 september, 25 oktober en 22 november
1985 PAO-cursus "Fenomenologie in de landbouwwetenschappen".
Inlichtingen: Bureau PAO-LH, tel. 08370-84094.
21-29 september 1985 Week van het Landschap.
Thema "Diersporen in het landschap". Org. Provinciale Landschappen en Natuurmonumenten. Inlichtingen:
03404-58546.
27 september 1985 Najaarsbijeenkomst Kon. Ned.
Bosbouw Ver. Inlichtingen volgen.
4 oktober 1985 Symposium t.g.v. 75 jaar Kon. Ned.
Bosbouw Ver. Nadere inlichtingen volgen.

7 november 1985 Lustrumbijeenkomst Nederlandse
Bodemkundige Ver. over "Moderne ontwikkelingen in
de bodemkunde". Nadere inlichtingen volgen.
22 november 1985 Studiekring Kon. Ned. Bosbouw
Vereniging. Thema: "Met bits beter bos?"

