KNBV

Verslag 62e najaarsvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging,
gehouden op 23 oktober 1986 te Arnhem

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering met een rede,
waarin de gebeurtenissen in de bosbouw van het afgelopen half jaar worden gememoreerd. Ruim 140 leden
zijn aanwezig.
De vergadering gedenkt het in de afgelopen periode
overleden lid Ing. J. S. Postema.
2 Notulen van de 60e voorjaarsvergadering
De notulencommissie, bij monde van de heren H. H.
Posthuma en A. J. I. v. d. Waart, heeft enkele rectificaties voorgesteld die aangebracht zijn. Overigens zijn
de notulen akkoord bevonden. W. E. Meijerink verzoekt in het verslag zeer zorgvuldig de leden, die zijn
vertrokken en zij die zijn overleden, te vermelden.
3 Benoeming notulencommissie
De vergadering gaat akkoord met de door het Bestuur
voorgestelde benoeming van de heren J. van Buuren,
A. J. I. v. d. Waart en J. Wisse als notulencommissie.
4 Ingekomen stukken en mededelingen
- Van een aantal berichten van verhindering wordt
mededeling gedaan.
- In het afgelopen half jaar zijn als nieuwe leden genoteerd: R. A. T. Langendoen (projectleider Bosbouw
- Heidemij), Ir. J. Wisse (adviseur Bos- en Landschapsbouw - Grontmij), J. G. van Minnen (student LU
Wageningen), Ing. L. M. J. Hahn (districtsassistent
Terreinbeheer SBB in Noord-Limburg), mw. drs. R. Peters (onderzoekscoördinator bij SBB), Ing. S. Kuin
(plaatsvervangend hoofd Terreinbeheer - SBB), mw.
ir. B. van Baren (werkzaam bij Vakgroep Bosteelt LU
Wageningen), Ing. B. van Dasselaar (rentmeester bij
de Heidemij), Ing. M. Wesselius (districtshoofd BLB SBB), H. Goosens-Schoenmakers (werkt part-time bij
Stichting Utrechts Landschap), Ir. I. G. de Vries (projectmedewerker Vakgroep Bosbouwtechniek).
- Overleden is ons lid Ing. J. S. Postema.
- Geen enkel lid heeft bedankt.

- Zoals afgesproken in de voorjaarsvergadering
heeft het Bestuur aan de Minister van Landbouw en
Visserij, aan de Kabinetsinformateur en aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer brieven verzonden inzake de ernstige
achteruitgang van de gezondheidstoestand van de
bossen in de Peel. Deze brieven zijn reeds gepubliceerd in het Nederlands Bosbouwtijdschrift. In zijn
schrijven d.d. 26 augustus 1986 antwoordt Minister
Braks o.a.:
"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 Mee~arenplan Bosbouw is geformuleerd. En: 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 kortere als
langere termijn oplossingen worden gezocht en gerealiseerd."
De volledige brief zal in het Nederlands Bosbouwtijdschrift worden gepubliceerd.
Het secretariaat van de Kabinetsformatie heeft bevestiging gezonden van de ontvangst van onze brief.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft geen reactie gestuurd.
- De Vereniging Nederlandse Landgoederen zond
een afschrift van haar brief aan de Minister van Landbouwen Visserij betreffende de Natuurschoonwet
1928. Ook onze vereniging heeft op 24 juli 1986 een
brief over hetzelfde onderwerp aan de Minister van
Landbouw en Visserij gezonden.
- De Vriendschapsvereniging Nederland-China, afgekort VNC, is voornemens haar expertise en contacten in te zetlen 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.
Nader bericht hierover zal in het Nederlands Bosbouwtijdschrift verschijnen.
- Het ledenboekje zal eind van dit jaar verschijnen.
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Van ca. 50 leden is de informatiekaart niet terug ontvangen.
- Op het verzoek van het B~stuur is een nieuwe
huisstijl en een nieuwe logo voor onze vereniging ontworpen. Deze huisstijl zal aan het eind van het jaar effectief zijn.
- Op 5 augustus jJ. heeft een bespreking plaatsgevonden van een delegatie van het Bestuur van de
Bond van Boomkwekers met enkele leden van ons Bestuur. Onderwerp van het gesprek was de plantsoenvoorziening in het kader van het Mee~arenplan. In het
Bestuur zal worden besproken of samenwerking tot
een betere plantsoenvoorziening kan leiden.
- De Dorschkamp heeft onze vereniging bericht, ,dat
zij haar belangrijke hulp in natura aan de vormgeving
var! het Nederlands Bosbouwtijdschrift niet kan voortzetten. Naar aanleiding daarvan is onderzoek gaande
naar de wijze, waarop het Nederlands Bosbouwtijdschrift kan worden voortgezet. Aspecten, die daarbij
aan de orde komen, zijn kwaliteit, financiële gevolgen,
oplage, verspreiding en de mogelijkheid van een groter
bereik. Een voorstel voor de meest gepaste vorm zal
aan de leden worden voorgelegd.
- Op grond van een bespreking van het Bestuur met
diverse commissies van onze vereniging is de strategienota op enkele punten herzien. De nota zal in het
Nederlands Bosbouwtijdschrift worden gepubliceerd
als basis voor een nadere discussie in één van de volgende vergaderingen.
- Naar aanleiding van enkele vragen zegt de voorzitter, dat een interne werkgroep, voornamelijk bestaande uit bestuursleden en de redactiecommissie,
de onderhandelingen met een uitgever betreffende het
Nederlands Bosbouwtijdschrift voert. De voorzitter
zegt toe tijdig uitgangspunten voor een nieuwe opstelling aan de leden bekend te zullen maken.
- Het boskinderboek "In de ban van de bosvriend"
zal half november verschijnen.
- In de onlangs verschenen begroting van het Ministerie van Landbouw en Visserij is f 1,5 miljoen minder opgenomen voor de bosinstandhouding dan vorig
jaar. Gezien de groei van het bosareaal ~n het beleid
dat het rijk in deze voert, zou een verhoging van het
beschikbaar bedrag meer in de rede liggen.
- In het kader van de bijdrageregeling aanleg snel
groeiend bos is in het afgelopen anderhalf jaar 330 ha
bos gerealiseerd, met name in de gemeentelijke sfeer
en als erfbeplantingen.
- Diverse kranten spraken onlangs van fraude in de
bosbouw. Aanleiding tot dit bericht was de conclusie
van de rijksaccountantsdienst, dat de uitvoering van de
regeling bijdragen aan de werkgelegenheid in de bosbouw moeilijk controleerbaar is. Met dit bericht werd
het imago van de Nederlandse Bosbouw, dat zich de
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laatste jaren mede door de inspanningen van de KNBV
verbeterde, een gevoelige slag toegediend.
5 Jaarverslag 1985
Op aanwijzing van de leden en van de secretaris worden enkele wijzigingen in het jaarverslag aangebracht.
Het jaarverslag zal in het Nederlands Bosbouwtijdschrift worden gepubliceerd.
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Begroting 1987

De penningmeester zegt in zijn toelichting, dat de begroting een trendmatige ontwikkeling van baten en lasten vertoont, in de verwachting, dat ook in de nieuwe
situatie de financiële aspecten van het Nederlands
Bosbouwtijdschrift zo zullen zijn, dat een sluitende begroting mogelijk blijft.
Indien een ernstige bijstelling van de begroting nodig
is, zullen de leden daarover worden ingelicht en eventueel zal een extra vergadering worden belegd.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn
nauwkeurig werk, dat zeker in het jubileumjaar veel
omvattend is geweest. Aan het feit, dat de vereniging
het jubileum kan afsluiten met ook in financiële zin een
goed resullaat, hebben velen meegewerkt. De voorzitter dankt allen, die zich daarvoor hebben ingezet.
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Bestuursmutatie

Aftredend en niet herkiesbaar is L. C. Smit. Het bestuur stelt voor H. van Medenbach als bestuurslid te
benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld, zodat H. van Medenbach als bestuurslid is benoemd.
De voorzitter brengt grote dank aan L. C. Smit voor
de wijze, waarop hij zich in de afgelopen jaren voor de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging heeft ingezet. Hij was een trouwe bezoeker van de vergaderingen en heeft met grote inbreng in het Bestuur geopereerd. L. C. Smit vertegenwoordigt onze vereniging
in de Bosbouwvoorlichtingsraad. Het Bestuur heeft L.
C. Smit verzocht namens onze vereniging in de Bosbouwvoorlichtingsraad te blijven, totdat daar over een
nieuwe structuur is besloten.
L. C. Smit beantwoordt deze woorden met de opmerking, dat hij zich altijd met hart en ziel betrokken heeft
gevoeld bij onze vereniging. Hij heeft ervaren, dat het
werken in het Bestuur betekent fundamenteel denken
over de ontwikkelingen in de bosbouw en dat was bijzonder inspirerend. Het is van bijzonder belang, dat in
deze vereniging op strikt bosbouwkundig niveau over
bosbouw kan worden gedacht. Op andere plaatsen zijn
de gesprekken vaak verontreinigd door belangen. Smit
bindt de vereniging op het hart, datgene wat vastge-

legd is in de strategienota goed vast te houden en in
het Nederlands Bosbouwtijdschrift te laten blijken wat
er leeft in onze vereniging. Hij heeft zijn bestuurslidmaatschap als een bljzonaer inspirerende tijd onder-

vonden.
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Mededelingen uit de commissies

Activiteitencommissie
C. P. van Goor:
Deze najaarsvergadering staat in het teken van de
douglas. Afhankelijk van het verloop van deze twee
dagen zal worden bezien of op de douglas nog moet
worden teruggekomen. Aan het einde van de excursie
zal daartoe een eenvoudige enquête worden gehouden. Gedacht wordt in de voorjaars bijeenkomst van
1987 een actualiteit te behandelen; er zal ongetwijfeld
stof genoeg zijn voor een "special".
De activiteitencommissie heeft een excursie naar

Engeland in voorbereiding, terwijl, als niet op de douglas behoeft te worden teruggekomen, in het najaar
1987 de inlandse eik aan de orde zal worden gesteld.
Op initiatief van B. Groenhuis wordt bezien of onze
vereniging kan komen tot een initiatief tot het houden
van een periodieke bosbouwbeurs. Een kleine groep
werkt aan het idee.
In de activiteitencommissie zal H. van Medenbach
de plaats innemen van G. Bruggink en op deze wijze
ook het contact met het Bestuur verzorgen .. F. W. van
Tuyll, J. Sipkens en R. F. de Fremery geven de activiteitencommissie goed advies voor wat betreft het behandelen van de wintereik en de excursie in Engeland.
C. P. van Goor zegt met de wensen rekening te zullen
houden.

een sector beleidsnota voor de periode tot het jaar
2000 met een werking, die ver over dat jaar heengaat.
De regeringsbeslissing, die nu voorligt, is duidelijker,
concreter en korter. Nadat A. W. H. van Weelderen nader op een aantal aspecten is ingegaan wekt hij de vergadering op het nieuwe plan goed te bestuderen.
Naar aanleiding van de korte inleiding worden vragen gesteld en komt een korte discussie op gang inzake de omvang en de plaats van de bosuitbreiding, de
luchtverontreiniging, de keuzemogelijkheid van de
eigenaren betreffende bossen met het accent natuur,

het verband tussen de vergrijzing van de bosopstanden en de houtoogst. zoals die worden gezien in het
Meerjarenplan Bosbouw en het feit, dat in de benodigde financiering van de verjonging van de bossen niet is

voorzien.
De voorzitter zegt toe, dat het Bestuur zal bezien of
nog een zinvol commentaar geleverd kan worden vóór
behandeling in de Kamer. De voorziter dankt Van
Weelderen voor zijn inleiding.
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Rondvraag

A. G. Gerritsen bericht, dat op 20 februari 1987 door
de Bosbouw en Cultuurtechnische School en de Praktijkschool Arnhem een studiedag zal worden georganiseerd inzake de opvoering van de produktiviteit van
bossen.

T. Zwart meent, dat produktieverhoging vooral op landbouwgrond zou moeten worden bereikt. Op de minder
goede gronden kan dan heide terugkomen.
H. J. Heinsius memoreert, dat hij een aanbieding
heeft gedaan voor een donatie voor het kinderboek. De
voorzitter zegt, dat nu het kinderboek definitief zal verschijnen, er van deze aanbieding zeer gaarne gebruik
zal worden gemaakt. W. E. Meijerink stelt voor deze
steun in het boek te vermelden.
P. E. de Wit vraagt aandacht voor afstemming met
vakbroeders voor wat betreft het plannen van de vergadering. Voorts merkt hij op, dat de behandeling van
de inlandse eik zich bijzonder goed zal lenen voor een
gezamenlijke aanpak en bespreking.
J. Sipkens vermeldt het verschijnen van de studie
"European Products Trends". De studie bevat belangwekkende gegevens van de afgelopen periode en voor
de toekomst. Wellicht is de studie geschikt voor een
bijzondere behandeling in onze vereniging.

10 Mededeling over regeringsbeslissing
Meerjarenplan Bosbouw
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A. W. H. van Weelderen vat nog eens de gang van
zaken samen betreffende het Meerjarenplan Bosbouw.
Het Meerjarenplan Bosbouw moet worden gezien als

De voorzitter sluit de vergadering met een woord
van dank aan alle leden, die een vlot verloop van de
vergadering mogelijk hebben gemaakt.
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Mededelingen uit wetenschap en praktijk

Sluiting
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