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Verslag van de 45e voorjaarsvergadering van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging op 6 mei 1971 in hotel
,,'t Bosch" te Ootmarsum

Zeventig personen kwamen om 10.00 uur bijeen om
aan de vergadering en aansluitende excursies deel
te nemen. De openingsrede van de voorzitter is

hiervoor opgenomen. Het verslag van de excursies

volgt hierna.
De voornaamste punten uit de vergadering waren:

Op voorstel van de Kascommissie bij monde van
ir. J. J. Westra werd besloten de penningmeester

voor het gevoerde financiële beleid over 1970 te
dechargeren: de rekening van lasten en baten sluit
met een voordelig saldo van rond f 600,- waarmee
de totale voorraad van het boekje Bosbouw in
Nederland volledig ten laste van 1970 werd afge-

Het overleden lid jhr. mr. dr. L. H. K. C. van Asch
van Wijk werd herdacht.
Sedert de 46e najaarsvergadering 1970 bedankten
als lid de heren prof. dr. W. A. van Eck en dr. F.

van ruim

Essed en traden als nieuwe leden toe: de dames

eniging ultimo 1970 sluit met een kapitaal van ruim

M. M. van Florenstein Mulder-Muller en W. J. van
Leenhoff-Montagne en de heren K. Adema, ir. S.
Andel, H. Brinksma ing., G. Bruggink ing., ir. K. E.
Huizinga, A. Jansen, N. M. de Jonge, G. J. Koenders
ing., G. van der Laar, H. A. Ludwig ing., drs. P. J.
Veldhuizen, ir. J. Verkoren en J. S. Zwanenburg ing.
Het aantal leden bedroeg daarmee per saldo 287 en
het aantal donateurs 73.

f33.000,-.

twee nieuwe bestuursleden benoemd: de heren ir.
E. P. L Hesseis en drs. V. Timmermansj de eerste
werd in verband met het schema van aftreden geacht

Op voorstel van de Notulencommissie bÜ monde
van ir. E. M. Lammerts van Bueren werden de notu-

te zijn benoemd per oktober 1971, de tweede per
oktober 1970: het bestuur bestaat na de nieuwe be-

len van de 46e najaarsvergadering goedgekeurd: in

noemingen uit zeven personen.
De Redactiecommissie voor het tijdschrift werd met
twee personen uitgebreid tot acht man door middels

de nieuwe notulencommissie werden benoemd de

heren ir. J. van den Burg, ir. J. J. Kalb en H. A. Ludwig
ing.
Het bestuur deed mededeling over een aantal besprekingen met het doel om de gedachten van de
Studiekringdag 1970 te Bunnik te toetsen: deze besprekingen waren: op 9 december 1970 met de
directie van het Staatsbosbeheer, waarbij de gesprekspartner zich welwillend, doch afwachtend opstelde: op 11 maart 1971 met de directie van de
Cultuurtechnische Dienst die een afwerende houding

aannam en op 23 maart 1971 met het Dagelijks Be-

schreven; op de uitgave van Bosbouw in Nederland,
waarvan de verkoop slecht loopt, werd een verlies

f

5.000,- geleden: de balans van de Ver-

In de plaats van het aftredende lid van de Kascommissie de heer ir. J. J. Westra werd in zijn plaats
benoemd de heer J. Sevenster ing.
Middels enkelvoudige kandidaatstelling werden

enkelvoudige kandidaatstelling tot nieuwe leden te
benoemen: mej. ir. M. G. Goosen en de heer ir. C. F.
Lekkerkerker, de laatste in zijn hoedanigheid van
penningmeester van het bestuur.

Op voorstel van het bestuur om art. 6 lid 6 van
de Statuten toe te passen stemde de vergadering
over de toelating tot het lidmaatschap van twee afgestudeerden van de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School, werkzaam bij de Afdeling Bosin-

stuur van het Bosschap, waarbij een positieve benadering van verdere te ontwikkelen activiteiten werd

richting van het Staatsbosbeheer, te weten de heren:
G. Kuipers en S. P. Visser; met een stemuitslag:
3 blanco, 6 tegen en 67 vóór aanvaardde de vergade-

gevonden.
De directie van de Stichting Bosbouwproefstation
"De Dorschkamp" heeft contact met het Bestuur
gezocht om de mogelijkheid van gezamenlijke manifestaties ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan

ring de beide heren als lid. In de vergadering gingen
stemmen op die pleitten voor herziening van art.6
der Statuten om een ruimere toelating van leden
mogelijk te maken.
De Studiekring kondigde aan dat de organisatie

van het proefstation in 1972 te onderzoeken.

van de plantsoenvoorziening een van de volgende

De feestelijke opening van de Bosbouwtechnische
School te Apeldoorn op 23 april 1971 door H. M. de

studie-onderwerpen zal zijn.
De Redaktiecommissie voor het Tijdschrift deelde
mee op korte termijn het verschijnen van het bijzondere nummer, gewijd aan de Studiekringdag 1970,

Koningin werd door de voorzitter en de secretaris

van het Bestuur bijgewoond.
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te verwachten. De redactie streeft naar wat grotere
verscheidenheid in de inhoud van het tijdschrift door
actueel nieuws te brengen.

Het bestuur deelde mee zich met de Redaktiecommissies voor het tijdschrift en voor publikaties

te beraden op een coördinatie van de publicistische
activiteiten.
Het bestuur zal zich beraden over de plaats van
de najaarsexcursie 1971; suggesties werden gedaan
inzake Texel en Amsterdamse Bos. Een meerdaagse
excursie naar Belgiê wordt overwogen voor een

later tijdstip.
Per 1 januari 1971 Is de heer ir. W. J. Weldema de
heer ir. W. A. Dieleman opgevolgd als vertegenwoordiger van de Vereniging in de Ministeriële commissie Nationale Populieren Commissie.
ir. J. Sipkens,
secretaris

Houtimport kwam boven het miljard in 1970
Ontleend aan het Financieele Dagblad van 13 mei
1971
De Nederlandse houtinvoer heeft vorig jaar de
, 1 mrd overschreden. Er werd om precies te zijn
voor, 1053 mln ingevoerd, tegen' 975 mln in 1969.
Traditiegetrouw bestond het grootste deel van de
houtImport uit naaldhout, nl. 56,8%, een waarde van
, 598 mln vertegenwoordigend. Evenals in vele voorgaande Jaren nam het aandeel van naaldhout in de
totale houtimport echter af, want in 1969 bestond nog
57,3% uit naaldhout, wat toen een waarde had van
, 558 mln. Aldus blijkt uit het jaarverslag van de
Nederlandse Houtbond te Amsterdam'.
Ook de relatieve positie van hardhout is in 1970,
in tegenstelling tot vorige jaren, enigszins vermin

w

derd, Er werd voor' 177,5 mln geïmporteerd, dat
is 16,8% van de totale houtinvoer. In 1969 waren
deze cijfers respectievelijk' 171 mln en 17,5%.
Bij de plaatmaterialen, met uitzondering van
houtvezelplaten, is de stijgende tendens nog steeds
aanwezig. Er werd verleden jaar voor' 92 mln aan
duplex, triplex, meubelplaat en gefineerde spaanderplaat ingevoerd (8,7% van het totaal), tegen ruim
, 79 mln (8,1 %) in 1969. De import van ongefineerde spaanderplaat had in 1970 een waarde van '83
mln (7,9% van de totale invoer), tegen ruim' 68
mln (7%) in het voorgaande jaar. De invoer van
houtvezelplaat steeg absoluut van ruim' 56 mln In
'69 tot bijna' 61 mln vorig Jaar, maar het relatieve
aandeel handhaafde zich op 5,8%.
De invoer van fineer tenslotte daalde iets, nl. met
bijna een miljoen tot f 36 mln.
De Import van gezaagd naaldhout daalde iets in
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volume van 2,74 mln m' in 1969 tot 2,68 mln m' in
1970. De binnenlandse afzet steeg echter van 2,59
mln m' in 1969 tot 2,72 mln m' vorig jaar. De
handelsvoorraden verminderden dus in de loop van
het jaar en wel van 993.000 m' tot 962.000 m'.
Ook in het vooruitzicht voor de afzet in 1971 is
men niet pessimistisch. In de woningbouw, een be-

langrijke afnemer van gezaagd naaldhout, valt een
toenemende verschuiving waar te nemen van flat-

bouw naar eengezinswoningen. En juist bij de bouw
van eengezinswoningen is het verbruik van gezaagd

naaldhout hoog, voor o.a. kappen, vloeren, trappen,
kozijnen, deuren, dakkapellen, tuinschuurtjes en
dergelijke.
De belangrijkste leveranciers van gezaagd naald-

hout blijven de Scandinavische Janden, met 77% van
het totaal. De import vanuit Oostenrijk en Duitsland
nam belangrijk af, wat overwegend te wijten was aan
de prijs, die hiervoor betaald moest worden. Ook
uit Rusland daalde de invoer, omdat dit hout nog
grotendeels ongepakketteerd is, waardoor de "handling" hier te duur wordt.
Het importvolume van hardhout vertoonde vorig
jaar een kleine stijging, nl. van 823.600 m' in 1969
tot 840.200 m'.
De omvang van de import van gezaagd hout, vooral
van tropisch gezaagd hout, vertoonde een relatief

verdergaande stijging. Dit laatste houdt verband met
het feit dat steeds meer ontwikkelingslanden ernaar
streven de export van rondhout af te remmen en het
hout zoveel mogelijk in eigen land te laten bewerken.
De verhouding tussen tropisch en niet-tropisch
hardhout in de totale invoer was vorig jaar 59 tegen
41%; in 1969 was deze verhouding 62,2 tegen 37,8%.

