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melding aan de bevoegde instanties van optredende
nonvlinderconcentraties is zeer gewenst.
Ook andere plagen blijven ons zorgen baren. De
agressieve stam van de iepeziekte is inmiddels in
geheel Nederland waargenomen. Met financiële
hulp van het ministerie van Landbouw is de opruiming van zieke iepen met kracht aangepakt. Ook de
EEG heeft nu belangstelling getoond door financiële
middelen ter beschikking te stellen voor gecoördineerd onderzoek. In het kader van dit door de EEG
gesubsidieerde iepeziekteproject vond een eerste
bijeenkomst plaats van een 15-tal specialisten uit de
lidstaten op het onderzoeksterrein van de schimmel
en de veredeling. Specialisten op het gebied van de
entomologie kwamen inmiddels in Brighton bijeen,
Afspraken werden gemaakt over de voortgang van
gecoördineerd onderzoek.
Vandaag een maand geleden namen wij afscheid

van de scheidende directeuren van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, de heren Gorter
en Van Soest. De grote verdiensten van deze beide
directeuren is door velen in vele toonaarden bezongen, waarbij wij ons van harte aangesloten weten. De
verjongde directie, bestaande uit de heren Kroesen,
Van Herwerden en Hesseis is sinds 1 februari van dit
jaar actief. Wij wensen dit triumviraat eensgezindheid en verbeeldingskracht toe.
Alvorens mijn openingswoord te besluiten wil ik er
mijn verheugenis Over uitspreken, dat ter voorkoming van vermenging van ambtelijke functies de
heer Van Vloten, onze vorige voorzitter, zich bereid
heeft verklaard vooralsnog onze vereniging te vertegenwoordigen in de Bosbouwvoorlichtingsraad.
Dames en heren, ik wens u een plezierige en nuttige dag toe en verklaar onze 53e voorjaarsvergadering voor geopend.

Verslag van de 53e voorjaarsvergadering gehouden
op 8 juni 1979 te Nulde (Putten).
De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van zijn rede, die in zijn geheel in dit nummer van het bosbouwtijdschrift is opgenomen. Met
enige ogenblikken van stilte wordt het overlijden
herdacht van Ir. K. H. Vixseboxse en E. L. van der
Heyden.
Aanwezig zijn 94 leden.
De notulencommissie. bestaande uit J. J, E.
Bruggenkamp-Brinkman. H. Lambermont en F. J.
Somsen heeft de notulen van de 54e najaarsvergadering goedgekeurd. De commissie wordt onder
dankzegging gedechargeerd.
In de commissie ter verifiëring van de notulen
van de 53e voorjaarsvergadering worden benoemd
mevr. M. ten Gate-van Elsland. Jhr. W. H. de Beaufort en G. Kuipers.
Bericht van verhindering werd ontvangen van
Jhr. L. H. J. M. van Asch van Wijek, J. van den Bos.
W. Boxsem. D. P. R. A. Bouvy. G. Bruggink. J. S. F.
Gimbrère en echtgenote. E. de Maes Janssens. H.
Meijers. mw. J. J. M. H. Oudemans. A. H. Schaafsma. P. Schmidt. G. Sissingh. A. Stoffels. A. Teerink.
E. Troeleman. A. D. Verhoeff. G. van Vredenburch.
mw .. G. E. van der Waals Nachenius. P. de Wit. het
Bestuur van de Provincie Gelderland.
Sinds de najaarsvergadering traden de volgende
nieuwe leden toe tot de Vereniging: ing. J. Beekhuis.

ir. M. Bouman. ing. G. J. J. M. van der Heijden. mw.
ing. A. Rodenburg. ing. J. van Schendel. mw. ing. F.
Schennink. drs. P. H. A. Steinmetz,
Drie donateurs hebben in dezelfde periode hun
lidmaatschap opgezegd.
Er wordt wederom nagegaan of er voldoende belangstelling bestaat voor een bosbouwreis naar de
Verenigde Staten. De initiatiefnemer en organisator
is G. Memelink. Een eventuele reis zal onder auspiciën van de KNVB plaatsvinden.
Er is een ad hoc commissie in het leven geroepen
om de wensen, die ten aanzien van een statutenwijziging in de najaarsvergadering van 1978 reeds naar
voren zijn gekomen, op mogelijke verwerking te bezien. Deze commissie is als volgt samengesteld: Jhr.
L. H. J. M. van Asch van Wijek. Jhr. Mr, W, van Nispen tot Sevenaer. P. N. Ruige, H. M. Heybroek. G. J,
Stefels (coördinator).
- G. W. Mulder deelt namens de kascommissie
mee. dat de kas en de boeken over 1978 door de
commissie in orde zijn bevonden. De commissie
stelt voor de penningmeester te dechargeren voor
wat betreft het financieel beheer over 1978.
Bij afwezigheid van de penningmeester wordt
door G. J. Stefels een korte toelichting gegeven op
de rekening van baten en lasten. Het bestuur legt
alsnog de begrotingswijziging totaal f 11,000.- ten
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gunste van het Nederlands Bosbouw TIjdschrift ter
goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering gaat alsnog met de wijzigingen akkoord. Het doelbewust minder opnemen van specialistische vaktechnische publikatles heeft tot gevolg,
dat aanzienlijk minder losse publikaties verkocht
worden, hetgeen de opbrengst nadelig beïnvloedt.
Hierna wordt de penningmeester decharge verleend.
In de plaats van G. W. Mulder, die door de voorzitter wordt bedankt voor de bewezen diensten,
wordt in de kascommissie benoemd P. Kafman.
Onder Mededelingen uit Wetenschap en Praktijk
worden de volgende onderwerpen naar voren gebracht:
C. P. van Goor:
Na de storm heeft het bos veel last gehad van
schade veroorzaakt door insakten. De Ips cembrae

lijkt nu echter bedwongen, hetgeen helaas niet geldt
voor de Ips typographus.
- Gebleken is, dat de Nederlandse herkomsten
van de fijnspar zich de laatste jaren beter houden
dan de buitenlandse herkomsten. Dit biedt positieve
vooruitzichten voor de toekomst.
Er is een onderzoek gaande of het ook in Nederland mogelijk is "kwaliteitshout" te kweken. De
Dorschkamp wil gaarne vernemen waar In Neder-

land goede grovedennenopstanden zijn van meer
dan 100 jaar of ouder.
A. van Maaren:
Er is een onderzoek gaande betreffende de geschiedenis van het Nederlandse bos. O.a. blijkt, dat
reeds in de 17e eeuw zware fijnsparren en larikshout
geteeld werd in Nederland.
A. A. C. van Leeuwen:
Bij douglas wordt op vele plaatsen naalduitval
geconstateerd, hetgeen het gevolg is van de strenge
winter. G. van Leeuwen pleit voor nader onderzoek.
C. P. van Goor antwoordt, dat vele van onze verjongingssystemen reeds op extreme klimaatverschijn-

selen zijn gebaseerd, bijv. douglas onder scherm.
Door de vele zachte winters zijn de bosbouwers wat
onvoorzichtig geworden. Het beter gebruikmaken
van onze huidige kennis is waarschijnlijk al voldoende; o.a. Tsuga voelt zich in Nederland niet thuis, de
Corsicaanse den niet aanplanten ten noorden van de
grote rivieren.
G. den Hartog:
Er vindt een wijziging van de Boswet plaats. De
Boswet moet een multifunktionele wet worden. Gelijktijdig moet er een duidelijk Rijksbeleid komen
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met betrekking tot het bos. Een en ander zal nader
worden toegelicht in het tijdschrift.
W. van Nispen tot Sevenaer:
geeft een toelichting op het verloop van de verschillende subsidiebeschikkingen, o.a.: Bosontsluitingsregeling: wordt nagenoeg geen gebruik van ge-

maakt. Beschikking bijdragen samenwerking in de
bosbouw: een zeer goed samenwerkingsverband op
de Utrechtse Heuvelrug. Ook de Stubo op de Veluwe
gaat steeds beter funktioneren. In de rest van het
land zijn enkele samenwerkingsverbanden die echter geen gebruik maken van deze subsidieregeling.
Beschikking bos bijdrage:
zgn. J 95,- regeling: 90% van het potentiëel bosareaal maakt hiervan gebruik, ofwel 135.000 ha.
Deze grote deelname is zonder meer zeer gunstig te
noemen.
zgn. 75%. - regeling: van de regeling wordt

aanzienlijk minder gebruik gemaakt dan was Verwacht met als mogelijk gevolg, dat in de toekomst de
beschikbare budgetten verminderd zullen worden.
Om SBB te ontlasten ligt het in de bedoeling dat de
Algemene Inspectie Dienst controle zal gaan uitoefenen op de werkzaamheden, die verricht worden in
het kader van de 75 % - regeling.
B. Van Vloten:
pleit ervoor, dat de boseigenaar gebruik maakt
van de 75%-regeling. Hij stelt echter, dat er nog een
discussie gaande is over de hoogte van het voor be-

rekend manuur, dat door SBB wordt gehanteerd alsmede over de wijze waarop verschillende werkzaam-

heden moeten worden uitgevoerd. Ook wordt gepleit
voor het geven van 100% subsidie voor het bestrijden van de Prunus serotina.

C. P. van Goor:
De Studiekring zal in de week van 17 tlm 21 december een bijeenkomst houden onder het thema
"Bosreservaten".

De najaarsbijeenkomst zal worden gehouden onder het thema "mondiale bosbouwproblematiek".
De bijeenkomst zal op nog nader te bepalen dag
plaatsvinden in de week van 23 tlm 27 oktober.
Plaats bijeenkomst: Lelystad.
- Tijdens de rondvraag verzoekt J. F. Wolterson
om Mededelingen van Commissies als vast agendapunt voor de vergaderingen op te nemen. Dit wordt
voor de toekomst toegezegd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter
de vergadering.
De Secretaris.

