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Bischoffsheimlaan 1, 1000 Brussel
Tel. 02 223 07 66 | Mail : info@srfb-kbbm.be

BEZOEK VAN HET BOS 
VAN FERNELMONT

Programma
14u00 Bosbezoek (Fernelmont)
16u00 Algemene vergadering
18u00 Lezing
19u30 Aperitief en diner

UITNODIGING

Het gemeentelijk bos van Fernelmont is 
een oud bos met voornamelijk loofbomen. 
Het bevindt zich op tijdelijk verzadigde 
leemgronden die uiterst gevoelig zijn voor 
verdichting. Het bezoek vormt de ideale 
gelegenheid om met de agenten van het 
DNF en met onze gastspreker en bosbo-
demspecialist, Erwin Ulrich, te praten over 
de maatregelen die werden genomen ter 
omkadering van de bosontginning om zo 
de schade aan de bodem zo veel mogelijk 
te beperken. We zullen eveneens kennis 
kunnen maken met een opmerkelijk per-
ceel van aangeplante inheemse eiken dat 
wordt beheerd aan de hand van de tech-
niek van de toekomstbomen.

ALGEMENE 
 VERGADERING VAN 
DE  KONINKLIJKE 
 BELGISCHE BOSBOUW-
MAATSCHAPPIJ

Woensdag
22 juni 2022

Clos Saint-Michel
Place Upigny, 12

5310 Upigny (Eghezée)

14u00



©
 S

on
ia

 C
ha

pe
lle

© sebastien rabany

GEWONE 
ALGEMENE 
VERGADERING

LEZING :
“BESCHERMING VAN 
DE BOSBODEMS EN 
HUN WERKING”

Door Erwin Ulrich, nationaal gezagvoerder 
van de missie aanpassing van de bossen 
aan de klimaatverandering bij de Directie 
bossen en natuurlijke risico’s van de Alge-
mene Directie van de Franse Office Natio-
nal des Forêts (ONF).

16u00

18u00

Al van toen de mens begon met houtkap in het 
bos beïnvloedt hij in meer of mindere mate de 
bosbodem.
De gevolgen van deze impact worden pas sinds 
een jaar of vijftig wetenschappelijk bestudeerd. 
De verschillende stappen die leiden tot verdich-
ting en meer, alsook hun gevolgen voor de bo-
dem en voor de bomen zullen worden uiteen-
gezet. Aan de bosbeheerders, -exploitanten en 
bosbouwaannemers werden een groot aantal 
aanbevelingen gedaan om deze impact sterk te 
verkleinen. Deze aanbevelingen werden verza-
meld in de gids Pratic’Sols door de ONF en de 
Franse Fédération nationale des entrepreneurs 
des territoires (FNEDT). Dit onderwerp is voor 
de ONF zo belangrijk dat het werd opgenomen 
in de nationale strategie voor de aanpassing 
van de bossen aan de klimaatverandering. 
Deze strategie zal kort worden uiteengezet.

DRIEGANGENDINER
19u30
Menu
o Carpaccio van sint-jakobsvruchten, pickles 

van radijs & chioggiabiet
o	Kalfsfilet	met	morieljes
o	Dessertbuffet,	thee,	koffie,	zoete	lekkernijen

1. Goedkeuring van het verslag van de AV 
van 23 juni 2021

2. Beheersverslag 2021 en activiteitenpro-
gramma 2022

3. Goedkeuring van de rekeningen van 2021
4. Goedkeuring van de begroting 2022
5. Statutaire verkiezingen
6. Kwijting aan de bestuurders en kwijting 

aan	de	verificateurs	van	de	rekeningen




DEELNEMINGSFORMULIER

Verplicht terug te sturen vóór 14 juni 2022 aan het Secretariaat van de 
 Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij per e-mail of per post.
Bischoffsheimlaan 1-8, bte 3 à 1000 Brussel / info@srfb-kbbm.be
Inschrijven kan ook rechtstreeks online via onze website:
https://srfb.be/ag-2022/

Ik ondergetekende,
Naam en voornaam :  ...............................................................................................
 Lid van de KBBM
E-mail :  ............................... Tel.  ...............................................................................
vergezeld van  .................. perso(o)n(en) :
Naam en voornaam :  ...............................................................................................
 ...................................................................................................................................

 zal deelnemen aan het bezoek om 14u00 (de plaats van afspraak zal worden vermeld 
in de bevestigingsbrief)

 zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering om 16u00
 zal deelnemen aan de lezing om 18u00
 zal deelnemen aan het diner om 19u30 (voorbehouden voor de leden die in orde zijn 

met hun bijdrage)

Deelname aan het bosbezoek, de algemene vergadering en de lezing zijn uiteraard 
gratis.
Voor mijn deelname aan het diner stort ik het bedrag van .....  x 65 € =  .........  €
op de rekening IBAN: BE71 3100 4375 5069, BIC: BBRUBEBB van de KBBM, Bischoffs-
heimlaan 1-8, bus 3 te 1000 Brussel, met de mededeling “Diner AV 2022 + NAAM”.

Vooraf inschrijven is verplicht en het aantal plaatsen is beperkt voor de lezing en het 
diner. Na uw inschrijving zal u een bevestigingsbrief worden gestuurd.

Datum en handtekening

VOLMACHT
Verplicht terug te sturen vóór 14 juni 2022 aan het Secretariaat van de 
 Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij per e-mail of per post
Bischoffsheimlaan 1-8, bte 3 à 1000 Brussel / info@srfb-kbbm.be

Ik ondergetekende,
 .............................................................................................................. , lid van de KBBM,
geef volmacht, met een substitutiemogelijkheid, aan :
 ................................................................................................................................... ,
lid van de KBBM, om mij te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van 
22 juni 2020.
Datum en handtekening, voorafgegaan door de woorden “goed voor volmacht”




