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Hetlèdental. In het jaar 1967 ontvielen ons de leden W. Brantsma en ir
H. H. G. Overbeek.
Als lid bedankten: J. Canters, A. Overdijkink. mevrouw Overdijklnk'.'
.
Spaan.
_
Als nieuwe leden traden toe: ir J. W_ G. Pfeiffer. dr 1. Zonneveld, ir E. P.
L. HesseIs, prof. dr V. Westhof, ir B. C. Kijlstra, J. C. van Marken.
Als nieuwe donateurs traden toe: Stichting Limburgs Landsch~p, provinciaal bestuur van Gelderland, provinciaal bestuur van Utrecht en de gemeenten Bergen, Apeldoorn, Arnhem, Hilversum, Ede, Assen en Veldhoven.
Aantal leden en donateurs. Als gevolg van deze mutaties bedroeg het a'antal leden en donateurs per 31 december 1967 resp. 278 en 62 (totaal 340)
tegenover 277 en 52 (totaal 329) per ultimo 1966_ Aldus bleef het ledental
nagenoeg gelijk, terwijl het aantal donateurs wederom is gestegen.
De kontributie. In de kontributieregeling kwam geen wijziging. Deze bleef
derhalve vastgesteld op f 32,50 per jaar voor leden en f 12,50 per jaar voor
echtgenoot-leden. De minimum donatie voor donateurs bleef vastgesteld op
f 40 per jaar.
Het bestuur. Het bestuur was in 1967 tot de najaarsvergadering als volgt
samengesteld: prof. dr G. Hellinga, voorzitter; ir A. A. C. van Leeuwen,
sekretaris; ir R. Koster, penningmeester; dr J. van Soest, vice-voorzitter en
ir J. F. A. Molenaars, 2e sekretaris.
In de vakature, die ontstond door het periodiek aftreden van ir A. A. C.
van Leeuwen, werd in de 43ste najaarsvergadering gekozen ir J. Sipkens, zodat het bestuur vanaf oktober 1967 was samengesteld als volgt: prof. dr G.
Hellinga, voorzitter; ir J. Sipkens, sekretaris; ir R. Koster, penningmeester; dr
J. van Soest, vice-voorzitter en ir J. F. A. Molenaars, 2e sekretaris.
Het tijdschrift. Op de najaarsvergadering werd in de plaats van ir A. J.
Grandjean, die periodiek aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde, benoemd ir D. Sikkel. De samenstelling van de redaktie-kommissie van het tijdséhrift was dientengevolge vanaf 19 oktober 1967: ir J. F. Wolterson, voorzitter; ir F. W. Burger, sekretaris; ir M. Bol, ir J. T. M. Broekhuizen en ir D.
Sikkel, leden.
De omvang van het tijdschrift bedroeg 526 pagina's, een stijging van 62
pagina's ten opzichte van 1966.
.
In het decembernummer is de redaktie gestart met het brengen van een
serie redaktionele artikelen van een progressief karakter.
In de abonnementsprijzen kwamen geen wijzigingen: deze bleven: f 25 voor
een normaal abonnement: f 20 voor een abonnement van een persoon die een
middelbare rang in de bosbouw bekleedt en f 15 voor een abonnement van een
studerende.
De financiering van het tijdschrift kwam op gezondere basis te rusten door
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de ·overeenkomst die ingaande I oktober 1967 met het Staatsbosbeheer kon
worden aangegaan en waarbij jaarlijks 50 tot 60 pagina's beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de algemene bosbouwvoorlichting tegen een vergoeding van f 100 per pagina. In de praktijk zal deze regeling betekenen, dat
minstens f 5.000 per jaar bij het Staatsbosbeheer kan worden gedeklareerd.
Van het Bosschap werd wederom een bijdrage in de exploitatiekosten van het
tijdschrift, groot f lOOD, ontvangen. De regeling met het Staatsbosbeheer en
ook de bijdrage van het Bosschap zijn daarom zo belangrijk, omdat ze financiële achtergrond geven aan de inspanningen van de redaktiekommissie het
tijdschrift op een hoog peil te brengen.
Studiekringkommissie. Ir A. A. C. van Leeuwen trad in oktober 1967 af
als lid, vertegenwoordiger van het bestuur. In zijn plaats werd benoemd ir
J. F. A. Molenaars.
Ingaande 19 oktober 1967 was de samenstelling van de Studiekringkommissie: ir G. Memelink, voorzitter; ir J. J. Mooy, sekretaris; ir A. van
Maaren, ir C. P. van Goor en ir J. F. A. Molenaars, leden.
De Studiekring werd gehouden op 3 maart 1967 in het jaarbeursrestaurant
te Utrecht en behandelde het onderwerp "houtsoortenkeuze" . Prae-adviezen
waren ingediend door ir K. R. baron van Lynden, ir C. P. van Goor en ir W.
E. Meijerink - in extenso gepubliceerd in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
januari 1967, 3ge jaargang nr 1, pag. 1-32. Het onderwerp sloot aan op dat
van de Studiekringdag 1966 "bosplantsoen" en zal in 1968 worden gevolgd
door het onderwerp "plantverband".
Onder leiding van ir H. A. van der Meiden werd een forumdiskussie gehouden; in het forum zaten de prae-adviseurs en voorts ir J. van Broekhuizen,
ir E. Reinders, ir C. J. Stefels en ir H. Veenendaal. Een samenstelling van de
forumdiskussie werd gepubliceerd in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
april 1967, 3ge jaargang nr 4, pag. 196-200.
Redaktiekommissie voor publikaties. De redaktiekommissie voor publikaties was ingaande 19 oktober i 967 na aftreden van dr F. de Soet en ir R.
Koster en benoeming van ir J. L. Guldemond en P. N. Ruige als volgt samengesteld: ir J. Sipkens, voorzitter; jhr mr J. E. M. van Nispen tot Pannerden, sekretaris; ir C. F. Lekkerkerker, ir J. L. Guldemond en ir P. N.
Ruige, leden.
De kommissie vond dr E. Meyer Drees, medewerker aan het Pudoc
bereid de eind redaktie van het boek "Bosbescherming" op zich te nemen.
Doordat de eindredaktie veel tijd vergde, konden de plannen tot uitgave van
Deel I in 1967 niet worden gerealiseerd. Verschijning in 1968 wordt mogelijk geoordeeld.
Kaskommissie. Ingaande 1 juni 1967 werd door aftreden van ir J. F. Wolterson en benoeming van ir A. H. Druijff de samenstelling van de kaskommissie: ir J. H. Wiersma, ir P. N. Ruige en ir A. H. Druijff.
Kommissie lot herziening van sIaluIen en huishoudelijk regiemelIl. Deze
kommissie ad hoc, bestaande ui!: ir A. Stoffels, voorzitter; mr J. W. Bax, dr
J. de Hoogh, ir A. A. C. van Leeuwen en dr J. F. van Oosten Slingeland,
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leden, bracht op de voorjaarsvergadering 1 juni 1967 het ontwerp in eerste behandeling. Aan de hand van deze behandeling werkte de kommissie een
definitief voorstel uit, dat in de najaarsbehandeling vrijwel ongewijzigd werd
aanvaard. Voorjaar 1968 zal de algemene vergadering zich tenslotte nog moeten uitspreken over de voortzetting van het bestaan van de vereniging na
I september 1968. Koninklijke Goedkeuring op de nieuwe statuten werd aangevraagd.
Vertegenwoordigingen. In de plaats van ir F. W. Burger werd in de Nationale Populierenkommissie ir W. A. Dieleman benoemd. In de door het
Bosschap ingestelde Struktuurkommissie namen namens de vereniging zitting
ir J. Sipkens en ir J. J. Mooy.
De 41e Voorjaarsbijeenkomst op 1 juni 1967. In verband met de onder
auspiciën vaf\ het Bosschap georganiseerde manifestatie "Bos en Mens" op
I, 2 en 3 juni 1967 werd de voorjaarsbijeenkomst tot één dag beperkt. Deze
bijeenkomst werd bovendien gehouden in het kader van "Bos en Mens". Het
organisatiekomité van .. Bos en Mens" verzorgde een rondleiding onder leiding van ir P. H. M. Tromp van de leden langs de tentoonstelling en de

demonstraties.
.
's Avonds werd in hotel "Nieland" te Apeldoorn de algemene vergadering
gehouden. Voor een uitvoerig verslag wordt verwezen naar het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift augustus 1967, 3ge jaargang nr. 8, pag. 376-382.
De 43e Najaarsbijeenkomst op 19 en 20 oktober 1967. Deze najaarsbijeenkomst vond plaats in en om Arnhem. De vergadering werd in hotel "Groot
Warnsborn" gehouden.
'
De middagexkursies stonden in het teken van de opstandsverzorging. Ir W.
E. Meijerink leidde een bezoek aan het landgoed ,.De Grote Woeste Hoeve".
Or J. van Soest en zijn medewerker de heer Semler voerden het gezelschap
langs een aantal objekten op het landgoed "DeeIerheide" waar ir P. H. M.
Tromp en ir M. Bol demonstraties gaven van verzorgingsmethoden in ± 30jarige grovedennenopstanden.
Na diner en overnachting in Arnhem toonden ir P. N. Ruige en zijn assistent de heer Dieperink de volgende ochtend een aantal bezittingen van de
Stichting "Het Gelders Landschap", waárbij het hoofdthema was: houtteeltkundige maatregelen op landgoederen met een belangrijke rekreatieve betekenis. Achtereenvolgens werden bezocht de landgoederen "Warnsborn",
.,Lichtenbeek", "Hoog Oorsprong en~ilverberg" en "Duna" .
Na een lunch in hotel "Hartenstein" in Oosterbeek werd tenslotte een bezoek gebracht onder leiding van dr J. van Soest áan het pas door de Vereniging tot Behoud van N~tuurmonumenten aangekochte "DeeIerwoud".
Voor een uitvoerige verslaglegging wordt verwezen naar het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift, januari 1968, jaargang 40, nr I, pag. 3-11.
Werkzaamheden van het bestullr. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de
70ste resp. 75ste verjaardag van de heren ir F. W. Burger en dr Th. C. Oudemans.
Het bestuur was voorts vertegenwoordigd op audiëntiçs van het Bosschap
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op 29 juni 1967 en 6 september 1967, resp. bij de Minister van Landbouw en
de Staatssekretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Bij
beide gelegenhede~ werd de zorgelijke financiële positie van de Nederlandse
boseigenaar toegelicht en werd gepleit voor meer daadwerkelijke overheidshulp.
Het bestuur had een aktief aandeel in de voorbereiding van de exkursie
van de "Royal Forestry Society of England" naar Nederland in oktober 1967
en trad gedeeltelijk op als gastheer. Een uitvoerig verslag van deze exkursie
verscheen van de hand van de heer P. S. Leathart in Quarterly Journalof
Forestry, Vol. LXII. Nr 2. April 1968. Zie ook een kort verslag in dit nummer op blz. 349.
Ir J. Sipkens. sekretaris.

De 44ste Najaarshijeenkomst
Het programma luidt als volgt:
Donderdag 10 oktober:
10.00--10.30 Samenkomst in hotel .. Montferland" te Zeddam op het landgoed "Huis Bergh".
I 0.30--12.30 Algemene ledenvergadering.
12.30--12.45 Inleiding van de heer J. H. A. van Heek.
12.45-13.45 Lunch in hotel "Montferland".
13.45-14.00 Rit per bus naar kasteel .. Huis Bergh".
14.00--15.45 Rondleiding onder leiding van de heer J. H. A. van Heek op
het kasteel. alwaar de thee wordt aangeboden.
15.45-16.30 Wandelexkursie onder leiding van de heren J. H. A. van Heek
en G. J. Vriesen. rentmeester van "Huis Bergh".
16.30--17.30 Per bus via de "HuIzenherg" terug naar hotel "Montferland".
18.00--19.30 Borrel aldaar.
J 9.30--21.00 Diner aldaar.
De rest van de avond kan op de terrassen of in de zalen van
hotel .. Montferland" worden doorgebracht.

