l'n memoriam A. Stoffels
13 juni 1913-12 februari 1982
Adrianus Stoffels, voor zijn intimi Ad Stoffels, studeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen Ne·
derlandse Bosbouw. Na zijn afstuderen in 1937 kwam
hij als "iepejager" in dienst bij het Staatsbosbeheer,
zoals vele jonge ingenieurs hun loopbaan toentertijd
aanvingen. Verbonden aan het hoofdkantoor heeft hij
in de oorlogsjaren het kandidaatsdiploma Rechtswe·
tenschappen in Utrecht behaald. De combinatie bos·
bouwkundige en juridische kennis typeerde hem in zijn
werk, dat zich kenmerkte door een afstandelijke, formele benadering en een scherpe formulering.
Als houtvester in de houtvesterij "Haarlem" toonde
Stoffels grote belangstelling voor de aspecten van de
duinbebossing, waarbij de schermbosfunctie, de as·
pecten van natuur- en landschapsbescherming en de
opkomende recreatieve functie van bos en duin moesten worden geïntegreerd. De verstedelijkingsdruk als
gevolg van bevolkingsgroei en welvaartsstijging bracht
de planologie in zijn werk op de voorgrond. De beleids·
matige benadering van de ruimtelijke invloeden op het
beheer en behoud van het bos en de zorgvuldige afwe·
ging van belangen met het oog op de veiligstelling van
de waarden van bos, natuur en landschap was hem op
het lijf geschreven. Op 46·jarige leeftijd werd Stoffels
benoemd tot adjunct·directeur van het Staatsbosbeheer. In deze functie besteedde hij veel aandacht aan
de ontwikkelingen op het gebied van de natuurbe·
scherming en de landschapszorg. In 1966 werd hij geroepen leiding te geven aan een gereorganiseerd
Staatsbosbeheer als algemeen directeur, bijgestaan
door twee directeuren.
In die periode kwam het buitenlandse werk steeds
meer op de dienst af. In het kader van de internationale
organisaties (FAO, OECD, Raad van Europa en EG)
heeft hij zich ingespannen om van Nederlandse zijde
bij te dragen aan een integratie van de veelzijdige as·
pecten van het bos en de natuur· en landschapsbe·
scherming. Voorts stimuleerde hij in belangrijke mate
de bijdrage van ons land aan het werk van de IUCN en
het WWF. Met zijn diplomatieke gaven trachtte hij immer tegengestelde belangen te overbruggen. De slui·
merende bilaterale contacten met de Belgische Dienst
van Wateren en Bossen en met de bosdirecties van de
Bondsrepubliek en die van de Duitse Länder werd

schrift gedurende vele jaren het onderwerp Boshuis·
houd kunde verzorgd. Hij heeft ook regelmatig gepubli·
ceerd op velerlei lerrein. Zijn wiskundige belangstelling
komt hierbij naast algemene onderwerpen duidelijk
naar voren.

nieuw leven ingeblazen. Hij kon intens genieten van
deze ongedwongen bijeenkomsten als ook van gouvernementele zittingen. Zijn eruditie en voorkornend·
heid, zijn brede belangstelling en zeer goede talen·
kennis, waaronder het Zweeds, vergemakkelijkten
de contacten met collega·bosbouwdirecteuren en in·
ternationale functionarissen. Deze eigenschappen
hebben hem als directeur gesierd. Het leiden van een

scheiden met het Officierskruis van de Orde van Oranje-Nassau. Bij zijn afscheid van het Staatsbosbeheer
werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Enkele buitenlandse onderscheidingen
vielen hem ten deel.
Hij ruste in vrede.
A. J. Grandjean

groot ambtelijk apparaat als het Staatsbosbeheer met
zijn veelsoortige taken vergt veel van een diensthoofd.
Doortastendheid en besluitvaardigheid zijn vereisten,
Stoffels zocht de oplossing van problemen meer langs
de weg van overreding, waarbij zijn correcte wijze van
optreden opviel.
De samenvoeging van de onderzoeksinstellingen
ITBON en RIVON tot het nieuwe RIN is door hem mede voorbereid en tenslotte geëffectueerd. Hiermede
heeft het onderzoek voor de natuurbescherming nieuwe impulsen gekregen. In dit verband dient zijn uitge·
sproken wetenschappelijke belangstelling te worden
vermeld.
Een reorganisatie van het Staatsbosbeheer werd ui·
timo 1971 doorgevoerd, waarbij Stoffels afscheid nam
als algemeen directeur. Zijn benoeming ten departemente tot raadadviseur belast met internationale aangelegenheden volgde. Zijn 40·jarig ambtsjubileum
vond plaats op 10 september 1977, waarna hij op 1 juli
1978 werd gepensioneerd.
Zijn politieke belangstelling blijkt uit zijn lidmaat·
schap van de Gemeenteraad van Haarlem in de vijfti·
ger jaren alsmede van de Provinciale Staten van
Utrecht in de jaren 1962-1972. Stoffels heeft als vast
medewerker van de redactie van het Bosbouwtijd-

Voor zijn grote verdiensten werd Stoffels onder-
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