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Jaarverslag 1965
Het ledental

In het jaar 1965 ontvielen ons de leden J. H. Memelink, J. R. C. Peelen en
ir J. D. Wassink.
Als lid bedankten dr R. W. Beddng, mr S. Halbertsma, ir H. J. A. Hendrikx, mr R. Leopold, ir W. Rolvink, mevrouw E. van Vloten-Perrin en
P. van Zon.
Als nieuwe leden traden toe: P. C. Beunis, mevrouw M. E. BirkenhägerJanse, dr J. H. A. Boerboom, ir J. L. Guldemond, ir W. A. den Hartog, drs
J. B. F. van Hasselt, mevrouw E. E. van Heek-Koek, ir E. J. Heidema, ir J. A.
Hendrikx, ir K. E. Huizinga, drs J. J. Krabbe. ir J. A. Lasschuit, ir A. M.
van Nes. mr B. van Vloten. mejuffrouw mr J. M. van Vloten en mevrouw
A. F. F. de Vries-Eras.
Als nieuwe donateurs traden toe: Stichting Industriehout, mejuffrouw drs
J. Braam en H. Dudok van Heel.
Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal leden en donateurs op
31 december 1965 achtervolgens 283 en 28, dit is totaal 3ll tegenover 277
en 25. dit is totaal 302 ultimo 1964. Wederom een bescheiden stijging.
De kontributie

Overeenkomstig het besluit van de algemene ledenvergadering van vrijdag
29 oktober 1965 te De Steeg (Gld.) werden de kosten van het lidmaatschap
verhoogd tot f 32,50 per jaar en voor echtgenoot-leden gebracht op f 12,50.
De kosten van lidmaatschap van zogenaamde dubbelleden kwamen te vervallen in verband met de beëindiging van de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. De minimum kontributie voor donateurs
werd verhoogd tot f 40 per jaar.
Het bestuur

Na de voorjaarsvergadering in mei was het bestuur als volgt samengesteld:
prof. dr G. Hellinga, voorzitter; ir A. A. C. van Leeuwen, sekretaris; ir R.
Koster. penningmeester; ir A. Stoffels, vice-voorzitter; dr J. van Soest. 2e
sekretaris.
Volgens de traditionele wijze van bestuurswisseling, zou ir Stoffels hebben
moeten aftreden in de najaarsvergadering van het verslagjaar, omdat diens
5-jarige bestuursperiade op dat ogenblik vervuld was. Tengevolge van de
tussentijdse benoeming van prof. Hellinga echter is het normale wisselingsschema verstoord; reden waarom ir Stoffels en ir van Leeuwen zich bereid
hebben verklaard één jaar langer in funktie te blijven. Dientengevolge is het
schema van aftreden nu als volgt: najaar 1966: ir A. Stoffels; najaar 1967:
ir A. A. C. van Leeuwen; najaar 1968: ir R. Koster; najaar 1969: dr J. van
Soest en najaar 1970: prof. dr G. Hellinga.
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Het tijdschrift

In de algemene ledenvergadering van 20 mei 1965 in Oostelijk Flevoland
werd in de vacature, ontstaan door het overlijden van de voorzitter van de
redaktie-kommissie, dr H_ van Vloten, benoemd ir J_ F. Wolterson. Dientengevolge was de redaktie-kommissie als volgt samengesteld: ir J. F. Wolterson,
voorzitter: ir F. W. Burger, sekretaris; ir M. Bol; ir J. T. M. Broekhuizen en
ir A. J. Grand jean, leden.
In de najaarsvergadering werd ir J. T. M. Broekhuizen, periodiek aftredend
als lid, als zodanig herkozen, zodat de redaktie-kommissie ongewijzigd bleef
samengesteld.
De omvang van het tijdschrift vertoonde een aanzienlijke toename, namelijk
van 369 bladzijden in 1964 tot 441 bladzijden in het verslagjaar. De advertentiekosten bleven ongewijzigd. In de najaarsvergadering werd - naar
analogie van de verhoging van lidmaatschapskasten - besloten de abonnementsprijs te verhogen met 5 gulden tot f 25 per jaar. De honoraria voor
het tijdschrift werden gehandhaafd op f 7,50 per pagina vOOr artikelen en
f 5 voor referaten.
De samenwerking die met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
bestond inzake de tijdschrift-exploitatie, werd door deze vereniging opgezegd
per 31 december 1965. Financiële moeilijkheden noopten de vereniging van
boseigenaren tot deze stap, welke in hoge mate moet worden betreurd; immers
tengevolge van de bestaande gezamenlijke financiering en de beschikbaarstelling van het tijdschrift ook aan alle leden van de vereniging van boseigenaren, kreeg het tijdschrift een veel ruimere verspreiding en grotere
lezerskring en was er ook een steviger financiële basis voor de uitgifte, welke
toch al van jaar tot jaar een onrustbarende kostenstijging vertoont. Het aanbod van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren om, ter overbrugging
van de financiële problemen voor 1966 nog een bijdrage te verstrekken van
f 2.000, werd echter zeer gewaardeerd.
In de najaarsvergadering is besloten de uitgifte van het tijdschrift voort te
zetten. Daaraan voorafgaand heeft bij bestuur en redaktie diepgaand beraad
plaats gevonden. Het is duidelijk, dat de uitgifte alleen door de K.N.V.B.
aan de vereniging en zijn leden zware eisen zal stellen. Dit temeer omdat het
bovendien nodig wordt geacht om het tijdschrift naar vorm en inhoud te
verbeteren, althans aantrekkelijker te maken. Met het oog hierop is met
ingang van het september-nummer 1965 de omslag van het tijdschrift veranderd, waarbij voortaan - onder hetzelfde hoofd - ieder nummer een
andere foto zal vertonen, veelal in verband met een opgenomen artikel. Er
wordt besloten om te trachten door een gemakkelijker toegankelijkheid en
een bredere spreiding in de aard van de artikelen het tijdschrift voor een
ruimere lezerskring toegankelijk te maken. Daarbij zal ook aandacht worden
besteed aan hel belichten van andere aspekten van het bos, de produktie en
houtteelt, geënt op de "multiple-use"-gedachte van het Nederlandse bos.
Door verhoging van kontributie en abonnementskosten en door verhoging
van de van wetenschappelijke instellingen te ontvangen vergoedingen voor
overdrukken, verwacht het bestuur blijkens de begroting voor 1966 de uit-
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gifte van het tijdschrift in dat jaar te kunnen financieren, daarbij mede in
aanmerking genomen de nog van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren te ontvangen bijdrage en geraamd een stijging van het aantal abonnementen_ Intussen is duidelijk, dat op langere termijn andere middelen zullen
moeten worden gevonden, waarbij gedacht wordt aan een subsidiëring door
de overheid. Bovendien wil het bestuur trachten door een wervingsaktie het
aantal donateurs van de vereniging en het aantal abonnementen op het tijdschrift aanzienlijk te verhogen.

Kommissies
In verhand met het aftreden van prof. dr J. F. Kools en van ir H. A: van
der Meiden, heeft het bestuur van de Studiekring-Kommissie zich begin 1965
als volgt samengesteld: ir G. Memelink, voorzitter; ,ir J_ T. M. Broekhuizen,
sekretaris; ir J. S. van Broekhuizen. lid; ir C. P. van Goor, lid en ir A. A. C.
van Leeuwen. lid. als vertegenwoordiger van het bestuur.
Op 26 februari 1965 organiseerde de Studiekringkommissie te Utrecht een
studiekringdag. gewijd aan het onderwerp: ..Inlands hout voor de vezelplaten.
spaanplaten- en papierindustrie". Daarbij werd tevens aandacht besteed aan
de houtvoorziening van Europa. Als prae·adviseurs traden op mr A. J. van
Berkel, H. 't Hooft, drs B. M. Roem en ir J. Tromp. Daarna volgde een
forum-diskussie; bij ontstentenis - tengevolge van ziekte - van prof. dr
Th. L. M. Thurlings, trad ir H. A. van der Meiden, waarnemend voorzitter
van de studiekringkommissie, tevens als diskussieleider op. Voor details zij
verwezen naar het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van april 1965 (37e jaargang nr 4).

Een bijzondere aktiviteit van de Studiekring vond plaats op 13 april 1965
te Amstersfoort, alwaar op die dag de direkteur van het Staatsbosbeheer.
ir A. Stoffels, het onderwerp behandelde "De Bosbouw en de E.E.G .... Na
de inleiding traden in een van te voren voorbereide diskussie op ir J. W.
Hudig. voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, ir H. A.
van der Meiden. direkteur van de Stichting Industriehout. ir F. W. Burger,
sekretaris van de Vereniging van Boomzaadhandelaren-eesters en Bosplantsoenkwekers. drs v. d. Valk. sekretaris van de Algemene Vereniging
Inlands Hout. de heer Timmermans, sekretaris van het Centraal Verbond
Houtindustrie en drs Steegh. direkteur van de Inkoopcentrale Hout en Pek
van de Nederlandse Mijnen.
In de najaarsvergadering 1965 werd in de vacature, ontstaan door het
periodiek aftreden van ir A. J. Lanz gekozen als lid van de Redaktiekom·
missie voor publikaties ir C. F. Lekkerkerker. Nadien werd bij interne
funktieverdeling het voorzitterschap aanvaard door ir J. Sipkens, zodat de
redaktiekommissie voor publikaties daarna als volgt was samengesteld: ir J.
Sipkens, voorzitter, jhr ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden. sekretaris. ir R.
Koster. lid-bestuursvertegenwoordiger. ir C. F. Lekkerkerker, lid en dr F. de
Soet, lid.
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De plannen om te komen tot uitgifte van de Publikatie Bosbescherming
en tot herziening van het boekje "Forestry in the Netherlands" , konden helaas
nog niet tot uitvoering worden gebracht. Wèl werden besprekingen gevoerd
met de instituten LT.B.O.N. en Bosbouwproefstation alsmede met P.U.D.O.C.
teneinde te trachten alsnog de uitgifte van de publikatie Bosbescherming in
boekvonn te realisering zonder dat hieraan voor de vereniging onoverkome·
lijke financiële consequenties zouden zijn verbonden. Deze besprekingen
werden in het verslagjaar nog niet afgesloten.
In plaats van ir J. T. M. Broekhuizen werd in de voorjaarsvergadering tot
lid van de Kaskommissie benoemd ir J. H. Wiersma, zodat de Kaskommissie
daarna was samengesteld uil de leden ir P. C. van de Weerd, ir J. F. Wolter·
son en ir J. H. Wiersma.
Door het bestuur werd ingesteld een Kommissie tot herziening van Sta·
tuten en huishoudelijk reglement. Hierin hebben zitting ir A. Stoffels als
voorzitter en voorts de leden mr J. W. Bax, dr J. de Hoogh, ir A. A. C. van
Leeuwen en dr J. F. van Oosten Slingeland. Deze kommissie zal de herziening
voorbereiden en voorstellen doen aan de algemene ledenvergadering in 1967.
Vertegenwoordigingen

De vertegenwoordiging van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in de Raad van Toezicht van de Stichting Natuurfonds bleef berusten
bij de sekretaris van het bestuur.
Eveneens ongewijzigd bleven de vertegenwoordigingen van de Vereniging
in de Nationale Populierenkommissie door ir F. W. Burger en in het Landelijk Comité voor de organisatie van Boomfeestdagen door dr J. de Hoogh.
De aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Vereniging in de dool
de Minister van Landbouw en Visserij samen te stellen Bosbouw Voorlich·
tingsraad heeft nog niel plaats gevonden.
De 39ste voorjaarsbijeenkol1lst

Op 20 en 21 mei 1965 werd de 39ste voorjaarsbijeenkomst gehouden. De
algemene ledenvergadering vond plaats in het Paviljoen van de Rivièracamping aan het Veluwe-randmeer nabij Elburg.
In de namiddag van 20 mei vond een boottocht plaats op het Veluwerandmeer onder leiding van ir J. L. F. Overbeek. Daarbij werd een bezoek
gebracht aan de "Flevo-camping" nabij Harderwijk en werd om één van de
vogelbroedeilanden gevaren. Na terugkomst reden de deelnemers naar hotel
.. Ittman" te Nunspeet.

De tweede dag werd onder leiding van ir K. E. Huizinga en dr G. Sissingh
een bezoek gebracht aan de nieuwe rijksweg van Harderwijk tol 't Harde,
teneinde de landschappelijke verzorging en tracering te bezichtigen. Voort,
werd een exkursie gemaakt naar de boswachterij Nunspeet van het Staatsbosbeheer.
Bij de exkursies gaf ir J. W. Zaayer een explikatie over de gegraven Zandenplas, waaraan een rekreatieve bestemming werd gegeven; ir P. H. M.
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Tromp gaf een demonstratie van enige nieuwe werktuigen en toepassingen
van chemische onkmidbestrijdingen; aan de lunch te Vierhouten gaf de heer
P. L. van Steenveldt een uiteenzetting over het werk van de Rekreatiegemeenschap "Midden- en Noord Veluwe" en de Gelderse Rekreatie-Stichting
"Veluwe randmeer",
Verdere gegevens kunnen worden nageslagen in het bosbouw-tijdschrift
van september 1965 (37e jaargang nr 9, blz. 281 e.v.),
De 41e najaarsbijeenkomst
In afwijking van de traditionele twee-daagse bijeenkomst, bleef de 41e
najaarsbijeenkomst beperkt tot één dag: 29 oktober 1965. De reden hiervoor
was het feit, dat in het begin van de maand oktober de exkursie van de
vereniging naar Engeland plaats vond, waardoor het programma van vele
leden al zwaar belast was.
De vergadering vond plaats in hotel "de Enge!" te De Steeg. Des namiddags
werd onder leiding van dr J. F. van Oosten Slingeland een exkursie gemaakt
naar het gebied de "Haviker Waard", d.i. het uiterwaardgebied van de IJsel,
behorende tot de gronden van kasteel "Middachten". Bij de explicaties
assisteerden ir G. Memelink en ir J. T. M. Broekhuizen.
Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar het verslag in het bosbouw
tijdschrift van december 1965 (37e jaargang nr 12, blz. 430 e.v.).
Bosbouwexkursie naar Engeland
Van 3 tot en met 9 oktober 1965 vond een door onze vereniging georganiseerde exkursie naar Engeland plaats met 38 deelnemers. Het was een bijzonder geslaagd bezoek, mede dank zij de voortreffelijke hulp, die de Secretaris bij de organisatie ondervond van zijn collega, secretaris van de Engelse
zustervereniging. Laatstgenoemde, de Royal Forestry Society of England,
Wales and Northen Ireland, bood de deelnemers ook een officiële lunch aan
te Oxford. Een bezoek werd gebracht aan de houtvesterij "Thetford-Case",
Windsor Crown Estate, New Fores!, de Chiltern Hills in Oxford, Bedgebury
Pinetum en tenslotte Kew gardens.
Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in het Bosbouwtijdschrift van
febmari 1966 (38e jaargang nr 2, blz. 58 e.v.).
Mededelingen van werkzaamheden van het bestuur
-

het bestuur is vertegenwoordigd geweest bij de Derde Recreatie-studiedag
van de ANWB op 16 november 1965 te Rotterdam, gewijd aan "strand-

-

het bestuur was vertegenwoordigd bij de receptie te Schaarsbergen (Arnhem).
het bestuur was vertegenwoordigd bij de inaugurele rede van prof. dr
M. F. Mörzer Bmyns te Wageningen op 20 mei 1965.
door het bestuur werd een bespreking gevoerd met de redactie-commissie
van het tijdschrift over de opzet van vernieuwing van het tijdschrift naar

en duinrecreatie" .

-
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vorm en inhoud en de financiering van de uitgifte van het tijdschrift
i.v.m. de opzegging van de met de Ned. Ver. van Boseigenaren bestaande
samenwerking.
- ook werd door het bestuur een bespreking gevoerd met de redactie·
commissie van het tijdschrift en de redactie·commissie voor publicaties,
met o.a. als basis de door dr F. de Soet opgestelde nota inzake mogelijk·
heden tot samenbundeling van krachten van de Kon. Ned. Bosbouw Ver.
met andere verenigingen, met name betreffende de uitgifte van publicaties
in het bosbouwtijdschrift.
- door het bestuur werd ultimo 1965 opgericht een gespreksgroep "houtproducent-consument". Het doel hiervan is een beter contact tot stand
te brengen tussen houtproducent en houtconsument, d.w.z. de boseigenaren en de houtverwerkende industrieën. De aanleiding hiertoe is gevormd door de nuttige gedachten·uitwisseling op de Studiekringdag van
26 februari 1965 te Utrecht, met als onderwerp "Inlands hout voor de
vezelplaten-, spaanplaten- en papierindustrie". De Studiekringcommissie
heeft het bestuur gevraagd om het initiatief te nemen tot oprichting van
een dergelijk gespreksmedium. waardoor men beter kennis kan nemen
van elkaars eisen en mogelijkheden, zodat een politiek op langere termijn
t.a.v. het productiebeleid en het grondstoffenbeleid kan ontstaan. De
deelnemers zijn:
F. Bloemendaal, namens de Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten.
G. J. Laurijssens, namens de Brab. Populieren Ver. en de Limb. Populieren Pioniers.
Ir H. A. v. d. Meiden, namens de Stichting Industriehout.
Ir G. Memelink. namens de Kon. Ned. Heidemaatschappij, tevens secretaris.
Or J. F. van Oosten SlingeIand, namens de Ned. Ver. van Boseigenaren.
Ir D. Sikkel, namens het Staatsbosbeheer.
Ir J. van Soest, namens de Kon. Ned. Bosbouwvereniging, tevens voorz.
B. Stel, namens de Vezelplatenindustrie.
Mr A. v. d. Straaten, namens de Ver. van Neder!. triplex-, fineer- en
spaanplatenfabrikanten.
Mr. A. IJ. Wieberdink, namens het Centraal Verbond voor Houtindustrie.
Voorts kwam het bestuur regelmatig in vergadering bijeen en werd door
de bestuursleden afzonderlijk medewerking verleend aan het werk van de
verschillende commissies, waarin zij zitting hebben.
De Secretaris van het Bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging.
Ir A. A. C. van Leeuwen.

