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Het ledental
In 1973 overleden de navolgende leden:
G. Staf, A. S. H. ·graaf van Rechteren Umpurg, jhr.
J. W. Loudon.
Als lid bedankten
J. Lanjouw, e. J. K. van Aalst, G. eh. baron v.d. Bogaerde, P. J. Drost, J. G. Tenkink, jhr. H. e. A. Hooft,
mevrouw N. P. Bonnema-Braanker.
Als nIeuwe leden traden toe:
jhr. L. H. J. M. van Asch van Wijek, P. E. de Wit,
D. de Groot, L. Fokkema, A. W. H. van Weelderen, H. Sennef, A. L. Stoffers, A. L. Batstra,
G. Bruggink, N. A. Leek, J. Walgemoed, mej. D. E.
Boeijink, H. A. Visser, W. Smit, G. W. A. M. Hamel,
J. e. L. van Esch, J. N. R. Bonjernoor, A. Overbeek,
A. Schotveld, mej. A. M. Hazevoet, F. B. v.d. Hoeven.

Als nieuwe donateur trad toe:
Gemeente Haarlem.

Per ultimo 1973 bedroeg het aantal leden 318 en het
aantal donateurs 71, samen 389, tegenover ultimo
1972 375.

Voor gegevens over de hoogte van contributie. over
de samenstelling van het bestuur en de redactiecommissie kan verwezen worden naar de opgaven
voorin elk nummer van het tijdschrift.

Het tijdschrift
Het tijdschrift omvatte 11 gewone nummers met 363
pagina·s. De oplage van het tijdschrift steeg tot 1125.
Naast de leden en donateurs ontvingen eind 1973 682

heden onderzocht op het gebied van huisvesting.
Ten aanzien van doelstelling werd geconcludeerd
dat het noodzakelijk was deze te verbreden tot het
stichten van een nationaal centrum voor bos, natuur
en landschap. Het voorstel tot omzetting van de commissie in een stichting (Lo.) werd pas in de voorjaarsvergadering van 1974 door de leden overgenomen.

Werkgroep "ZBadcomité"
In deze werkgroep, die de organisatorische en financiële implicaties van een eventueel in te stellen

zaadcomité moet bestuderen hebben zitting:
R. Koster, voorzitter; G. Elzenga; H. J. Gerritsen;
E. M. Lammerts van Bueren; R. H. Leemhuis; H. A.
Ludwig; e. J. Stefels.
Studiekring
De samenstelling van het bestuur was in 1973 als
volgt:
H. A. van der Meiden, voorzitter; J. van den Burg,
secretaris; K. R. baron van Lynden, lid; J. van den
Bos, lid; E. P. L. Hesseis, lid-bestuursvertegenwoordlger.
J. van den Burg heeft de plaats ingenomen van
J. L. Guldemond, secretaris.
Op 16 november 1973 is in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een Studiekringdag gehouden
met als thema: "Bos en landschap bij de herinrichting van Oost-Groningen en Oost-Drente". Algemene
inleidingen zijn gehouden door A. D. Oostra, R. J.
Benthem en J. L. Guldemond; een drietallandschapskundigen CR. M. W. J. Nas, W. Thijsen en A. Veenstra) heeft prea-adviezen uitgebracht over de mogelijkheden tot toepassing van de landschapsbouw. Op

goedde het Staatsbosbeheer de kosten van publika-

deze prea-advlezen is vanuit het standpunt van de
bosinrichtIng commentaar geleverd door J. van den

ties van algemeen voorlichtende aard tot een bedrag

Bos. De discussie stond onder leiding van F. M.

abonnees het tijdschrift. Evenals vorige jaren ver-

van

f 6.000,-. Het Bosschap droeg wederom

f 1.000,- bij

in de uitgaven voor het tijdschrift.

Maas en is gevoerd via een forum, bestaande uit de
inleiders, prea-adviseurs en commentator.

In het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van maart
Museumcommissie

De samenstelling hiervan was als volgt:
M. M. G. R. Bol, voorzitter; J. F. van Oosten Slingeland, secretaris; J. Th. Overbeek; M. G. Wagenaar
Hummelinck.

De commissie heeft in het verslagjaar de mogelijk-

1974, nr. 3 zUn de gehouden inleidingen in extenso
weergegeven.
Kascommissie en financieel beheer
De kascommissie voor 1973 was als volgt samen-

gesteld:
247

mejuffrouw M. G. Goosen; J. Sevenster; J. B. Thate.
De rekening 1973 sloot met een batig saldo ad
f 4.863.05. De balans van de vereniging toonde per
ultimo 1973 een kapitaal, groot f 55.318.75. Hiermede
werd het in 1968 beoogde doel, namelijk een kapitaal
van f 50.000.- overschreden. Het eindsaldo van het
van Schermbeekfonds was groot f 3.178.64 en het
van Disselfonds f 4.111.87.

bosbeheer zijn op basis hiervan de volgende acties
ontwikkeld:
•

•

Adviescommissie van het bestuur

Deze commissie was In 1973 als volgt samengesteld:
G. J. den Hartog; G. Hellinga, H. A. van der Meiden;
1. F. A. Molenaars.
Vertegenwoordigingen

De vereniging was in de volgende personen
tegenwoordig In verschillende organen. commissies

e.d.:
W. J. Weiderna (t) In de Nationale Populieren Commissie; J. de Hoogh in het Comité Nationale Boomfeestdagen, J. van Soest in de Contactcommissie voor
Natuur en Landschapsbescherming; H. van Medenbach de Rooy in de werkgroep Public Relations van
het Bosschap; J. Sipkens In de Bosbouwvoorllchtingsraad; H. A. van der Melden, J. F. A. Molenaars, D.
Sikkel en J. Sipkens in het College van Advies voor
Bosbouwstructuuraangelegenheden van het Bosschap; A. D. Verhoeff in de Commissie ad hoc

structuur- en kostprijsonderzoek, in onderzoek bij

het Landbouw-Economisch Instituut in samenwerking
met het Bosschap en het Bosbouwproefstation;
• consequenties verplicht gebruik van kwallteltsplantsoen: vraaggesprek in Bosbouwvoorlichting
(13e jaargang, nr. 4, blz. 58-61) met H. J. Gerritsen;
een voorstel aan het Bosbouwproefstation voor

de bestudering van de stedelijke en landschappelijke (bos)plantsoenvoorzienlng, gezien vanuit de
implicaties die de plantsoenvoorziening heeft voor
organisatie en bestuur;
• de instelling van een werkgroep, die de organisa-

torische en flnancléile implicaties van de instelling
van een zaadcomité (plan Koster) moet bestuderen.
- Het bestuur was op 27 april aanwezig bij de herdenking van het 125-jarig bestaan van de Schovenhorst.
De 47e voorjaarsbijeenkomst
Op 12 en 13 april 1973 werd in Overijssel en
Drente de voorjaarsbijeenkomst georganiseerd, welke
geheel in het teken stond van de gevolgen van de
storm van november 1972 en april 1973. De vergadering te Gieten werd door een record aantal leden

bezocht (95). De excursie was georganiseerd door
HeidemIj Nederland, waarbij de ruiming van door de

stormramp van het Bosschap.

novemberstorm gestreken hout centraal stond. Een
uitvoerig verslag van de excursie is opgenomen in

Diverse aangelegenheden
- Goedkeuring op de wijziging der Statuten werd
verkregen bij Koninklijk Besluit van 25 april 1973.
Tijdens de najaarsvergadering werd nog een wiJziging in het huishoudelijk reglement aangebracht; het
betrof hier artikel 18 onder het hoofd: Ondervereniging.
- De stormen van november 1972 en april 1973 bepaalden voor een groot deel de aktlvltelten van het,

het tijdschrift van juni 1973, nr. 6, blz. 214-216. Het
verslag van de vergadering in het nummer van Juli!
augustus, blz. 234 en 235.

bestuur. De tijdens de voorjaarsvergadering aangenomen resolutie werd ter kennis gebracht van de

Minister van Landbouw en Visserij. De mogelijkheid
de resolutie toe te lichten werd in eerste instantie

De 4ge najaarsbijeenkomst
Op 25 en 26 oktober vond de najaarsbIjeenkomst
plaats op de Zuid-Veluwe. Onder het thema: beheer
van heide-achtige vegetatie op arme en rijke gronden
in relatie tot het bosbeheer werd op 26 oktober de
excursie georganiseerd door de Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten rond de Posbank.
De bUeenkomst is verslagen in het januari-nummer

van het tijdschrift, jaargang 46, nr. 1, blz. 23-24.

aangehouden. Uiteindelijk is er geen gebruik van
gemaakt, omdat de in de resolutie genoemde wensen
en verlangens grotendeels overeen kwamen met die

uit het wensenpakket van het Bosschap. Aan het
Bosbouwproefstation werd het verzoek gericht in
verband met het dreigende gevaar van Hylobius
voor de jonge aanplant het leem brij onderzoek ter
hand te nemen. In hetzelfde kader werd aan het
Bosschap medewerking gevraagd om toestemming
te verkrijgen voor het gebruik van lindaan, overigens
zonder succes.

-

In vervolg op de studiekringdag in 1971 over de

bosplantsoenvoorziening in Nederland werd door het

bestuur een nota opgesteld. In overleg met Staats248

A. D. Verhoeff

