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Jaarverslag 1970
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

Het ledental
In het jaar 1970 ontviel door overlijden ons het lid:
mr. C. C. V. baron van Boetzelaer van Dubbeldam.
Eveneens in 1970 overleed het oud-lid dr. W. Boerhave Beekman.
Voorts overleden de heren: J. A. Ledeboer, donateur,
in leven directeur van de N.V. Ontginningen der
erven A. Ledeboer, S. Duintjer, donateur, in leven
directeur van de NV. Maatschappij tot Exploitatie van
Onroerende Goederen "Rolde" en C. J. de Boer,
donateur, in leven firmant van de N.V. Kistenfabriek

Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal
leden en donateurs per 31-12-1970 resp. 285 en 56
(totaal 341). Tegenover 289 en 60 (totaal 349) per eind
1969.
De contributies

De minimum-donatie bleef op f 40,- per jaar gehandhaafd.
De contributie voor het lidmaatschap werd verhoogd
van f 32,50 tot f 35,-, die voor echtgenote-leden
bleef f 12,50.

de Boer te Nijkerk.
Het bestuur
Bedankt als lid:
de heer en mevrouw H. J. Blijdenstein-ter Horst
ir. R. A. I. Snethlage
dr. A. D. Voûte
de heer en mevrouw P. H. Suringar-Everts
mevr. A. G. Bergsma-Bergsma
P. J. G. van Heek
mevr. C. F. Jordaan-van Heek
ir. O. A. Boon
prof. dr. S. D. Richardson
ir. L. C. Hansen
mevr. M. E. van Welderen Rengers-geb. baronesse
van Pallandt
dr. ir. H. D. W. van Tuil

De samenstelling van het bestuur was tot de nBjaarsvergadering:

prof. dr. ir. G. Hellinga, voorzitter
ir. J. Sipkens, secretaris

ir. C. F. Lekkerkerker, penningmeester
ir. J. F. A. Molenaars. vice-voorzitter

ir. H. van Medenbach-de Rooy, 2e secretaris
Op de najaarsvergadering trad de voorzitter af; in de
vacature werd voorzien door de benoeming van ir. D.

Sikkel.
Het tijdschrift
Tot de najaarsvergadering was de samenstelling van

Toegetreden als lid:
J. Ph. Ohont
ir. W. M. Fuchs
ir. E. M. Lammerts van Bueren
mr. R. F. C. baron Bentinck van Schoonheeten

de redactie:
ir. J. F. Walterson, voorzitter
ir. 1. L. Guldemond, secretaris
ir. F. W. Burger
ir. J. T. M. van Broekhuizen
ir. W. A. Dieleman
ir. O. Sikkel, leden
Op de najaarsvergadering traden de heren Van
Broekhuizen en Sikkel af; in de vacatures werden
benoemd drs. G. 1. den Hartog en ir. P. H. Pels
Rijeken.

J.

De abonnementsprijzen werden verhoogd van:

Bedankt als donateur:
de heer en mevr. H. Dudok van Heel-Eeuwens
Kon. Boomkwekerij Wilhelmina - Zundert
J. M. Oskam, Boomkwekerij "Hyink" - Winterswijk

Sevenster ing.

ir. L. 1. A. Braakenburg van Backum
ir. D. Heinsdijk
mevr. M. 1. Lekkerkerker-Douwes Dekker
ir. J. B. Thate
J. G. A. Ia Bastide
ir. A. W. 1. Bosman

f 25,- naar f 30,- voor een gewoon abonnement
f 15,- naar f 20,- voor een studenten-abonnement
f 32,50 naar f 35,- voor een buitenlands abonnement
Het abonnementsgeld voor middelbaar personeel
werd gelijk gesteld aan het gewone abonnement.
Presentatie, stijl en omvang van het tijdschrift bleven
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als in 1969. Er werden 370 pagina's uitgegeven1969: 352 - met daarnaast een extra-nummer van 32
pag. "Inlands Hout" als gezamenlijke publikatie van
het Bureau Inlands Hout en de KNBV.
In nummer 2 van de normale cyclus werd speciale
aandacht besteed aan Bosbescherming, in nummer 6
- samenhangend met het Natuurbeschermings]aar
N 70 - aan Natuurbescherming.
Op het einde van het verslagjaar was het aantal
abonnees 502.
Het Staatsbosbeheer vergoedde voor publikaties
van algemeen voorlichtende aard een bedrag van

f6.000,-.
Studiekring
Het bestuur van de in 1970 ingestelde ondervereniging Studiekring was begin 1970:
Ir. G. Memelink, voorzitter
ir. J. L. Guldemond, secretaris
ir. C. P. van Goor, lid
ir. J. F. A. Molenaars, lid-bestuursvertegenwoordiger
ir. A. van Mearen, lid
Op de voorjaarsvergadering trad de voorzitter af;
in zijn plaats werd benoemd ir. D. Sikkel.
Op de najaarsvergadering trad in verband met zijn
benoeming tot voorzitter van het bestuur ir. D. Sikkel
als voorzitter af; in zijn plaats werd benoemd ir. H. A.
van der Meiden.
Op de voorjaarsvergadering trad voorts ir. C. P. van
Goor als lid af; hij werd vervangen door ir. K. R.
baron van Lynden.
De Studiekring organiseerde op 17-4-1970 in Motel
Arnhem een Studiekringbijeenkomst. gewijd aan het
onderwerp "Het recreatie-ontwikkelingsplan in urbane
gebieden". Er werden voordrachten gehouden door
ir. J. Ph. L. Petri, J. Schuurmans, drs. P. Schermer,
ir. B. Tijmstra, J. Berends en ir. J. van den Bos. Een
uitgebreid verslag is gepubliceerd in Nederlands
Bosbouw Tijdschrift jrg. 42, mei 1970, pag. 129-146.
Op 13-11-1970 organiseerde de Studiekring in Motel
Bunnik een studiedag gewijd aan "Een ideeënschets
van toekomstmogelijkheden voor de bosbouw in
Nederland". Preadviezen waren uitgebracht door
ir. A. J. Grandjean, ir. F. C. Prillevitz, ir. J. Verkoren,
ir. C. P. van Goor, prof. dr. Ir. F. M. Maas, dr. ir. J.
van Soest, ir. J. v. d. Bos, ir. H. A. v. d. Meiden en
een samenvatting door ir. A. Stoffels. Ca. 200 belangstellenden uit vele disciplines die met grondgebruik
te maken hebben, woonden de nadere uiteenzettingen
van de preadviseurs en de onder leiding van prof.
dr. ir. F. Hellinga gehouden discussies bij.
Het geheel werd gepubliceerd in een extra nummer
van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift verschenen
in april 1971.
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Redactiecommissie voor publikaties
De samenstelling van de commissie was:
ir. P. N. Ruige, voorzitter
ir. C. F. Lekkerkerker, secretaris
jhr. ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden
mej. ir. M. G. Goosen
ir. J. L. Guldemond, leden
Op de najaarsvergadering trad ir. Lekkerkerker af;
in zijn plaats werd benoemd ir. H. A. van Medenbach
de Rooij.
In 1970 verscheen van de hand van dr. D. Burger
Hzn. als uitgave van de vereniging: "Bosbouw in Nederland". Naast overdrukken van de Duitstalige

versie in Allgemeine Forstzeilschrift is een Engelse
vertaling gereed gemaakt. De totale oplage bedraagt
9.500 stuks.
Kascommissie
Nadat op de voorjaarsvergadering ir. A. Bakker in
de plaats van het aftredende lid ir. A. H. Druijff was
benoemd, was de samenstelling van de kascommissie:
ir. L. Oldenkamp
ir. J. J. Westra
ir. A. Bakker

Financieel beheer
De rekening van baten en lasten over 1970 gaf een
totaaltelling van rond f 62.000,- te zien. De ten opzichte van 1969 - ruim f 46.000,- - zeer grote stijging,
is voornamelijk toe te schrijven aan de uitgave van
"Bosbouw in Nederland". Omdat op deze uitgave een
verlies werd genomen daalde het batig saldo van
rond f 6.400,- in 1969 naar rond f 600,-. De balans
van de Vereniging toont een kapitaal van rond

f 33.000,-.
Adviescommissie van het bestuur
De adviescommissie werd met twee leden uitgebreid
en was als volgt samengesteld:
ir. H. A. van der Meiden
drs. G. J. den Hartog
ir. J. F. A. Molenaars
ir. D. Sikkel
dr. ir. J. van Soest
Na benoeming tot voorzitter van het bestuur stelde
ir. Sikkel zijn plaats ter beschikking; de scheidende
voorzitter, prof. dr. ir. G. HeIIInga, nam de uitnodiging
van het bestuur om zitting te nemen aan.

College van Advies voor bosbouwstructuuraangelegenheid van het Bosschap
Door het Bosschap werd dit Adviescollege ingesteld
om het bestuur advies inzake bosbouwaangelegenheden in ruime zin te geven. De samenstelling is:
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jhr. mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan, voorzitter
drs. G. J. den Hartog, secretaris
J. Hubregtse
dr. T, Jurriaanse
ir. H, A. van der Meiden

ir. J. F. A. Molenaars
ir. D. Sikkel
ir. J. Sipkens
ir. C. Staf, leden
Met de instelling van dit adviescollege is een overlegorgaan van brede samenstelling verkregen. Ten-
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zijdige opdracht van het Staatsbosbeheer. De minister heeft in zijn antwoord het bestuursstandpunt
onderschreven en meegedeeld niet VOornemens te
zijn, fundamentele wijzigingen te brengen in het be-

leid ten aanzien van de positie van het Staatsbosbeheer.

De 44e voorjaarsbijeenkomst
Op 23 april 1970 werd in Eernewoude in hotel Princenhof de 44e voorjaarsvergadering gehouden. Op 23
en 24 april werden excursies gemaakt naar De Oude

gevolge daarvan kon worden afgezien van het in
1969 ontstane voornemen een permanent overlegorgaan van Contactorgaan Agrarische Werknemers-

Venen en naar de Friese Wouden, De voorzitter van

bonden, Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
en KNBV in het leven te roepen.

De heren ir. J. Vlieger, ir. G. J. Geerling en S. Zwart
belastten zich met de leiding van de excursies naar
natuurterreinen en bossen bij Beetsterzwaag, Duurswoude en Bakkeveen.
Een uitvoerige verslaglegging van de bijeenkomst
werd gepubliceerd in Nederlands Bosbouw Tijdschrift
jrg. 42, september 1970, pag. 238-243.

Vertegenwoordigingen
De vereniging was in de volgende personen vertegenwoordigd in verschillende organen,'commissies

e.d.:
ir. W. J. Weidema in de Nationale Populieren Commissie

dr. ir. J. de Hoogh in het Comité Nationale Boomfeestdagen
dr. Ir. J. van Soest in de Contactcommissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming
ir. H. van Medenbach de Rooij in de Werkgroep
Public Relations van het Bosschap
ir. J. F. A. Molenaars en ir. P. N. Ruige in de commissie "Minder goede bosgronden" van het Bosschap
ir. J. Sipkens in de Bosbouwvoorlichtingsraad
ir. H. A. van der Meiden, ir. J. F. A. Molenaars, ir. D.
Sikkel en ir. J. Sipkens in het College van Advies
voor bosbouw-structuuraangelegenheden van het
Bosschap.

"It Fryske Gea", de heer H. F. de Boer, leidde de
excursie per boot door De Oude Venen,

De 46e najaarsbijeenkomst
Op 8 oktober 1970 vond in hotel van Gijtenbeek to
Zwolle de 46e najaarsvergadering plaats.
Op 9 oktober werden door ir. M. Bol voorbereide en
geleide excursies, gewijd aan de houtoogst, gemaakt
naar het houtsorteerbedrijf van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij te Dalfsen en naar
exploitaties op het landgoed "Het Willemsbos", eigendom van de erven van Vloten te Nunspeet. De excursies gaven gelegenheid de sterk gemechaniseerde

oogstmethoden "Langhout-methode met centrale verll

werking en "sortimenten-methode" nader te leren

kennen en de mogelijkheden te vergelijken. De bijeenkomst is uitvoerig verslagen in Nederlands Bos-

bouw Tijdschrift jrg. 43, april 1971, pag. 82-87.
Bijzondere werkzaamheden van het bestuur
Het bestuur was vertegenwoordigd bij:
de opening van de Bosbouwpraktijkschool door
Z.K.H. Prins Claus op 17 september 1970
de opening van het Bosbouwproefstation "De
Dorschkamp" op 10-12-1970
de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij op 11 september 1970
In een cyclus van besprekingen met het Staatsbos-

Bomen voor Israël

Op initiatief van ir. H. van Tuil werd onder de leden
gelegenheid gegeven geld beschikbaar te stellen
voor de Stichting Joods Nationaal Fonds Nederland
met het doel bomen in Israël te planten. Een bedrag
van f 127,50 kon worden overgemaakt.
Ir. J. Sipkens

beheer, met de Cultuurtechnische Dienst en met het

Bosschap sprak het bestuur op 9 december 1970 met
de directie van het Staatsbosbeheer over het algemene beleid van de overheid inzake de bosbouw, in
het bijzonder de particuliere bosbouw en over de mogelijkheden in Nederland meer bos te realiseren. Het
bestuur heeft in een adres aan de minister van Landbouwen Visserij op grond van de overweging dat de
instandhouding van een goed bosareaal en van
andere vormen van natuurterrein slechts mogel[jk is

bij een deskundig, zakelijk en gecentraliseerd beheersbeleid, gepleit voor voortzetting van een meer-
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Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Begroting 1972
Inkomsten

vereniging:
aandeel contributies
aandeel donaties
rente
alg. vergadering

begroting

begroting

rekening

1972

1971

1970

uitgaven

begroting

begroting

rekening

1972

1971

1970

f 2.800,f 1.600,f 2.000,-

f 2.000,f 1.600,f 1.500,-

f 1.447,50
f 1.742,50
f 1.991,69

best. en adm.
adreslUst
alg. verg.

f

f 2.500,-

f 9.840,f 14.242,67
f 376,84
, 3.043,38

drukkosten
en portie
redactie
f43.000,honorarium
administratie
public. rec~t

vereniging~

2.800,-

f 1.973,90
349,38

f

tijdschrift:
tijdschrift:
aandeel contributies en donaties
abonnementen
losse nummers
advertenties
public. recht, SBB
bijdrage Bosschap

f 11.300,f 18.500,f 300,, 3.000,-

,

6.000,f 1.000,-

f 9.000,f 12.000,f 200,f 2.500,-

,

f 5.000,1.000,-

,,

6.000,1.000,-

SBB

studiekring
contributie
Bosb. in Nederland

, 12.000,-

, 10.000,-

'12.779,13

drukkosten
en porti

,

f

f
f

1.975,-

studiekring
uitgaven

7.531,50

bosb. en Ned.

f

26,18

f

600,-

500,-

200,-

1.000,-

, 1.000,-

f

f

6.000,-

,

f 4.402,07

,

600,-

f

5.000,500,-

38.300,25

,

2.686,41

f

13.687,67

f

596,71

saldol

diversen

f 59.300,-
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(35.364,12
f 1.845,11
491,02
f
600,f

,

publlkaties
publikaties:
verkoop (incl. Bosbesch.)

f34.000,-

f45.300,-

f 61.996,39

diversen

f

5.900,-

'59.300,-

,

2.300,-

f 45.300,-

f 61.996,39

