KNBV

Jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging over 1977

Het ledental

Het bestuur

In 1977 overleden de navolgende leden: Ch. F.
Tromp Meesters en J. J. A. S. van Alphen.

Begin 1977 was het bestuur als volgt samengesteld:
B. van Vioten - voorzitter
A. van Maaren - vice-voorzitter
A. D. Verhoelt - secretaris
P. H. Pels Rijeken - penningmeester
E. P. L. Hesseis - lid
A. Schotveld - lid
J. Sevenster -lid.
E. P. L. Hesseis trad in de najaarsvergadering reglementair af. Als nieuw lid van het bestuur werd benoemd C. J. Stefels.

Als lid bedankten:
D. Aarden, P. J. M. Hillegers, R. J. van der Linde, R.
G. Monster.
Als donateur bedankten:
Papierfabriek "De Hoop", F. Kuiper B.V.
Als nieuwe leden traden toe:
J. P. Auguslijn, C. A. M. Bervaes, A. Brands. L. F. Firel, G. W. P. Frenken, A. Greveling, R. A. M. van Hoesel, H. J. Halterman, E. D. Hooghlem, S. ten Kate, L.
A. S. Klingen, L. G. Kop, R. H. Lichlhart, G. Londo, J.
F. Schollen, Jkvr. C. J. M. Sloel van Oldruitenborgh,
L. Treep, H. A. H. van Wankum, H. L. Werler, W. de
Wilde.
Het aantal leden nam biijgevolg toe met 15, zodat
ullimo 1977 het ledental 360 bedroeg en het aantal
donateurs 63.
De contributies
In 1977 werden de contributies niet gewijzigd:
contributie gewoon lid J 52,- per jaar,
contributie echtgenote-lid J 12,50 per jaar,
donateurs minimaal J 50,- per jaar,
gewoon abonnementJ 47,- per jaar,
abonnement voor studenlen J 33,50 per jaar,
bullen lands abonnementJ 52,- per jaar.
Voor leden boven de 65 jaar bestaat sinds 1 januari 1976 de mogelijkheid het lidmaatschap los te
koppelen van het abonnement op het Tijdschrift, de
contributie hoogte Is in deze gevallen J 12,50 per
jaar. Tot nog toe is van deze mogelijkheid slechts
door enkelen gebruik gemaakt.
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Het Tijdschrift
Begin 1977 was de samenstelling van de redactiecommissie:
J. van den Bos, voorzitter
H. M. Heijbroek, secretaris
Mw. M. Goosen
G. J. den Hartag
D. Krulzinga
J. Kuiper
H. Meijers
P. H. Pels Rij eken
Penningmeester, P. H. Pels RIjeken, treedt niet
meer op als redactie-lid, doch nog wel als trait-d'union tussen het bestuur en de redactie.
Van het tijdschrift verschenen 10 nummers met in
totaal 265 pagina's. De oplage van het tijdschrift bedroeg ca. 1.225. Het aantal abonnees voorzover niet
lid of donateur bedroeg eind 1977: 740.
De kosten van het vernieuwde tijdschrift - door
vereende krachtsinspanningen van de redactie gerealiseerd - overschreden door diverse omstandigheden het gestelde budget (meer pagina's, gebruik
kleurenfoto's e.d.). Het nadelig saldo werd ten laste
van de reserves gebracht.

Studiekring

B. v. Vloten - in de Bosbouw Voorlichtingsraad
J. L. Guldemond - in de Nationale Populieren Com-

De samenstelling van het bestuur was in 1977:

missie.

C. P. van Goor, voorzitter
J. J. Westra, secretaris

Diverse aangelegenheden

A. Bakker, lid
J. J. Kalb, lid
A. Schotveld, lid - bestuursvertegenwoordiger.
De Studiekring hield op 23 november 1977 haar
jaarlijkse bijeenkomst (Wageningen) onder het thema: "Bosbouwkundige planning". Dit thema sloot
aan op die van de beide voorgaande studiekringda-

gen, namelijk "De instandhouding van bos als levensgemeenschap"en de"Bostypering", uitgebracht door
J. Verkoren, G. Sissingh, L. C. Smit en R. M. W. J.
Nas. De heer Sissingh was door ziekte verhinderd

Hoewel de ledenvergadering zich in 1976 had
uitgesproken voor liquidatie van de fondsen ten gunste van het Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en
Landschap, kon een en ander nog niet worden gerealiseerd: enerzijds was de bestemming nog niet

vastgesteld, anderzijds kon in de opbouwfase van
het museum de bestemming, zo deze al aangegeven
was, nog niet gerealiseerd worden.

Excursie Duitsland.
in het najaar werd besloten om in 1978 een excursie

zijn pre-advies toe te lichten. Dit werd overgenomen

naar Duitsland te organiseren. De voorbereidingen

door J. van den Bos. De discussie stond onder leiding van E. P. L. Hesseis. Voor een uitgebreid ver-

daartoe werden getroffen.
Publikaties.

slag van de bijeenkomst zij verwezen naar het Ne-

Boek Boomzaden
Getracht is om het boek Boomzaden opnieuw uit te

derlands Bosbouwtijdschrift no. 3 van maart 1978.
Kascommissie en financieel beheer

De kascommissie was in 1977 als volgt samengesteld:
J. L. van der Jagt
J. L. Volmuller
G. W. Mulder.
De rekening 1977 sloot met een nadelig saldo van
f 8.254,72. De balans van de vereniging toonde ultimo 1977 een kapitaal van f 100.985,31. Het negatief
exploitatiesaldo werd ten laste van deze algemene
reserve gebracht. Het eindsaldo van het Van
Schermbeekfonds bedroeg f 4.036,29 en van het
Van Disselfondsf 4.595,51.

Adviescommissie van het Besluur

geven waartoe het noodzakelijk bleek het boek volledig te herschrijven. Zonder succes is geprobeerd
een deskundige te vinden, die voor dit werk tijd en
interesse had.
Bosbescherming, deel I en 11
Mede op verzoek van de vakgroep Bosteelt van de
LH werd de aanzet gegeven om te komen tot een
heruitgave door het PUDOC van de boeken Bosbescherming deel I en 11.
Richtlijnen voor Bos- en Landschapsbouw
Door het Bestuur werd de mogelijkheid nagegaan
een bijdrage te geven in de totstandkoming van de

heruitgave van het boek Richtlijnen. Met het PUDOC
wordt hierover nog overleg gevoerd.
De noodzaak werd gevoeld, dat de Vereniging
meer dan tot dan toe hel geval was naar buiten zou
moelen treden. Aanleiding hiertoe vormde mede de
publiciteit rond de groep Kritisch Bosbeheer en de
behoefte Ie reageren op c.q. in discussie Ie treden

Decommissie bestond in 1977 uit:
G. J. den Hartog
G. Hellinga

met deze groep. Daarnaast meende het Bestuur dat
het van belang was te trachten de publieke opinie te
beïnvloeden op basis van actuele gebeurtenissen

H. A. van der Meiden

e.d.
G. Hellinga - in het nationaal Comité Boomfeestdag
M. M. G. R. Bol- in de Stichting Totstandkoming van

(storm, brand e.d.) danwel zelf initiatieven te nemen
om discussies op gang te brengen. Een P.R.-groep
bestaande uit J. Kuiper, H. K. M. Lugtmeyer en H. G.
labois werd ingesteld om het Bestuur te adviseren.
Naar aanleiding van de brief van verontruste leden
in het najaar over de publikaties van de Werkgroep
Kritisch Bosbeheer, de discussies tijdens de na-

het nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Land-

jaarsvergadering over dit onderwerp en de motie

schap i.o.
H. v. Medenbach de Rooij - in de Werkgroep Public
Relations v.h. Bosschap

van de ledenvergadering heeft het Bestuur in overleg met de Adviescommissie het standpunt van de
KNBV nader uitgewerkt. In hel themanummer van

J. F. A. Molenaars
De vereniging was in de volgende personen vertegenwoordigd in verschillende organen, commissies
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het Nederlands BosbouwtIjdschrift nr. 1/1978 over
het bos- en natuurterreinbeheer Is een en ander
weergegeven. Het betreffende nummer werd een
brede verspreiding gegeven.

opgenomen in het Nederlands Bosbouwtijdschrift
no. 7/8 van juli/augustus 1977.

De 51 e voorjaarsblJeenkomlt

De 53e najaarsvergadering werd gehouden op 14
oktober 1977 te Puiten (Gld.) in Motel "Nulde". Het
gebruik van exoten in de bosbouw stond op de bijeenkomst centraal.
De Inleidingen werden verzorgd door G. Hellinga
en mej. J. J. M. H. Oudemans. De excursie vond
plaats naar het Landgoed "Schovenhorst". Het verslag van de vergadering Is opgenomen in het Nederlands Bosbouwtijdschrift no. 12 van december 1977.
A. D. Verhoeff

De 51e voorjaarsvergadering werd gehouden op 5
mei 1977 in het Staargebouw te Maastricht en werd
bijgewoond door 117 ieden. Deze bijeenkomst
droeg als thema: "Bosbouw en Natuurbescherming". Het beheer van de bossen In Zuid-Limburg
stond hierbij centraal. De Inleidingen op de excursie
werden gehouden door G. Londo en G. Sissingh. De
verslagen van de vergadering van de excursie zijn

Persbericht Ministerie van Landbouw en Visserij
Uit de Landbouwbegroting
De Tweede Kamer heeft 14 november jl. hoofdstuk
XIV (landbouw en visserij) van de Rijksbegroting
1979 en de begroting 1979 van het Landbouw Egalisatie Fonds zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
Daar bij is gestemd O.a. over de volgende op de
bosbouw betrekking hebbende moties die tijdens de
voorbereidende behandeling in de Vaste Commissies voor Landbouw en Visserij en voor de Visserij
en nadien in de voltallige Kamerzitting waren ingediend.
De motie Faber, waarin o.m. werd aangedrongen
op een integraal bosbouwbeleid In EG-verband,
waarbij enigerleI vorm van marktordening niet bij
voorbaat uitgesloten Is, werd aangenomen. Minister
Van der Stee had reeds schriftelijke vragen van de
heer Faber over hetzelfde onderwerp bevestigend
beantwoord. HIJ had dan ook te kennen gegeven,
aan deze motie geen behoefte meer te hebben.

De 53e najaarsbijeenkomst

Stee merkte hierover op dat het gevraagde de eerste
verantwoordelijkheid betreft van zijn ambtgenoot
van verkeer en waterstaat. Verruiming van het aanbod van iandbouwg rond door uitgifte van gronden in
Zuidelijk Flevoland vormt een belangrijk onderdeel
van het grondbeleid.
De gedachte, die in de motie Is neergelegd,
spreekt hem uiteraard ten zeerste aan. Een en ander
vraagt evenwel herziening van het huidige inrichtlngspian. Welke concrete mogelijkheden daartoe
zijn, kan hij niet zo direct overzien. Na de Openbare
Commissie vergadering van 28 augustus ji. heeft hij
deze aangelegenheid voorgelegd aan zijn ambtgenoot, die terzake de Raad van de Waterstaat raadpleegt. Minister Van der Stee liet daarom weten geen
behoefte aan deze motie te hebben.

De motie De Boois/Voortman, waarin verzocht om

In de Structuurschema's over Bos en Bosbouw en
over Natuur- en Landschapsbehoud een plan uit te
werken, teneinde natuurlijk bos tot stand te doen komen In gebieden met verschillende natuurlijke gesteldheid werd eveneens aangenomen. De bewindsman had bij de indiening reeds opgemerkt de motie
te beschouwen als een ondersteuning van zijn beleid.
in de (aangenomen) motie Toiman werd verzocht,
meer gronden in Zuidelijk Flevoland een landbouwkundige bestemming te geven. Minister Van der
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Reisbeurs
Ir. D. W. Maas (Rhenen) was één van de vier bosbouwers die op 24 november jl. in Freiburg i.B. een
"Pflell-Reisestipendium" in ontvangst mocht nemen.

