Jaarverslag 1966
Het ledental.
In het jaar 1966 ontvielen ons de leden dr J. G. B. Beumeé, L. baronesse
v. d. Borch van Verwolde·Voûte, mr C. Heynsius v. d. Berg, mr W. F. J.
Laan en ir W. van Winkoop.
Als lid bedankten: mr R. E. baron van Dorth tot Medler, ir J. A. Emmens,
mevrouw E. Everts-Kohmann, ir P. de Fremery, ir E. J. Heiderna, C. v. d.
Heuvel, mr P. C. T. v. d. Hoeven, M. W. Holterman ten Hove, ir Z. Salverda,
C. Schade, mejuffrouw W. G. M. van Vloten.
AIs nieuwe leden traden toe: jhr mr L. Bosch Ridder van Rosenthal,
ir W. A. Dieleman, J. C. C. van Dijk van 't Velde, H. J. Gerritsen, H. A.
van Iersel, ir C. J. de Lange, drs H. D. Schouten, ir E. J. G. Swellengrebel,
ir P. Tideman, ir W. J. Weiderna.
Als nieuwe donateurs traden toe: Stichting Pensioenfonds voor de Vervoers- en Havenbedrijven, Gemeentewerken Rotterdam, Landgoed Eerde
N.V. Ommen, N.V. Ontginningen der Erven A. Ledeboer en de N.Y. Exploitatie Maatschappij "de Compagnons". Als gevolg van de in 1966 gevoerde
.. donateursaktie" traden in 1966 nog een aantal gemeenten en bedrijven toe
als donateur: Boomkwekerijen M. J. Faassen-Houba te Tegelen, Burgerweeshuis te Zutphen, N.Y. Kistenfabriek v/h N. de Boer te Nijkerk, Gem. Gaasterland, N.V. Rotterdamsche Verz. Soc. te Rotterdam 2, N.V. Papierfabriek
.. De Hoop" te Eerbeek, Willem Arntsz Stichting te Bilthoven, Gem. Venray,
Gem. Harderwijk, Berkelman's Schoenfabriek N.V. te Oisterwijk, Gem.
Ommen, St. ..Het Geldersch Landschap" te Arnhem, Ver. Papierfabr. Eerbeek N.V. te Eerbeek, Kon. Ned. Papierfabr. N.V. te Maastricht, Gem. Nijmegen...De Spaarbank" te Hoogeveen, N.V. Mij tot Expl. v. Onr. Goederen
Rhoon, Pendrecht en Kortgene te Rotterdam, Provo Best. v. Zeeland te Middelburg, Gem. Bergen (L.),
AIs gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal leden en donateurs per
31 december 1966 respektievelijk 277 en 52, dit is totaal 329 tegenover 283
en 28 (totaal 311) per ultimo 1965. Dus een kleine daling van het ledental
en een aanzienlijke stijging van donateurs.
De kontributie ..
In de kontributieregeling kwam geen wijziging. Deze is derhalve vastgesteld
op f 32,50 per jaar voor leden en f 12,50 per jaar voor echtgenoot-leden.
De minimumkontributie voor donateurs bleef vastgesteld op f 40 per jaar.
Het bestuur.
Het bestuur was in 1966 tot de najaarsvergadering in oktober als volgt
samengesteld: prof. dr G. Hellinga, voorzitter; ir A. A. C. van Leeuwen,
sekretaris; ir R. Koster, penningmeester; ir A. Stoffels, vice-voorzitter en
dr. J. van Soest, 2e sekretaris. In de vakature, die ontstond door het periodiek
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aftreden van ir A. Stoffels werd in de najaarsvergadering gekozen ir J. F. A.
Molenaars. Bij interne funktie· verdeling werd ir van Soest nadien aangewezen
als vice-voorziter, zodat het bestuur vanaf oktober 1966 was samengesteld
als volgt: prof. dr G. Hellinga, voorzitter: ir A. A. C. van Leeuwen, sekretaris: ir R. Koster, penningmeester: dr J. van Soest, vice-voorzitter en ir J.
F. A. Molenaars, 2e sekretaris.

Het tijdschrift.
In de samenstelling van de redaktie· kommissie van het tijdschrift kwam
in het verslagjaar geen wijziging, omdat ir Burger die periodiek aftredend
was, doch zich herkiesbaar stelde, werd herbenoemd in de najaarsvergadering. Dientengevolge bleef de redaktie 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. Grandjean, leden.
De omvang van het tijdschrift onderging wederom een uitbreiding van 441
bladzijden in 1965 tot 464 bladzijden in het verslagjaar.
De advertentiekosten bleven ongewijzigd, evenals de honoraria voor artikelen en referaten.
De normale abonnementsprijs bleef gehandhaafd op f 25 per jaar, doch
de gereduceerde abonnementskosten werden vastgesteld op f 20 en f 15 per
jaar voor degenen, die tot de middelbare rangen in de bosbouw gerekend
kunnen worden, resp. een vakopleiding in de bosbouw genieten.
De redaktie heeft zich verzekerd van een aantaJ vaste medewerkers aan
het tijdschrift.
De exploitatie van het tijdschrift baarde qua financiering de nodige zorgen.
Enerzijds zijn de druk- en verzendkosten wederom opgelopen, terwijl bovendien meer aandacht werd besteed aan vorm en uiterlijk van het tijdschrift,
anderzijds bleef de bij het Rijk gevraagde subsidie uit. Een gelukkige om·
standigheid was, dat van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren nog
een .. overbruggings" -subsidie van f 2.000 werd ontvangen. En voorts werd
een aanzienlijk hogere vergoeding ontvangen van de wetenschappelijke instellingen voor overdrukken.
Kommissies.

In verband met het aftreden van ir J. S. van Broekhuizen heeft het bestuur
van de Studiekring Kommissie zich begin 1966 als volgt samengesteld: ir
G. Memelink, voorzitter: ir J. T. M. Broekhuizen. sekretaris: ir A. van
Maaren en ir C. P. van Goor, leden, alsmede ir A. A. C. van Leeuwen, lid,
als vertegenwoordiger van het bestuur.
De Studiekringdag, die te Utrecht werd gehouden op 25 februari 1966,
was gewijd aan het onderwerp .. Bosplantsoen" . Deze stond onder leiding
van ir C. Dorsman, direkteur van het Proefstation voor de Boomkwekerij
te Boskoop. Als prae-adviseurs traden op ir R. Koster, ir C. P. van Goor,
ir H. A. van der Meiden en ir F. W. Burger (zie het Nederlands Bosbouw
Tijdschrift van januari 1966, 38e jaargang nr Il. terwijl aan een forum voorts
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werd deelgenomen door de heren H. J. Gerritsen, H. van Iersel, H. den
Ouden, M. A. Erkelens en ir D. Sikkel. Mede als gevolg Van het uitnodigen
van een aantal gasten, was de belangstelling ook van de boomkwekers-zijde
bijzonder groot.
Door de Studiekring Kommissie is ingesteld een gespreksgroep voor de
bestudering van de .. aanpassing van bestaande bossen aan de rekreatie",
waarin zitting hebben ir C. P. van Goor, ir J. W. Zaayer, ir P. Tideman en
ir W. A. Dieleman.
Ook werd ingesteld een gespreksgroep voor de .. afzet van hout van groveden of pinussoorten in het algemeen", waarin zitting heben ir J. Sipkens, ir
M. Bol, ir A. G. Gerritsen, ir C. J. Stefels en de heer J. Dercks.
De kontributie van de Studiekring wordt verhoogd van f 3,50 tot f 5 per
jaar.
De redaktie-kommissie voor publikaties bleef ongewijzigd samengesteld
als volgt: ir J. Sipkens, voorzitter; jhr mr J. E. M. van Nispen tot Pannerden,
sekretaris; ir R. Koster, lid, bestuursvertegenwoordiger, alsmede ir C. F. Lek·
kerkerker en dr F. de Soet, leden.
De plannen om te komen tot uitgifte van de publikatie .. Bos bescherming"
leidden uiteindelijk tot een konkrete vorm, waarbij de uitgave door en voor
rekening van het P.U.D.O.C. zal plaatsvinden en waarbij door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij een belangrijke subsidie werd toege·
zegd. De stof zal in twee gedeelten worden opgenomen, waarbij gestreefd
wordt deel I per eind 1967 en deel II medio 1968 het licht te doen zien.
Ook de uitgifte van het boekje .. Forestry" kwam een belangrijke stap
nader tot de realisatie, doordat ir D. Burger onder bepaalde voorwaarden
bereid werd gevonden de redaktie en verzorging op zich te nemen.
In plaats van ir P. C. van de Weerd werd in de voorjaarsvergadering tot
lid van de Kaskommissie benoemd ir P. N. Ruige, zodat deze kommissie
daarna was samengesteld uit de leden ir J. F. Walterson, ir J. H. Wiersma en
ir. P. N. Ruige.
.
De kommissie tot herziening van statuten en huishoudelijk reglement, waarin zitting hebben 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,
maakte goede voortgang met het opstellen van een nieuw ontwerp. Dit zal
een eerste behandeling krijgen in de voorjaarsvergadering 1967. Assistentie
bij de werkzaamheden werd verleend door mevrouw ir C. G. Bakker-Hänisch
ten Cate, hiertoe in de gelegenheid gesteld door ir Stoffels.
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 Populieren Kommissie door ir F. W. Burger en in het Lande-
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lijk Comité voor de organisatie van Boomfeestdagen door dr de Hoogh.
De benoeming van de Bosbouw Voorlichfingsraad kwam tot stand. Hierin
wordt de K.N.B.V. vertegenwoordigd door ir J. C. E. C. N. van Florenstein
Mulder.
Naar het te Madrid gehouden Wereldbosbouwkongres kon de K.N.B.V.
bij gebrek aan middelen geen vertegenwoordiger afvaardigen. Evenwel werden
de belangen van de vereniging, met name bij het overleg aangaande de oprichting van een internationale Unie van bosbouwverenigingen, behartigd
door ir Stoffels, die deel uitmaakte van de door het Rijk afgevaardigde
delegatie.
De 40e voorjaarsbijeenkomsf.

Op 12 en 13 mei 1966 werd de 40e voorjaarsbijeenkomst gehouden. De
algemene ledenvergadering vond plaats te Roermond in hotel "Het Paradijs".
In de namiddag werd een exkursie gemaakt naar het Meynweggebied in de
gemeente Melick-Herkenbosch ten oosten van Roermond onder leiding van
dr W. H. Diemont met medewerking van ir M. C. L. Hermens en ir B. B.
Glerum. Na terugkomst werd het gezelschap in Roermond ten gemeentehuize ontvangen door burgemeester mr R. G. A. Höppener, waarna werd
gedineerd en overnacht in RoernlOnd.
De tweede dag werden bezocht het Staats Natuurreservaat "de Grote Peel"
in de gemeenten Asten, Nederweert en Meyel, het Domeinbos, "Het Haelens
Water" in de gemeente Heythuyzen (waarbij ir L. C. Geerling toelichting gaf)
en het Natuurreservaat en rekreatiegebied "Het Leudal" in de gemeenten
Haelen, Heythuyzen, Roggel en Neer. Bij de lunch gaf ir Dieleman een uiteenzetting over een door de Kon. Ned. Heidemij voor het gebied Leudal
opgesteld rekreatie-ontwikkelingsplan. Verdere gegevens kunnen worden nageslagen in het bosbouwtijdschrift 38 (7) 1966 (271-275).
De 42e najaarsbijeenkomsf.

De najaarsbijeenkomst vond plaats op 13 en 14 oktober 1966 in de provincie Drente en stond in het teken van de problemen rondom "verjonging
en 2e generatie". De vergadering werd gehouden in hotel "Overcingel" tei
Assen, gevolgd door een korte inleiding van ir J. S. van Broekhuizen bij de
lunch, waarna 's middags een exkursie leidde naar de Staatsboswachterijen
"Dwingelo", "Smilde" (Dieverveld) en "Appelscha".
Na diner en overnachting te Assen werd de exkursie de volgende dag
voortgezet met een bezoek aan de Staatsboswachterijen "Hooghalen" ,
"Schoonlo", "Sleenerzand" en "Grollo", onderbroken door een Drentse
koffietafel in Westerbork. De exkursies stonden onder direkte leiding van
ir L. C. Hansen en ir A. C. A. Kuhn.
Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar het verslag in het bosbouw~
tijdschrift van november 1966 (38e jaargang no. 11) bI. 416 e.v.
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Mededelingen van werkzaamheden van het bestuur.
- Het bestuur was vertegenwoordigd bij de receptie ter gelegenheid van
het afscheid van ir J. H. van Tuil als direkteur van het Nationale Park
..De Hoge Veluwe" op het St. Hubertusslot.
- Door het bestuur werd overleg gepleegd met de Redaktiekommissie van
het tijdschrift, de redaktiekommissie voor publikaties en de Kommissie
tot Herziening van de Statuten.
- Voorts kwam het bestuur regelmatig in vergadering bijeen en werd door
de bestuursleden afzonderlijk medewerking verleend aan het werk van de
verschillende kommissies, waarin zij zitting hebben.
- Het bestuur pleegde overleg met voorzitter en sekretaris van het bestuur
van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren over de moeilijkheden
van bepaalde vormen van samenwerking. zonder dat direkt realiseerbare
mogelijkheden aan de dag traden.
- Het bestuur was aktief bij de voorbereiding van de in 1967 door de Engelse Bosbouw Vereniging naar Nederland te maken bosbouwexkursie,
A. A. C. VAN LEEUWEN,
Sekretaris.

De 43e Najaarsbijeenkomst
Het voorlopige programma van de najaarsvergadering, die wordt gehouden
op 19 en 20 oktober, luidt als volgt:
1. algemene ledenvergadering in de omgeving van Arnhem, met als agendapunt vaststelling van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement.

2. excursies naar een particulier.e bosbezitting in beheer bij de Kon. Ned.
Heidemaatschappij, en naar bezittingen van de Stichtingen ..Het Geldersch
Landschap" en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

