ben gegeven. Op de voordracht van J. v. d. Bos en H.
K. M. Lugtmeyer zijn geen tegenkandidaten gemeld.
J. v. d. Bos zal de funktie van vice-voorzitter gaan
vervullen en H. K. M. Lugtmeyer die van lid. J. Sevenster, die voor een tweede zitting wordt herbe-

noemd, zal de funktie van penningmeester gaan vervuilen.

9

Voorjaarsbijeenkomst

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst 1979 was medegedeeld dat het thema van de najaarsbijeenkomst
1979 betrekking zou hebben op de mondiale bosbouwproblematiek. Door een 8antal organisatori-

sche problemen zal deze tweedaagse bijeenkomst
nu eind april 1980 plaatsvinden. Plaats: Lelystad.

Redactiecommissie
10

Rondvraag

H. Meijers heeft zich herkiesbaar gesteld voor een

R. F. de Fremery heeft geconstateerd dat vele

tweede zittingsperiode in de Redactiecommissie. H.

-

Meijers wordt herbenoemd.

boseigenaren zich moeilijk vrij kunnen maken voor

8

Wetenschap en Praktijk

G. Sikkel deelt mede dat het Bosbouwmuseum van
de Stichting Bos, Natuur en Landschap dringend behoefte heeft aan waardevolle voorwerpen die de
reeds bestaande collectie van voorwerpen en geschriften, foto's en kaarten met betrekking tot het
beheer en het werk in het bos, natuur en landschap,
completeren. De Stichting is voornemens met medewerking van Staatsbosbeheer een landelijke Inventarisatie te verrichten naar historisch waardevolle
objecten voor het museum. Vervolgens zal op een
gerichte wijze middels schenking, aankopen en
bruikleen getracht worden de gewenste objecten te
verkrijgen.

bijeenkomsten welke twee dagen duren. R. F. de
Fremery vraagt zodoende of het niet mogelijk is dat
tweedaagse bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op
een vrijdag en zaterdag. De voorzitter zegt toe dat dit
voorstel door het Bestuur nader bekeken zal wor-

den.
- R. F. de Fremery uit zijn zorg over de toenemende beperking van de zelfstandigheid van de boseigenaar. HIJ is van mening dat de 75% regeling leidt tot
een eenvormige aanpak van het bos terwijl de wijzi-

gingen van de Boswet eveneens tot eenvormigheid
kunnen leiden.
De voorzitter sluit om 11.00 uur de vergadering.

Jaarverslag 1978 van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging

Het ledental
In 1978 overleden de navolgende leden: J. L. W.
Blokhuis, D. Burger Hzn. en G. A. Overdijkink.
Als lid bedankten: J. Florenstein Mulder, L. C. M.
Hermens, J. van Leenhoff, mw. W. J. van LeenhoffMontagne, J. G. Sennet, mw. E. H. Sikkel-Schrei nemachers, P. Smit, F. de Soet, J. M. van Susante, J. B.
G. Teenkink, A. Tuinman en H. P. Uitten bogaard.
Als donateur bedankte U. M. Ubbens.

B. Kok, F. A. Koster, D. Kruizinga, K. J. M. Kuijpers,
H. Lambermont, R. H. E. Lemmens, D. W. Maas, H.
van Medenbach de Rooij jr., J. J. Postema, P. W.
Schermerhorn, W. J. Schuitemaker, G. J. Verhoet, C.
Vredeveld, S. van der Wert, A. P. W. de Wit, A. Wijnbergen en T. Zwart.
Als donateur trad toe 't Fryske Gea.
Het ledental nam hierdoor toe met 18 en bedroeg
ultimo 1978: 377; het aantal donateurs bleef ongewijzigd op 63.

Als nieuwe leden traden toe: H. S. van Asperen, P.

Bakker, H. P. S. Baks, P. P. Bosch, A. Corporaal,
mw. C. J. van Eijck-Bos, J. S. F. Gimbrère, mw. M. M.
G. A. Gimbrère-van de Wouw, L. J. Heidens, P. Hordijk, M. C. J. van der Jagt, R. Klaassen, R. Koekkoek,
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De contributies
Onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn tijdens de najaarsvergadering op 8 novem-

ber 1978 de con1ributies ingaande 1 januari 1979 als
volgt vastgesteld:
contributie gewoon lid J 65,- per jaar
contributie echtgenote-lid J 12,50 per jaar
donaties minimaal f 100,- per jaar

gewone abonnementen f 60,- per jaar
buitenlandse abonnementen J 75,- per jaar
studenten-abonnementen J 40,- per jaar
De mogelijkheid voor leden boven de 65 jaar om
het lidmaatschap los te koppelen van het abonnement op het tijdschrift blijft ongewijzigd van kracht
tegen een contributieverhoging ad f 12,50 per jaar.

brengen om de belangstelling hiervoor te verruimen.
In genoemde afleveringen zijn o.a. de volgende
artikelen opgenomen
De Bosbouw in een samenleving (auteurs: J. van
den Bos en L. Oldenkamp)
Is Bosbeheer overbodig (auteur: A. van Maaren)
Mens, Bos en Hout (auteur: H. A. van der Meiden)
De Studiekring
Begin 1978 werd het Bestuur van de Studiekring gevormd door:

Het Bestuur
Het Bestuur was begin 1978 als volgt samengesteld:
B. van Vloten (voorzitter), A. van Maaren (vice-voorzitter), A. D. Verhoeff (secretaris), P. H. Pels Rijeken
(penningmeester), A. Schotveld, J. Sevenster, C. J.
Stefels.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 november zijn B. van Vloten en A. D. Verhoeff reglementair afgetreden. Tot voorzitter respectievelijk
secretaris werden in hun plaats benoemd A. J. van
der Poel en J. L. Volmuller.

C. P. van Goor (voorzitter), J. J. Westra (secretaris), A. Bakker, J. J. Kalb en A. Schotveld (bestuursvertegenwoordiger). J. J. Kalb trad af als lid en werd
opgevolgd door C. J. de Lange.
De jaarlijkse bijeenkomst van de Studiekring werd
gehouden op 24 november 1978.
De bijeenkomst droeg als thema "De toekomst
van onze heidebebossingen". De preadviezen wer-

den geleverd door J. T. de Smidt, J. F. van Oosten
SI ingeland, J. van den Burg en C. J. de Lange. De
discussie stond onder leiding van R. A. A. Oldeman.
De KascommissIe

Het Tijdschrift
Begin 1978 was de samenstelling van de Redactiecommissie als volgt: J. van den Bos (voorzitter), H.
M. Heijbroek (secretaris), mw. M. G. Goosen, D.
Kruizinga, J. Kuiper en H. Meijers.
Sinds 1978 treedt de penningmeester, P. H. Pels
Rijeken, voorheen tevens lid van de Redactie, nog
slechts alleen op als trait ct'union tussen het Bestuur
en de Redactie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 november 1978 is J. van den Bos als voorzitter van de
Redactiecommissie afgetreden en A. van Maaren tot
nieuwe voorzitter benoemd.
Van het tijdschrift verschenen in 1978 negen afleveringen met in totaal 356 pagina's. Een drietal afleveringen betrof een gecombineerde uitgave over
twee maanden. De oplage van het tijdschrift bedroeg

eind 1978 ca. 1300. Het aantal abonnees voor zover
niet lid of donateur bedroeg eind 1978: 769.
Het tijdschrift sloot met een nadelig saldo. Dit nadelig saldo werd ten laste van de algemene reserves
gebracht.
De afleveringen 1 (januari/februari) en 3 (april)
zijn in een grotere oplage uitgegeven ten behoeve
van een bredere verspreiding. Dit hield verband met
de intentie van de Vereniging om de Bosbouw in Nederland onder de aandacht van een groter publiek te

De kascommissie bestond in 1978 uit: P. J. Faber, J.
L. van der Jagt en G. W. Mulder.
De rekening sloot met een nadelig saldo van
J 7.622,42. De balans toonde ultimo 1978 een kapitaal van J 93.362,89. Het negatieve exploitatiesaldo
werd ten laste van de algemene reserves gebracht.
Het eindsaldo van het Van Schermbeekfonds bedroeg J 4.268,37 en van het Van Disselfonds

J 4.750,97.
De Adviescommissie

Leden van de Adviescommissie in 1978 waren: G. J.
den Hartog, G. Hellinga, H. A. van der Meiden, J. F.
A. Molenaars.
Vertegenwoordigingen

De Vereniging was in 1978 in de volgende personen
vertegenwoordigd in de verschillende commissies,
organen e.d.
M. M. G. R. Bol, in de Stichting het Nationaal Centrum voor Bos. Natuur en Landschap.

J. L. Guldemond/W. M. Fuchs, in de Nationale Populierencommissie

G. Hellinga, in het Nationaal Comité Boomfeestdag
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H. van Medenbach de Rooij, in de Werkgroep Public Relations van het Bosschap
B. van Vloten, in de Bosbouw Voorlichtingsraad
Diversen

Het Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en
Landschap kreeg in 1978 de definitieve stichtingsvorm. De Stichting zal worden gehuisvest in Huls
Groeneveld te Baarn (eigendom van het Staatsbosbeheer).
Publikatie. Op initiatief van het Bestuur Is gestart

De inleidingen werden verzorgd door V. Westhoff,
hoogleraar Plantkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, H. van der Lans, lid van de werk-

groep Kritisch Bosbeheer en A. J. van der Poel, directeur van "De Dorschkamp".
De aansluitende discussie vond plaats onder leiding van A. van Maaren. Het verslag over de bijeenkomst is opgenomen in het lunl nr. 6/78 van het tijd, schrift.
De 54e nalaarsblleenkomst

het boek Bosbescherming, onder leiding van G. Hel-

De 54e najaarsvergadering werd gehouden op 8 november 1978 te Ugchelen in aanwezigheid van 130

linga.
Excursie Duitsland. De in 1977 voorgenomen

leden. Het thema van deze bijeenkomst was "Wat is
er terechtgekomen van de herbebossing van storm-

excursie naar Duitsland heeft plaatsgevonden op 31
mei, 1 en 2 juni 1978. Verslag hierover zal In 1979
worden gepubliceerd in het Bosbouwtijdschrift.

vlakten, mede in relatie tot de oorspronkelijke gedachten over de aanpak hiervoor? Welke systemen
zijn gehanteerd en welke ervaringen zijn er opge-

met de activiteiten voor de herziene, derde druk van

daan?"

De 52e voorlaarsblleenkomst
De 52e voorjaarsvergadering werd bijgewoond door
104 leden. De vergadering werd gehouden op 21
april 1978 in het Kröller Muller Museum op de Hoge
Veluwe, onder het thema "Is ons bos natuurlijk".

De inleiders waren G. van Tol ("De Dorschkamp")
en H. Verheul (Staatsbosbeheer). Het verslag over
de bijeenkomst is gepubliceerd in het gecombineerde november/december nummer 11/12 van het tijdschrift.
J. l. Volmuller, secretaris.

Boekbespreking

Untersuchungen zur Bes'andesbegründung der

Douglasie.
J. Bo Larsen, D. Muhle en H. Lohbeck

Schriften aus der Forstliche Fakultät Universität
Göttingen, Band 52, 1978,332 pp.
Evenals in Nederland is ook in Duitsland de douglas
van veel belang voor de bosbouw. De uitvalpercenlages bij de aanleg zijn echter in het algemeen hoger
dan bij de meesle andere houtsoorten. Onderzoek
naar de problemen die optreden bij de aanleg worden daarom in Duitsland zeer belangrijk geacht. In
deze uitgave van de Universiteit van Göttingen wordt
een drietal aspecten uitgebreid behandeld, namelijk
de vorslreslslentie, de teelt van plantsoen in contai-

voedingsstolfenvoorziening op de vorstresistentie
van douglas.

De problemen die bij de aanleg van douglascullures optreden worden voor een deel toegeschreven
aan vorstschade. (Dit lijkt me niet geheel juisl; in de
publikatie wordt geconstateerd dat deze problemen
zich vooral voordoen op grote kap- of stormvlakten.
Zowel in Nederland als in Duitsland blijken ze bij voldoende zijbeschutting nauwelijks op Ie treden. In
Nederland is echler gebleken dat het niet de directe
invloed van de vorst, maar de ongecompenseerde
verdamping bij zonnig winterweer is die de conditie
van de planten zeer snel verslechtert.) Twee moge-

lijkheden om vorstschade in de boomkwekerij en op
de cultuurvlakte te beperken zijn daarbij in klimaatkamers onderzocht, namelijk de invloed van de voe-

ners en het gebruik van verdampingwerende midde-

dingsstoffenvoorziening en de invloed van de her-

len.

komst op de vorstresistentie.
De invloed van stikstof, fosfaat, kalium en borium
op de vorstresistentie werd onderzocht aan vierja-

De vorstresistentie van 60 verschillende
doug/asherkomsten en de invloed van de
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rige planten. Een normale stikslof- en een goede ka-

