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Jaarverslag 1972 van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging

Het ledental
In 1972 overleden,de navolgende leden: M. G. H.
Birkenhäger, E. P. W. van Schalk, dr. ir. W. H.
Diemont, ir. L. W. Wilmes en 1. Noest.
Als lid bedankten: H. R. van Linge, S. H. Frederiks,
G. Wlima, A. H. van Heek, mevrouw M. van Heekvan Hoorn, mevrouw M. E. Birkenhäger-Janse, ir.
W. L. Jansen, ir. P. C. v.d. Weerd, 1. Gremmen en
ir. N. v.d. Kolk.
Als donateur bedankten: gemeente Hilversum en
NV Berkenheuvel.
Als nieuwe leden traden toe: H. E. Duintjer, dr.
L. J. van Dijk, jhr. mr. H. G. A. Hooft, K. Bosker,
ir. M. G. Wagen aar Hummelinck, dr. ir. A. G.
Voorhoeve, R. Kaars Slipestein, P. A. J. van de
Broek, G. N. Spaarkogel, ir. K. H. Vixseboxse,
ir. L. C. Hansen, Ir. J. L. Volmuller, ir. W. Heij,
C. 1. G. Sissingh, ir. W. Boxsem, ir. M. van Daalen,
J. P. de Vries, ir. W. Kriek, J. D. Rozenboom ing. en
ir. P. G. Szabo.
Als echtgenoot-leden traden toe: mevrouw E. H.
Sikkel-Schreinemachers en mevrouw N. P.
Bonnema-Draanker.

Per ultimo 1972 bedroeg het aantal leden 305 en het
aantal donateurs 70, samen 375 tegenover 370
per ultimo 1971.
De contributies
De minimum donatie, contrIbuties en abonnements-

gelden werden ongewijzigd t.o.v. 1971 en wel: donatie minimaal f 50,-, contributie gewoon lid
f 42,50, echtgenote-lid f 12,50, gewoon abonnement
f 37,50, abonnement voor studerenden f 27,50
en buitenlands abonnement f 42,50.

prof. Ir. M. M. G. R. Bol, vice-voorzitter.
Op de voorjaarsvergadering trad ir. D. Sikkel af.
In zijn plaats werd als voorzitter benoemd mr.
B. van Vloten. Op de najaarsvergadering trad af
ir. J. Sipkens. In zijn plaats werd als secretaris
benoemd ir. A. D. Verhoeff.
Het tijdschrift
De samenstelling van de redactie was begin 1972:
ir. 1. F. Wolterson, voorzitter
ir. J. L. Guldemond, secretaris
Ir. W. A. Dieleman
mejuffrouw ir. M. G. Goosen
drs. G. 1. den Hartog
ir. C. F. Lekkerkerker
ir. P. H. Pels Rijcken.
Op de voorjaarsvergadering werd de redactie
uitgebreid met ir. B. T. Bosman. Het tijdschrift
ondervond buiten de kring van de leden een toenemende belangstelling, hetwelk tot uiting kwam
in een steeds stijgend aantal abonnementen.
Het tijdschrift omvatte tien gewone nummers met

318 pagina's en een extra nummer "Bosbouwkundig
onderzoek in Nederland" omvattende 51 pagina's
en uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van het Bosbouwproefstation.
De oplage van het tijdschrift steeg tot 1100. Naast
de leden en donateurs ontvingen eind 1972658
abonnees het tijdschrift.
Evenals vorige jaren vergoedde het Staatsbosbeheer
de kosten van publikaties van algemeen voorlichtende aard tot een bedrag van f 6.000,-. Het Bosschap droeg wederom f .1.000,- bij in de uitgaven
voor het tijdschrift.
Als uitvloeisel van de activiteiten van de voormalige
redactiecommissie voor publikaties verscheen deel

Het bestuur

11 van het boek "Bosbescherming" .

Begin 1972 was de samenstelling van het bestuur:
ir. D. Sikkel,voorzitter
ir. 1. Sipkens, secretaris
ir. C. F. Lekkerkerker, penningmeester
Ir. H. van Medenbach de Rooy, lid
drs. V. Timmermans, lid
ir. E. P. L. Hesseis, 2e secretaris

Studiekring
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De samenstelling van het bestuur was in 1972 als
volgt:
ir. H. A. van der Meiden, voorzitter
ir. 1. L. Guldemond, secretaris
ir. K. R. Baron van Lynden, lid

ir. J. van den Bos, lid
ir. E. P. L. Hesseis, lid-bestuursvertegenwoordiger
Op 10 november 1972 organiseerde de Studiekring
een studiedag gewijd aan het onderwerp "Beplanting in stedelijke gebieden". Preadviezen werden
gebracht door ir. J. Vallen: "Houtsoorten keuze t.b.v.
landschappelijk en recreatief gebruik" en mejuffrouw ir. M. G. Goosen: "Invloed van houtsoorten-

op de hoogte te brengen van het verlangen van het
bestuur van de KonlnklUke Nederlandse Bosbouw
Vereniging dat de Overheid de geleden schade integraal zou moeten vergoeden.
Commissie ad hoc tot voorbereiding van de sta-

tutenwijziging.

keuze op inrichting leeftUdsklasseopbouw en
financiële uitkomsten",

Ttjdens de voorjaarsbijeenkomst kon het Bestuur
aan de vergadering een wUziging in Statuten en

Onder leiding van prof. ir. W. J. G. van Mourik
werd in de namiddag de materie verder uitgediept.
In het aprilnummer van het tijdschrift 1973 zal

voorbereid door voornoemde commissie, be-

een samenvatting van de bijeenkomst worden
opgenomen.

Door het bestuur van de Studiekring is overleg
gepleegd met de commissie Kampfraath in verband
met de wenselijkheid om te komen tot goede
uitgangspunten voor het uitvoeren van bedrUfseconomische berekeningen in de bosbouw.
Kascommissie en financieel beheer
De kascommissie voor 1972 was als volgt sa-

mengesteld:
Ir. A. Bakker,
mejuffrouw ir. M. G. Goosen,

Huishoudelijk Reglement voorleggen welke was
staande uit de heren:
ir. A. Stoffels, drs. G. J. den Hartog, ir. A. A. C.
van Leeuwen en ir. E. P. L. Hesseis. Alle voorstellen werden na kleine wijziging op enkele nietprincipiële onderdelen door de vergadering bij
acclamatie aanvaard.
Vertegenwoordigingen
De Vereniging was in de volgende personen tegenwoordig 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;

J. Sevenster ing.

dr. ir. 1. van Soest in de Contactcommissie voor

De rekening 1972 sloot met een batig saldo ad
f 9.872.12. Dit gunstige resultaat was onder meer

Natuur- en Landschapsbescherming;
ir. H. van Medenbach de Rooij in de werkgroep
Public Relations 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

te danken aan de toeneming van het aantal
abonnementen.

De balans van de Vereniging toonde per ultimo 1972
een kapitaal groot f 50.455.70. Hiermede werd het in
1968 beoogde doel, namelijk een kapitaal van
f 50.000,-. bereikt.
Het eindsaldo van het van Schermbeekfonds was
groot: f 3.057.84 en het van Disselfonds f 4.692.79.
Adviescommissie van het bestuur

van Advies voor Bosbouwstructuuraangelegenheden

van het Bosschap.
Bijzondere werkzaamheden van het bestuur

-

Op 25 januari 1972 had het Bestuur een gesprek

met de Directeur Generaal voor de Landinrichting

Deze commissie bleef in 1972 ongewijzigd en
was als volgt samengesteld:
dr. ir. J. van Soest
drs. G. J. den Hartog
prof. dr. ir. G. Hellinga
ir. H. A. van der Meiden
Ir. J. F. A. Molenaars.
Tijdens een gezamenlijke vergadering met het bestuur, waarin het functioneren van de adviescommissie uitvoerig is besproken, werd besloten de com-

missie in dezelfde vorm te handhaven.
Op 1 december kwamen bestuur en adviescommissie samen ter bespreking van de' gevolgen
van de novemberstorm. Besloten werd om het

Bosschap de aanwezige know-how bij de leden
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
ter beschikking te stellen en tevens het Bosschap

en de Visserijen, ir. S. Herweyer. Doel van het
gesprek was de heer Herweyer te informeren over de
Bosbouwvereniging in het algemeen en om met hem
van gedachten te wisselen over de betekenis van
het bos voor de samenleving, waaraan gekoppeld

de wenselijkheid een toekomstvisie op het bos
C.q. de bosbouw te ontwikkelen.
Tijdens het gesprek werd door de heer Herweyer met nadruk gewezen op het belang van het
nastreven van dezelfde politieke doeleinden door

de Bosbouwvereniging en het Bosschap. Uitvoerig
kwam de op initiatief van de Bosbouwvereniging in
te stellen Commissie Meerjarenplan Bosbouw aan

de orde en met name de mogelijkheden tot uitbreiding van het bosareaal.
Op 7 maart 1972 werden in een gesprek met
het Bestuur van de Nederlandse Vereniging van
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Boseigenaren gezamenlijke problemen besproken.
Op dezelfde dag werd met het Dagelijks Bestuur
van het Bosschap van gedachten gewisseld over
de te benoemen voorzitter van de Commissie-

Meerjarenplan Bosbouw.
Op 28 februari was het Bestuur vertegenwoordigd
bij de tachtigste verjaardag van dr. Th. C. Oudemans, ere-lid van de Vereniging.
-

hout 1972" genomen.
Na overleg met het Bosschap werden op grond
van het ministeriële besluit Ir. C. J. Stefels en
prof. ir. M. Bol als deskundigen aangewezen om
zitting te nemen in de door de Directeur van het
Staatsbosbeheer ingestelde werkgroep, in verband
met het vaststellen van de extra ruimingskosten
van het stormhout.

Door het Bestuur werd een commissie be-

noemd, die zich zal oriënteren op de mogelijkheden
om te komen tot de stichting van een bosbouwmuseum; leden zijn: prof. ir. M. Bol, dr. ir. J. F.
van Oosten Slingeland, ir. J. Th. Overbeek en
ir. E. Reinders.
Diverse aangelegenheden
Op 15 september 1972 kwam de Commissie
Meerjarenplan Bosbouw voor de eerste maal bijeen
onder voorzitterschap van prof. dr. Th. L. M. Thurlings. De Commissie werd geïnstalleerd door de
voorzitter van het Bosschap, jhr. mr. D. A. W. van
Tets van Goudriaan. In zUninstaliatierede herinnerde de heer Van Tets van Goudriaan er aan hoe
na de StudiekringbUeenkomst van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging op 13 november
1970 behoefte bestond aan verdere studie met
betrekking tot mogelijke bos uitbreiding in Nederland. Na overleg met het Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging had het
Bestuur van het Bosschap zich bereid verklaard
de Commissie Meerjarenplan Bosbouw in het leven

De 46e voorjaarsbijeenkomst en 48e najaarsvergadering

Op 28 en 29 april 1972 werd te Leersum/Amerongen de voorjaarsbIjeenkomst georganiseerd. De

Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging was
deze dagen te gast op het landgoed "Amerongse
Berg", eigendom van de Beleggingsmaatschappij
Unitas. De excursies stonden onder leiding van

ir. A. A. Bonnema van 't Schoutenhuis. De bijeenkomst werd uitvoerig verslagen in het tijdschrift
jaargang 44 nr. 6, juni 1972 pagina 146-147.
In verband met het 25-jarig bestaan van het
Bosbouwproefstation werd in het najaar alleen een
ledenvergadering gehouden. De excursies georganiseerd door het Bosbouwproefstation boden
voor vele leden ruime compensatie voor het achterwege blijven van een "eigen" excursie.
België excursie

te roepen.

Op 25 en 26 mei maakten vele leden van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging op
uitnodiging van de Vlaamse Bosbouw Vereniging

-

de excursie mee naar Vlaanderen.

Op 13 november 1972 richtte een zware storm

zeer grote vernielingen aan ,in de bossen met name

in noord-oost Nederland. Het herstel van de schade,
vooralsnog beperkt tot de ruiming van het gestreken hout werd zeer voortvarend aangepakt.
De werkzaamheden kanden nog in hetzelfde jaar
op vrij grote schaal beginnen. Reeds op 15 december
1972 werd door de Minister van Landbouw en
Visserij het "besluit bijdragen ruimingskosten storm-
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Bezoeken werden gebracht aan het Hallerbos,
aan de populierenbossen in de omgeving van

Lommel en aan het Staatsbos te Raveis. Uitvoerig
is deze geslaagde excursie, waarin prof. dr. ir.

M. van Miegroet een belangrijk aandeel had, beschreven in het tijdschrift jaargang 45, nr. 3, maart
1973, pagina 104-106.
Ir. A. D. Verhoeff

