Jaarverslag 1968 der Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging

Het ledental
In het jaar 1968 ontvielen door overlijden ons de
leden: Ir. F. W. Malseh, L. van Heek jr., en ir.
J. J. MooU.
AJs lid bedankten:
ir. J. W. Hudlg, J. H. van Leeuwen, dr. J. C. Derksen,
ir. J. A. Eshuis, E. van Heek, mevrouw E. van HeekKoek, mejuffrouw B. Th. W. BIUdenstein, R. W. Ledeboer, W. Leclerq, baronesse E. van Oldeneel tot 01denzeel, mevrouw J. B. H. van Heek-Jansen, ir. W.
HeU, dr. W. Boerhave Beekman.
Als donateur bedankte:
N.V. 'De Sprengenberg'.

dr. ir. J. van Soest - vice-voorzitter
ir. J. F. A. Molenaars - 2e secretaris.
In de vacature, die ontstond door het periodiek aftreden van ir. R. Koster. werd in de najaarsverga-

dering gekozen jhr. C. L. H. van Vredenburch, zodat
het bestuur vanaf oktober 1968 was samengesteld
als volgt:
prof. dr. ir. G. Hellinga - voorzitter
ir. J. Sipkens - secretaris
jhr. C. L. H. van Vredenburch - penningmeester
dr. Ir. J. van Soest - vice-voorzitter
ir. J. F. A. Molenaars - 2e secretaris

Het tijdschrift
Op de najaarsvergadering werd ir. J. F. Wolterson
herbenoemd en werd als zesde lid benoemd ir. J. L.
Guldemond. De samenstelling van de redactie van
het tijdschrift was dientengevolge vanaf 10 oktober

Als nieuwe leden traden toe:

1968:
ir. J. F. Wolterson - voorzitter

ir. G. J. Geerling, ir. J. v.d. Burg, Ir. W. Z. v.d. Meer,
J. Noest, H. L. v. Kuilenburg, E. H. KrUger, J. C. M.
v. Iersel, jhr. mr. W. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer,
drs. Ph. v. d. Breggen, mejuffrouw ir. M. G. Goosen,
ir. B. T. Bosman, R. baron van Boetzelaer.
Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal
leden en donateurs per 31 december 1968 resp. 274
en 61 (totaal 335) tegenover 278 en 62 (totaal 340)
per ultimo 1967.

ir. J. L. Guldemond - secretaris
ir. F. W. Burger,
ir. M. Bol,
ir. J. T. M. Broekhuizen,
Ir. D. Sikkel - leden.
De omvang van het tUdschrift bedroeg 470 pagina's
(1967: 526 pagina's).

De contributie

f

In de contributieregeling kwam geen wUzlglng. De
contributies bleven vastgesteld op f 32,50 per jaar
voor leden en f 12,50 per jaar voor echtgenoot-leden.
De minimum donatie voor donateurs bleef vastgesteld
op f 40,- per jaar.
Het bestuur

c

In de abonnementsprijzen kwamen geen wijzigin-

gen; deze bleven:

f 25,- voor een normaal abonnement;

20,- voor een abonnement t.n.v. een persoon die
een middelbare rang in de bosbouw bekleed;
f 15,- voor een abonnement t.n.v. een studerende.
BelangrUke financiële steun voor het tUdschrift was
de honorering van 60 pagina's van algemeen voorlichtend karakter door het Staatsbosbeheer à f 100,-

per pagina en de bijdrage ineens van het Bosschap
ad f 1.000,-.
Najaar 1968 heeft de redactie plannen uitgewerkt
tot een volledige vernieuwing van de vorm van het

Het bestuur was in 1968 tot de najaarsvergadering
als volgt samengesteld:
prof. dr. ir. G. Hellinga - voorzitter
ir. J. Sipkens - secretaris
ir. R. Koster - penningmeester
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tUdschrift, waardoor de leesbaarheid zal toenemen.
De nieuwe vorm gaat in met jaargang 41 (1969).

Studiekringcommissie

Commissie tot advies van het Bestuur

In 1968 was de samenstelling van de Studiekring-

In deze door het bestuur ingestelde commissie
namen zitting: ir. H. A. van der Meiden, ir. J. F. A.
Molenaars en dr. Ir. J. van Soest.

commissie:

Ir. G. Memelink - voorzitter
ir. J. J. Mooij - secretaris
Ir. A. van Maaren,
ir. C .P. van Goor - leden
ir. J. F. A. Molenaars - lid-bestuursvertegenwoordiger.
Op 21 maart 1968 werd in 'Royal', Arnhem de 18e
bijeenkomst van de Studiekring georganiseerd, gewijd aan het onderwerp 'Wijde plantverbanden'. Ir.
L. Oldenkamp leverde in een preadvies 'Houtteelt-

J. W. Zaaijer leden, bracht een eindrapport uit.

kundige grondslagen bij de toepassing van grotere
plantafstanden bij naaldhout' de algemene beschou-

In het Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1968 jaargang 40, nr. 7/8, p.p. 287-288 is het verslag

wing, terwIJl een vIJftal co-referenten korte uiteenzettingen gaven:
de heer H. J. Gerritsen over 'Plantsoen';
ir. W. E. Meijerink over 'Ecologische aspecten';
ir. P. J. Faber over 'Groeiverwachting van groveden
en fijnspar';

opgenomen.

ir. P. H. M. Tromp over 'Machinaal planten en chemische bestrijding van onkruid';

ir. M. Bol over 'Kosten en opbrengsten bij verschil·
lende plantverbanden van groveden'.

Gespreksgroep "Aanpassing bestaande bossen aan
de recreatieve behoeften"

Deze door de Studiekring ingestelde gespreksgroep:
prof. dr. ir. G. Hellinga (voorzitter), ir. W. A. Dieleman
(secretaris), ir. C. P. van Goor, ir. P. Tideman en ir.

Gespreksgroep "Afzet hout van groveden"
Deze eveneens door de Studiekringcommissie in-

gestelde gespreksgroep: ir. J. Sipkens (voorzitter),
ir. M. Bol, J. Derckx, ir. A. G. Gerritsen en ir. C. J.
Stefels, leden, bracht eindrapport uit, wat in Ne-

derlands Bosbouw Tijdschrift 1968, jaargang 40, nr.
7/8, p.p. 275-286 werd gepubliceerd.

Het preadvies van ir. L. Oldenkamp en een samenvatting van de discussie zijn gepubliceerd in het

Nederlands Bosbouw Tijdschrift mei 1968, 40e jaargang nr. 5 p.p. 186-206.
Redactiecommissie voor Publikaties
De redactiecommissie voor publikaties was in

1968 als volgt samengesteld:
ir. J. Sipkens - voorzitter
jhr. mr. J. E. M. van Nispen tot Pannerden - secretaris
ir. C. F. Lekkerkerker,
ir. J. L. Guldemond,
ir. P. N. Ruige - leden.
Dankzij een subsidietoezegging van de Koninklijke

Nederlandsche Heidemaatschappij ad f 10.000,kon besloten worden tot het uitgeven van het boek
'Bosbescherming'. Het PUDOC te Wageningen
zal behalve de eindredactie ook de uitgave voor zijn
rekening nemen. Voorjaar 1969 wordt met het verschijnen van deel I gerekend. Dr. D. Burger Hzn.
werd bereid gevonden een boekje over de bosbouw
in Nederland te schrijven. De vereniging zal het
zelf uitgeven, waarschijnlijk voorjaar 1969.
Kascommissie

Ingaande 16 mei 1968 werd door aftreden van ir.

Gespreksgroep "Industrieel gebruik van Inlands hout"
Deze door het bestuur ingestelde gespreksgroep,
bestond uit de heren: dr. ir. J. van Soest (voorzitter),
ir. G. Memelink (secretariS) en F. Bloemendaal,
G. J. LaurIjssens, ir. H. A. van der Meiden, dr. ir.
J. F. van Oosten SI ingeland, Ir. D. Sikkel, B. Stel,
mr. A. van Straaten, mr. A. Y. Wieberdink en mr.
W. A. G. Timmermans: vertegenwoordigers van
houtproducenten en houtverwerkende industrie.
De commissie produceerde eind 1968 een voorlopig

rapport; dit werd aan het Bosschap ter beschikking
gesteld ter verwerking in het op te stellen rapport
van de Structuurcommissie van het Bosschap.
Vertegenwoordigingen

De vertegenwoordigers van de vereniging in verschillende organen, commissies e.d. waren:

In de Nationale Populierencommissie: ir. W. A. DieIeman
In de Bosbouwvoorlichtingsraad: ir. J. C. E. C. N. van
Florenstein Mulder
In de Raad van Bijstand van de Stichting Nationaal Natuurfonds: dr. ir. J. van Soest
In het Comite Nationale Boomfeestdagen: dr. ir.
J. de Hoogh

J. H. Wiersma en benoeming van ir. J. J. Westra

In de contactcommissie voor Natuur- en Land-

de samenstelling van de kascommissie:

schapsbescherming: dr. ir. J. van Soest
In de commissie Public Relations van het Bosschap:
jhr. C. L. H. van Vredenburch

ir. P. N. Ruige
ir. A. H. Druijff
ir. J. J. Westra.
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In de Structuurcommissie van het Bosschap:
ir. J. J. Mooij en ir. J. Sipkens
In de werkgroep 'Bosbeheer' van het Bosschap:
ir. J. J. Mooij
In de werkgroep 'Afzet' van het Bosschap: ir. J. Sipkens

dadigheid. De excursies stonden in het teken van
de financiële uitkomsten van de particuliere bosbouw,
Een kort bezoek aan de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool onder leiding van ir. Jurriaanse,
completeerde het bezoek aan Frederiksoord.
De 44e Najaarsbijeenkomst op 10 en 11 oktober 1968

Statuten van de vereniging en voortzetting na
30 september 1968
Op de in oktober 1967 door de algemene ledenvergadering aangenomen statuten werd d.d. 9 april
1968 Koninklijke Goedkeuring verkregen.
Bij acclamatie besloot de algemene ledenvergadering
d.d. 16 mei 1968 de vereniging voort te zetten voor
het tijdvak 1 oktober 1968 tot en met 30 september
1997.
Bijzondere werkzaamheden van het Bestuur
- Op uitnodiging van het Bosschap was het bestuur vertegenwoordigd op een audiëntie van de Mi-

nister van Financiën op 21 maart 1968.
Doel van het bezoek aan de Minister was, deze op

de hoogte te stellen van de zorgelijke financiële situatie van het Nederlandse bosbedrijf en begrip te
vragen voor het verlangen tot daadwerkelijke regeringshulp voor de particuliere bosbouw.
- Het bestuur heeft zich schriftelijk tot de Minister van Landbouw gewend met het verzoek te
mogen worden gehoord, alvorens eventueel zou
worden besloten tot een reorganisatie van het 805-

bouwproefstation. Geantwoord werd, dat weliswaar
het landbouwkundig onderzoek wordt gereorganiseerd,
doch dat het Bosbouwproefstation buiten die reorganisatie blijft.
- Het bestuur heeft zich schriftelijk tot de directeur
van het Staatsbosbeheer gewend met het verzoek
te willen bevorderen dat de bosstatistiek wordt voortgezet en dat met het opstellen van 009st- en afzet-

statistieken voor Nederland wordt begonnen.
De 42e Voorjaarsbijeenkomst op 16 en 17 mei 1968
De 42e voorjaarsbijeenkomst werd te Frederiksoord
in het recreatiecentrum 'Adelhof' gehouden.
Na de ochtendvergadering - een uitvoerig verslag

verscheen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift
1968, jaargang 40, nr. 7/8, p.p. 270-274 - was het
gezelschap 's middags de gast van de heer en mevrouw Van Daalen op het landgoed 'Berkenheuvel'
bij Diever.
Ir. F. W. Wessels, directeur van de Maatschappij
van Weldadigheid, die het bezoek aan 'Berkenheuvel'
mede had voorbereid, ontving op 17 mei de deelnemers aan de excursies naar 'het Sterrebos' en naar
'Boschaard' • beide behorend tot de bezittingen

van de 150 jaar bestaande Maatschappij van Wel294

De bijeenkomst werd in hotel Montferland temidden

van de bezittingen van de 'Stichting tot Instandhouding
van de Goederen en Rechten van het Huis Bergh'
gehouden.
Na de ochtendvergadering op 10 oktober ontvingen de directeur van de stichting, de heer J. H. A.
van Heek en de dames A. van Heek-van Wulfften
Palthe en J. van Heek-Töwe de deelnemers op kasteel Bergh.
Op de late namiddag van 10 oktober en In de ochtend van 11 oktober werden excursies gemaakt onder leiding van de heer Van Heek en rentmeester
G. J. Vriesen naar verschillende uit houtteeltkundig
- en houtproduktie - oogpunt interessante vergelükingsobjecten.

De middagexcursie op 11 oktober werd besteed
aan een bezoek aan de zagerü Lonneker van de Ko-

ninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij o.l.v.
ir. J. Sipkens.
Voor een uitvoerige verslaglegging van de najaarsbijeenkomst zij verwezen naar het Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1968, jaargang 40, nr. 11, p.p. 427
t.e.m. 436.
Ir. J. Sipkens

