Mededelingen van de Koninklijke·
Nederlandse Bosbouw Vereniging
OPENINGSREDE VAN DE WAARNEMEND-VOORZITTER
IR A. STOFFELS, GEHOUDEN OP DE 3ge VOORJAARSVERGADERING VAN· DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE
BOSBOUW VERENIGING OP 20 MEI 1965 TE ELBURG
Ook in het tijdvak van Onze vorige vergadering en nu heeft onze vereniging
gevoelige verliezen geleden. Mag ik u verzoeken van uw stoelen op te staan.
In dit tijdvak zijn vier van onze leden heengegaan. Het waren de heren J. G.
Jordaan te Haaksbergen, C. v. d. Koppel te Bussum, J. H. Memelink te Doorwerth en ir J. D. Wassink te Zeist. Ik moge u verzoeken enkele ogenblikken
stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan deze vier leden.
Ik dank u zeer.
Bij de opening van de laatste najaarsbijeenkomst heb ik u gezegd, dat het
eentonig werd steeds te betogen, dat de financiële toestand in de bosbouw
moeilijk is. Ik zal dit thans niet weer doen, waaruit u niet mag afleiden, dat
er een wijziging of zelfs iets van een kentering is opgetreden.
Het Bosschap heeft zich - zoals u bekend is - geruime tijd geleden tot
de Ministers van Landbouw en Visserij, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Financiën gewend met het verzoek een bijdrage te willen verlenen
van f 60 per jaar en per hectare van voor het publiek opengestelde bossen.
Op onze laatste vergadering kon ik u mededelen, dat een interdepartementale
commissie was samengesteld om de regering van advies te dienen over dit
adres en dat de commissie haar werkzaamheden had aangevangen. Ik mocht
de aandacht er op vestigen, dat het hier in verschillende opzichten een moeilijke en ingewikkelde materie betrof maar niettemin sprak ik de hoop uit, dat
de commissie er in zou slagen spoedig een advies uit te brengen. Thans is
bekend, dat dit advies inderdaad is uitgebracht. Voor de spoed, waarmede
deze commissie heeft gewerkt, hebben wij aUe lof.
Niet bekend is, wat dit advies van de commissie inhoudt. Bij de behandeling
van de begroting 1965 van het Ministerie van Landbouw en Visserij in de
Vaste Commissie van Landbouw en Visserij echter is de Minister naar de
stand van zaken gevraagd. De Minister heeft hierop geantwoord, dat hij niet
wilde zeggen, dat het Bosschap in aUe opzichten zijn zin zal krijgen, maar dat
de zaak op zichzelf welwillend wordt bekeken. Wij dienen thans de beslissing
van de regering af te wachten.
De internationale ontwikkeling binnen het kader van de Europese Economische Gemeenschap gaat voort. Het is u bekend, dat de Commissie van de
E.E.G. aan de Raad van Ministers een rapport heeft uitgebracht over de
coördinatie van het bosbouwbeleid in de deelnemende landen. De Raad van

280
Ministers heeft dit rapport thans in studie. Een groep is gevonnd om deze
studie voor te bereiden. De groep is reeds éénmaal in Brussel bijeen geweest.
In de maand juni zal de groep nog tweemaal bijeenkomen.
In werkgroepen, ingesteld door de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap wordt voortgegaan met de bestudering van zaken betreffende zaden en plantsoenen, het meten en indelen van hout, de vrije vestiging
en het vrij verrichten van diensten en de bos- en houtstatistiek.
Het Zesde Wercldbosbouwcongres zal in het jaar 1966 in Madrid worden
gehouden en wel in de maand juni.
Voorts zal de Europese Bosbouwcommissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties in het voorjaar van 1966 bijeenkomen.
Het verheugt ons allen, dat twee van onze leden een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Ik wens onze leden ir J. H. van Tuil en ir L. C.
Geerling hartelijk geluk met hun benoeming tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Ons lid, prof. dr M. F. Mörzer Bruijns houdt hedenmiddag
zijn inaugurele rede in de aula van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Over onze vereniging zelf kan ik kort zijn. Vele nieuwe leden en donateurs
traden toe en ik heet hen hier van harte welkom. Hoewel men zou moeten
aannemen, dat hierdoor de financiële basis wat sterker zou worden, zijn er
andere zaken, die dit weer te niet zullen doen. Met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren onderhouden wij vriendschappelijke betrekkingen en
er is niets, dat er op wijst, dat deze verhouding zich in de toekomst zal wijzigen. Na rijp beraad en in een volkomen openheid van gedachtenuitwisseling
met ons bestuur is deze vereniging echter tot de conclusie gekomen, dat het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift voor haar leden niet van een zodanig belang
is, dat dit de financiële offers, door haar te brengen, rechtvaardigt.
Met deze korte beschouwingen over de bosbouw en onze vereniging verklaar ik de 3ge voorjaarsvergadering voor geopend.
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DE 39ste VOORJAARSBIJEENKOMST
OP 20 EN 21 MEI 1965
In de tegenwoordige ontwikkelingsfase van Nederland, waarbij men aan
ieder stukje grond het liefst diverse bestemmingen tegelijk zou willen geven,
is ook in de bosbouw het "multiple-use" een modem begrip geworden; naast
houtproductie zijn sterk naar voren getreden de natuurwetenschappelijke
betekenis en de recreatieve waarde van het bos; de laatstgenoemde functie
dient daarbij dan ruim te worden gezien, dat wil zeggen ook indirect in de zin
van de landschappelijke verzorging. De voorjaarsexcursie was aan de synthese
van deze verschillende functies van het "groen" in Nederland gewijd en viel
te verdelen in drie onderdelen:
- de beplantingen in de polder Oostelijk-Flevoland langs het Veluwerandmeer en de oever-voorzieningen ten behoeve van de recreatie aldaar;
- de tracering en landschappelijke beplanting van de rijksweg HarderwijkZwolle;
- de boswachterij Nunspeet van het Staatsbosbeheer, met name de recreatieve ontsluiting en de aanleg van de Petersom Ramringweg, alsmede
de aanleg van de Zandenplas.
Op donderdagmorgen was het Paviljoen van de Rivièra-camping aan het
Veluwe-randmeer nabij Elburg het verzamelpunt. De vergadering, waarbij ±
65 personen aanwezig waren, werd geleid door de vice voorzitter ir A. Stoffels. Aan het einde van dit verslag worden de belangrijkste feiten uit de
vergadering vermeld. Na deze ochtendvergadering werd een woord van welkom gesproken door de directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, dr W. M. Olto, waarbij de aanwezigen, die op dit staatsrechtelijk
bijzondere stukje Nederland te gast waren, door de landdrost een kopje koffie
werd aangeboden. Voorts was aanwezig ir M. Klasema van de Dienst Zuiderzeewerken.
Ir J. L. F. Overbeek, bosbouw-consulent bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, hield een inleiding tot de middag-excursie ').
Aan de hand van kaarten werd getoond, hoe men zich de ontwikkeling
denkt van de recreatie en welke voorzieningen men daartoe treft langs de
oevers van het Veluwe-randmeer en aan de polderzijde van Oostelijk Flevoland binnen de dijk. Voorts gaf de spreker een korte uiteenzetting over de
landschappelijke beplantingen en de bebossingen in de nieuwe polder. Aan
de hand van de uitgereikte overzichten over de reeds tot stand gebrachte en
nog geprojecteerde groenvoorziening, komt men wel onder de indruk van de
bijzondere aandacht die deze zaak krijgt ten behoeve van de "leefbaarheid"
voor de eigen bevolking en in verband met de recreatie. Het blijkt dat reeds
als bos aanwezig is ± 2700 ha en geprojecteerd ± 6145 ha. Indien men bij
deze bosoppervlakte nog optelt andere "recreatie-terreinen als sportvelden,
kampeerterreinen, stranden en visvijvers, alsmede reservaten als vogelweiden
*) De gehouden inleidingen worden achter dit verslag aangetroffen.
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en -eilanden", dan komt men op cijfers van respectievelijk 3420 ha en 7400
ha.
Na de ochtend bijeenkomst werd geëmbarkeerd in een rondvaartboot, die
aan de steiger van de "camping" lag gemeerd. Na enige strubbelingen over
niet aanwezige spiritualiën en een desbetreffende bevoorrading ad-hoc, kon
de ntiddagboottocht een aanvang nemen. Aan boord werden lunch-pakketten
uitgereikt en exploiteerde het bestuur een drank winkeltje.
Ir Overbeek gaf toelichting op het zichtbare en soms onzichtbare. Aan
buitendijks opgespoten zandstranden is nu aanwezig tussen Harderwijk en

Roggebotsluis een lengte van 10 km met een oppervlakte van 40 ha, exclusief kampeerterreinen. Van deze laatste werd een fraai, goed ingericht terrein
bezocht, namelijk de Flevo-"camping" nabij Harderwijk, alwaar de exploitant
het gezelschap zeer gastvrij ontving met een kopje koffie, waarbij hij een
toelichting gaf op de exploitatie van het kampeerterrein. Bij de terugvaart
werd om één van de vogelbroed-eilanden gevaren.
Na terugkomst aan de wal reden de deelnemers naar Nunspeet, alwaar in
Hotel Ittman een geanimeerde borrel en diner plaatsvonden.
Na afloop werden inleidingen gehouden door ir K. E. Huizinga en dr G.
Sissingb over de excursies van de tweede dag.
Ir Huizinga gaf een uiteenzetting over het werk, dat door Staatsbosbeheer
samen met Rijkswaterstaat was verricht bij de tracering en de wegaanleg zelf
om een landschappelijk aantrekkelijke oplossing te vinden voor een op zichzelf zeer bedenkelijke wegdoorsnijding van een fraai natuurschoongebied.
Daarnaast is er wat gedaan voor de recreatie, althans in de zin van het leiden
van het verkeer naar deze objecten. Aan de weg zijn - het is ook nog een
vrij nieuwe visie - voorts picknickplaatsen gemaakt. Het standpunt, dat
dergelijke voorzieningen gevaar voor het verkeer opleveren, wordt langzamerhand verlaten, omdat blijkt dat rustplaatsen juist de veiligheid dienen.
Dr Sissingh gaf een kort historisch overzicht van het ontstaan van de
Staatsboswachterij Nunspeet uit de samenvoeging van diverse particuliere
bezittingen, zoals "Zandenbos", "Ronde Huis", Belvédèrebos, Hendrikszand, Zuiderbos enz. De huidige boswachterij is ± 1500 ha groot. Merkwaardig is de ontwikkeling van de recreatie en daarmede de verandering van
de inzichten omtrent de behandeling van het bos. Alhoewel het bosbedrijfsplan dateert van 1959 is het daardoor nu reeds geheel verouderd. Van de
oorspronkelijk als productiebos beschouwde 1300 ha kan nu nog slechts
850 ha als zodanig worden gezien. Voor de productief ingestelde bosbouwer
is het een "troost" bij dit alles, dat toch een samengaan met recreatie mogelijk
is door de verschillende instelling: de recreant mijdt het dichte bos en zoekt
de randen, terwijl de bosbouwer het bos zoekt en de randen mijdt! De enorme
toeloop van bezoekers, vooral daar waar men aantrekkelijke punten heeft
gemaakt, zoals de Zanden plas, plaatst de beheerder voor geheel nieuwe problemen. Hoe dienen plaats en vorm van een plas te zijn, toevoerwegen, parkeerplaatsen, waterzuivering, verhouding water-strand, toelaatbare dichtheid
van het publiek enz. Naast het recreatieve gedeelte is er een complex dat
door zijn ontsluiting met een verharde weg weliswaar dienstbaar is voor de
recreatie, doch waar overigens het bos als productiebos kan worden beschouwd. Tenslotte is er nog een voor het publiek niet toegankelijk rustgebied voor het roodwild van ongeveer 90 ha, waar ernstige schade aan de
houtopstand onvermijdelijk is.
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Bij de excursies op de tweede dag werd des morgens met onderbreking
voor een kopje koffie in hotel "de Vale Ouwe" het traject van de nieuwe
rijksweg van Harderwijk tot 't Harde per, bus bezocht, waarbij toelichting
werd gegeven op al datgene, dat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is
gedaan tot verfraaiing van dit weg-parcours.
Een van de uitstapplaatsen was de Zandenplas, alwaar ir J. W. Zaayer het
een en ander vertelde over deze recreatie-spartel plas, welke steeds is beschouwd als een proef en ook de fouten van een experiment vertoont. Belangrijk zijn de ervaringen, die men bij deze eersteling opdoet. Zo is de
watervervuiling probleem numero één. Men denkt aan Of water inpompen,
bf water uitpompen bf koper-toevoeging, maar dit laatste beïnvloedt alleen
maar de algengroei. De verhouding zand : water als 2V2 : 1 blijkt niet goed:
de waterhoeveelheid is veel te klein. Verder is gebleken, dat men de toevloed
van het publiek moest reguleren door middel van de parkeergelegenheid.
Na de lunch in de schaapskooi van restaurant "d'Ouwe Stee" te Vierhouten werd een uiteenzetting gegeven door de heer P. L. van Steenveldt,
directeur van de Recreatiegemeenschap "Midden- en Noord-Veluwe" en
secretaris van de Gelderse Recreatie-Stichting "Veluwerandmeer", over
het werk van genoemde stichtingen. Het paste uitstekend in het kader van
deze dagen om te vernemen hoe de Stichting de recreatie-ontwikkelingsplannen op de Veluwe van Elburg tot Renkum en van Nijkerk tot Voorst
wil gaan coördineren. Na afloop werden nog enige vragen gesteld.
De middag was verder gewijd aan de boswachterij Nunspeet; de excursie
stond, onder leiding van dr G. Sissingh met assistentie van de heer J. Ph. Dhont
De zandweg van Vierhouten naar de boswachterij, die door militair vervoer
in zéér slechte toestand verkeert, werd nog dezelfde morgen op verzoek van
Staatsbosbeheer in opdracht van de genie door de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij gefatsoeneerd. Door dit "teamwork" kon de verharde
toeristische autoweg door de boswachterij per bus worden bereikt.
Er werden enkele zéér fraaie bosbeelden getoond, zoals een 40-jarige
grovedennen-opstand "selectie A" (vak 35 b), een reeds behoorlijk ontwikkelde douglasverjonging onder oude groveden (vak 35 hl, een thans 6 jaar
oude natuurlijke verjonging van douglas onder oude fijnspar en douglas (vak
39 e).
Nabij de boerderij "Nieuw Soerel", ± 7 ha groot, die een andere bestemming gaat krijgen in de recreatieve sfeer, gaf ir P. H. M. Tromp een demonstratie met enige nieuwe werktuigen. In de eerste plaats een plantmachine,
die zonder grondbewerking plant in open grond, waarbij de grasvegetatie,
die tevoren is doodgespoten, 'alleen wordt "opengelegd" met een bosploegjo
ervoor (Fiat-trekker 20 PK). Deze plantmachine is geschikt voor landschappelijke, beplantingen (singels), bijvoorbeeld langs wegen in ruilverkavelingen.
Verder zagen we de landrover met spuitboom of spuit-"geweren": cr is een
"bordes" buiten aan de auto, waarop de man kan staan, die de spuitboom
vasthoudt. Ook werd nog getoond de voor stobben terrein bedoelde bosploegplantmachine met één plant-element achter een 50 PK-trekker. Voorts werd
gedemonstreerd het inwikkelen van plantsoen in een koe-dek, waarmee men
1200 stuks loofhout en 2000 à 3000 stuks ,naaldhout kan meenemen op de
plantmachine.
Door het Staatsbosbeheer werd bij de Petersom-Ramringweg buiten thee
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geserveerd, waarna langs een "voetspoor" en langs genoemde verharde weg

een wandeling werd gemaakt. Merkwaardig is dat tengevolge van deze verharding met asfalt (110° C bij het storten) infectie is ontstaan met de "vuurtjes"-zwam, Rhizina undulata, waardoor langs de weg sterfte in de Corsicaanse
den gaat optreden.
De middag-busexcursie - en daarmede de voorjaarsbijeenkomst - vond
zijn einde bij hotel Ittmann te Nunspeet.
-

-

-

Uit de algemene vergadering zijn de volgende feiten te vermelden:
de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd; in de nieuwe
notulencommissie worden benoemd drs G. J. den Hartogh, ir J. J. Mooy
en ir G. W. Mulder;
door het bestuur werd medegedeeld, dat de excursie naar Engeland
definitief is vastgesteld op 3-10 oktober 1965;
in de afgelopen periode ontvielen ons de leden J. G. Jordaan, C. v. d.
Koppel, J. H. Memelink en ir J. D. Wassink;
voor het lidmaatschap bedankten dr R. W. Becking, ir H. J. A. Hendrikx,
ir W. Rolvink en mevrouw E. van Vloten-Perrin;
als nieuwe leden traden toe ir L. Oldenkamp, mej. ir C. C. Hänisch ten
Cate, ir J. A. Lasschuit, ir N. A. den Hartag, mr B. van Vloten, mej. mr .
J. M. van Vloten, ir J. A. Hendrikx, P. C. Beunis, mevrouw A. de VriesEras, drs J. J. Krabbe, ir E. J. Heiderna, mevrouw M. E. BirkenhägerJanse en ir J. L. Guldemond;
als donateur trad toe de Stichting Industriehout van de Vereniging van
Ned. Papierfabrikanten;
de Redactie-commissie voor het tijdschrift deelt mede dat, als gevolg van
de opzegging door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren van de
inzake het tijdschrift bestaande samenwerking, in de komende tijd cen
diepgaand beraad over het tijdschrift nodig zal zijn;
de Studiekring-commissie deelt mede, dat het bestuur zich na het aftreden
van prof. Kools en ir v. d. Meiden als volgt heeft samengesteld: ir G.
Memelink, voorzitter, ie J. T. M. Broekhuizen, secretaris, ir J. S. van
Broekhuizen, ir C. P. van Goor en ir A. A. C. van Leeuwen, leden;

-

-

dat een bijzondere activiteit van de Studiekring plaats vond op 13 april
1965 te Amersfoort, alwaar ir Stoffels het onderwerp "De Bosbouw en
de E.E.G." behandelde; daarna volgde een voorbereide discussie, waartoe
door het bestuur personen waren uitgenodigd;
dat de Studiekringdag 1966 als titel zal dragen "Bosplantsoen", waarbij
prae-adviezen zullen worden uitgebracht door ir R. Koster, ir C. P. van
Goor, ir H. A. v. d. Meiden en ir F. W. Burger. Als discussieleider zal
optreden ir C. Dorsman, directeur van het Proefstation voor de Boomkwekerij;
de Redactie-commissie voor Publicaties deelt mede, dat het vrijwel zeker
is, dat nieuwc mogelijkheden zijn gevonden om te komen tot uitgifte van
de publicatie bosbescherming; dat de pogingen om te komen tot de nieuwe
uitgave van "Forestry in the Netherlands" nog steeds niet met succes
zijn bekroond;
de rekening en verantwoording van de geldmiddelen 1964 werd goedgekeurd;
de vergadering keurde de balans per 31 december 1964 en de begroting
1965 goed;
,
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in plaats van ir J. T. M. Broekhuizen werd tot lid van de Kas-commlssie
benoemd ir J. H. Wiersma, zodat de Kas-commissie thans is samengesteld uit de leden ir P. C. van de Weerd, ir J. F. Wolterson en ir J. H.
Wiersma;
in de vacature, ontstaan door het overlijden van dr H. van Vloten als
voorzitter van de Redactie-commissie van het tijdschrift, werd ir J. F.
Wolterson benoemd;
in de vacature, ontstaan door het overlijden van dr H. van Vloten als
voorzitter van het bestuur, werd benoemd prof. dr G. Hellinga;
de najaarsbijeenkomst in 1966 zal, in verband met de excursie naar
Engeland, tot één dag worden beperkt en is vastgesteld op vrijdag 29
oktober 1965.
A. A. C. van Leeuwen, Secretaris.

JAARVERSLAG 1964
In het jaar 1964 ontvielen ons de leden C. Bos, J. G. Jordaan, C. van de
Koppel, dr. J. A. van Steijn en dr. H. van Vloten.
Er waren geen opzeggingen van het lidmaatschap. Als nieuwe leden
traden toe: ir. J. v. d. Bos, ir. P. J. Faber, ir. S. P. W. Franses, J. Gremmen,
mejuffrouw ir. C. G. Hänisch ten Cate, ir. L. Oldenkamp, mejuffrouw
J. J. M. H. Oudemans, ir. P. H. Pels Rijcken. Als nieuwe donateur trad toe
de N.V. Land- en Bosbouwmaatschappij "De Sprengenberg".
Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal leden en donateurs per
31 december 1964 achtereenvolgens 277 en 25, dit is totaal 302 tegenover 274 en 24, dit is totaal 298 per ultimo 1963. Aldus in 1964 wederom
een bescheiden stijging.
De contributie
Overeenkomstig het besluit 'van de algemene ledenvergadering van 18
oktober 1963 bleven de kosten van lidmaatschap gehandhaafd op f 25,per jaar en die voor zogenaamde dubbel-leden (met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren ) en echtgenoot-leden op f 10,- per jaar.
Ook de minimum-contributie van f 30,- van donateurs onderging in 1964
geen wijziging.
.
Het bestuur
Het hestuur was aanvankelijk als volgt samengesteld: dr. H. van Vloten,
voorzitter; ir. A. A. C. van Lee~wen, secretaris; ir. R. Koster, penningmeester; ir. A. Stoffels, vice-voorzitter en ir. L. W. WiJmes, 2e secretairs.
Door het overlijden op 15 oktober 1964 van dr. H. van Vloten ontviel
het bestuur zijn voorzitter. In de aldus ontstane vacature werd in 1964 niet
meer voorzien.

In verband met het periodiek aftreden van ir. L. W. WiJmes als 2e secretaris van het bestuur, werd op de najaarsvergadering op 22 oktober 1965 te
Winterswijk als zodanig benoemd dr. J. van Soest. Dientengevolge was het
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bestuur daarna als volgt samengesteld:
, . , . . , voorzitter;
ir. A. A. C. van Leeuwen, secretaris; ir. R. Koster, penningmeester; ir.

A. Stoffels, vice-voorzitter en dr. J. van Soest, 2e secretaris.

Het tijdschrift
Door het overlijden van dr. H. van Vloten ontstond eveneens een vacature
in de functie van voorzitter van de Redaktie van het Tijdschrift. In de aldus
ontstane vacature werd in 1964 niet meer voorzien.

In de najaarsvergadering werd ir. M. Bol, periodiek aftredend als lid
herkozen, zodat de redaktie-cÏmmissie daarna als volgt was samengesteld:
... . , voorzitter; ir. F. W. Burger, secretaris; ir. M. Bo],

ir. J. T. M. Broekhuizen en ir. A. J. Grandjean, leden.
De omvang van het tijdschrift in 1964 bedroeg 369 bladzijden, tegenover
397 bladzijden in 1963.
De advertentiekosten bleven gelijk. Ook de abonnementskosten bleven
ongewijzigd, ofschoon de drukkosten een belangrijke stijging ondergingen.
De honoraria voor het tijdschrift zijn verhoogd van f 5,- tot f 7,50 per
pagina voor artikelen en van f 3,- tot f 5,- voor referaten.
De met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren bestaande samenwerking inzake het tijdschrift werd in 1964 op dezelfde voet voortgezet.
Commissies

De samenstelling van de Studiekring-commissie bleef ongewijzigd; als
volgt: prof. dr. J. F. Kools, voorzitter; ir. J. T. M. Broekhuizen, secrctaris;
ir. J. S. van Broekhuizen, ir. A. A. C. van Leeuwen en ir. H. A. van der
Meiden, leden.

In verband met ziekte van prof. dr. J. F. Kools, werd het voorzitterschap
waargenomen door ir. H. A. van der Meiden.
Op 21 februari 1964 organiseerde de Studiekring-commissie te Utrecht
een Studiekringdag, gewijd aan het onderwerp "Ziekten en plagen in de
Nederlandse bossen". Als prae-adviseurs traden op J. Gremmen, dr. A. D.
Voûte en J. A. Eijgenraam. De discussies, die ten dele in een forum werden
gevoerd, stonden onder leiding van dr. J. van Soest. Voor details zij verwezen naar het Nederlands bosbouw tijdschrift van maart 1964 (36e jaargang
no. 3).
In de redaktie-commissie voor publicaties werd, door interne verdeling
der functies, het voorzitterschap aanvaard door ir. A. J. Lanz.
Voorts wcrd na aftreden van ir. L. W. Wilrnes als lid van het bestuur
van de Vereniging in de najaarsvergadering als vertegenwoordiger van het
bestuur in de redaktie-commissie voor publicaties aangewezen ir. R. Koster,
zodat daarna deze commissie als volgt was samengesteld: ir. A. J. Lanz,
voorzitter; jhr. ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris; ir. R.

Koster, ir. J. Sipkens en dr. F. de Soct, leden.
Besloten werd de uitgifte van het bosbouw-zakboekje te staken in verband
met de sterk gedaalde belangstelling.
De uitgave "bosbescherming" stuit nog steeds op moeilijkheden van financiële en technische aard. Nu gebleken is, dat ook publicatie via het tijdschift
grote bezwaren oplevert, zal alsnog getracht worden te komen tot een
financieel aanvaardbare uitgifte op andere wijze.
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In de plaats van ir. H. van Medenbach de Rooy werd in de voorjaarsvergadering tot lid van de kascommissie benoemd ir. J. F. Wolterson, zodat
de kascommissie daarna was samengesteld uit de leden ir. J. T. M. Broekhuizen, ir. P. C. van de Weerd en ir. J. F. Wolterson.
Vertegenwoordigingen
De vertegenwoordiging van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in de Raad van Toezicht van de Stichting Natuurfonds bleef berusten bij de secretaris van het bestuur.
Eveneens ongewijzigd bleven de vertegenwoordigingen van de Vereniging
in de Nationale Populierencommissie door ir. F. W. Burger en in het Landelijk Comité voor de organisatie van Boomfeestdagen door dr. J. de Hoogh.
De aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Vereniging in de door
de Minister van Landbouw en Visserij samen te stellen Bosbouw Voorlichtingsraad heeft nog niet plaats, gevonden.
De 38ste voorjaarsbijeenkomst
Op 21 en 22 mei 1964 werd de 38ste voorjaarsbijeenkomst gehouden.
De algemene ledenvergadering vond plaats te Apeldoorn in hotel "de
Keizerskroon".
In de namiddag van 21 mei vond in 2 groepen een wandeling plaats door
het park van paleis het Loo onder leiding van ir. E. Reinders, alsmede een
bezoek aan de Bosbouwtechnische school; daarbij werd het gezelschap ontvangen door de directeur de heer W. Olthuis.
De tweede dag maakte het gezelschap - wederom in twee groepen een ochtend- en een middagexcursie door de koninklijke houtvesterijen
"Gorte!" en "Soeren", onder leiding van ir. Van Florenstein Mulder en
ir. Lanz.
Verdere gegevens kunnen worden nageslagen in het bosbouw-tijdschrift
van augustus 1964 (36ste jaargang nr. 8).
De 40ste najaarsbijeenkomst
Op 22 en 23 oktober 1964 vond de 40ste najaarsbijeenkomst plaats te
Winterswijk, 'alwaar des ochtends de algemene ledenvergadering werd
gehouden.
'
Een middagexcursie werd gemaakt naar bezittingen van de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, naar het nabij Winterswijk gelegen
"Korenburger Veen" en het "Buurserzand" nabij Haaksbergen.
I
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De tweede dag werd vanuit Enschede een bezoek gebracht aan de bosbezittingen van Fürst zu Salm Horstmar nabij Horstmar en Asbeck in
Westfalen.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar het verslag in het bosbouwtijdschrift van december 1964 (36ste Jaargang nr. 12).
-:. ;;;-::-~~-;.-: ~ ~~;
Overige mededelingen en werkzaamheden van het bestuur
- Het bestuur is tegenwoordig geweest bij de receptie op het St. Hubertusslot op het Nationale Park "De Hoge Veluwe", aangeboden ter ere van
de Studiereis van de Internationale Populieren Commissie.

:

288
-

Het bestuur was aanwezig bij de begrafenis van dr. J. A. van Steijn en
van de voorzitter dr. H. van Vloten te Dieren.
-- De bijeenkomst van de Studiekring met als onderwerp "Ziekten en
plagen in de Nederlandse bossen".
- In de voorjaarsvergadering vond een uitgebreide discussie plaats over
de toekomstige ontwikkeling van de Vereniging. De conclusie was, dat het
probleem voor nader beraad in handen moest worden gelegd van het
bestuur en de commissie tot herziening van Statuten; bij de verdere
behandeling door de vergadering van de herzieningsvoorstellen van de
Statuten kan de kwestie eventueel opnieuw aan de orde worden gesteld.
- Besloten is de excursie naar Engeland in het najaar van 1965 doorgang
te doen vinden.
-- De bosbouw-studiereis, welke EI AI met Lissone Lindeman heet,:
uachten te organiseren, vond bij gebrek aan deelname, geen doorgang.
-- Voorts kwam het bestuur regelmatig in vergadering bijeen en werd door
de bestuursleden afzonderlijk medewerking verleend aan het werk van
de commissies, waarin zij zittinl' hebben.
De Secretaris van het Bestuur van
de Koninklijke Nederlandse BosbO\lW
Vereniging,
A. A. C. van Leeuwen.

TEGEMOETKOMING BOSEIGENAREN

In aansluiting aan de mogelijkheid om particuliere boseigenaren tegemoet
te komen in de kosten verbonden aan het openstellen van het bosbezit voor
recreatie Cf 3.000.000) zal voor bossen van gemeenten, voor welke het bosbezit een relatief zware last vormt zonder dat daar voor de gemeente of de
inwoners belangrijke baten tegenover staan, eveneens een tegemoetkoming
gegeven kunnen worden. Met een verruimde toepassing van artikel 11 van
de Boswet is daarom in deze begroting rekening gehouden met besteding van
f 825.000 (Staatsbosbeheer).

De

naja ars verga dering
vindt plaats op 29 oktober in de omgeving van De Steeg (Gld.) met
een bezoek aan het landgoed Middachten.

