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Jaarverslag 1969 van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging

Het ledental

voorzitter af. In de vacature werd voorzien door be-

noeming van Ir. H. van Medenbach de Rooy.
In het jaar 1969 ontvielen ons door overlijden de

De bestuurssamenstelling was tot de najaarsvergade-

leden: J. W. Schlimmer, H. J. ter Kuile, mr. O. A. E.
baron van Verschuer, J. van der Krol en ir. H. W.
Schenkenberg van Mierop.

ring 1969:
prof. dr. ir. G. Hellinga, voorzitter
ir. J. Sipkens, secretaris
ir. C. F. Lekkerkerker, penningmeester

Als lid bedankte:
mevrouw C. Bloemers-Waller.

dr. ir. J. van Soest, vice-voorzitter
ir. J. F. A. Molenaars, 2e secretaris

en vanaf 2 oktober 1969:

Als donateur bedankten:
N.V. Bruynzeel fabrieken en Boomkwekerij Faassen
Houba.

prof. dr. ir. G. Hellinga, voorzitter
ir. J. Sipkens, secretaris

ir. C. F. Lekkerkerker, penningmeester
ir.

Als nieuwe leden traden toe:
dr. L. J. van Dijk, W. M. Breemer, ir. S. Andel, P. P.
Christiaens, drs. O. O. Gorter, L. van Heek, A. Ledeboer, G. P. Leenders, P. Smit, U. M. Ubbens, H. Verheul, C. J. Vos, H. A. Wijnand, ir. H. G. Fransz, F. J. A.
Buyinck, ir. F. N. Zwart, E. Janssens, ir. F. J. Staudt,
ir. P. J. van Herwerden, ir. J. B. van der Pas, ir. J. J.
Kalb.

Als nieuwe donateur trad toe:
Het Provinciaal bestuur van Drente.
Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal

leden en donateurs per 31 december 1969 resp. 289
en 60 (totaal 349), tegenover 274 en 61 (totaal 335)
per ultimo 1968.
De contributies

De contributie voor het lidmaatschap bleef vastgesteld op f 32,50, die voor echtgenoot-leden op
f 12,50.
De minimum-donatie bleef gehandhaafd op f 40,-.
Het bestuur

J.

F. A. Molenaars. vice-voorzitter

ir. H. van Medenbach de Rooy, 2e secretaris
Het tijdschrift

Ir. W. A. Dieleman nam per 2 oktober 1969 de door
aftreden van ir. M. Bol opengevallen plaats in de
redactie van het tijdschrift in; de samenstelling van de
redactie was vanaf 2 oktober 1969:
ir. 1. F. Walterson, voorzitter
ir. J. L. Guldemond, secretaris
Ir. F. W. Burger, lid
ir. J. T. M. van Broekhuizen, lid
ir. W. A. Dieleman, lid
ir. D. Sikkel, lid
Het tijdschrift verscheen per januari 1969 in een geheel nieuwe opmaak met een sterk verbeterde lees-

baarheid. Door de sterk gewijzigde blad-indeling werd
per pagina ca 50% meer gepubliceerd dan voorheen.
De aantallen pagina's van jaargang 41, 1969 moeten
in dit licht met die van 1968 worden vergeleken: 352
met 470.
De abonnementsprijzen bleven:
f 25,- voor een normaal abonnement;
f 20,- voor een abonnement t.n.v. middelbaar personeel;
15,- voor een abonnement t.n.v. een studerende.

f

Voorjaar 1969 heeft jhr. C. L. H. van Vredenburch op
medische indicatie zijn functie van penningmeester
moeten neerleggen. In de vacature werd tussentijds
op de voorjaarsvergadering 1969 voorzien door de

benoeming van ir. C. F. Lekkerkerker. Op de najaarsvergadering 1969 trad dr. ir. J. van Soest als vice244
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Tot een maximum van f 6.000 vergoedde de directie
van het Staatsbosbeheer voor het plaatsen van artikelen met een algemeen voorlichtend karakter (40'
pagina's à f 150,- per pagina).
Enige nummers van jaargang 41 droegen een speciaal

karakter:

- nummer 6 was geheel gewijd aan "Bos en Recre-

atie", onder gastredacteurschap van de heren R. J.
Benthem en B. M. van Griethuyzen;
- het gecombineerde nummer 7/8 was grotendeels

gewijd aan de op 14 mei 1969 door de Commissie
Onderzoek Rationalisatie Bosbouw georganiseerde

Studiedag over "Bos, Mens en Arbeid";
- nummer 9 was grotendeels gewijd aan het op 4 juni
1969 aan de Minister van Landbouw aangeboden rapport van het Bosschap: "Bosbouw en bosbouwbeleid
in Nederland",
Studiekringcommissie

In plaats van de november 1968 overleden secretaris
ir. J. J. Mooij werd op de voorjaarsvergadering 1969
benoemd ir. J. L. Guldemond, zodat in 1969 de samenstelling van de commissie was:
ir. G. Memelink, voorzitter
ir. J. L. Guldemond, secretaris

ir. C. P. van Goor, lid
ir. J. F. A. Molenaars, lid-bestuursvertegenwoordiger

Kascommissie

Op 8 mei trad ir. P. N. Ruige als lid af; in de vacature werd benoemd ir. L. Oldenkamp; de samenstelling vanaf 8 mei 1969 was:

ir. A. H. Druijff
ir. L. Oldenkamp
ir. J. J. Westra
Financieel beheer
De rekening van baten en lasten en de balans per

ultimo 1969 zijn gepubliceerd in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1970, jaargang 42, blz. 104-107.
Op een exploitatietotaal van f 46.415,01 werd een
batig saldo verkregen van f 6.391 ,04; dit winstsaldo
vergrootte het kapitaal van de vereniging tot

f 32.512,01.
Om een zekere continuïteit in de verenigingsactiviteiten te waarborgen, dient het kapitaal tot ca.

f 50.000,- te worden opgevoerd.
Adviescommissie van het bestuur

ir. A. van Maaren, lid

Op 28 november 1969 organiseerde de Studiekring
een middag rond het door ir. H. A. van der Meiden
gebrachte algemene referaat over "Ontwikkeling en
perspectieven van de populiereteelt". Een en ander is

in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1970, jaargang
42, blz. 4-13 uitvoerig gepubliceerd.

De samenstelling was:
ir. H. A. van der Meiden
ir. J. F. A. Molenaars
dr. ir. J. van Soest
Naast andere zaken adviseerde de commissie over
het vraagstuk van de herbebossing van marginale

bosgronden. Zij stelde ten behoeve van de discussie
over dit vraagstuk ter vergadering van 8 mei 1969 een
nota op (zie ook in dit verslag het over de voorjaars-

bijeenkomst vermelde),
Redaktiecommissie voor publikaties
Rapport "Bosbouw en Bosbouwbeleid in Nederland"
Op de najaarsvergadering werd in de plaats van de

aftredende voorzitter ir. J. Sipkens gekozen mej. M. G.

Het Bosschap publiceerde in het september-nummer

Goosen. Na interne functiewisseling werd de samen-

1969, jaargang 41, blz. 242-283 van het Nederlands

stelling per 2 oktober 1969:

Bosbouw Tijdschrift het door haar structuurcommissie
voorjaar 1969 uitgebrachte rapport inzake de structuur van de Nederlandse bosbouw. In de commissie

ir. P. N. Ruige, voorzitter

ir. C. F. Lekkerkerker, secretaris
jhr. ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden, lid
mej. ir. M. G. Goosen, lid
ir. J. L. Guldemond, lid
Mei 1969 verscheen deel I van het boek "Bosbescherming". De uitgave, mede mogelijk gemaakt door
een geldelijke bijdrage van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en voorts door de be-

hadden namens de vereniging zitting de leden ir. J. J.
Mooij - na diens overlijden op 16-11-1968 opgevolgd
door drs. J. J. Krabbe - en ir. J. Sipkens.
Vertegenwoordigingen
De vertegenwoordigers van de vereniging in ver-

langeloze medewerking van auteurs en instituten,
werd door het Pudoe, Wageningen, verzorgd.
De oplaag omvatte 600 exemplaren; de prijs is f 19,25
per exemplaar. Deel 11 Is in voorbereiding; verschü-

schillende organen, commissies e.d. waren:
- in de Nationale Populierecommissie: ir. W. A.
Dieleman;
- in de Bosbouwvoorlichtingsraad: ir. J. Sipkens;

ning binnen twee jaar na deel I werd aangekondigd.
De verschijning van "Bosbouw in Nederland" onderging ernstige vertraging na de eerste drukproef, zodat
het uitkomen tot begin 1970 moest worden uitgesteld.

- in de Raad van Bijstand van de Stichting Nationaal
Natuurfonds: dr. ir. J. van Soest;
- in het Comité Nationale Boomfeestdagen: dr. ir. J.
de Hoogh;
- in de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming: dr. ir. J. van Soest;
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- in de commissie Public Relations van het Bosschap:

jhr. C. L. H. van Vredenburch (najaar 1969 afgetreden
i.v.m. ziekte);

mr. J. van Aartsen op de Griffie te Middelburg en door
burgemeester A. de Kam op het stadhuis van Veere
completeerden de excursies.

- In de Structuurcommissie van het Bosschap: drs.

J. J. Krabbe en ir. J. Sipkens;
- in de werkgroep "Bosbeheer" van het Bosschap:
drs. J. J. Krabbe;
- in de werkgroep "Houtafzet" van het Bosschap:
ir. J. Sipkens;
- in de commissie "Marginale bosgronden" van het

Bosschap: ir. J. F. A. Molenaars en ir. P. N. Ruige.

De 45e najaarsbijeenkomst op 2 en 3 oktober 1969
De algemene ledenvergadering werd in de ochtend
van 2 oktober in hotel Grossfeld te Bentheim gehouden. Voor een uitvoerig verslag wordt verwezen naar

het Nederlands Bosbouw Tijdschrift 1970, jaargang 42,
blz. 108-110. De middag van 2 oktober werd besteed
aan een excursie onder leiding van Oberforstmeister

Bijzondere werkzaamheden van het bestuur

Het bestuur was vertegenwoordigd bij:
- het afscheid van dr. A. D. Voûte als directeur van
het Itbon op 1 mei 1969;
- de directiewisseling op 29 augustus 1969 van de
Bosbouwpraktijkschool, waarbij de heer D. van Hattem als directeur werd opgevolgd door dr. ir. J. F. van
Oosten Slingeland;
- de afscheidsreceptie op 30 september 1969 voor
prof. dr. ir. J. F. Kools, die zijn hoogleraarschap aan
de Landbouwhogeschool per 1 augustus 1969 had
neergelegd.
Het bestuur voerde intensief overleg met het Bosschap en de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren over samenwerking op terreinen van bosbouwbeleid; een definitief besluit over een geinstitutionaliseerd overlegorgaan werd in het verslagjaar niet genomen.

De 43e voorjaars bijeenkomst op 8 en 9 mei 1969
In hotel Noordzee-Boulevard te Vlissingen werd de
43e voorjaarsvergadering gehouden. Een uitvoerig

verslag Is afgedrukt in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, 1969, jaargang 41, blz. 289-291. In een motie,
aan de directeur van het Staatsbosbeheer gezonden,
werd deze verzocht:
- "ter kennis te brengen van de Minister van Landbouw en"Visserij dat de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging het noodzakelijk acht, dat de overheid ten spoedigste ruime subsidies voor herbebossing verschaft, een en ander in de geest van artikel 9
van de Baswet" en

- "een soepelontheffingsgebied ten aanzien van de
verplichting tot herbebossing te voeren voor die gronden, waar redelijkerwijs de investering in bos aanleg,
ook met overheidshulp, niet meer kan worden verlangd".
Onder leiding van het lid ir. P. H. Pels Rijeken, consulent bij het Staatsbosbeheer, werden excursies gemaakt naar Zeeuws-Vlaanderen - in het bijzonder
naar de Braakman -, naar Walcherens "groene manteling" en naar eilandbebossingen in het Veerse
Meer.

Ontvangsten door de Commissaris der Koningin
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J. von Brockhausen naar een deel van het "Fürst zu
Bentheimsche Forstamt" het "Bentheimerwald". Na
een kort bezoek aan kasteel "Bentheim" werd een
ontvangst gehouden namens de vorst van Bentheim
en namens de stad Bentheim.
Op 3 oktober werden achtereenvolgens bezocht: de
boswachterij "Brechte" o.l.v. Oberforstmeister von
Brockhausen, het landgoed Friedrichsthal, eigendom
van ons lid de heer A. Ledeboer o.l.v. Oberforstmeister Barelmann, Bad-Bentheim en het modern ge-

outilleerde "Profilzerspanerwerk, Bentheimer-Holz
G.m.b.H. und Co. K.G." o.l.v. directeur U. Stolle.
Ir. J. Sipke)]s
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