Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
DE 40ste NAJAARSBIJEENKOMST OP DONDERDAG 22 EN VRIJDAG
23 OKTOBER 1964 IN DE GELDERSE ACHTERHOEK EN
WESTFALEN
Op het programma staan op donderdag de algemene leden-vergadering en
een. bezoek aan enige bezittingen van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in de Gelderse Achterhoek en Twente; ofschoon dit nog

niet definitief vast staat zullen deze objecten waarschijnlijk zijn het Korenburger Veen en het Buurser Zand. Voorts zal op vrijdag een bezoek worden
gebracht aan de bossen van Fürst zu Salm-Horstmar in de omgeving van
Coesfeld, gelegen in Westfalen, niet zo heel ver van onze landsgrens. Aldaar
zal het accent van de excursie in hoofdzaak liggen op gemengde loofhoutbossen.
De excursie op de eerste dag zal vermoedelijk met eigen auto's plaats
vinden; die op de tweede dag naar Duitsland in ieder geval per bus. Nadere
bijzonderheden zullen in de aan alle leden en donateurs toe te zenden convocatie worden bekend gemaakt.
Agenda voor de najaarsvergadering 1964.
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag van de Notulen-commissie (38ste voorjaarsvergadering te Apeldoorn).
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Mededelingen door de Commissie (Tijdschrift, Studiekring, Redactie
publicaties).
5. Vaststelling jaarverslag over 1962 (zie tijdschrift september 1964).
6. Vaststelling begroting en contributie voor 1964.
7. Verkiezing van een lid van de Redactie van het Nederlands Bosbouwtijdschrift in verband met het periodiek aftreden van ir M. Bol (herkiesbaar). Het bestuur stelt candidaat: 1. ir M. Bol, 2. ir P. G. de Vries.
8. Verkiezing van een lid van het bestuur. In verband met het periodiek
aftreden van ir L. W. Wilrnes als 2e secretaris van het bestuur, stelt het
bestuur in deze vacature candidaat: 1. dr J. van Soest, 2. ir P. N. Ruige.
9. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsbijeenkomst 1965.
10. Mededelingen uit wetenschap en praktijk.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Ir A. A. C. van Leeuwen.
Secretaris.
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JAARVERSLAG 1963.

Het ledental.
In het jaar 1963 ontvielen ons de leden: ir R. Sewandono en P. M. Tutein
Nolthenius; voor het lidmaatschap bedankten: ir M. van Bottenburg, jhr mr
C. Dedel, ir A. van Laar, de Wageningse Studenten Bosbouwvereniging en
E. J. Wind; als nieuwe leden traden toe: C. Duvekot, ir B. B. Glerum, R. W.
Ledeboer, mr R. Leopold, dr R. J. van der Linde, ir J. J. Mooy, dr F. de
Soet, G. Jos Timmermans, ir H. D. W. van Tuil, jhr C. L. H. van Vredenburch; als nieuw donateur trad toe: de Wageningse Studenten Bosbouwvereniging.
Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal leden en donateurs op
31 december 1963 achtereenvolgens 274 en 24, totaal 298 tegenover 271 en
23, totaal 294 eind 1962 en 276 en 23, totaal 299 eind 1961. Aldus maakte
de daling van de laatste jaren, plaats voor een kleine stijging.
De contributie.
Voor 1963 werden de kosten voor lidmaatschap gehandhaafd op hetzelfde
niveau als in 1962, d.w.z. f 25 per jaar. De lidmaatschapskosten voor zogenaamde dubbel-leden en echtgenoot-leden bleef vastgesteld op f 10 per jaar.
Met ingang van 1 januari 1963 ging de verhoging in van de minimumbijdrage
van donateurs van f 25 tot f 30 per jaar, waartoe reeds in de algemene ledenvergadering van 25 mei 1962 was besloten. De abonnementskosten van het
tijdschrift bleven gelijk.
Het bestuur.
In de eerste maanden van 1963 en ook nog bij de voorjaarsvergadering
werd het voorzitterschap waargenomen door ir A. Stoffels. In de vacature
voor het voorzitterschap, ontstaan door het aftreden als voorzitter van de
Vereniging van prof dr J. H. Becking op 12 oktober 1962, werd voorzien
door verkiezing van dr H. van Vloten in de 37ste voorjaarsvergadering te
Dronten op 24 mei 1963. Dientengevolge was het bestuur na 24 mei 1963
samengesteld aIs volgt:
Or H. van Vloten, voorzitter;
Ir A. A. C. van Leeuwen, secretaris;
Ir J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder, penningmeester;
Ir A. Stoffels, vice-voorzitter en
Ir L. W. Wilmes, 2e secretaris.

In verband met het periodiek aftreden van ir J. C. E. C. N. van Florenstein
Mulder als penningmeester van het bestuur, werd op de najaarsvergadering
op 18 oktober 1963 te Haarlem tot penningmeester gekozen ir R. Koster.
Dientengevolge was daarna het bestuur als volgt samengesteld:
Or H. van Vloten, voorzitter;
Ir A. A. C. van Leeuwen, secretaris;
Ir R. Koster, penningmeester
Ir A. Stoffels, vice-voorzitter;
Tr L. W. WiJmes, 2e secretaris.

"
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Het tijdschrift.
In de redactie-commissie van het tijdschrift werd dr H. van Vloten, periodiek aftredend als lid herkozen, zodat de redactie-commissie ongewijzigd als
volgt bleef samengesteld:
Dr H. van Vloten, voorzitter;
Ir F. W. Burger, secretaris;
Ir M. Bol, ir J. T. M. Broekhuizen en ir A. J. Grandjean, leden.
De omvang van het tijdschrift bedroeg 397 bladzijden in 1963. De advertentietarieven werden enigszins verhoogd. De met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren bestaande samenwerking bleef in 1963 ongewijzigd.
Commissies:
De samenstelling van de Studiekring-commissie bleef ongewijzigd. In verband met ziekte van prof dr J. F. Kools, werd het voorzitterschap waargenomen door ir H. A. van der Meiden.
Op 15 februari 1963 werd te Amsterdam een Studiekringdag gewijd aan
het onderwerp "Bos en Recreatie", waarbij de discussies onder leiding stonden van dr H. van Vloten. Voor details zij verwezen naar het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift van april 1963 (35e jaargang nr. 4). De contributie van
de Studiekring werd per 1 januari 1963 verhoogd van f 2,50 tot f 3,50 per
.
jaar. .:.'
In' de Redactie-commissie voor Publicaties werd, in verband met het aftreden van ir A. J. Grandjean als voorzitter van deze commissie, tot nieuw
lid gekozen dr F. de Soet, met dien verstande, dat de commissie in de
nieuwe samenstelling zich nader zou beraden over de functieverdeling. De
samenstelling is als volgt:
Jhr. Ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris; Ir. A. Lanz, Ir. J.
Sipkens, Dr. F. de Soet en Ir. L. W. WiJmes, leden. ,
Er werd een nieuwe afleveririg van . liet bosbou'Y-zakboekje uitgegeven,
waariho.a. een nieuwe adreslijst en gegevens over de nieuwe boswet zijn opgenomen:
.
...._.: '
Vports vond beraad plaats' over de mogelijkheid om een nieuwe uitgave over bosbescherming als rubriek van het tijdschrift het licht te doen
zien, aangezien de uitgave als boekwerk te kostbaar zal worden.
In de plaats van ir P. H. M. Tromp werd tot lid van de Kascommissie benoemd ir P. 'Co van de Weerd, zodat de Kascommissie daarna, was samengesteld uit de leden ir H. van MedenbaclÎ. de Rooy, ir J. F. M. Broekhuizen
.
en ir P. C. v. d. Weerd.
Benoemd werd een commissie tot Herziening van Statuten en Huishoudelijk Reglement, bestaande uit ir A. Stoffels, voorzitter, ir A. A. C. van
Leeuwen, secretaris, mr J. W. Bax, Dr J. de Hoogh en dr J. F. van Oosten
, Slingeland, leden.
' ..
.,
Vertègenwoordigingen.
.
De vertegenwoordiging van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in de Stichting Natuurfonds als lid van de Raad van Toezicht, werd
door ir A. A. C. van Leeuwen in zijn hoedanigheid van lid van het bestuur
,
overgenomen van prof dr J. H. Beeking.
Namens de K.N.B.V. heeft dr J. de Hoogh zitting genomen in het Landelijk Comité voor de organisatie van Boomfeestdagen.

!!

".
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De vereniging heeft aangewezen als haar vertegenwoordiger in de door de
Minister van Landbouw en Visserij ingestelde Nationale Populieren Commissie ir F. W. Burger.
Het bestuur heeft aan de Minister van Landbouw en Visserij als vertegenwoordiger van de K.N.B.V. ter vervulling van een zetel in de samen te
stellen Bosbouwvoorlichtingsraad voorgesteld: 1. ir J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder en 2. ir L. W. Wilmes.
De 37ste voorjaarsbijeenkomst.
Op 24 en 25 mei 1963 werd de 37ste voorjaarsbijeenkomst gehouden. De
algemene ledenvergadering vond plaats in de cantine van het arbeiderskamp
te Dronten in de polder Oostelijk-Flevoland. Eén excursie werd gemaakt naar
de bebossingen in deze nieuwe polder, de andere naar de Noordoostpolder.
De excursies stonden onder leiding van de bosbouwconsulent bij de Directie
IJsselmeerpolders, ir J. L. F. Overbeek en diens assistenten. Voor nadere
bijzonderheden wordt verwezen naar het verslag in het Nederlands Bosbouwtijdschrift van juli 1963 (35e jaargang, or 7).
De 39ste najaarsbijeenkomst.
Op 18 en 19 oktober 1963 vond de 39ste najaarsbijeenkomst plaats te
Haarlem. De algemene vergadering werd gehouden in restaurant Brinkman.
Eén excursie leidde naar het Nationale Park "de Kennemerduinen" onder
leiding van ir J. W. Zaaijer namens de beheerder dr E. C. M. Roderkerk,
die persoonlijk niet aanwezig was. De tweede excursie vond plaats naar de
uitgestrekte terreinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(P.W.N.) onder leiding van de heer P. L. Duinker.
Beide excursies en met name die op het P.W.N.-terrein boden - tezamen
met de aan dit onderwerp gewijde inleidingen van dr A. D. Voûte en ir 1. D.
Sepers - ruimschoots gelegenheid kennis te nemen van de massaal optredende dennensterfte in het kustgebied. Daarnaast werd veel getoond op het gebied van recreatieve bestemming van deze terreinen.
Verdere gegevens kunnen worden nageslagen in het Bosbouw-tijdschrift
van december 1963 (35ste jaargang or 12).
Werkzaamheden van het bestuur.
•- Het bestuur was vertegenwoordig bij de plechtige bijeenkomst te Arnhem
op 29 januari 1963 ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de Nederlandsche Heidemaatschappij, bij welke gelegenheid aan deze maatschappij het praedikaat "Koninklijke" werd verleend;
de bijeenkomst van de Studiekring met als onderwerp "Bos en Recreatie"
werd door het bestuur bijgewoond;
- het bestuur was vertegenwoordigd bij de door de A.N.W.B. te Rotterdam
georganiseerde recreatie-studiedag;
- het bestuur was vertegenwoordigd bij de begrafenis van ir R. Sewandono;
- het bestuur was aanwezig bij de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren op 13 juni 1963 te Arnhem, waar
de noodklok werd geluid voor het behoud van het Nederlandse particuliere bos;
- bijgewoond werd de afscheids-receptie van ir H. W. Schenkenberg van
Mierop als directeur van het Staatsbosbeheer;
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voorts kwam het bestuur regelmatig in vergadering bijeen en werd door
de bestuursleden afzonderlijk medewerking verleend aan het werk van de
commissies, waarin zij zitting hebben.
De Secretaris van het Bestuur van
de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging,
Ir A. A. C. van Leeuwen.

PERSONALIA EN MUTATIES; ADRESVERANDERINGEN

Dr M. F. Mörzer Bruins, directeur van het Rijks-Instituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (het Rivon), organisatorisch ingedeeld bij het Staatsbosbeheer, werd met ingang van 14 september
1964 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Landbouwhogeschool
met als leerstoel "Natuurbehoud en. Natuurbescherming". Sinds 1960 was
prof. Mörzer Bruins reeds docent aldaar. Sinds 1947 was hij aan het Staatsbosbeheer verbonden en sedert 1957 aan het Rivon.
Als nieuw lid trad toe ir P. H. Pels Rijcken, ingenieur bij het Staatsbosbeheer, Leusden (post Amersfoort), "de Lockhorst".
Voor het lidmaatschap van de Kon. Ned. Bosbouw Ver. bedankten ir M.
van Bottenburg en jhr mr C. Dede!.
Ir S. P. W. Franses verhuisde van Wageningen naar Maastricht, Zeepziedersdreef 16 B, jhr A. J. van Geen van Leusden naar Amersfoort, Hugo
de Grootlaan 20, ir M. Hoek van Haaksbergen naar Oosterbeek, Graaf van
Rechterenweg 49 en prof. ir I. A. den Hulster van Zeist naar Wageningen,
Hamelakkerlaan 50.

