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Mededelingen' van de Nederlandsche
. . Boschbouw-Vereeniging
VERSLAG VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST 1947.
De najaarsbijeenkomst. welke dit jaar. wat de voordrachten en de
vergadering betreft. werd gehouden in het Maarten Maartenshuis te
Doorn. trok ongemeen ,veel belangstelling. Het rechtvaardigde .ten volle
het besluit van het bestuur nogmaals de mechanisatie in de bosbouw
aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen. M~n was in de gelukkige
omstandigheid gebruik te kunnen maken van de ervaringen .en studie's
van een Commissie van de Nederlandsche Heidemaatschappij, die zich

reeds geruim en tijd op dit gebied had beziggehouden en welke ter vergadering werd vertegenwoordigd door Ir Bak k erA r k e m a en
Prof. Or G. H 0 u t zag ers. Eerstgenoèmde verving op voortreffelijke
wijze Ir P. A. van den Ban. die door ziekte plotseling was verhînderd. Hij droeg diens inleiding .. Werktuigen' voor het gebruik in den
Bosbouw" op enthousiaste wijze voor en vulde deze op nuttige wijze
aan met eigen ervaringen.

Prof. H

0

,

u t zag er.s belichtte in een gedegen. vlotte voordracht .. De

bosbouwkundige el! de economische zijde van de mechanisatie",

Beide inleidingen zullen een plaats vinden in het Tijdschrift.
De discussie was geanimeerd doch kort. hetgeen begrijpelijk wordt.
indien men bedenkt. dat een en ander sterk was afgesteld op de de volgendedag te houden demonstratie.
De in' de avond gehouden Algemene Ledenvergadering werd bijgewoond door 67 leden en 4 donateurs. Een voor de vereniging verheugend
feit'was de aanwezigheid van vele Indische houtvesters.
De openingsrede van de Voorzitter. zal worden opgenomen in het
Tijdschrift..
Bij de ingekomen stukken werd mededeling gedaan van het antwoord
van de minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening op de
door de Vereniging gezonden nota aan de Raad van Ministers betreffende de bestemming van bossen en andere recreatie terreinen tot mili ...

taire oefenterreinen. Zijn Excellentie gaf de verzekering. dat de in de
nota genoemde belangen onder de verschillende aangelege!1Qeden.die
bij het bestemmen van terreinen voor militair oefenterrein aah overweging worden onderworpen. geenszins uit het oog worden verloren.
Het jaarverslag over 1946. de rekening en ver~ntwoording over dat
jaar en de begroting voor 1948 werden goedgekeurd. terwijl tevens werd
bepaald dat de contributie voor het komende jaar op hetzelfde peil zal
'worden gehandhaafd. De financiële toestand van de vereniging is gezond alhoewel een zuinig beleid geboden blijft.
.
In de nieuwe kascommissie zullen optreden Ir S. G. van Ge u n s.

Ir

J. F. Smitoen Ir H. van Medenbach de Rooy.
Over de plaats, en tijd van de voorjaarsbijeenkomst zal
. het bestuur
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t.z.t. nadere mededelingen doen. Genoemd werden Winterswijk en Amsterdam in welk laatste geval tevens een bezoek aan de fabrieken van
B r u y'n zee I zou kunnen worden gebracht.,
,
In de vacature van Voorzitter in de Redactie werd benoemd Or H.
van V1oten.
'
De Voorzitter we.ndde zich hierna in hartelijke bewoordingen tot de
scheidende Hoofdredacteur Prof. A. teW e c hel en verzocht hem
een ogenblik de vergadering te willen verlaten waarop deze met groot

I
I

enthousiasme het bestuursvoorstel bezegelde Prof. teW e c hel tot
Erelid van de vereniging te benoemen.
\,
,'
,
, Deze, in de vergadering teruggekeerd, werd wederom door de Voorzitter toegesproken waarbij hij hem danktè voor de uitzonderlijke diensten
aan de vereniging en daardoor tevens aan de Nederlandse Bosbouw
,
bewezen. (Zie elders in dit nummer~)
In plaats van de aftredende Voorzitter van het bestuur, Or, H. van
V lot e n werd benoemd Ir F. W. M a I s c h. De onder-voorzitter, de
heer W. Bra n t s m a memoreerde de bizonder moeilijke omstandigheden waaronder Or va n V lot ende vereniging heeft geleid en
huldigde hem voor het gevoerde beleid. Hierna sloot de nieuwe voor-,
zitter de vergadering.
Op Zaterdag 11 October vond onder zeer grote belangstelling de
demonstratie van boswerktuigen plaats in de Staatsboswachterij Austerlitz.
In een rustig tempo, bij een uitstekende leiding en met heldere uitleg
van Prof. H 0 u t zag ers en Ir Bak k erA r k e m a. werden werktuigen van verschillende aard gedemonstreerd en op hun bruikbaarheid
getoetst. Ook hierover zal in het tijdschrift nog nader ;'vorden gepubliceerd.
"
'
Alhoewel een ieder,' die de demonstraties bijwoonde, zeker een belangrijke technische vooruitgang heeft kunnen beSpeuren en reeds enkele
voor bepaalde omstandigheden zeer bruikbare instrumenten en machines
aan het werk heeft kunnen zien, stemmen wij gaarne in met de eindconclusie, Van Prof. H 0 ut zag ers',: "Wij zijn op de goede weg,
maar we zijn er nog niet".
De Secretaris van de Nederlandsche Boschbouwvereniging.
MEMELINK.

NIEUWE LEDEN.
Prof. A. teW e'c hel werd benoemd tot e;elid.
Voor het lidmaatschap werden aangenomen:
Ir A. F. ten B rug gen cat c, landbouwkundig ingenieur bij het Staatsbosbeheer,
Apeldoorn. Mariannalaan 5.
I
Ir J. L. F. 0 ver b eek. oud indisch houtvester. landbouwkundig ingenieur bIJ het
Staatsbosbeheer. Geldermalsen, Kerkstraat B 175.
.
J. R. epe e Ie n. bosbezitter. Voorst, Huize "Ekeby" c 85.
"
.
Or A. ThoJ.enaar. oud indisch opperhoutvester. Ambtenaar bij de Afdeling Agra.rische Plannen van het MinisterIe van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Zeist.
PIatolaàn 50.
Ir J. G. Wei d e m ~ n, landbouwkundig ingenieur bij het St~atsbosbeheer. Ede. Sta~
tionsweg 20.
De secretaris van de Nederlandse Bosbouw Vereniging,
Ir G. Mem el i n k.
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PERSONALIA.
Het College van Curatoren van de Landbouw Hogeschool is thans als vo1gt samen..

. '

~~:.

Dr D. S. H u i zin 9 a, oud~directeur van het Landbouwonderwijs te 's Gravenhage.
Mr W. G. F. Jon 9 e j a Ot voorzitter van de Ondememersraad voor Nederlands..
Indië te 's Gravenhage.
Mr J. K I a ase g-:t, burgemeester der gemeente . Wageningen te Wageningen.
Jhr Mr J. Th. M. S m i t s van 0 yen, lid van Gedeputeerde Staten van de provin~
cie Noordbrabant ,te Eindhoven.

\

'I

Mr W. F. F. Bar 0 n v. a n Ver 5 c h u e r. Hd vall Gedeputeerde Staten van de
provincie Gelderland te Arnhem.

Dr G. Hou t zag ers, directeur van de Bemiddelingsclienst van de Nederlandse
Heide Maatschappij te Arnhem. werd benoemd tot hoogleraar aan de Landbouv,:hoge ..
school te Wageningen voor he~ geven van qnrlerwijs in de bosbouw.
11" A. F. t e,n B 1" U g gen c.a t e is als landbouwkundig ingenieur bij het Staatsbos·
beheer in dienst getreden.
Ir L. Ö. Hansen en Ir J. F. A. Molenaars, adjunct-houtvesters op arbeidsovereenkomst bij het Staatsbosbeheer. zijn met ingang van 1 Januari 1947 in die
'
functie in vaste dienst getreden.
Ir J. L. F. 0 ver be c k is als landbouwkundig ingenieur bij het Staatsbosbeheer in
dienst getreden.

DI"

~. Th 0 I" e n a a r, oud·indisch opperhoutvester wer~ benoemd tot Ambtenaar bij
de Afdeling Agrarische Plannen van het MinisterIe van Landbouw, Visserij en Voedselv.oorzieriing.

ADRESVERANDERINGEN.
Prof. DI" H. A. J. .M:.. Be e kma n van Wageningen naar 's Graven.hage. Prins Mau.
ritslaan 40.
DI" W. D. era mer van NeerIangbroek naar Doorn, ,.Ka,mphoevc",
DI" K. Eb e s, landbouwkundige, van Rotterdam naar Buitenzorg. Nassaulaan 10.
C. H. Jap i n g van Wageningen naar Velp, Den Bruyl 4.
,~
Ir J. G. G. Je 11 e s van Zwolle naar Overveen. Bloemendaalseweg 253a.
Ir W. G. van der KI oot van Wassenaar naar Bilthoven. Taveemelaan:.
DI" A. D. V 0 Q t e van Otterlo naar Oosterbeek .. Mariëndaal" .
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