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'Mededelingen van de Nederlandsche
BoschbOliwvereeniging
/.

LEDEN.
Overleden is het lid E. J. van P u yen b roe k te Goirle.

De Secretaris der Ned. Boschb. ,Ver..

Ir G. Memelink.

ADRESVERANDERINGEN.
Ir D. Fe rna n cl e'$' te 's Gravenhage is verhuisd van Laan van Poot
naar Nicolàistrllat 1 1 . '
.,.
Ir W. E. M e y e rin k van Domburg naar Middelburg. Karel Door' .
.
manplein 27.
Ir P. C. J. Me y s te Den fielder van de Binnenhaven naar Singel 54.
Ir J. G. Wei d e Iil a n van Ede naar Nuenen F 52.
JAARVERSLAG
.
VAN DE NEDERLÀNDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OVER HET jÀ"AR 1917.
Leden.
\
Door overlijden ontvielen ons de Heren M. van Door n i' nek te
Olst en e. F. Pa b s t te Laren. terwijl vier leden bedankten.
Dpor benoeming tot erelid van Prof. A. teW e c hel steeg deze rubriek tot twee leden. Het Duinwaterleidingbedrijf te 's Gr<!venhage werd
donateur.

I

.

AJs lid traden toe :
' •
Ir A. F. ten B rug gen cat e te Apeldoorn
Ir M. A. F. Dij kma n s te Bloemendaal
Ir D. Fe rna n des te 's-Gravenhage
Ir A. R. H a z e m e y e r te Hengelo (0)
Ir H. J. A. Hen d rik x te 's-Gravenhage
Ir H. S. de Koning te Woudenberg
Ir P.e. J. M ey s te Amsterdam
I
Ir W. E. M ey e rin k te Middelburg
.
Ir E. J. M u I der te 's-Gravenhage
Ir J. L. F. 0 ver b eek te Geldermalsen
J. R. e. Peelen te Voorst
Ir M. Sc h r e vel te Assen
Ir W. H. Ten kin k te Hummelo
Dr A. T hor e n a a r te Zeist
Ir J. G. Weideman te Ede .

,

.
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Hèt aantal leden en donateurs steeg hierdoór tot 257 tegen in de
vorige jaren 247, 218, 227, 222, 201, 178, 168, 164, ISO, 108, 101 én 96 in
1935.
.

Con.tributie.
,
,
De contributie bleef onveranderd vastgesteld op f 15.- per jaar, waarin begrepen het abonnement op het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift.
Bestuut.

Het Bestuur was als volgt samengesteld:
Dr H. van V lot en, Voorzitter
.,
Ir G. Mem e Ii n k, Secretaris
Ir A. A. Bonnema, Penningmeester
W.· Bra n t s m a, Onder-Voorzitter.
Ir F. W. We s s e I SJ 2e Secretaris.
In het n,!jaar trad de Voorzitter af en werd vervangen door Ir F. W.
Malseh.
"
,"
Tijdschrift.
Het aantal 'betalende abonnë' s bedroeg - behalve de leden
op
31 Dec. 1947 378 tegen in de voorafgaande jaren 421, 326, 289 en 239
in 1943.
'
,I
De Redactie was als volgt samengesteld':
Prof. A. teW e c hel, Voorzitter.
Ir F. Wo. B u r g er, Secretaris
.
P. B 0 0 dt, 'Ir F. W. M a I ~ c h, Ir A. A. Bon n erna, Leden.
In het najaar trad de Vóorzitter af en werd vervangen door Dr H.
van V lot e n.
.'
.
1

I

I

Voorjaarsbijeenkomst.
De voorjaarsbijeenkonist w~rd op 23 en 24 Mei gehouden in Zuid"
Limburg.
Op de eerste dag werd een bezoek gebracht aan de Staatsmijnen
Emma en Hendrik, alwaar onder deskundige leiding het bovengrondse
gedeelte van het bedrij f werd bezichtigd. Een indruk werd verkregen .
van de opslag', het vervoer en de verwerking van het mijnhout. Op de
terugweg werd een kort bezoek gebracht aan "enkele oudere loofhoutcomplexen in de nabijheid van Valkenbyrg en Heerlen.
. De vergadering werd gehouden in Hotel Fransen te Valkenburg. Door'
diverse leden werd de bezorgdheid tot uitdrukking gebracht omtrent de
wensen en eisen van het Ministerie van Oorlog betreffende het in gebruik
nemen van voor het Nederlandse volk belangrijke bos-, natuur- en recreatiegebieden als militair oefenterrein. Een en ander resulteerde in een
not~, gezonden aan de Raad van Ministers. (Tijdschrift 'blz. 257).
In de loop. van het jaar werd hierop gereageerd door de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de Minister van Oórlog.
De in algemene termen gestelde antwoorden doen' vermoeden dat ernstig rekening zal worden. gehouden met de door de ;Vereeniging naar
voren gebrachte wensen, terwijl anderzijds getracht zal worden de schade
of het ongerief tot een minimum 'te beperken.
De excursie van de ~olgende dag vo~rde door het schone. Limburgse
(
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. heuvellandschap. Een b';zoek 'werd gebracht aan de Staatsbossen onder
Vijlen'en de Gemeentebossen van Wittsm, alwaar door de Heren
Die man t en Mes ser s c h m i d t de wijze van aanleg van jong
bos en de hervorming van hakhout tot opgaand bos werd gedemonstreerd
onder voor Nederland uitzonderlijke omstandigheden.

Najaarsbijeenkomst.
,
De najaarsbijeenkomst, welke op 10 en 11 October te Doorn werd
gèorganiseerd, stond geheel in het teken van de mechanisatie in de
bosbouw.
Inleidingen dienaangaande werden gehouden door de Heren Prof. Dr
G. H 0 u t zag ers en Ir P. A. v a: n den Ban, bij ontstentenis van
deze laatste waargenomen door Ir p, W. Bak k erA 'r k e m a, welke '
inleidingen resp. zijn opgenomen in het tijdschrift blz. 337 en blz. 343. .
De Heer Ir B. Vee n deed enige belangwekkende mededelingen betreffende het gebruik van springstoffen voor. het breken van harde lagen
(tijdschrift blz. 350).
De vergadering in het Maarten Maartenshuis vond zijn' hoogtepunt in
de benoeming tot erelid van Prof. A. teW e c hel. De welverdiende
waarderende woorden het jongste erelid door de Voorzitter toegevoegd,
zijn opgenomen in het tijdschrift blz. 305.'
De ontvangsten ep uitgaven werden verantwoord en met de begroting voor het nieuwe jaar goedgekeurd. In de kascommissie werden benoemd de Heren Ir S. G. van Ge u n s, Ir J. F. Sm i t, Ir H. van
M ede n b ach deR 0 0 y.
De tweede dag leverde een onder leiding van de hiervoren genoemde
inleiders uitstekende demonstratie van diverse boswerktuigen op, Een ver'
slag hierván werd opgenomen in het tijdschrift blz. 351.
I
Werkzaamheden van het Bestuur.
Het Bestuur vergaderde in 1947 zes ma!'l.·
Op verzoek van, de Commissie Herziening Boswetgeving werd door
het Bestuur een prae-advies gegeven inzake desiderata van onze Vereeniging, betreffende de bosbouwwetgeving.
.
Gezien de korte inzendtermijn werd een en ander niet vooraf in de
algemene verg?dering gebracht doch werd de kwestie rechtstreeks door
het Bestuur afgehandeld. Publicatie volgde in ons tijdschrift op blz. 145.
Op de suggestie van het BeStuur aangaande dit belangrijke vraagstuk
een discussie te openen werd door de leden niet gereageerd.
.
Op 18 Augustus werd een nota gericht aan de Raad van Ministers in-

zake militaire oefenterreinen, een en aJ.lder zoa]s hiervoor reeds om ...
schreven.
Aan de Vereniging van Boseigenaren en aan de Hoofdafdeling Bosbouwvan de Stichting voor de Landbouw werd beperkte plaatsruimt,e in
ons tijdschrift toegezegd voor het doen van mededelingen, voorlopig voor
de tijd van I j a a r . '
,
De Vereeniging we,d uitgenodigd een vertegenwoordiger aan te wijzen om zitting te nemen in de Raad van Bijstand van het Bosbouwproef-,
.
. station T.N.O.
Het Bestuur wordt thans bijgestaan door de volgenae commissies en
door de hierna te noemen vertegenwoordigers:

f.
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1. Redactiecommissie N ederl~ndsch Boschb~uwtijdschrift.
Or H. van Vlo ten, Voorzitter
'Ir. F.W. B u r ge r, Secretaris.
Ir A. A. Bon n erna, P. B 0 0 d t, Ir F. W. M a I s c h, leden ..
2. Nomenclatuurcommissie voor Zwammen.
I
Or H. van Vloten, Voorzitter
.,
Or A. J, P. Oor t, Secretaris
G. A. de Vries, Lid.
3. Nomenclatuurcommissie voor Insecten.
Or A. O. Vo û t e, Voorzitter .
Prof, Or H. Boschma;'J. B. Corporaal. M .. de Koning,
, Prof. Or W. K. J. Roe p k e. Lec\en..
.
.
4. Commissie tot Voorbereiding van Wetenschappelijke Cursussen.
Prof. Ir J. H. Ja g erG e rI i n g s, Voorzitter
Prof. Or G. Hou t zag ers en Or H. van V lot e n, Leden.
5. Redactiecommissie voor Publicaties.
Or J. R. Beverslui~, Voorzitter.'
Ir J. F. Sm i t, Secretaris ..
Ir .F. W. B u r g eren Ir J. van S 0 est, Leden.
6. Kascommissie.
Ir S. G. van Geuns, IrJ. F. Smit,'Ir H. van Medenb ach deR 0 0 y.
,
,
7. Commissie voor de Wetenschappelijke Benaming Cultuurgewassen
of Contact Commissie voor Nomenclatuur, waarin voor de N.B.V.
zitting hebben : '
,
Prof. Or G., Hou t zag ers en Ir J. Vii e g e r, Leden.
Prof. Ir J. H. J a ge r Ge r Ii n g s, Pla~tsverv. lid.
8. Afgevaardigde in het Centraal Comité v. h. Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur:
Or Th. C. 0 u d e man s.
.
, 9. Afgevaardigde in de Raad van de Werkgemeenschap, van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland:
Ir F. W. B u r g e r . ,
10. Afgevaardigde in de Raad van Bijstand van het Bosbouwproelstation T.N.O. :
W. Bran ts m a.
11.' Afgevaardigde in de Bosbo~wcommissie van de Stichting voor de
Landbóuw':
Or H. van Vloten.
Plaatsvervanger: Ir A. A. Bon n'e ma.
De Secretaris, MEMELINK.
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