Mededelingen van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
PROGRAMMA
voor de najaarsbijeenkomst van de N ederlandsche Boschbouw
Vereeniging op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 1956

Vrijdag 19
11.15 uur:
11. 40 uur :
12.15 uur:
12.30 uur:
12.45 uur:
13.00 uur:
14.00 uur:

oktober.
Inscheping op veerboot Den Helder-Texel.
Vertrek van de veerboot.
Aankomst Oudeschild (Texel).
Vertrek bus van aanlegsteiger "Oudeschild" naar den Burg.
Aankomst bij hotel "de Lindeboom" te den Burg.
Lunch in hotel "de Lindeboom".
Vertrek per bus naar de excursie-objecten in de bossen op
het eiland. De excursie staat onder leiding van ir. I. D. Sepers. Korte inleidingen door de heren Sepers, Schelling
(eventueel van Goor) ·en van Soest, waarbij gesproken zal
worden over .. de Duinbebossing", het "Ontstaan van onze

Duinen" en "Opbrengst onderzoek bij de Corsicaanse den".
17.30 uur: Terugkomst van de excursie in hotel "de Lindeboom" te
den Burg.
18.30 uur: Diner.
20.00 uur: Algemene ledenvergadering in hotel "de Lindeboom".

Zaterdag 20 oktober.
8.30 uur: V ertre:k per bus voor een excursie naar de buitengewoon
mooie Texelse duinen (eventueel ook naar het Texelse
museum).

12,00 uur: Sluiting van de najaarsbijeenkomst door prof. dr. G, Houtzagers.
12.40 uur: Inscheping op de veerboot te Oudeschild. Op de boot kunnen lunchpakketten in ontvangst worden genomen:

13.00 uur: Vertrek van de veerboot.
13.35 uur: Aankomst te den Helder.
AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING
I. Opening, gevolgd door de rede van de voorzitter.
2, Verslag van de notulen-commissie.
3. Verkiezing notulen-commissie.

4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
5, Vaststelling jaarverslag over 1955.
6, Verslag van de kas-commissie over 1955.
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7. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen der Vereniging,
het van Schermbeekfonds en het Tijdschrift over 1955.
8. Begroting en vaststelling contributie voor 1957.
9. Benoeming kas-commissie over 1956.
.
10. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsbijeenkomst.
11. Mededelingen door de voorzitter van de studiekring-commissie.
12. Verkiezing van een lid voor de redactie wegens het periodiek aftreden van ir. F. W. Burger (stelt zich herkiesbaar);
Het bestuur steU candidaat:
1. Ir. F. W. Burger,
2. Ir E. C. jansen.
.
13. Verkiezing van een lid voor de studiekring-commissie, wegens aftreden van dr. H. van Vloten (niet herkiesbaar).
Het bestuur stelt candidaat:
1. Prof. dr. G. Hellinga,
2. Ir. H. A. v. d. Meiden.
14. Verkiezing van een bestuurslid wegens periodiek aftreden van ir. P.
H. M. Tromp (niet herkiesbaar).
Het bestuur stelt candidaat:
1. Ir. W. E. Meijerink,
2. Ir. A. A. C. van Leeuwen.
15. Mededelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap en
praktijk.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
JAARVERSLAG OVER HET JAAR 1955

Leden' Door overlijden ontvielen OnS: K. j. C. del Court van Krimpen en prof. dr A. Pulle. Een 2-tal leden bedankte: ir W. Burdet en
j. M. baron van Tuyll van Serooskerken. Het ledental groeide aan met
15 nieuwe leden: dr R. W. Becking te Valkenswaard; ir H. L. Bernelot
Moens te Bennekom; Mevrouw W. j. Druyff-Willemse te Eindhoven;
Mevrouw E. M. Everts-Kohmann ,te Veendam; ir E. L. F10rentinus te
Apeldoorn; ir D. C. Hasselman te Utrecht; prof. dr G. Hellinga te
Wageningen; ir. M. H. Heybroek te Baarn; A. P. Hubert van Beusekom te Goirle; ir R. Koster te Ugchelen ; prof. dr j. Lanjoûw te Utrecht;
K. W. Ledeboer te Enschede; K. R. baron van Lijnden te Wageningen;
mr P. H. Suringar en Mevrouw A. Suringar-Everts te Hoogeveen, terwijl
als nieuwe donateur kon worden ingeschreven: het sanatorium "Berg
en Bosch" te Bilthoven.
Het aantal leden en donateurs bedroeg op 31 december 1955 achtereenvolgens 267 en 21 ; in de afgelopen 5 jaren samen 251 eind 1951.
247 eind 1952, 258 eind 1953, 276 eind 1954 en 288 eind 1955.
Contributie, Het lidmaatschap bleef onveranderd op f 20 vastgesteld,
waarvoor de leden tevens het .. Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift"
ontvangen.
Bestuur, In het bestuur van de vereniging hadden tot de algemene
ledenvergadering op 28 oktober zitting: prof. dr. G. Houtzagers, voor-
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zitter. ir P. H. M. Tromp, secretaris, ie

J.

ir G. A. Overdijkink. onder-voorzitter en ir

H. van Tuil. penningmeester,

J.

F. van Oosten Slingeland.

2e secretaris. Op de bovengenoemde ledenvergadering trad de onder-

voorzitter af. waarbij zijn plaats werd ingenomen door dr J. de Hoogh.
Tijdschrift: Op het "Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift" waren
650 personen geabonneerd. waaronder de leden en 68 gratis- en ruilabonné's; het aantal abonnementen in de laatste 5 jaar bedroeg 621.
623. 627, 635 en 650.
De samenstelling van de redactie werd niet gewijzigd; het aftredende
redactielid, P. J. Drost. werd herkozen.
Voor;aarsbijeenkomst: De algemene ledenvergadering werd gehouden op 20 mei in hotel "de Plasmolen" gelegen in de gemeente Mook.
De in aansluiting op deze vergadering gehouden excursies op 20 en 21
mei, leidde de deelnemers achtereenvolgens naar het landgoed "de Stippelberg", eigendom van de erven A. H. Ledeboer. en naar de boswachterij "Groesbeek" in de Staatshoutvesterij "Nijmegen".
Najaarsbijeenkomst : Op 28 oktober werd in de ochtenduren de algemene ledenvergadering gehouden, waarna in de middag een openbare
vergadering werd gehouden. waarin het onderwerp "Herplantplicht van
houtopstanden" werd besproken. Dit probleem was door een drietal
prae-adviseurs. mr P. H. Gorter. mr N. M. Zijp en ir G. A. Overdijkink.
in het oktober-nummer van het "Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift"
besproken en werd op de bijeenkomst nader toegelicht en vervolgens ter
discussie gesteld. De in deze vergadering genomen resoluties zijn door
het bestuur in een viertal punten met memorandum vastgelegd en aan
alle hiervoor in aanmerking komende instanties toegezonden.

Op de 2e dag van de najaarsbijeenkomst op 29 oktober werd een
excursie gemaakt naar het landgoed "de Sijsselt". een bosbezit van
W. F. C. H. Graaf Bentinck en Waldeck Limpurg.
Excursie van de Studiekring: Een groot aantal leden van de Studiekring maakte op 14. 15 en 16 september een excursie naar de twee
Duitse houtvesterijen Syke en Erdmannshausen. gelegen ten zuiden van
Bremen.
Werkzaamheden van het Bestuur: Het bestuur vergaderde 8 maal.
Behalve de hierboven reeds genoemde herplantplicht, vroegen in dit
verenigingsjaar de volgende problemen. van groot belang voor de Nederlandse bosbouw. nog onze aandacht.
Met het bestuur van het "Bosschap" werd in correspondentie en in
besprekingen overleg gepleegd over de besteding der gelden, in het
bijzonder voor wat betreft de in de eerste ontwerp-begroting van dit
nieuwe bedrijfsschap uitgetrokken bedragen voor bosbouwkundig onderzoek.
Ook werd door ons bestuur een commissie in het leven geroepen voor

het voeren van een daadwerkelijke propaganda voor het Nederlandse
bos en de bomen in het landschap. Deze actie is een voortvloeisel van het
door de F.A.O. uitgegeven propagandaboekje .. Festival of Trees",
waarin alle aangesloten landen worden opgewekt in brede lagen der
bevolking meer belangstelling te vragen voor bos en boom in de ruimste
zin des woords.

Met betrekking .tot het plan van de afdeling "Wild- en Vogelschade

2~6

en Jacht" van het ministerie van landbouw. visserij en voedselvoorziening,
-om een groot gebied op de Veluwe als wildreservaat te reserveren, werd
de betrokken minister onzerzijds gewezen op de grote gevaren die een

dergelijk wildbeschermingsgebied voor de houtproductie kan inhouden.
De verschillende commissies die het bestuur in haar taak bijstaan en
waarin zij zich laat vertegenwoordigen waren op 31 december als volgt
samengesteld:
I. Commissie tot redactie van het "Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift": dr H. van Vloten, voorzitter, ir F. W. Burger, secretaris,
P. J. Drost, ir J. van Soest en ir A. J. Grandjean, leden.
2. Studiekring commissie: dr H. van Vloten, voorzitter, ir A. van Laar,
secretaris, ir P. H. M. Tromp, ir C. P. van Goor en ir H. Veenendaal. leden.
3. Nomenclatuurcommissie voor zwammen! dr H. van Vloten, voor. .
zitter, prof. dr A. J. P. Oort. secretaris en dr J. A. von Arx, lid.
l

4. Nomenclatuurcommissie voor insecten: dr A. D. Voûte. voorzitter-

secretaris, prof. dr H. Boschma en prof. dr W. K. J. Roepke, leden.
5. Redactiecommissie voor publikaties : ir J. van Soest, voorzitter, ir.
A. J. Grandjean en ir A. H. Druyff, leden.
6. Kascommissie: ir A. van Laar, ir A. A. C. van Leeuwen en ir R.

Sewandono.
7. Commissie voor de wetenschappelijke benaming cultuurgewassen of
contactcommissie voor nomenclatuur: prof. dr G. Houtzagers en ir
J. Vlieger, leden, prof. ir J. H. Jager Gerlings, plaatsvervangend lid.
8. Commissie tot herziening van het boekje "Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor bosbezit in Nederland" : prof.
dr J. H. Becking, voorzitter, ir A. A. C. van Leeuwen, secretaris,
ir A. J. Grandjean, ir E. Reinders en ir J. van Soest, leden.
9. Afgevaardigde in het centraal comité van het instituut voor toege-

past biologisch onderzoek in de natuur: dr Th. C. Oudemans.
10. Afgevaardigde in de raad van bijstand van het bosbouwproefstation
T.N.O.: ir J. F. van Oosten Slingeland.
11. Commissie uitdrukkingen gebruikt in de Nederlandse bosbouw:
dr H. van Vloten, voorzitter, ir W. L. Jansen, secretaris, W. Brantsma en P. J. Drost, leden.
12. Vertegenwoordiger van het bestuur in de raad van toezicht van
het natuurfonds : ir E. Reinders.
13. Afgevaardigde in het bestuur van de stichting ter verbetering van
voortkwekingsmateriaal van houtopstanden: ir P. H. M. Tromp.
De secretaris: ir P. H. M. Tromp.

