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Mededelingen van de N ederlandsche
Boschbouw Vereeniging
LEDEN
Tot het lidmaatsohap werden ,toegelaten Mr. A. H. W. Oudemans, .
secrelaris van de Verenigde Glasfabrieken, Schiedam, Stadhouderslaan
38 en Th. J. C. Oudemans, arts, Delft, Oude- en Nieuwe Gasthuis,
Korenmarkt 10.
Door een noodlottig ongeval ontviel ons op 22 augustus mr. P. J. I.
Engels, nog pas sedert kort adjunct-secretaris van het Bosschap en op
30 augustus overleed ons lid J. R. Koning, van 1922 tot 1955 hoofd van
de afdeling beplantingen bij de dienst van publieke werken te Amsterdam.
De secretaris van de N.B.V. :
W. E. Meijerink.
PERSONALIA
Bij het Staatsbosbeheer wevd de adjunct"ingenieur Ir. P. N. Ruige
bevorderd tot ingenieur en aan de ingenieur Ir. P. Tideman werd de
persoonlijke titel van Natuurbeschermingsconsulent toegekend.
NAJAARSBIJEENKOMST
Het ligt in de bedoeling om op vrijdag en zaterdag 24 en 25 oktober
1958 de najaarsbijeenkomst te houden. Nadere berichten volgen.
ZAKBOEKJE VOOR DE BOSBOUW
De 6e aflevering van het zakboekje, met nieuwe adreslijsten en andere
aanvullingen, i.s ter perse. Wie per exemplaar f 2 gireert op postrekening
van de Penningmeester N.B.V. te Arnhem, nr. 908488, met vermelding
"voor 6e afl. zakboekje", verzekert zich daarmede van een spoedige toezending.
ADRESVERANDERINGEN
Ir. A. Bakker verhuisde van Wageningen naar '5 Hertogenbosch, Philips II straat 57.
Ir. J. T. M. Broekhuizen en mevrouw Ir. L. E. Broekhuizen- van Straaten van Arnhem naar Bennekom, Jac. P. Thijsselaan 60.
C. van de Koppel van Den Haag naar Bussum, Flatgebouw Gooise
Warande, Flat B 22, Meezenlaan 19.
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. JAARVERSLAG OVER 1957
Het ledental.
In het jaar 1957 overleden onze leden J. J. M. Jansen, prof. dr. G.
Houtzagers, jhr. A. J. B. van Suchtelen van de Haare en L. M. de Jong
Schouwenburg, de oud-leden P. Boodt en dr. H. ten Oever, alsmede dr.
J. H. van Heek, voorzitter van de Stichting "Huis Bergh", donatrice van
de Nederlandsehe Boschbouw Vereeniging. Voor het lidmaatschap bedankten: dr. J. G. P. M. Smeets, ir. E. L. Florentinus en ir. B. D. van
Schelven. Als nieuwe leden werden aangenomen: R. J. Benthem, G. Ch.
van den Bogaerde van Terbrugge, ir. M. Bol, ir, A. Govers, mr. P. C.
T. van der Hoeven, prof.dr. L. C. P. KerIing, ir. A. C. A. Kuhn, ir. J.
C. Pape, ir. Z.Salverda, ir. A. J. B. Schalk, ir. H. W. Schut, ir. J.
Sipkens, ir. W. Thijsen, ir. C. Tutein Nolthenius, ir. J. J. Westra.
. Het aantal leden en donateurs bedroeg door deze mutaties op 31 december 1957 achtereenvolgens 279 en 22; in totaal 301, tegenover 293
op 31 december 1956.
De contributie.
De kosten voor het lidmaatschap werden in 1957 onveranderd vastgesteld op f 20, waarvoor tevens het Tijdschrift werd ontvangen.
Het bestuur.
Tot de overlijdensdatum van de voorzitter, 11 mei 1957, werd het bestuur van de N ederlandsche Boschbouw Vereeniging gevormd door prof.
dr. G. Houtzagers, voorzitter, ir. W. E. Meijerink, secretaris, ir. J. H. van
Tuil, penningmeester, dr. J. de Hoogh, onder-voozitter, ir. J. F. van Oosten Slingeland, 2e secretaris. Tijdens de ziekte en na het overlijden van
prof. Houtzagers nam dr. de Hoogh het voorzittersChap waar. Op de
vergadering van 11 oktober 1957 werd prof. dr. J. H. Becking als opvolger van prof. Houtzagers, die aftredend zou zijn geweest, gekozen.
Het tijdschrift.
Op "Het Nederlands Bosbouw Tijdschrift" waren 640 personen geabonneerd, met inbegrip van de leden. Voorts waren er 68 gratis- en
ruilabonnee's; het aantal abonnementen bedroeg in de laatste jaren achtereenvolgens 635, 650, 660 en 640. Het aftredende redactielid ir. A. J.
Grandjean, werd herkozen.
De voorjaarsbijeenkomst.
De algemene ledenvergadering werd gehouden in hotel "Van Gijtenbeek" te Zwolle op 24 mei 1957, terwijl op die dag, alsmede op 25 mei,
excursies werden gemaakt naar de Noordoostpolder onder leiding van
ir. J. L. F. Overbeek. De deelnemers werden ten stadhuize door de burgemeester van Zwolle ontvangen.
Najaarsbijeenkomst.
. .
Op 11 en 12 oktober werden excursies gemaakt naar het landgoed "de
Utrecht", te Esbeek, onder leiding van de rentmeester D. Aarden en ir.
G. Memelink. De ontvangst in het nieuwe gemeentehuis door het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek, gevolgd
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door een gemeenschappelijke koffietafel in de Raadzaal, vormden een
zeer geslaagde opening van de bijeenkomst. Tijdens de excur,sie op de
eerste dag werden de .deelnemers ontvangen door mr. A. Nengerman,

directeur van de N.V. Levensverzekerings Maatschappij "Utrecht",
waarbij een thee werd aangeboden. De algemene ledenvergadering werd
op de avond van 11 oktober gehouden in hotel "Riche" te Tilburg.
Zowel voor het verslag van de voorjaars- als van de najaarsbijeenkomst, moge worden verwezen naar ons tijdschrift, waarin beide zijn opgenomen.

De Studiekring.
Door de Studiekring werden in 1957 twee bijeenkomsten gehouden,
waaraan in beide gevallen excursies waren verbonden. Op 28 februari en
I maart 1957 werd te Oosterbeek in "de Pietersberg " het onderwerp
"Selectie en Veredeling" behandeld, terwijl 21 en 22 november 1957
waren gewijd aan "de douglas" in het conferentie-centrum "Lierderholt"
bij Beekbergen.
De werkzaamheden van het bestuur.
Het bestuur vergaderde 5 maal, terwijl bovendien een vergadering
werd belegd met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren ter bespreking van een ,samenwerking inzake het tijdschrift.
Deze samenwerking werd door de algemene ledenvergadering van
I1 oktober te Tilburg bekrachtigd en zou met het verschijnen van het
nummer van januari 1958 een feit worden. Tevens werd besloten de contributie voor 1958 voor de leden die tevens lid zijn van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren en/of die uit hoofde van hun functie het
tijdschrift dan gratis van de Vereniging van Boseigenaren zullen ontvangen, te bepalen op f 10.
Mede naar aanleiding van het in het jaarverslag 1956 vermelde adres
van de N ederlandsche Boschbouw Vereeniging aan de Minister, ten
aanzien van een soepele toepassing van de zogenaamde .. compensatieregeling", bepaalde de Minister zijn standpunt nader in die zin, dat thans
binnen 4 grotere bosgebieden gecompenseerd kan worden, dat de klassificatie: van gronden die van het Bosschap volgt, dat compensatie bin-

nen dezelfde klasse dient te geschieden, doch dat loofhout niet beslist
door loofhout behoeft te worden vervangen. Hiermede werd de regeling
inderdaad aanzienlijk soepeler.
In nauwe samenwerking met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren werd besloten tot de samenstelling van een com-

missie van deskundigen ter bestudering van de kwestie "wildschade",
waartoe reeds in 1956 een verzoek aan het bestuur werd gericht. Deze
commissie zal bestaan uit een onafhankelUk voorzitter en vertegenwoor. . .

digers van de bosbouw, de landbouw en de jacht, terwijl tevens overleg
zal worden gepleegd met de drie C.L.O:s. Ir. J. W. Hudig, voorzitter
van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren ondernam daartoe de
nodige stappen en er mag worden verwacht, dat deze commissie thans
spoedig kan worden geïnstalleerd.
De commissie tot herziening van het boekje "Richtlijnen voor het sa-

menstellen van een bedrijfsregeling voor het bosbezit in Nederland"
kwam met het werk gereed. Het bestuur werd verzocht de wijze van pu-

282
blicatie nader te bespreken.
In verband met het jubileum van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging in 1960, wanneer het 50-jarig bestaan zal worden herdacht,
werd besloten tot instelling van een commissie van voorbereiding. Deze
commissie werd tijdens de algemene vergadering van 11 oktober 1957
ingesteld in de samenstelling zoals hierna is vermeld.
Het door het bestuur ondernomen initiatief om te komen tot een Nationale Boomplantdag werd in 1957 bekroond met het houden van een
Boomfeest in de gemeente Apeldoorn. Men verwacht, dat in 1958 ook
andere gemeenten het gegeven voorbeeld zullen volgen.
Het bestuur was voorts voltallig vertegenwoordigd hij de begrafenis
van prof. dr. G. Houtzagers op 15 mei 1957 te Kootwijk.
De verschillende commissies, die het hestuur in haar taak bijstaan en
waarin het zich laat vertegenwoordigen, waren op 31 december 1957 als
volgt samengesteld.
I. De redactie-commissie voor het "Nederlands Bosbouw Tijdschrift":
dr. H. van Vloten. voorzitter. ir. F. W. Burger. secretaris, P. J. Drost.
ir. A. J. Grandjean en ir. J. van Soest, leden.

2. De studiekring-commissie: prof. dr. G. Hellinga, voorzitter, ir. A.
G. Gerritsen, secretaris, ir. C. P. van Goor, ir. W. E. Meijerink en ir. H.
Veenendaal, leden.
3. Nomenclatuurcommissie voor zwammen: dr. H. van Vloten, voorzitter, prof. dr. A. J. P. Dort, secretaris en dr. J. A. von Arx, lid.
4. Nomenclatuurcommissie voor insecten: dr. A. D. Voüte, voorzittersecretaris, prof. dr. H. Boschma en prof. dr. W. K. J. Roepke, leden.
5. Redactie-commissie voor publicaties! ir.

J.

van Soest, voorzitter, ir. A.

G. Gerritsen, secretaris, ir. A. J. Grandjean, ir. A. H. Druyff en. ir. J. F.
van Oosten Slingeland, leden.
6. Kascommissie: ir. J. Luitjes, ir. R. Sewandono en ir. G. V{. Mulder.
7. Commissie voor de wetenschappelijke benaming van cultuurgewassen of contactcommissie voor nomenclatuur: vacature en ir. J. Vlieger,
leden, prof. ir. J. H. Jager Gedings, 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. Commissie uitdrukkingen gebruikt in de Nederlandse bosbouw: dr.
H. van Vloten, voorzitter, ir. W. L. Jansen, secretaris, W. Brantsma en
P. J. Drost, leden.
10. Vertegenwoordiger van het bestuur in het bestuur van de Stichting Natuurfonds: dr. J. de Hoogh.
11. Vertegenwoordiger van het hestuur in het hestuur van de Stichting
ter verbetering van voortkwekingsmateriaal van houtopstanden: dr. J. de
Hoogh .
. 12. Commissie ter voorbereiding van het 50-jarig Jubileum in 1960:
prof. dr. J. H. Becking voorzitter, ir. F. W. Bu<ger, ir. J. Vl'n Soest,
dr. J. A. van Steijn(toegevoegdin 1958) en ir. J. H. van Tuil, leden.
De secretaris: ir. W. E. Meijerink.

