KNBV

Verslag van de 44e voorjaarsbijeenkomst der Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging op 23 en 24 april 1970

± 10.30 uur:

In hotel Princenhof te Eernewoude kwamen op 23
april 197056 leden en 8 gasten bUeen om de 44e
voorjaars bijeenkomst bij te wonen. De gasten waren:

mr. K. J. Groeneveld, namens Gedeputeerde Staten

12.30-13.30 uur:

van Friesland; mr. W. M. OppedUk van Veen, burgemeester van Tietjerksteradeel; ir. J. Vlieger, hoofd-

keveen.

16.00 uur:

ingenieur-directeur van het Staatsbosbeheer te Leeu-

warden; de heer H. F. de Boer, voorzitter van "11
Fryske Gea"; ir. G. J. Geerling, consulent bU het
Staatsbosbeheer te Leeuwarden; de heer S. Zwart,
provinciaal medewerker bU het Staatsbosbeheer te
Leeuwarden; de heer E. L. van der HeUden, secretariaatsmedewerker voor de KNBV en de heer G. W.
Hommes, administrateur van de KNBV.
De openingsrede van de voorzitter is hiervoor afge-

Onderbreking voor koffie, aangeboden door het Staatsbosbeheer in
"Sparjebird" te Hemrik.
Onderbreking voor een lunch in
vakantiecentrum "'t Hout" te BakOntbinding van de voorjaarsbUeenkomst bU hotel "Princenhof" te
Eernewoude.

Agenda voor

de 44e voorjaarsvergadering

1 Opening door de voorzitter.
2 Verslag van de notulencommissie over de 45e
najaarsvergadering te Bentheim.

Het programma en de agenda voor de vergadering

3
4
5

luidden als volgt:

6

donderdag 23 april:
10.00-10.30 uur: Ontvangst in hotel "Princenhof" te

en winstrekening.
Balansen en verlies~ en winstrekening worden in het

drukt.

10.30-12.30 uur:
12.30-14.00 uur:
14.00c I4.15 uur:

Rekening en verantwoording van de geldmiddelen
over 1969 aan de hand van de balans en de verlies-

Eernewoude.
44e voorjaarsvergadering.
Lunch.

tUdschrift april 1970 gepubliceerd; bovendien worden

Toelichting op het algemene excursiethema door ir. J. Vlieger, hoofd-

1970.
8 Bespreking van het te volgen verenigingsbeleid;

ingenieur-directeur van de provin-

o.m. de samenwerking met andere bosbouwinstanties.
Bespreking van de wenselUkheid om voor 65jarigen op de verenigingscontributie een korting te
geven.
10 Mededelingen van de commissies: redactie tUd~
schrift, studiekring, redactie voor publikaties.

ciale directie Friesland van het
Staatsbosbeheer.
14.30-17.00 uur:

Excursie per boot door "De Oude

Venen" o.l.v. de heer H. F. de Boer,
voorzitter van de Vereniging "It
Fryske Gea", eigenaresse van het
natuurreservaat.

17.30-19.30 uur:
19.30 uur:

vrijdag 24 april,
8.15-16.00 uur:

Benoeming nieuwe notulencommissie.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
Verslag kascommissie over 1969.

Borrel in hotel "Prineenhof".
Diner in hotel "Prineenhof".
Overnachting in hotel "Prineenhof".

Excursie per bus o.l.v. de heren

ir. G. J. Geerling en S. Zwart,
resp. houtvester en provinciaal

medewerker bU het Staatsbosbeheer, naar bos en natuurterreinen

in de omgeving BeetsterzwaagDuurswoude-Bakkeveen.

ze vóór de vergadering uitgereikt.
7 Benoeming van een lid van de kascommissie voor

9

11 Bespreking plaats en tijd najaarsbUeenkomst
1970.
12 Mededelingen uit wetenschap en praktijk.
13 Rondvraag.
14 Sluiting.
De voornaamste punten uit de vergadering waren:
- de notulen van de 45e najaarsvergadering te Bentheim werden goedgekeurd. In de nieuwe notulen~

commissie werden benoemd: ir. G. J. Geerling, de
heer D. van Hattem en drs. H. D. Schouten;
- het ledenbestand onderging de volgende wijzigingen: als lid bedankten: de heer en mevrouw Blijdenstein-ter Horst, ir. D. A. Boon, de heer P. J. G. van
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Heek, mevrouw C. F. Jordaan-van Heek, prof. dr. S. D.
Richardson, de heer R. A. I. Snethlage, de heer en
mevrouw Suringar-Everts, dr. A. D. Voüte; ir. L. C.

leden van 65 jaar en ouder een reductie op de lidmaatschapscontributie te geven;

Hansen en mevrouw M. E. van Welderen Rengers-geb.
baronesse van Pallandt werden wegens herhaald niet
betalen van de contributie van het lidmaatschap ver-

tijdschrift, ir. J. F. Wolterson berichtte, dat de redactie

vallen verklaard;
als nieuwe leden traden toe: de heer J. G. A. Ia
Bastide, mr. R. baron Bentinck van Schoonheten, ir.
A. W. J. Bosman, ir. L. J. A. van Braakenburg van
Backum, de heer J. Ph. Dhont, ir. W. M. Fuchs, ir. D.
Heinsdük, ir. E. Lammerts van Bueren, mevrouw Lek-

kerkerker-Douwes Dekker, de heer J. Sevenster;
- de adviescommissie van het bestuur werd uitge-

breid met 2 leden: drs. G. J. den Hartog en ir. D. Sikkel en bestaat met de reeds zittende leden: ir. H. A.
van der Meiden, ir. J. F. A. Molenaars en dr. ir. J. van
Soest, thans uit 5 leden;
- in de door het Bosschap ingestelde commissie

- de voorzitter van de redactiecommissie voor het
behoorlük van koPÜ is voorzien, doch graag wat meer

kort nieuws uit de praktijk zou willen plaatsen;
- ir. D. Sikkel, sedert 17 april 1970 - toen ir. Memelink als zodanig aftrad - de nieuwe voorzitter van de
Studiekring, berichtte, dat de Studiekring onder meer
de bestemming van marginale landbouwgronden en
de rentabiliteit van de bosexploitatie tot onderwerpen
van studie zou willen maken. Het bestuur was voorts
voornemens zich te bezinnen op methodieken om de

leden vóóraf bij de discussies over de studie-onderwerpen te betrekken;
- ir. C. F. Lekkerkerker berichtte namens de redactiecommissie voor publikaties, dat "Bosbouw in Nederland" van de hand van dr. D. Burger Hzn. verkrijgbaar
is à f 3,- exclusief verzendkosten. Van deel I Bosbe-

"Marginale bosgronden" namen zitting onze leden

scherming werden van de oplage van 600 exemplaren

ir. J. F. A. Molenaars en ir. P. N. Ruige;

per 1 maart 1970 rond 400 exemplaren geplaatst; in
voorjaar 1971 wordt met de verschijning van deel 11
gerekend;
- suggesties voor volgende onderwerpen op de bijeenkomsten waren: ontwikkelingen van de houtoogst
(Sipkens), "naturgemässe Waldwirtschaft" (Blokhuis), algemeen beeld van de houtproduktie (Sikkel)
en bosbouw in de Ardennen (Feitkamp);
- dr.Oudemans berichtte onder meer, dat in het bestemmingsplan van de gemeente Putten grote opper-

- met als doelstelling: "het bevorderen van de uitwisseiing van kennis en ervaring op het gebied van

de bosbouw in de ruimste zin, in het bijzonder tussen
wetenschappelijk onderzoek en praktijk" werd de
ondervereniging "Studiekring van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging·· ingesteld en werd
het hUishoudelijk reglement door het bestuur goedgekeurd;
- de vergoeding welke het Staatsbosbeheer betaalt
voor het plaatsen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van artikelen met een voorlichtend karakter,
wordt in verband met de formaatverandering van het
tijdschrift gebracht van f 100,- op f 150,- per pagina
en bedraagt maximaal f 6.000,- per jaar;

Uit een toelichting van ir. A. Bakker bleek, dat de ge-

- op advies van de kascommissie werd de penningmeester decharge over het gevoerde financiële be-

mingsterreinen heeft gehanteerd voor alle natuur-

heer over 1969 verleend. De afrekening over 1969 en
de balans per ultimo 1969 werden gepubliceerd op
de pag. 104-107 van het tijdschrift april 1970.
Het kapitaal van de vereniging bedroeg na toevoeging
van het batig saldo van het boekjaar 1969 ad ruim
f 6.000,- per ultimo 1969 ruim f 32.000,-;
- op de voor dat doel beschikbaar gestelde girorekening van de penningmeester werd f 105,- gestort
voor "Bos voor Israël"j het bedrag zal aan de Stich-

ting Joods Nationaal Fonds worden overgemaakt;
- in de plaats van het aftredende lid van de kascommissie ir. A. H. Druijff werd benoemd ir. A. Bakker;
- het bestuur werd gemachtigd om bij eventuele
instelling van een "Adviesraad" door het Bosschap
daaraan mee te werken en om noodzakel!jke samen-

werking in het algemeen belang van de bosbouw te
bevorderen. Het bestuur verzocht de leden eventuele
suggesties inzake activiteiten van algemeen bosbouwbelang schriftelijk haar ter kennis te brengen;
- de vergadering was er in meerderheid tegen arr.
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vlakten als natuurterrein zijn aangegeven; onder

andere zou op deze terreinen velling van houtopstand
anders dan bij wijze van verzorging niet zijn toegestaan.
meente Putten de omschr!jving voor natuurbescherterreinen;

- de heer de Fremery berichtte, dat hij een werkkring
van geïnteresseerde landgoedbezitters in het leven
heeft geroepen die wil strijden voor het behoud van
particuliere landgoederen;
- de heer de Fremery verzocht artikel 6 lid b van de
statuten toe te passen op bestuursleden van vak-

bondSZijde van het Bosschap die lid zouden willen
worden van de KNBV om eigenaren en beheerders
van bossen in verenigingsverband te kunnen ontmoeten; het bestuur voelt niet voor leden, die vanuit

hun politieke achtergrond lid zouden willen worden,
hoeveel waardering er ook voor de persoonJüke kwaliteiten zou mogen ZÜn.

Mr. W. M. Oppedijk van Veen, burgemeester van
Tietjerksteradeel (de bode op het Ministerie: "die
vent bestáát") heette vervolgens op charmante wijze
de bosbouwvereniging in zijn gemeente welkom en
vroeg daarbij aandacht voor de recreatieve problemen
van het merengebied in het algemeen en van het

later die dag te bezoeken Princenhof in het bijzonder.
Men tracht door middel van een provinciale verordening voor het merengebied het in bezit nemen van
natuurgebieden door woonschepen te voorkomen; in

het kader van de rUilverkaveling Garijp-Wartena zal
een woonschepen haven bij Eernewoude tot stand
komen.

bossen en houtopstanden in de loop der tijd.
Mede dankzij de goede voorbereiding en de voortreffelijke documentatie slaagde het team van het
Staatsbosbeheer erin in kort bestek de evolutie van
de functie van het bos zichtbaar te maken: het voor
de individuele, particuliere eigenaar nuttige bos:

"likenhiemen" en wallen bij boerderijen, hakhout-

Na de lunch in hotel Princenhof hield de heer H. F.
de Boer, voorzitter van "It Fryske Gea" een gloedvol
betoog over de activiteiten van deze Friese natuur-

de status en het jachtgenot door adellijke bezitters
aangelegd, krijgen geleidelijk een betekenis in de col-

beschermingsorganisatie - niet als de overige in
Nederland werkzame provinciale organisaties een
stichting, maar een vereniging - waaruit o.m. naar
voren kwam. dat het natuurbeschermingswerk in deze

lectieve sfeer van de recreatie en de landschapsbouw.
In veel gevallen is het bos van particulier bezit in
handen van overheid of verzekeringsmaatschappijen
overgegaan. Vooral het beheer van het overheidsbezit

provincie een hecht fundament heeft in de actieve
medewerking en belangstelling van de "gewone man".
Ondanks de harde wind, werd een geslaagde en genoeglijke boottocht door het natuurreservaat "AI de
Feanen", grotendeels eigendom van "It Fryske Gea"
gemaakt, waarbij o.m. werd getoond hoe polders na

blijkt sterk op de recreatieve functie gericht te zijn.
Daarbij is het belang van een goede zonering en de

aankoop in hun natuurlijke staat worden teruggebracht
door de bemaling op te heffen: een gerealiseerde

claim van de natuurbescherming op marginale landbouwgronden.
Het gezelschap dineerde en logeerde in hotel Princenhof.
Na toelichting van ir. J. Vlieger en onder leiding van

bossen en grovedennebossen mede om der wille van

vorming van concentratiepunten voor dagbezoek

duidelijk aangetoond.
Voor vele minder met Friesland bekenden, was het
een openbaring dat dit land van "wind en water en

wolken" zoveel bekoorlijk begroeide plaatsen op een
fraaie voorjaarsdag kan tonen.

Het Staatsbosbeheer liet op haar kosten in de blokhut van het speel bos "Sparjebird" koffie met koek
serveren en het gezelschap lunchte in vakantiecentrum "tt Hout" te Bakkeveen.

Om 16.00 uur werd de voorjaarsbijeenkomst, die

hem en zijn medewerkers de heren ir. G. 1. Geerling

dankzij de grote medewerking van ir. Vlieger en zijn

en S. Zwart werd de tweede dag van de bijeenkomst

staf zeer geslaagd mocht heten, te Eernewoude ontbonden.
Ir. J. Sipkens,

besteed aan excursies naar de omgeving van Beet~
sterzwaag, Duurswoude en Bakkeveen in het kader

van het thema: de ontwikkeling van de functie van

secretaris
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