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Verslag van de 51 e voorjaarsvergadering, gehouden
op 5 mei 1977 te Maastricht

Om 14.00 uur opent de voorzitter met het uitspreken
van zijn rede, die elders in dit nummer is opgenomen, de vergadering. Met enige ogenblikken van
stilte wordt herdacht ir. J. A. S. van Alphen, oudhoutvester bij het Staatsbosbeheer. Aanwezig zijn
117leden.
- De notulencommissie, bestaande uit N. W. J.
Borsboom, J. H. Mazier en F. NIjpjes heeft- schriftelijk - haar goedkeuring gehecht aan de notulen van
de najaarsvergadering 1976. Naar aanleiding van
het verslag informeert H. D. Schouten naar de situatie rond de Bosbouwlexicon van Juta. De voorzitter
deelt hierop mee, dat aan de Directeur van het
Staatsbosbeheer zal worden gevraagd de lexicon
voor belangstellenden beschikbaar te willen stellen bijvoorbeeld tegen kostprijs - indien deze op enigerlei wijze binnen SBB zou worden verspreid. De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
- In de nieuwe notulencommissie worden benoemd: J. J. Westra, J. J. Zuiderveen Borgesius en J.
J. Kalb.
- De secretaris deelt mee, dat berichten van verhindering werden ontvangen van: D.Burger Hzn.,
mevr. G. Burger-Hanneman, M. Bol, mevr. M. ten
eate-van Elsland, Provinciaal Bestuur van Drente, L.
J. van Dijk, A. J. Grandjean, D. van Hattem, E. P. L.
Hesseis, B. Kijlstra, W. E. Meijerlnk, F. NIjpjes, R. A.
A. Oldeman, G. Pohlmann, P. Schmidt, E. S. Schut,
J. Sipkens, e. J. Stefels, P. Tideman, Verenigde Papierfabrieken Eerbeek N.V., H. Verheul, J. L. VoImuller, jhr. e. L. H. van Vredenburch, J. Zwanen burg, F.
N. Zwart.
Sinds de najaarsvergadering traden tot de vereniging de volgende nieuwe leden toe: J. P. Augustijn, I.
e. A. M. Bervaes, A. Brands, M. Buiten, L. F. Firet, e.
W. P. Frenken, A. Grevellng, H. J. Holterman, E: D.
Hooghiem, L. A. S. Klingen, L. G. Kop, R. M. lichthart, R. A. A. Oldeman, W. M. Otto, J. F. Scholten,
Jkvr. e. J. M. Sloet van Oldruitenborgh, F. J. Somsen, L. Treep, H. A. A. van Wankum, W. de Wilde.
Zes leden bedankten voor het lidmaatschap.
- De kascommissie heeft na controle van boeken

en kas over 1976 deze in orde bevonden; zij stelt
voor de penningmeester te dechargeren.

- P. H. Pels Rijeken geeft een toelichting op de ba;
lans per 31 december 1976 en op de rekening van
baten en lasten over 1976. Uit zijn toelichting op de
balans en fondsen blijkt dat het bijna onmogelijk lijkt
de oude beleggingen in het Grootboek voor de Nationale Schuld liquide te maken. Naar aanleiding van
een vraag daarover deelt de penningmeester mee
dat in de begroting nooit een post voor de algemene
vergadering wordt opgenomen, omdat ernaar gestreefd wordt inkomsten en uitgave van de bijeenkomsten glad te laten lopen. Soms blijft echter een
klein positief saldo over, een andere keer een neg a:
tief saldo, zoals in 1976.
- In de plaats van W. E. Meijerink wordt in de kascommissie benoemd J. L. van der Jagt.
- De voorzitter stelt dat tijdens de najaarsvergadering de bestuursleden A. van Maaren en P. H. Pels
Rijeken hadden moeten worden herbenoemd voor
een periode van 3 jaar. Het afgelopen half jaar hebben beiden dus "onrechtmatig" In het bestuur zitting
gehad. Hij stelt voor hen met terugwerkende kracht
vanaf oktober 1976 te herbenoemen. Met applaus
wordt het voorstel bekrachtigd.
- Tijdens de najaarsvergadering 1976 bracht G.
Sissingh opnieuw het agendapunt "Mededelingen
uit Wetenschap en Praktijk" ter sprake. In dit verband vermeldt e. P. van Goor de verschijning van
een nieuw tijdschrift: Forest Ecology and Management, uitgave van Elsevier; deze periodiek wordt
door hem sterk aanbevolen. A. van Maaren doet mededeling van een nieuwe uitgave in de reeks van het
LEI, ditmaal over werknemers in de groene sector.
Verder: "De vernieuwbare grondstof", van Wolterson, verschenen in de Agrarische Reeks. Tenslotte:
"Natuur is duur", door Van Dieren en Wagenaar
Hummelinck.
- Redactie van het Tijdschrift: Na intensief overleg
in 1976 is, aldus J. van den Bos, de redactie begonnen de gekozen nieuwe formule voor het tijdschrift
gestalte te geven; een en ander heeft helaas wel tot
gevolg gehad dat de eerste nummers sterk ver243

traagd zijn uitgekomen. Gehoopt wordt dat de achterstand snel kan worden ingelopen.
- Studiekring: De studlekringbijeenkom"st Is volgens C. P. van Goor vastgesteld op 23 november
1977 te Wageningen. Het is de derde bijeenkomst in
de serie over:
1 de Instandhouding van de bossen
2 de bostypering
3 de planning in de bosbouw.
Preadviezen zullen worden uitgebracht door J.
Verkoren, G. Sissingh, R. W. M. J. Nas en L. C. Smi!.
De discussie zal worden geleid door E. P. L. Hesseis.
- Over de najaarsbijeenkomst wordt uitvoerig gesproken, met name over de eventuele excursie naar
Duitsland. J. Sevenster geeft hierop een toelichting.
Zwarte Woud (5 dagen): accent op naaldhoutverjongingssystemen: eventueel in combinatie met Spessart (eik); kosten naar schatting ca. f 350,-1
f 400,- per persoon.
Noordelijk Rijndal (3 dagen): accent op loofhout;
kosten ca. f 250,-1f 300,- per persoon. Hier Is
een betere aansluitingsmogelIjkheid op de Nederlandse omstandigheden.
Een vluchtige peiling wijst uit, dat praktisch alle
aanwezigen voor de laatste suggestie zijn. Overigens
zal nog worden nagegaan of een bezoek aan Duitsland beter In het voorjaar dan in het najaar kan worden gehouden (mede in verband met de voorbereidingstijd).
Andere mogelijke onderwerpen voor de najaarsbijeenkomst zijn:
bezoek Dorschkamp
- bosbeheer in kustgebieden
- Walcheren
- "Landschapsbouw"
Uit de vergadering wordt een suggestie voor een
bezoek aan de polders gedaan.
- Van de rondvraag wordt slechts door een persoon gebruik gemaakt; hierna sluit de voorzitter de
• vergadering om 15.15 uur.
A. D. Verhoef!.
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