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Ingezonden Berichten.
I

STUDIEKERN VAN OUD·LEERLINGEN VAN DE ,RljKSTUINBOUW.·
SCHOOL TE BOSKOOP.
Op 23 April 1943 is op initiatief van enkele oud-leerlingen een reunie georganiseerd.
met het doel te onderzoeken in welke mate er bij hen. die na het v~rlaten van de
school een plaats in de maatschappij. hebben! gevonden. belangstelling bestaat om. te
komen tot de oprichting van een .. Studiekern'! van collega's. werkzaam in alle takken
van den land-. tuin- en boschbouw.
J
. De initiatiefnemers, thans vereenigd in het... Bestuur der, Studiekem. meenden dan
ook met gerechtvaardigd vertrouwen verder te kunnen gaan met het ontwikkelen
van plannen.

'

Besprekingen met hoofdpersonen uit den Tuinbouw en het H. B. van Arboricultura
hebben er toe ~eleid, de Studiekem op te richten als een zelfstandige corrunissie in
deze vereeniging. Het H.
van Arboricultura lieeft zijn volledige steun toegezegd.
. De ,\Stucliekem" stelt zich ten doel. het bestudeeren van de toepassing der weten..
schap op de practIjk, zoowel in den Jand~ en tuinbouw' als. in den boschbouw. te
bevorderen.
,
Door de oplichting van de Studiekern zal worden bereikt, dat het zoozeer gewenschte
contact en samenwerking tusschen onze collega's. waarvan in de laatste jaren velen
In den boschhouw werkzaam zijn. georganiseerd en bevorderd kan worden.
In dit verband vestigt het Bestuur van de Studiekern er zeer in het bijzonder de
aandacht op. dat deze belangstelling van onze collega's - oudleerlingen van de R.T.S.
- in hoofdzaak niet alleen bestaat uit financieele bijdragen. dan wel grootendeeIs uit
daadwerkelijken steun en medewerking in den vorm van het eigen initiatief r Aan de
oprièhting van de Studiekem is hiennede tevens een ideëele opzet ten grondslag gelegd.
Het Bestuur ·zal het zich tot een belangrijke taak rekenen de uitingen van initiatief
bij ~e leden aan te wakkeren en levendig te houden. Hiertoe zal het o.m. bevorderen,
dat de leden zelf voordrachten kWlnen houden op het gebied der practlsche en middel ..
baar~technisthe wetenschap in het verband van de Studiekern.
In overleg met het Hoofdbestuur van ;.Arboricultura" is bovendien voor onze leden
de gelegenheid opengesteld om artikelen en prae;adviezen te: publiceeren in het orgaan
van .. Arbori'·. Voor het plaatsen van deze artikelen zal een door het Bestuur aange·
stelde .redacteur zorgen. Hierdo.or en door medewerking van anderen aard van onze
leden zal het mogelijk zijn het contact tusschen onze collega's in het binnenland en
straks ook in het huitenland te herstellen eh te handhaven.
Het zal èen ieder duidelijk zijn. dat aan de organisatie en de verdere werkzaamheden
~an de Studiekern tamelijk hooge kosten verbonden zijn. In verband hiennede worden
de belangstellenden: vriendelijk 'verzochr hun financieele bijdrage zoo spoedig mogelijk
te storten op postrekening 192952. ten name van den penningmeester van Arboricultura
(f 7.- voor niet..Ieden; f 3.- voor leden van Arbori). De Studiekern. welke thans een
6O;tal leden telt. hield haar· eerste bijeenkomst op Zaterdagmiddag, 23 October. in
"Ter Gouw" te ('JOuda.
. "
.
De Voorzitter van ArboricuJtura. de Heer A. N. Ballego heeft de werkzaamheden
.
op dezen avond ingeluid met het uitspreken van de beste wenschen.
Daarna· schetste de Heer H. D. van Ni e ti k e r ken, werkzaam op het Labora~
torium van TuinbouwpIantente~lt van Prof. Sp ren g e r te Wageningen in een popu~
lair.wetenschappelijke lezing. toegelicht met I.antaarnplaatjes. de vorming van podsol~
bodems en hun invloed op de plantengroei. Hi.j begaf zich daarbij op het.. gebied van
de plantenSOciologie en behandelde den aanplant van bosschen.
Tenslotte hield de Heer W. F. Kop p e s c h a a r Jr. opzichter bij de Gemeenteplantsoenen, te Den Haag een leZing over het werken elll streven van de vakgenoten
in Finland, waar spreker langen tijd werkzaam is geweest.
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Het Bestuur is als volgt samcng~stcld :
Voorzitter: J. GroNlcveld Jr. (Staatsboschbeheer).
Vice~voorz.:

W. F. Kop p e s c h a a r Jr. (Gem. Plants.) ,
Secretaris: A. v. d. A k k e r (afd. Tuinbóuw. Dept. v. Landbouw)
adres: Kattensingel 34. G o u d a . '
.
I
Penningmeester: C. H. Vo 0' r hoe v e (Staatsboschbeheer)
Leden: H. M. Brouwer (Afd. Tuinbouw Dept. v. Landbouw): H. j. Groot.endors t (Handelskweeker) : j. D. den Hen 9 s t (Handelskweeker).
,

STAATSBOSCHBEHEER.
(

de

Gerekend met ingang van 1 Juli 1943 is ingesteld
Staatsboschwachterij ... Sellingeo",
welke boschwachterij is toegevoegd aan de houtvesterij "Emmen", Zij 'is gelegen in
den Z.O. hoek der provincie ,Groningen en heeft een oppervlakte van 430 ha.
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