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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
,
NIEUWE I,EDEN.
Aangenomen als lid werden C. H. J a ~ ing. landbouwkundige aan de afdeeling
Boschexploitatie en Boschhuishoudkunde van de Landbouwhoogeschool, Oud~Inspecteur
van het Boschwezen in N.O.!., Rijksstraatweg 55, Wageningen en J. Ri g ter i n k,
boschbezitter, Zwinderen, post Oosterhesselen.
.

NIEUWE ABONNEMENTEN.
Er zijn weer nieuwe abonnementen met ingang van 1 Juli 1944 vérkrijgbaar; uit
den aard der zaak voor' de halve abonnementsprijs voor 1944. Complete bijlevering
van de .nummers van het ,eerste. halfjaar 1944 is niet mogelijk.

,
MAARTNUMMERS 1911 GEVRAAGD. '

,

De redactie zal gaarne overcomplete Maartnummers ontvangen. Doe dus Uw Maart...
nummer niet weg. maar zendt het aan ons toe. De rèdactie is ook gaarne bereid dit
nummer terug te koopen. eventueel in ruil te ontvangen voor een, seperaat van het er
in voorkomende artikel van den heer Ir A. A. Bon n c m a over "De positie van
het particuliere boschbedrijf bij de huidige houtprijzen" .
.
In het algemeen houdt de redactie zich zeer aanbevolen voor overcomplete nummers
van het tijdschrift van aUe jaargangen. Zij, die de jaargangen niet bewaren bewijzen
ons met toezending van complete jaargangen of losse ,nummers een grooten dienst.
I

ADRESVERANDERINGEN.
Mevrouw L. Baronesse van der Borch van Verwolde ... Voût~ van
•
Warnsveld naar Laren (Gld.), .. Groot Bekman", Verwolde.
Ir. Ch. '\' a n de Vel d e te Utrecht van Mauritsstraat 61bis naar Mauritsstraat 55.
Ir ]. C. M ü 1sc h 1 e gel van Apeldoorn naaI" Wageningen. Ericaplein 5.

PERSONALIA ..
Ir A. La n z, landbouwkundig ingenieur bij het Staatsboschbeheer. is' met ingang
van 1 Juni 1944 gedetacheerd bij het Comité ter bestudeering en bestrijding van in...
sectenplagen in bosschen voor onderzoekingen aa'n het laboratorium te Hoenderlo.
Ir J. C. M ü 1 s c h leg el. landbouwkundig ingenieur en S. van U r k, ambtenaar
bij het Staatsboschbehe~r. zjjn TJ;let ingang van 1 Juni 1944 gedetacheerd bij h~t Rijks...
bureau voor Hout.

OUDE JAARBOEKEN ENZ.
Als voorloopers van het .boschbouw~tijdschrift werden indertijd dgor de Vereeniging
jaarboeken uitgegeven. waarin zeer belangrIjke voordrachten. over den boschbouw
werden opgenomen. Deze z!Jn nog tot een beperkt aantal voor f 0.50 verkrijgbaar.
, door

1
218
overmaking van het betreffende bedrag op postrekening van den penningmeester
Ir C. Sta f. Sickeszplein 1. Arnhem. n'r. 171898. Het betreft:
I1r. 1. Jaarverslagen 1910--1914: oprichtingsvergadering. voordrachten over houtme ..
. . ting. zaadherkomst. boschbouwprocfstation.-Iandbouw voorbouw en dunnings ..
opbrengsten in houtmassa en i.n geld.·
~

nr. 3. Jaarverslag 1924-1925; voordrachten over colloid-'Chemische werkingen in den
bodem. assimilatie, ontleding van hout en strooisel in het bosch en over humus·
vorming. een referaat over den Groenen DougIas. artikelen over jaarringvorming
bij den Douglas. Het Vierhouterbosch. alsmed!! de bekende Verzameling van
uitdrukkingen. gebruikt in den Nederlandsehen Boschbouw.
nr. S. Mededeelingen 1927; jaarverslagen 1926, "artikelen over "de Gaven des. Wouds",
kJeine houtsorteeringen, Congres te Rome, een Wereldboschstatistiek.
nr. 6. Mededeelingen 1928; jaarver~lagen 1927, voordrachten referaten' en artikelen
over de colloïdchemie. groeiptaatsfactoren en opbrengsttafels. beteekenis van de
weersgesteldheid op de groei van den groveden en het optreden van ipsecten~
plagen. alsmede over plantengeographie en, boschbouw. en tenslotte het verslag
van de Standaardeeringscommissie.
"
nr. 7. Mededeelingen 1927; jaarverslagen 1928. voordrachten en artikelen over grond
en "bosch in Drenthe. kapitaal en arbeid in, het boschbedrijf. klimaatproblemen.
,/
financieele regeling in het boschbedrijf. alsmede 2 excursie~beschrijvingen (de
.. Peel en Drenthe).
~
Voorts gratis voor belangstellenden: Nota Salverda 1919 inzake de boschwetgeving.
verslag Standi!..ardeerings--Commissie 1928 en Namen der Houtgewassen 1932.
JAA~BOEKJE

,

1926 GEVRAAGD.

"

Wie kan den secretaris VOOI' het archief helpen aan een exemplaar van de l11ede":
deelingen nr. 4. dat is het jaarboekje van 1926.
De Secretaris der Ned. Boschbouw Vereenlging,
F. W. Burger.
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