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" . MèdeCleelingen. van' de Nèderlandsche'
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Boschbouw~Vereeriigiri.g
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ALGEMEENE VERGADERING,

Agendá voor de vergade.ring op Vrijdag 11 October 1946 des avonds om 19.30 in
,'I.
~'"
'.'
Hotel Bloemink te Apeldoorn:'
1. Opening door 'den voorzitter.
:;."
,"
"t~
.l,~'
2. Notulen van de vergadering van 24 Mei 1'946.
,"-1,~ "
, f ,t
3. Ingekomen en uitgegane stukken.
.
': ~ ~ .' 1
4. Vaststelling van het jamverslag 1945 (Februari·nummei", ,blz. 40); " J
__ 1
5. Verslag van de kascommissie oyer de jaren'1944- 'en' 1945.
' ...
,1.;
6. Rekening en, verantwoording- der geldmiddelen over '1944- en, 1945 vim de' vei"eeni ..
ging, het van Schermbeekfonds eh, het: tijdschrift.. ' ~'
,. 1,1 1 .. , J .. ~. ~ . l
7. Benoeming van een kascommissie voor 1946. waarvoor werden aangezocht:, .7<-_/
M. de Kon'ing ."
'i"
"
.'.; -.
"','
Ir S. G. van Geun.s
~Ir H. W. Sch'e'nkenberg van Mierop.
8. Begr60ting voor 1947~- _
9. Vaststelling contributie 1947.
10. Verkiezingen voor het Bestuur.-:waarvoor de navolgende candidaten worden gesteld::
Vacature Ir C. Sta f (niet herkiesbaar)
Ir F. W. Vlessels.
,:~.
IrA.StolfeTs,
.'
Vacature Ir F. W. B u r ge r, (niet herkiesbaar)
'4
1. Ir G. Mem e lï n k.
" '':
'ki.
-';
2, Ir p, 1'1, !vi. T r 0 rn p, J
.
..
,
11. Verkiezingen voor de Redactie van het Tjjd~chrift,' waarvoor d'~' D~~olgendc caD:didaten worden gesteld:
Vacature Ir. F. W. M a.l s è h (herkiesbaar)
L Ir F. W, Malseh,
'2. Ir B, V',ecD.
Vacature' Ir F. W. B u,i 9 e r (hèrkiesbaär)
.
I. Ir, F. ,Wo B UT g e r . '
.:.,..
....
2. Ir H. van 'Medenhach de Rooy.
,"-~
12. Bespreking plaats en tijd volgende vergadering.
.f'
13~ Rondvraag.
.' ,..I.
,. , ~ - , -''',
• ~
,~- ~ ••
14. Eventueele- mededeelingen van de. leden over onderwerpen uit ~etenschap en
,r '-~'
'.1
practijk.
.
: ,ot
15. Sl~iting.
t~
.•
'.
~;; '." i. '"': ~'Ï'
_I

.,

'-I

~ -'

"" -,.:

WETENSCHAPPELIJKE. CURSUS TE APELOOOR!'I

...:

..

."' '.

Programma
- ~. ':(,
-!.Vrijdag 11 OCtober 10.30 bijeenkomst iti Hotel Bloemink, Loo~aan, Apeldoorn en Vèor..
..
dracht van Dr G., Hou t z a,g ers ovèr: Nieuwere inzichten inzake de teelt
en· de veredeling van ,houtgèv.;assen . .l
•
'
12.30,_GemeenschappeUjke lunch In :Hotel Bloemink. ~
~'.. "'':.'' l'i' _
14.30 Voordracht van Dr G. S y ra c h La 'r 5 en,' directeur van- het Deensch
boschbouwveredeIingsinstitutit te Hörsholm bIJ Kopenhagen over: ,_Forest tree
.~. .
brecdiilg and Danish Experiments. •
,;
.
16.00 Inleiding' van J. C. E. C. N. M u I d e'r over de te ,houden demonstratie
, van
werktuigen voor oppervlakkige, grondbewerking,<gevolgd ,door._ecn toe.,.
lichting bij eenige moderne werktuigen voor grondbewerking 'door Ir,_'P. A.
van den Ban.

j

,
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Zaterdag 12 October 9 uur. Demonstratie van werkt~igen voor oppervlakige grond~
bewerking onder leiding van J. C. E. C. N. Mulder en Ir P. A. van
den Ban in de omgeving van Apeldoorn en wel bij het kruispunt van den
straatweg naar Amersfoort ep, de Koningslaan.
In verb~nd met de moeilijk~eden van onderbrenging, en zaalruimte _zal introductie
, zooveel mogelijk beperkt moeten worden gehouden. Uit den aard der zaak dient intro'
. .
.
ductie vooraf' door het bestuur' te worden beslist.
. De secretaris der l'federIa'ndschè Boschbouwvereeniging.

Ir F. W. Burger.

---

NIEUWE LEDEN.
Tot het lidmaatschap zijn met ingang van 1 Juli 1946 toegelaten:
Jhr Me C. De del. boschbezitter. ·s~Graveland ... Schaep en Buech".
Mevrouw Mr M. H. van G e u n s wKa s tel e y n. boschbezitster , Voorst. Huize
"Ekeby".
Jhr A. van der Go e S, boschbezitter, Bakkeveen, "De Slotplaats" •
Ir H. A. J. Jon k e r. N.O.I. opperhoutvester. Engweg 13. Lunteren.
.
. Ir F. W. Rap par d. N.O,!. opperhoutvester. Prinsevinkenpark 20, 's Gravenhage.
Ir C. N. A. de Voo g d. N.Q.I. opperhoutvester. Was.semiar. Persijnlaan 9.
Voor het lidmaatschap heeft bedankt Ch, J. d' Anc 0 n a te Velp.
Overleden is ons medelid Mej. B. J, A. Zee n d a,m.
De secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereettiging.·
Ir p.' W. Burger,

----

ADRESVERANDERINGEN.
Stichting .. Gooisch Natuurreservaat" te Hilversum van het Melkpad naar het "Oude
Raadhuis". Kerkbrink. Hilversum.
F. G. B r: e man te Amstelveen van het Jan Tooropplantsoen naar Nieuwe Kalfjes-laan 2. Amstelveen. post Amsterdam Zuid.
Jhr A. J. B. van S u eh t el e n va n de H a a re van Apeldoorn naar Lochem.
Kastanjelaan-- 5.
.

INTELLECfUEELE HERBEWAPENING.
~

In verband met de zeer noodzakelijke intellectueele herbewap~ning van ons land.
ook op bouwbouwkundig gebied werden verschillende buitenlandsche reizen door enkele
onzer leden ondernomen:. In de eerste plaats begaven zich de beide staatshoutvesters
J. J. M. Jansen te Assen en Ir J. L.·W. Blokhuis te Emmen naar Dene..
marlçen om de heldebebosschingen in Jutland en de eikenwen beukenbosschen in' het
OoSten van Jutland en op de eilanden te bestudeeren. Daarna begaf Dr G. Hou t;
zag ers te Arnhem zich met eenige leden van de Dendrologische Vereeniging naar
Zweden ter bestudeering van de teelt en in het bijzonder van de veredeling der hout~
gewasseft. En tenslotte zijn Dr J. A. va n S tey n en Ir H. W. Sc hen k e nbe rg
van Mie rop naar Groot Brittannië gereisd om te zien 'Wat daar wordt ondernomen
om tot een zoo spoediq mogelijke het;bebossching te geraken, Zooals bekend. is. be~
staan daar grootsche plannen voor sterke uitbreiding van het boschareaal.
.
Wij mogen verwachten. dat van de door deze peisonen opgedane ondervindingen
mededeeling of bericht tot ons zal komen. omdat deze reizen voor den Nederlandw
schen hoschbouw van veel belang zijn. Van DI" Houtzagers weten wij reeds. dat
hij er uitvoerig over zal spreken op de ai).nstaande wetenschappelijKe cursus; het
onderwerp is vrij nieuw en nog weinig tot ons qoorgedrongen. Van Denemarken zijn
de vroegere rapporten al zeel" oud. zoodat een vernieuwing wel erg noodig lijkt. Van .
Engeland hebben wij een goed rapport van een derpeliJke reIs na' den vorigen wereld ..
oorlog. toen ons lid van verdienste E.· D. van Dis s e 1 en Ir F. W. Ma) s c h
zich aldaar op de hoogte stelden van den toenmaligen stand van zaken (zie N.B.T. 6,

155-215. 1931).

.,

,
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TWEEDE CONPEREKI1E F.A.O.

Dr J. A. van S te y n nam in September als boschbouwkundig vertegenwoordiger
voor Nederland deel aan de tweede conferentie der F.A.O. te Kopenhagen. Den heer
Mal s h. die de eèrste conferentie te Quebec medemaakte. stelde ons in de gelegenheid onze lezers over de resultaten van' dié conferentie, voor zooveel het den bosc:h~
bouw betrof. te berichten (N.B.T. 1. -4-10.1946). Wij hopen. dat ook de hccr van
S t e y n hiertoe bereid zal worden gèvo.nden.
.'

c

PERSONALiA.

nr"

Bij Koninklijk besluit van 10 Augustus ·1946,
28 is. te rekenen- v~m 1 AugUstus
1946. aan· Ir C. Sta f. directeur. . generaal van Grondgebruik en Landbouwherstel.
zooleng hij belast is met de leiding van de. Directie van. den Landbouw van het De~
partement van LandbouW'. VisscherJJ en V ocd~e1voorziening, de persoonlijke titel ver·
leend van directeur-generaal van, den landbouw.
Op 6 September jl._.trad de heer E. D. ~a-n Di~5el 'af ~ls voorzitter van het
Comité ter Be5tudeering en bestrijding yan Insectenplagen in Bosschen en werd in die
fu~ctie opgevolgd door Ir F. W. M_ a I 5 C h. De heer van Dis s e 1 nam. zooals
bekend Is. indertijd het initiatief tot de oprichting van ,het -Co.mité en hiermede neemt
hij afscheid van het tweede comité: van' deze soort en wel in dezelfde functie. Enkele
jaren geleden heeft hij. namelijk het Comité ter Bestudeering en bestrijding van de
Iepenziekte verlaten en ook daarvan was hij' van meet af aan de ziel. De heer Ir F.
W. M,a I 5 C h volgde hem. eveneens hier op als Voorzitter. De beteekenis van deze
comité'5 15 de laatste jaren dUidelijk gebleken. toen zij achtereenvolgens. werden op·
genomen in het Instituut voor Toegepast Biologisch ond~rzoek in de Natuur als onder.
de~l van de Centrale organisatie T.N.O.
Ir A. J. Ten kin k te Apeldoo;11 (met Ingang v~n ! Juli "1946) en Ir D. Sik kei
te Utrecht (met ingang van 1 Augustus 1946) werd. evenals de in het vorIge num·
mer vermelde ingenieurs Ha n sen en ,M 0 I e n a a' r s. de titel verleend van adjunct..
hou~vester op arbeidsovereenkomst bij h"et Staatsboschbeheer.
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