Mededeelingen van de Nederlandsche
Bo"ch boli wvereeniging
VOORJAARSVERGADERING en EXCURSIE.

,

De voorjaarsvergadering zal worden gehouden te Apeldoorn in Hotel BloemiI)k (einde Looiaan) op Vrijdag 1 Juni
1934. ,les avonds om 8 uur.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
I. Op~ning.
j
2. Notulen van de najaarsvergadering.
3. Ingekomen stukken enmededeelingen.
4. Voordracht van ProL Dr. J. Jes w i e't over: "Het
belang van het werk van David Douglas voor de Dendrologie" .
5. Voordracht van Prof. Dr. C. H. Ede I man over: "De
geologische bouw van de Veluwe".
6. Mededeelingen van den heer C. M. van 't Hof f in
verband met de excursie naar het Speulder- en Sprielderbosch.
.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Op Zaterdag 2 Juni d.o,v. zal een excursie worden gehouden naar de boschwachterijen "Speulder- en Sprielderbosch".
Het vertrek is bepàald op 8 uur v.m. vanaf Hotel Bloemink
te Apeldoorn, per autobus en met particuliere auto's; ontbinding ,ler excursie omstreeks 3.30 uur n.m. te Speulde. Zoo
noodig zal de autobus de deelnemers naar het station Amersfoort kunnen brengen; aankomst aldaar 4,30 uur. De kosten
. ~oor den autobus zullen ongeveer f 1.- per persoon bedragen, die voor den koffiemaaltijd te Oorie, f 1.-.
Voor logies in hotel, Blo e min k ,kan desgewenscht
worden gezorgd. Deelnemers worden verzocht de bij dit
nummer ingesloten briefkaart uiterlijk 16 Mei e.k. in te zenden bij den heer C. M.· van 't Hof f te Apeldoorn.
•
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De Secretaris,

F. W.
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Als lid van de Nedetlandsche Boschbouwvereeniging i"
aangenomen :
~
de A.N.W.B .. Toeristenbond voor Nede:land, Keizersgracht 590, Amsterdam, ~

,
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ADRESVERANDERINGEN :
P. B 0 0 d t. van Utrecht. Frans Halsstraat 44 naar den·
Helder. Hoofdgracht 9.
H. W. Sc hen ken b erg van Mie rop. Zeist. van
Steniaweg I naar Prof. Lorentzlaan 117.
F. W. Sn e p van g ers. 's Gravenhage. van Stadhoudersplein 148 naar Leeuwerikplein 5.

PRIJSVRAAG VAN SCHERMBEEKFONDS.
Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
Beheerder van het Van Schermbeekfonds - welk fonds
het uitschrijven van prijsvragen op het gebied van de boschcultuur tot doel heeft. om aldus de naam van den heer Van
Sc her m b eek in nauw verband met de boschcultuur te
doen voortleven -

schrijft een prijsvraag uit over:

"HET VOORKOMEN EN DE BOSCHBOUWKUNDIGE BE"TEEKENIS VAN DEN WINTEREIK (QUERCUS SESSIL1FLORA
"SALISB.) IN NEDERLAND".

De antwoorden worden vóór 1 Juli 1935 ingewacht bij
den Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
Pieter Breughelstraat 16. Utrecht.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het Huis. houdelijk Reglement van het Van Schermbeekfonds zullen
de antwoorden op de prijsvragen worden beoordeeld door
een commissie van een oneven aantal leden, te benoemen
door den beheerder. De beoordeelaars kunnen zich voorbehouden geen prijzen toe te kennen.
Als beoordeelRars benoemde de beheerder de H.H.:
G. Hou t zag ers.
Prof. Ir. J. H. J a 9 erG e r I i n g s.
Prof. Dr. j. jes wie t.
J. C. E. C. N. M u I der en
Dr. j. A. van St e ij n.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van bovengenoemd HUishoudelijk Reglement zullen de antwoorden met
een zinspreuk moeten worden onderteekend : zij mogen niet
eigenhandig door de samenstellers zijn geschreven en worden bij voorkeur in machineschrift ·gesteld. Zij worden ingezonden met bijvoeging van een kaartje. bevattende den
naam en het adres van den schrijver. benevens de betrokken zinspreuk. de vijf eerste en vijf laatste woorden van het
antwoord en gesloten in een verzegelde enveloppe. mede
dragende die zinspreuk.
De prijs zal. op grond van artikel 7 bestaan in studie-
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werken op boschbouwkundig of aanverwant gebied of een
geldsom. ter keuze van den prijswinner. Het bedrag is be- .
paald of f 50.-.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 zullen de niet
bekroonde- antwoorden zonder opening van de betrokken
enveloppen ter aanwijzing van den schrijver worden vernietigd. tenzij de betrokken schrijvers binrien twee jaren na
een deswege tot hun gerichten oproep hun verlangen tot
terugzending kenbaar maken. in welk geval aan dit verlangen zal worden voldaan. De bekroonde antwoorden
blijven eigendom van de schrijvers en worden hun teruggezonden.
De Secretaris.

F. W. MALSCH.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 14 April 1934.

BEPLANTING KRALINGER. HOm.
Op 24 Maart j.l. heeft de gemeenteraad in beginsel aanvaard het dool'
den directeur van den dienst der stadsontwikkeling bewerkte plan voor
bosch~ en parkaanleg rondom den Kralingschen Plas. Er heeft zich thans
een éommissie gevormd onder den naam van: ..Commissie uit de burgerij
. tot aanbieding van karakteristieke beplantingen in den Kralinger ~out".
om de gemeente een daadwerkel1jk bewijs van deze belangstelling te geven.
De commissie heeft zich dit bewijs gedacht in den vorm van bijzondere

beplantingen, die, in het gfOote park een afzonderlijk geheel vormend.
in de toekomst zullen kunnen getuigen van het feit, dat ook de Rotter..
damsche bevolking van nu prijs stelde op een fraai stadsbosch.
Om de benoodigde gelden bijeen te brengen. heeft de commissie plannen
uitgewerkt. Zoo zal zij onder meer bons uitgeven van 25 cent per stuk
en elke bon zal worden beschouwd als bijdrage van den kooper voor het
aanschaffen van een boom voor het bosch. Bovendien zal de commissie
trachten langs andere wegen grootere giften ineens te verkrijgen.

HOUTSKOOL IN PLAATS VAN BENZINE.
Amsterdam. 25 M BBrt. - In den dezer dagen gehouden Sterrit van de
Engelsche Automobiel Club naar Bournemouth heeft onder anderen een
Humber Snipe meegereden. waarvoor als brandstof houtskool werd ge ..
bruikt. Het was voor de eerste maa], dat een particuliere automobIel ecn
dergelijke proefneming in een wedstrijd waagde en het succes was zeer
groot. want de kosten voor den geheelen rit ongeveer 1600 kilometer
bedroegen nog geen 2 pond sterling.
Vermoedelijk zou dat bedrag nog kleiner zijn geweest wanneer men met
het oog op eenige proeven geen gebruik had moeten maken van 25 liter
benzine. welke noodig waren omdat de compressie van den motor voor
de vereischte proeven niet hoog genoeg was. In ieder geval was het nog
goedkoop genoeg, zOQ schrijft de K. N. A. c.. wantde uitgaven bedroegen
Te!. 26..3 1934.
per mijl slechts 1/3 van een penny.

Mededeelingen
VERZOEK OM MEDEWERKING BETREFFENDE HET
VERZAMELEN VAN MATERIAAL VAN DE
DENNENBLADWESP.
Reeds eenige jaren berokkent de dennenbladwesp, Diprion polytomum
H t g. in Canada zeeT ernstige schade aan Picea excelsa. De genoemde
dennenbladwesp is in Canada ingevoerd vanuit Europa. waarschijnlijk
met besmet plantmateriaal. Ook in ons land komt deze dennenbladwesp
voor, alhoewel zIJ hier nooit zó6 ernstig optreedt, als de gewone dennen ...
bladwesp, Diprion pini L. Het Imperial Institutc of Hntomology heeft nu
den entomoloog Ken net h Mor ris belast met het verzamelen van
parasieten van de verschillende Diprion~soorten. welke in de gematigde
streken van Europa voorkomen. met het doel om de belangrijkste dezer
parasieten naar Canada over te brengen. deze aldaar uit te zetten en

aan te wenden ter bestrijding van de dennenbladwesp, Diprion polyto~
mum H tg.
Naar aanleiding van de ernstige plagen van de gewone dennenblad~
wesp. Diprion pini L. in de jaren 1929 en 1930 in ons land en van de
resultaten. welke het onderzoek naar de parasieten 1) van dit schadelijke
insect opleverde. richtte de heer Ken net h Mor ris zich tot ons
met het verzoek of het mogelijk zoude zijn om dit jaar een groot aantal
cocons' van de gewone dennenbladwesp te verzamelen om hieruit de para~
sieten te kweeken, met het doel om deze, zoo mogellJk, naar Canada
over te brengen.
In verband met het bovenvermelde verzoeken wij den lezers beleefd
doch dringend ons wel zoo spoedig mogelijk in kennis te willen stellen
van het optreden van de dennenbladwesp 2), indien deze ook maar èrgens
waargenomen wordt. ook al is dit in nog zoo'n gering aantal.
Dengenen. die hun gewaardeerde medewerking toezeggen, bij voorbaat
dankzeggend.
Namens het Laboratorium voor Entomologie,
de assistent.
Dr. H. J. de Fluiter,
Laboratorium voor Entomologie der
Landbouwhoogeschool.
Berg 37.
Wageningen.

1) Zie Dr. H. J. de F I 11 i ter: Bijdrage tot de kennis der biologie
en epIdemiologie van de gewone dennenbladwesp, Diprion pini L. Tijd~
schr. o. Plantenz. Afl. 7 eri. 8. Jaarg. 1932.
•
2) Afbeeldingen van de wesp en haar larven vindt men in bovenge~
noemde publicatie.
'

