Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouwvereniging
41ste NAJAARSBIJEENKOMST
De najaarsbijeenkomst zal plaats vinden op vrijdag 29 oktober 1965, des
morgens, terwijl des namiddags een excursie zal worden gehouden. De bijeenkomst zal dus maar één dag beslaan. Nadere gegevens volgen.
EXCURSIE NAAR ENGELAND
De excursie naar Engeland zal, zoals aan de leden reeds is medegedeeld,
plaats vinden van maandag 4 oktober tot zaterdagmiddag 9 oktober (reizen
op de dagen ervoor en erna). Het is daarom, dat wij in dit tijdschrift een uitgebreid verslag afdrukken van een
,,studiereis naar Engeland"
verleden voorjaar gemaakt door een commissie van vertegenwoordigers van
de Landbouwhogeschool, het Bosbouwproefstation, het Staatsbosbeheer en
het Bureau Inlands Hout. Met dit artikel en de verslagen over de beide vorige
studiereizen in 1947 en 1931 (zie eerste twee opgaven op blz. 244) heeft
men vooraf een goede oriëntering omtrent wat men zal kunnen zien en de
ontwikkeling daarvan.
De reis gaat naar "Thetford Fores!" (Norfolk), de kon. domeinbossen van
Windsor en "Savile Gardens", het "Ncw Forest" bij SouthampIOn, een particulier bos in de "Chiltern Hills" op weg naar Oxford en op de terugreis
bezoeken aan het bekende bosbouwarboretum "Bedgebury" ten zuiden van
Londen, alsmede aan de "Kew Gardens", indien de tijd het toelaat.
16e STuDIEKRINGBIJEENKOMST
De Studiekringbijeenkomst zal in het komende voorjaar worden gehouden
op vrijdag 25 februari 1966 in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht, met als
onderwerp:
"Bosplantsoen"

Als discussieleider heeft zich beschikbaar gesteld ir C. Dorsman, directeur
van het Boomkwekerijproefstation te Boskoop, Prae-adviseurs zijn de ingenieurs R. Koster, C. P. van Goor, H. A. van der Meiden en F. W. Burger.
In afwijking van de werkwijze in vorige jaren, verschijnen de prae-adviezen
vooraf in ons tijdschrift.
NIEUWE LEDEN
Tot het lidmaatschap zijn toegelaten dr J. H. A. Boerboom, wetenschappelijk ambtenaar bij de afdeling Bosbedrijfsregeling, bosbedrijfseconomie en
houtmeetkunde van de Landbouwhogeschool, Bennekom, Hullenbergweg 2,
tel. 08379-2189. Ir K. E. Huizinga, ingenieur ,bij de afdeling Landschapsverzorging van het Staatsbosbeheer, Bilthoven, Parklaan 1, tel. 03402-4180.
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DENNENAALDEN ALS KIPPEVOER

In Rusland met zijn miljoenen hectaren naaldbos werd reeds lang behoefte gevoeld
om van de gevelde bomen meer dan alleen de stammen te benutten. Hierin is thans ten
dele voorzien door inbedrijfstelling van een fabriek voor het verwerken van dennenaaIden tot vee· en pluimveevoer.
Dennenaaiden hebben namelijk een hoog vitaminegehalte en bevatten daarnaast de
nodige sporenelementen en plantezuren. Hierdoor zijn ze een waardevol toevoegsel voor
(pluim)veevoer, waarin ze levertraan en andere vitamineconcentraten kunnen vervangen.
Een onderzoek van het Instituut voor Bosbouwkunde en Houtchemie van de Letse Landbouwhogeschool zou hebben aangetoond, dat een toevoeging van 4% dennenaaidenmeel
aan het basisrantsoen van kuikens resulteert in een gewichtstoename van 25 % en een
toename van 10% van de eiproduktie.
New Sciemist 26(440) 1965 (234).
Dit bericht brengt in de herinnering, dat kort na de oorlog een groot grasdrogerijbedrijf in ons land in de voorzomer de juist uitgegroeide jonge scheuten van vliegdennen en uit jonge cultures liet verzamelen om het gedroogde produkt af te leveren aan
odeurfabrieken. Er waren toen wel dennenwatertjes en -zepen in de handel.
Deze actie, ingezet om in stille ogenblikken van grasaanvoer de exploitatie van de
drogerij toch te kunnen doorzetten, is spoedig gelukkig weer verlaten, want het ging om
wagonladingen en daarmee zeker ten koste van het bos.

