/

Mededeelingen van de Nederlandsche
Bosch bou wvereeniging,
Als lid is ingeschreven:
Mr. J. L int hor s t Hom a n, Burgemeester van Vled.
der, Voorzitter van de K.N .A.C. te Frederiksoord.
Adreswijzigingen:
Jhr. W. G. Roell van 's Graveland naar Apeldoorn, Hotel
Bloemink.
J. L. W. Blokhuis, Emmen, van Weerdingenstraat43,
naar Molenkamp 10.

Van het Nederlandsch Biologisch Slation ontvingen wij
het volgende
VERKORT VERSLAG
VAN DE WERKZAAMHEDEN AAN HET LABORATORIUM TE
WIJSTER OVER 1 NOVEMBER 1933-1 JUNI 1934.

Het vooronderzoek voor de Calluna-monographie werd
voortgezet (wortelverspreiding ) ; eveneens het onderzoek
over de Diatomeeënflora der Drentsche beken. In verband
met de studie van het heideprofiel werd de filtreerende werking van verschillende zandsoorten op bruin veenwater na ..
gegaan. In samenwerking met één der laboranten werd een

studie gemaakt van de boorgangen van Ceratophyus en den
invloed van deze op lantengroei en bodemprofiel.
Als publicaties van het Station verschenen vijf mededeelingen : over den oorsprong onzer heidevelden, over hun
bodemprofielen, over toendrabanken en het ontstaan van
loodzand en oerbanken; voorts een mededeeling over een
voor ons land nieuwe kokerjuffersoort (Molanna palpata
Me. Lachl.).
De uitgave van de artikelenreeks "Sphagnum en Sphagnetum" in boekvorm nadert haar voltooiing.
Van het Station werd gebruik gemaakt door verschillende
onderzoekers en laboranten. Mej. Dr. B,'P 0 I a k werkte over
sub fossiele vruchten ~n zaden. uit veenmonsters. De heeren
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R ier i n k en van der K } oot over problemen met
Sphagnum samenhangend, de heer S a v e u r over bodemprofielen,
,
Er 'werden verscheidene bezoeken van binnen- en buitenlandsche onderzoekers ontvangen en een aantal bodemkundige en plantengeografische excursies gehouden.
Levend materiaal werd gezonden aan de heeren Prof.
Pull e, Prof. Lam, Dr. Th ij ss e, Prof. B a a s Be c king. Ver m e u },e n en aan de Heemschuttentoonstelling.
Adviezen werden verstrekt aan' de heeren Hei man s
en 0' r ij ver. Bibliotheek,- herbarium en instrumentarium
konden vooral door schenk,il1gen worden uitgebreid. Verdere
uitbreiding van het laatstg is dringend noodig.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 7 en 8 December 1934.

De Tweede Kamer heeft gistc~'enmiddag de behandeling van de ,begroo~
ting vaar Sociale Zaken voorgezet.
.
Mevrouw BAKKER-NORT (v.d.) komt op voor bescherming van het
natuurschoon, o.a. bij de beoordeeling van gemeentelijke uitbreidings·
plannen en streekplannen. Kan de regeering er niets tegen doen, dat vele
plattelandsgemeenten stelselloos en chaotisch bouwen. zooclat allerlei kleine
huisjes de plaats ontsieren. waar eens statige lanen en' mooIe bosscheIlj waren. Spr. noemt in dit verband Doorn en Baarn. Er zijn plattelandsgemeenten, die een onbegrijpelijke zucht hebben om stad te worden
en die uitbreidhigsplannen' maken voor een bevol\ting, twintigmaal zoo
groot als de tegenwoordige. Te Baarn dreigen nieuwe gevaren. Men wil
daar prachtige buitenplaatsen verkavelen voor woningen voor elks gading I
Spr. noemt ook Arnhem. omringd door een krans van schoone land ...
goederen. Kan er niet komen een intensieve samenwerking aller colleges.
tot bescherming van het natuurschoon. nu zooveel landgoederen aan den
koop komen?
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Algemeen Handelsblad 8 December 1934.
De Tweede Kamer heeft gistermiddag voortgezet de behandeling van
de begrooting van Sociale Zaken.
'
De Minister van Sociale Zaken, de heer 's lot e mak e r de B r u i n e
zal voor bescherming van natuurschoon zorgen, voor zoover zijn depar~
tement ermee te maken heeft. Hij zal overleg plegen over samenwerking
ten deze van Rijk en provincie en gemeenten .
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