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De Algemene Vergadering vond plaats op Vrijdagavond in Hotel Nol
in 't Bosch. Aanwezig waren 47 leden en 3 donateurs. '
Aan H.K.H. Prinses Wilhelmina en H.M. Koningin Juliana werden
teleg~ammen gezonden.
'
,
, De rekening en verantwoording der geldmiddelen van de Vereeniging
en van het Tijdsclirift over 1947 werd goedgekeurd.
"
De contributie werd gewijzigd en gepracht op f 17.50 met inbegrip
van het abonnement op het tijdschrift. De abonnementskosten werden
gebracht op f 12.--:- en f 6.- al naar gelang de lezerscategorie.
In de kascommissie voor 1948 werden benoemd de heren Ir H. van
M ede n b ach deR 0 0 y. Ir B. Vee n en Ir E. Rei rt der s.
In de plaats van de aftredende penningmeester de heer Ir A. A.
Bonnerna werd benoemd de heer Ir J. F. SmH.
De heer P. B 0 0 d t werd als lid van de redactie herbenoemd.
,•
Voor de te houden voorjaarsvergadering kwamen vele voorstellen naar
voren. Het Bestuur zal hieruit t.Z.t. een keuze doen.

"

"

De secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging.

Ir

G, MEMELINK,

.,
, '

Mededelingen inzake het boswezen,
dehoutvoorziening 'en de jacht,
. I

DE WERELDBANK WIL TRACHTEN DE HOUTSCHAARSTE IN,'
WEST-EUROPA TE VERHELPEN.

.1
"

De Wereldbank overweegt het plan de landen van West~Europa een lening van 10
millioen dollar toe te staan voor houtaankopen in Midden- en Oosteuropese landen.
Voorts werd medegedeeld dat de 13ank reeds geruime tijd de middelen onderzoekt om
de houtschaarste in de West. . Europese landen te verhelpen en dat deze kwestie door
verscheidene deskundigen ter plaatse wordt bestudeerd. Hoewel nog geen officiële aanvraag is ontvangen. werd reeds een tamelijk uitgebreid plan uitgewerkt. Aan Polen . .
Zuidslavië, Finlanq, TSjechoslowakije en Oostenrijk zouden leningen worden toegestaan
om de bosexploitatie-uitrusting te moderniseren, terwijl Frankrijk, België, Nederland,
Luxemburg en Italië 10 millioen dollar zouden onbVangen, om het hout. dat uit boven . .
genoemde landen wordt ingevoerd, te betalen.
A.N,P. '
(Uit .. Economische V~or1ichting". No. 231 dd, 9 October 1948. blz, 1821).
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Het secretariaat der Commissie Over1eg Landschapsherstel (C.O.L.) is ~et ingang.
van 15 October 1948 verplaatst van Gevers Deynootplein 5 te Scheveningen naar het.
Staatsbosbeheer, M~eumlaan 2 te Utrecht .
..•
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INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANISATIONS.

/

Op het lOde congres van de Union van 5-11 September 194:8 te Zürich waren
uit Nederland vertegenwoordigd het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de
Landbouwhogeschool en het Bosbouwproefstation T.N.a .. te Wageningen. De deel~
nemers kwamen verder uit de volgende landen van Europa: België. Denemarken, de
Amerikaanse en Engelse zóne van Duitsland, Finland, Frankrijk. Griekenland, Groot
Brittannië. Italië. Nederland. Noorwegen, Oostenrijk, Polen. Spanje. Tsjecho-Slowakije.
Zweden en Zwitserland. De Food and Ag-rÎCulture Organisatien (F.A.O.) en de Uni.
ted Nations Educational Scientific and CuItural Organisation (UN.E.S.C.O.) hadden
uit Genève resp. Parijs vertegenwoordigers gezonden. De Russische ge'zant te Bern
berichtte telefonisch, dat cr helaas geen gelegenheid was geweest. voor vcrtegcnwoor~ .
digers uit Rusland te zorgen; hij wenste het congres succes bij de besprekingen en
verzocht de deelnemers vooral met de Russische hosbouwproefstations in contact te
treden. speciaal met het oog op uitwisseling van literatuur.
De volgende algemene voordrachten werden gehouden: W. H. G i 11 eba u d. Dep.
Director Genera!, Forcstry Commission, Londen. "The -problcms of afforestaJion in
Great Britain"; Prof. Dr H. Pa 11 m 1l n n, Vorstand Agrikulturchemisches Institut
der Eidgenössischen Technischcn Hochschule, Zürich. "Die Zusammenarbeit von Bo~
demkunde und Pflanzensoziologie" i Prof. G. Pi c c a rol o. DireUore deI" InsUtut
di Sperimentazione par la Pioppi coltura. Casale Monferato. Italië ... Expérlences faites
dans la culture du peuplier" ; Prof. Or M. Ros, Président du Conseil de Direction du
Laboratoire fédéral des matériaux, Zürich .. L'état actue! et perspectives des constructions
cn bois dans Ie domaine du génie civil".
Enige excursies brachtèn de deelnemers in contact met de, houtteeltkundige opvattin~
gen. die in Zwitserland worden gehuldigd. en met proeven van het Zwitserse' Bosbouw~
proefstation. Bij verschillende objecten werd ook de bodemkundige zijde speciaal toe~ ,
gelicht.
Plantensociologische begrippen verheugen zich in een bijzondere beIangsteIling van
de zijde der bosbouwers, wat geen wonder lIjkt. als men weet, dat zelfs in de
Zwitserse Forst u. Jagdkalender een overzicht en de indeling van de mees.t voor~
komende bosgezelschappen is te vinden.
BIJ de dunrtingen volgt men algemeen de door S eh ä del i n ontwikkelde "Erzie~
hungs~Durchforstung". Het blijkt ook hier weer uit zorgvuldig gecontroleerde proeven.
dat een effect van de dunning op de .totale productie aan massa niet is aan te tonen. De
hogere kwaliteit en de grotere vooropbrengsten van de straffere dunning geven de doorslag.
Met veredelingswerk .senu stricto werd nog slechts een begin gemaakt. Een zekere
mate van selectie van het zaad wordt op verschillende plaatsen echter reeds in praktijk
gebracht d.oor kegels van bepaalde typen of opstanden van groveden te laten plukken.
De bomen moeten daartoe met een op éên der excursies gedemonstreerd klimapparaat
worden beklommen. Dat men alle rede heeft, zaaa van goede herkomst te gebruiken,
werd aan de oude proeven van .Prof. Dr A. Eng Ier te Eglisau wel zeer sprekend
gedemonstreerd.
".
Een bijzonder belangrijk ,punt van de besprekingen vormde de reorganisatie van de.
Union in verband met een samenwerking met de F.A.O. Met de vertegenwoordigers
van de F.A.O. en de U.N.E.S.C.O. werden in e'!n commissie voorstellen voor een
wijziging der statuten en een overeenkomst met de FA.O., ;"voorlopig tot het einde
van 1951 voorbereid. Beide werden door de International Council, waarin elk deel~
nemend land één vertegenwoordiger heeft. en de plenaire zitting van het congres
goedgekeurd. ZIJ moeten nog door de F.A,O. worden aangenomen.
,Tot nieuwe voorzitter van de Union werd gekozen Prof. Dr H. Burger. Directeur
van het Zwitserse Bosbouwproefstation te Zürich. tot ondervoorzitter Prof. A. Pavari.
Directeur van het Bosbouwproefstation te Florence. In het "Permanent Conunittee"
werden gekozen W. H. Gillebaud (London). A. Oudin (Nancy). Ir St. Schabinski
(Warschau). Dr H. van Vloten (Wageningen) en een vertegenwoordiger uit Buenos
Aires; twee plaatsen werden opengehouden voor andere vertegenwoordigers. in het
bijzonder van de U.S.A. In de Commissie voor de Bibliographic werden benoemd als
voorzitter Prof. E. Saari (Helsinki) en als leden A. Oudin (Nancy) en F. C. Ford
• Robertson (Oxford).

