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gaan bestuderen. opdat zij richtlijnen kunnen ontwerpen voor de toekomstige behandeling van de hen toevertrouwde bossen. Speciaal geldt
dit voor Drente, waar de toestanden zoveel overeenstemming vertonen
met die van Westelijk Sleeswijk-Holstein.
Het intensieve bezQek van het vorige jaar hebben wij te danken gehad
aan de onvermoeide leider der excursie Oberfor.stmeister Siebenbaum,
wonende te Kiel. Hij is hoofd van de Forstabteilung der Landwirtschaftskam mer. die. zoals wellicht bekend is. de voorlichting van het particuliere
bos bezit verzorgt. Met zijn assistenten heeft hij de handen vol om over
70.000 ha te adviseren. Zijn werk omvat behalve adviezen. ook het voeren
van beheer. het maken van bedrijfsplannen en het verkopen van hout.

Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
VOORJAARSBIJEENKOMST 1955

Vrijdag 20 Mei
10.15-12.30: Algemene Ledenvergadering in Hotel "de Plasmolen",
gelegen aan de Rijksweg Nijmegen-Venlo (+ 16 km.
van Nijmegen).
12.30-13.30: Lunch in Hotel "de Plasmolen".
13.30-14.00: Per auto naar de Rips.
14.00-17.30: Excursie op het bosbezit "de Stippelberg" • eigendom van
de Erven A. H. Ledeboer. onder leiding van Prof. Or G.
Houtzagers.
17.30-18.00: Terugtocht naar Hotel "de Wolfsberg" te Groesbeek.
18.00-19.30: Borrelmiddag in Hotel "de Wolfsberg",
19.30-21.00: Diner in Hotel "de Wolfsberg".
Zaterdag 21 Mei
8.15-12.00: Excursie in de Boswachterij "Groesbeek", onder leiding
van Ir J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot Oldenzeel.
12.00-13.30: Koffietafel in het Jeugdhotel .. die Hooghe Hoenderbergh"
te Groesbeek.
.
.
13.30
Sluiting van de Voorjaarsbijeenkomst door de Voorzitter
Prof. Or G. Houtzagers.
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AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening, gevolgd door de rede van de Voorzitter.
Verslag van de Notulen-commissie.
Verkiezing Notulen-commissie.
Ingekomen stukken en mededelingen van het Bestuur.
Mededelingen door de Voorzitter van de Studiekringcommissie.
Bespreking van plaats en tijd van de Najaarsbijeenkomst.
Mededelingen van leden uit wetenschap en praktijk.
Rondvraag.
De Secretaris,
Sluiting.
Ir P. H. M. Tromp.

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
VERSLAG VAN DE BOSBOUWDAGEN 27 EN 28 APRIL 1955
De Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging heeft op 27 en 28
April 1955 op haar Bosbouwdagen de bosbedrijfsregeling in beschouwing
genomen.
De eerste dag was gewijd aan ondervolgende lezingen:
Ir A. van Laar "Belangrijke stromingen in de bosbedrijfsregeling" ,
Ir A. A. C. van Leeuwen "Enige beschouwingen betreffende bosbedrijfskaart en -plan van de Nederlandsche Heidemaatscbappij" en
Ir A. J. Grandjean "De bosbedrijfsregeling bij het Staatsbosbeheer".
De lezingen sloten op elkaar aan en gaven een beeld van de theorie
der bedrijfsregeling en haar toepassing bij het opstellen van bedrijfsplannen in Nederland. Uit de levendige discussie mag worden afgeleid,
dat de inleidingen met grote belangstelling waren gevolgd.
De excursie op de tweede dag, onder leiding van Ir J. A. H. J. G. Baron
van Oldeneel tot Oldenzeel, bracht de studenten en afgestudeerden tezamen in de staatsboswachterij "Groesbeek" en de bebossing met renteloos voorschot van de gemeente Mook. De sterk uiteenlopende bedrijfsregelkundige problemen van beide hoscomplexen, welke in de lezing van
Grandjean naar voren waren gebracht, werden in het veld nader beschouwd, terwijl daarnaast aandacht werd besteed aan enige houtteeltkundige vraagstukken.
De Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging ziet terug op een
tweetal zeer geslaagde dagen, die de studenten mede een indruk gaven
van het werk van de bosinrichter in ons land.
Red.
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