166
de meerdere prestatie. Spr. achtte het noodzakelijk. dat de tijdstudies
worden uitgevoerd door een onafhankelijk. wetenschappelijk Instituut.
Zowel de boeiende voordrachten van Forstassessor Unterberger als
de demonstratie van gereed~chappen door den Heer Tromp, hebben er
zeker toe bijgedragen, voor de aanwezigen het inzicht in de verschillende aspecten van ~e. arbeidsrationalisatie in de bosbouw te verruimen.
A. van Laar, Secretaris van de Studiekring

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en· de· Jacht
MEDEDELING VAN DE HOOFDAFDELING BOSBOUW VAN
DE STICHTING VOOR DE LANDBOUW
Ten gevolge van de toenemende vraag naar hout. problemen ten aanzien van recrea.. ,
tie. -werkgelegenheid. bodembescherming en JanclsverdediginÇI. en mede door de klima.
tologische en wetenschappelijke b~tekenis van het hos. is de bosbouw thans meer dan
voorheen in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.
Deze vraagstukken zijn van zodanige aard. dat de Hoofdafdeling Bosbouw de bos..
bouwvoorlichting. die hedén door verschillende instanties wordt gegeven. vim zeer
grote betekenis voor de ontwikkeling van de bosbouw in Nederland acht.

Een Studle.. Commissie Bosbouw..Yoorlichting heeft de huidige situatie op het gebied
van de bosbouwvoorlichting in Nederland dan ook bestudeerd en haar mening ge~
geven op "welke wijze de voorlichting op het gebied van de bosbouw en de houtteelt
kan worden opgesteld.
Onder leiding van de Directeur van het Bosbouwproefstation T.N.O .• Dr Ir H. van
Vlotep., kwam in April van dit jaar in samenwerking mët het Staatsbosbeheer (Or Ir
J. de Hoogh, Ir H. W; Schenkenberg van MIerop). de Nederlandsche Heidemaat~
schappij (P. J. Drost). de Landbouwhogeschool (Prof. Dr G. Houtzagers), de drie
Landarbeidersbonden (H. Kikkert). de Nederland:;che Vereeniging van Boscheigenaren
(Dr Th. C. Oudemans) en de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Land~
bouw (Ir P. de Fremery. Mr S. J. Halbertsma) een rapport gereed over de bosbo~w..
voorlichting.
!
In' 11et rapport over de" bosbouwvoorlichting wordt aangegeven de voorlichting door: ..
1. de Staat;
2. wetenschappelijke instellingen, waaronder de Landbouwhogeschool en Instituten van
T.N.O.. en
.
3. particuliere instellingen. t.w. de Nederlanclsche Heidemaatschappij, N.V. 't Schouten~
huis. de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw. de Neder.. ·
landsche Vereenlging van Boscheigenaren en de Nederlandsche Boschbouw..Ver..
eeniging.
\
De Studie.. Commissie Bosbouw..Voorlichting komt in haar rapport tot d~ conclusie
de vqorlichting te coördineren en daarvoor een Centrale Raad voor de Bosbouwvoor.. '
lichting in te stellen in het kader van het Bosschap.
Het 'rapport over de bosbouwvoorlichting is te verkrIjgen op Raamweg 27 te ·s.. Gra~
venhage na storting van f 1.- op postrekening no. 680 t.b.v. de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw.
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MEDEDELINGEN BETREFFENDE HET BOSSCHAP
Als leden en plaatsvervangende leden van het Bestuur zijn aangewezen voor de periode 15 Mei 1954 tfm 14 Mei 1956:
door de Ncderlandsche Vereeniging van Boscheigenaren :
J. J. G. Boot (plaatsvervangend L. Roefs), Ir P. de Fremery (plaatsvervangend J. B. G. Tenkink), Mr F. M. A. Haffmans (plaatsvervangend J. M. H. F. J. Baron de Weichs de Wenne). Jhr Mr C. M. O. van
Nispen tot Sevenaer (plaatsvervan'gend Mr R. E. Baron van Dorth tot
Medler), Or Th. C. Oudemans (plaatsvervangend Ir Jo' G. G. JeUes),
J. M. Baron van TuyU van Serooskerken (plaatsvervangend Ir M. van
Daalen):
door het Rijk:
Ir F. W. Malsch (plaatsvervangend Ir H. W. Schenkenberg van
Mierop):
door de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, de Nederlandse Christelijke Landarbeidersband en de Nederlandse Katholieke
Landarbeidersbond "St. Deus Dedit":
A. A. Alderlieste (plaatsvervangend G. C. van der Schelde), H. Kikkert (plaatsvervangend D. Meijer), A. Yska (plaatsvervangend H.
Oudekerk), H. J. de Boer (plaatsvervangend A. de Ruijter). H. van
Dijk. (plaatsvervangend H. Meijer Hzn), J. Hubbers (plaatsvervangend
J. Peel en) , A. A. Pannebakker (plaatsvervangend J. Magielse).

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR VAN HET
BOSSCHAP
In de eerste vergadering op 15 Mei van dit jaar werden benoemd voor
de eerste zittingsperiode van het Bestuur tot voorzitter: Ir P. de Fremery,
als plaatsvervangende voorzitters: H. Kikkert en Jhr Mr C. M. O. van
Nispen tot Sevenaer.
Het Dagelijks Bestuur werd bepaald op 6 leden: de Voorzitter van het
Bosschap, die ambtshalve tevens voorzitter van het O.B. is, H. J. de Boer,
H. Kikkert, Ir F. W. Malseh, Jhr Mr C. M. O. van Nispen tot Sevenaer
en A. A. Pannebakker.
Tot Secretaris van het Bosschap werd benoemd: Mr S. J. Halbertsma.
Het secretariaat is gevestigd op Raamweg 27, 's-Gravenhage.
De volgende, tevens eerste openbare, vergadering van het Bestuur is
vastgesteld op 10 Juni 1954 te 15.00 uur in het gebouw van de Sociaal
Economische Raad te 's-Gravenhage.
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ACHTSTE INTERNATIONAAL BOTANISCH CONGRES
Het achtste internationale Botanische congres zal te Parijs worden
gehouden van 2 tot IS Juli 1951. Het adres voor deelname is: VlIIe Congrès de Botanique C.N.A.M .• 292 rue Saint Martin. Paris (3e); sécrétariat général. Er zijn 27 secties. Sectie 13 betreft de bosbouw en wel 13a
bosbouw en 13b hout. Sectie 13 a behandelt de genetica. plantensociologie en herbebossing in de gematigde zone. idem in tropisch gebied.
ecologie. phytopathologiè (van dit onderdeel is ook een afzonderlijke
sectie; 20) en mycorrhiza. De houtsectie behandelt gevallen van. overeenkomst ,!,an de bouw van het hout bij verschillende soorten. betrekkingen tussen krimp en zwelling en trekhout in verband met de invloed op
de eigenschappe", van het hout. Er is óok een sec.tie voor natuurbe~cherming (25). .
........ ,
Er worden, vele excursies gehouden.' zowel voor. tijdens als na het congres, tot een 45-tal. niet alleen overal in Frankrijk zelf. maar 'ook in
Afrika. Van half Juni tot 27 Juli. Bosbouwkundige excursies worden gehouden naar Elzas-Lotharingen. Normandië en naar de Alpen.

VIERDE WERELD BOSBOUW CONGRES
Het Vierde Wereld Bosbouw Congres zal te Dehra Dun (in de bovenloop van de Ganges in het voorgebergte van de Himalaya) worden gehouden van 11 tot 22 December1951 (.1e congres te Rome 192!i. 2e te
Boedapest 1936. 3e te Helsinki 1,919). Het adres voor deelname is: M, D.
Chaturvedi LF.S,. Inspector Genèral of Forests. Ministry of Agriculture.
New Delhi (Indië).
Behandeld worden de rol en de plaats van het bos in de wereldhuishouding en de' economische ontwikkeling van het land. de bosbescherming; de productie. het gebrUik en de verwerking van het hout in de wereld. Een van de 5 secties zal zich bezig houden met het tropische bos en
wel de djati. de regenbossen. mangrove, bamboe. dennen en andere coni-'
feren en overig bos; problèmen betreffende het zaad. d'e kwekerij en de
bebossing (bevloeiden niet bevloeid, alsmede voor speciale doeleinden); .
bescherming tegen woestijnvorming; landbouwroofbouw; inventarisatie-'
problemen; methoden van onderzoek.
. ......
.'Daar het' slechts eÉm voorlopige opzet betreft kunnen nog geen nadere
mededelingen worden gedaan,

· GEEN VUUR IN BOS EN HEI
Op bladz. 136 van het Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift komt een
mededeling vqor ter voorkoming van bos- en heidebrand van de Stichting
voor de Landbouw, Hoofdafdeling Bosbouw, als onderdeel van haar zorg
voor de bosbrand weer in ons land.
W àt mij en stellig ook vele anderen in deze mededeling heeft getroffen, is dat als motief daarvoor uitsluitend heeft gegolden de betekenis
van onze bossen voor het natuurschoon en met geen enkel woord is gerept over hun betekenis voor de houtproductie.
.
Het is w,eer het oude liedje, alsof wij onze bossen alleen hebben vopr .
de recreatie en het. natuurschoon en zij geen enkele functie hebben te
vervullen voor de houtvoorziening. Deze functie is intussen zeer belang...

rijk en wint steeds meer aan belangrijkheid in verband met het toenemend
houttekort in de wereld en ook, naar mate onze boscultuur gaandeweg

op een hoger peil is gekomen en de opstanden die in de laatste tientallen
jaren zijn aangelegd steeds meer en beter hout leveren.
De bosbouw zou in ons land ongetwijfeld meer in aanzien winnen en

het gebruik van inlands hout zou zeker groter zijn, indien het grote publiek en de houtgebruikers beter op de hoogte waren van de juiste economische betekenis van onze bossen en de verkeerde gedachte, dat zij alleen
dienen ter verfraaiïng van het landschap en voor de recreatie, nu eindelijk
voor een juister inzicht zou plaats maken.

De Nederlanders zijn helaas niet "forest minded" en zij zullen het ook
nooit worden zolang zelfs organen als de Hoofdafdeling Bosbouw het
publiek niet beter weet voor te lichten.
Jager Gerlings.

