Mededelingen' van· de Nederlandsche
Boschbouw Vereenfging
V~RSLAG VAN. DE VOORJAARSBIJEENKOMST

op f8 en 29 Mei, 1954 in de Provincie Drente
Het programma van deze Voorjaarsbijeenkomst bevatte excursies naar
de boswachterijen Appelscha, Smilde en Grollo op 28 en 29 Mei en een
Algemene Ledenvergadering te Gieten in de avond van de eerste dag.
De excursies stonden geheel onder leiding van de houtvester J. J. M.
Jansen, die de deelnemers tijdens de excursies een goed beeld heeft gegeven van de bebossingswerkzaamheden in de provincie Drente, welk
werk ongetwijfeld een levenswerk van deze Nederlandse bosbouwer kan
worden genoemd.
De grote waardering voor het resultaat, dat de heer Jansen in Drente
op bosbouwkundig gebied heeft bereikt, kwam in de eerste plaats tot
uitdrukking door het zeer grote aantal deelnemers die deze Voorjaarsbijeenkomst meemaakte.
Ook uit de toespraken van de Voorzitter van de Vereniging en van
vertegenwoordigers van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, "Het
Bosschap" en van de Nederlandsche Vereeniging van Boscheigenaren,
bleek de grote waardering die men als bosbouwer en als mens voor de
heer Jansen heeft.
Op de Algemene Ledenvergadering werd in verband met de minder
gunstige financiële positie van de Vereniging, tengevolge van de verhoging van kosten voor het doen verschijnen van het N ederlandsch
Boschbouw Tijdschrift, besloten de contributie voor leden reeds voor dit
jaar te verhogen met een bedrag van f 2.50.
Het is echter door deze inkomsten-verhoging nog niet mogelijk het
Tijdschrift in uitgebreidere vorm te doen verschijnen, hoewel dit ongetwijfeld, gezien de gestadige bloei van de Nederlandse bosbouw, welke
tot uitdrukking komt in de aanbieding van een groot aantal artikelen
door wetenschap en praktijk, van belang zou zijn.
Alle leden, en wel in het bijzonder zij die niet op deze vergadering
aanwezig waren, worden verzocht de contribu~ie. voorzover zij deze nog

niet hebben betaald, dit alsnog te doen, waarbij het bedrag dat overgemaakt dient te worden f 20.- bedraagt: diegenen die reeds f 17.50 be~
taalden, gelieven de thans vastgestelde verhoging van f 2.50 te storten op
girorekening 171898 t.n.v. de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging.
Een mededeling van de Voorzitter van de Studiekringcommissie vermeldde de plannen van deze belangrijke onderafdeling van de Vereniging
voor het a.S. najaar. De aspecten van de lariksteelt in Nederland zullen

door een groot aantal inleiders worden belicht. De bijeenkomst van deze
Studiekring, welke voorlopig is vastgesteld op 3 en 'I December, zal
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worden gehouden in het conferentiecentrum "de Pietersberg" te Oosterbeek. De verschillende onderwerpen zullen als prae-adviezen verschijnen
in het Novembernummer. zodat op deze dagen de verschillende inleiders
hun voordracht in de vorm van een korte samenvatting kunnen houd'en.
Tenslotte besloot de vergadering de bije,enkomst,irt het najaar te houden in de provinèie Overijssel. waarbij gedacht is' aàn . eén bézoek aan
een bosbezit op de Overijsselse, ~euyelrug. gecom~il!eerç(met een excursie
in Twente.
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NIEUWE LEDEN
Ir H. Scheer. Apeldoornseweg 160 te Arnhem.
Ir H. L. Dinger. "De Dennenhorst" te Lunteren.
Dr Ir W. Mijers. Paulus Potterstraat 44 te Amsterdam .
. De Secretaris.' Ir P. H. M. T rom p.

ADRESWIJZIGINGEN
Ir J. G. Weideman vertrok van Emmen naar Wageningen. Arboretumlàan'3;r Jhr Ir J. E., M. van Nispen tot Pannerden verhuisde van Schinnen naar Wassenaar. Deylerweg 127.
','.

