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Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
NIEUWE LEDEN.
Met ingang van I j anua'ri 1949 werden tot het lidmaatschap toegelaten: G. BIe e k e r, tuinarchitect, Santpoort, Rijksstraatweg 521 ;
W. L.L e c 1 e r c q, Haarlem, Tuinwijklaan 13;
G. j. Poe rin k, Bosbezitter, Enschede, Hengelosestraat 36 ;
j. M. Baron van Tuyll van Serooskerke, bosbezitter,
Geldrop, Heuvel 28.
De secretaris der Nederlandsche Boschbouw Vereeniging.

Ir G. MEMELINK.

PERSONALIA. '
Op het. IOde congres van de internationale organisatie van bosbouw...
proefstations te Zürich werd de directeur van het Bosbouwproefstation

T.N.O., Or H. va n V lot e n, benoemd in het "Permanent Committee".

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS EN VERGADERING
VAN DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OP VRIJDAG 15 EN ZATERAG 16 OCTOBER 1948
TE WAGENINGEN.

•
De wetenschappelijke cursus, welke dit jaar, traditie getrouw, weer '
te Wageningen werd gehouden, trok een zeer grote belangstelling. Meer
dan honderd deelnemers waren samengekomen in het voortreffelijk ingerichte laboratorium voor Plantkunde, waar als eerste spreker optrad
Prof. Or E. Mei i nuit Uppsala, die in het Duits sprak over: Recente
vorderingen bij de bestudering van rnycorrhiza van houtgewassen.
Drs j. v. d. 0 rif t sprak over: Het onderzoek naar de bodem fauna.
De demonstraties werden op Zaterdagmorgen gehouden op "Mariëndaal" in het nieuw ingericht Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur.
De door de inleiders hieraan bestede zorg, de overzichtelijke opstelling
van het moeilijk te demonstreren materiaal en de op enthousiaste wijze
gegeven toelichtingen werden zeer gewaardeerd en gaven het juiste relief

aan de gehouden voordrachten.
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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.
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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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