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tandis que dans la table Il quelques erreurs sont calculées pour les valeurs
dilférentes de tg 'P et la distance m.
Trais observateurs ont mesuré 50 hauteurs variant entre 7,4 à 13,1
mètres. Ces hauteurs sont divisées en 6 cl""ses et la table III nous donne
les erreurs moyennes. Ces observations correspondent exactement aux
considérations théoriques (figure 3).
Le dendromètre discuté est vraiment simple de construction et Ie
mesurage coûte peu de temps, mais vu les erreurs importantes l'emploi
est très limité. En général on ne peut pas recommander ce dendromètre

simpie.

Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw~ Vereeniging
LEDEN
Als nieuw lid werd aangenomen Ir D. C. Hasselman, Ingenieur Ned.
Spoorwegen, Utrecht, Catharine van Reneslaan 26. Als donateur trad
toe het Sanatorium "Berg en Bos" te Bilthoven.
Overleden is ons lid K. J. C. del Court van Krimpen te Teteringen.

ADRESVERANDERINGEN
Prof. Ir J. H. A. Ferguson terug uit Indonesië, woont thans te Wageningen, Nassauweg 17. Mej. Ir L. E. van Straaten is te Wageningen
verhuisd naar Lawickse allee 114 en Ir W. H. Ubbink te Goes naar
A. Joachimkade 11.
NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE STUDIEKRING

De excursie naar de houtvesterijen Syke en Erdmannshausen is één

week uitgesteid, en zal thans worden gehouden van 14 t/m 16 September
1955. Nadere mededelingen volgen per convocatie.
A. van Laar, secretaris.
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VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OP 20 EN 21 MEI 1955
Het proHramma van deze 2-daagse bijeenkomst vermeldde naast de
Algemene VerHaderinll in de ochtenduren van de eerste dag, twee excursies op V rijda~middan en Zaterdagochtend. De excursies leidden de
deelnemers over het Land!Joed "de Stippelberg" in de Peel, respectievelijk
d6ór de boswachterij "Groesbeek" van het Staatsbosbeheer. Een zeer
neanimeerd diner in hotel, de Wolfsberg" te Groesbeek besloot de eerste
dag, terwijl na de koffietafel op Zaterdagmorgen, (lenoten in het JeUlldhotel "die Hooghe Hoenderbergh", alle deelnemers weer terugkeerden
naar hun woonsteden.
.
De Algemene VerRadering in Hotel ,.de Plasmolen" die voor de tweede
'maal in de geschiedenis werd gehouden vóór de excursie op Vrijdag,
was voor wat betreft de indelinq van de daçr, volgens alle deelnemerS,
weer een succes. Op deze wijze kwam de Vriidagavond geheel beschikbaar voor het persoonlijk contact. waarbij ieder zowel voor, tijdens, als

na het diner ruimschoots in de gelegenheid )cwam. ' ,.
De belangrijkste besluiten en mededelingen die door de vergadering
werden genomen, respectievelijk door commissies en leden werd'en gedaan, kunnen in het kort als vol"t worden samengevat.
I. De besluiten genomen op de Algemene Ledenvergaderingen van onze
V ereniginq zullen in het vervolg door de secretaris worden verslafTen
in het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift. Deze mededelingen
worden gewe,nst çreoordeeld, daar de notulen van de ledenvergaderinÇTen niet meer op de volgende veq,aderi~gen worden voorgelezen.

doch alleen ter contróle worden gesteld van een uit 3 leden bestaande
Notulen-commissie.
2. De Studiekring-commissie organiseert voor haar leden een 3-daagse
<,:xcursie die zal plaats vinden in September en de deelnemers zal
bren Hen naar de twee houtvesterijen Syke en Erdmannshausen, gelelIen ten Zuiden van Bremen. Het excursie doel zal in hoofdzaak gericht zijn op de çrrond-verbeteringsproeven die op verschillende manieren in beide heheerseenheden zijn qenomen.

3, Op de Najaarsbijeenkomst van de Vereniging zal het onderwerp
"herplantplicht van houtopstanden" en de daarmede nauw verbonden
regelinq van het kapverbod worden behandeld door een twee-tal sprekers. De te behandelen stof zal tijdig vooraf in prae-adviezen door
de sprekers worden gepubliceerd, waarbij de ene het pro, de andere
het contra van het probleem zal verdedigen.
4. Het overal optreden van sterfte onder de douglas, zowel in pas aan!lel egde als in çroed groeiende jonge opstanden (6-10 i.) wordt door
de vele praktijkmensen als een nog niet verklaarbaar ziektebeeld
besproken.
Naast factoren als planttiid, vroeg, en laat uitlopende variaties van
de groene douglas, aantasting door Phomopsis in verband met het opgetreden klimaat in het afgelopen 'j1.ar, worden sterke temperatuurschommelingen in de maand Maart van dit jaar als mogelijke oorzaken
van deze sterfteverschijnselen genoemd.
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De excursie naar het Landgoed "de Stippelberg ", eigendom van de
Erven Ledeboer, op Vrijdagmiddag werd onder leiding van Prof. Or G.
Houtzagers gemaakt.

Naast de oppervlakkige grondbewerking met de Hessische boscultivator, gevolgd door het trekken van plantvoren met de kleine Gepasbosploeg, liet de excursieleider de ontwikkeling van de Amerikaanse
eikenbezaaiïngen de deelnemers zien.
Door een der eigenaren, de heer P. A. Ledeboer, werd na afloop van
deze tocht in het bekende café v. d. Ven op de Rips een thee aangeboden.
die door alle op hoge prijs werd gesteld.
's-Avonds werd na het diner in het hotel "de Wolfsberg" een Zwitserse documentair-film "Unser Wald" gedraaid, die door de aanwezigen
als zeer spectaculair werd beoordeeld. Deze film is in Zwitserland in
het kader van het "Festival of trees" voor dit land vervaardigd en geelt
een prachtig beeld weer van de beschermende. economische en ideeële

aspecten van het bos voor land en volk.
. De Zaterdagochtend-excursie, die onder leiding stond van Ir J. A. H.
J. G. Baron van Oldeneel tot Oldenzeel, houtvester van de houtvesterij
Nijmegen van het Staatsbosbeheer, bracht in het bijzonder de ontginningsproblemen van oude: en nieuwe kaalkappercelen in verband met
sterke onkruidvegetatie en bodem.

Tussen de excursie-objecten door werd om goed 11.00 uur door de
gastheer koffie met koek aangeboden, waarvoor een woord van dank
hier zeker op zijn plaats is.
De excursiedagen werden door goed weer begunstigd en onze Vereniging kan dan ook terugblikken op een geslaagde Voorjaarsbijeenkomst.
P. H. M. Tromp,
Secretaris N.B.V.

BOSBOUW IN SLEESWIJK-HOLSTEIN
Hiermede verzoeken wij U een hinderlijke drukfout in het Mei-nummer te verbeteren en wel bladzijde 124, 7e regel, 300 mS hout" in plaats
van 100 mS.
Red.

