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Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
Hom VAN IEP, ES, WILG EN POPULIER VRIJ VAN DISTRIBUTIE.
In aansluiting op de mededeling op blz:. 237 van het Augustus-nummer diene, dat i~' de
Nederlandse Staatscourant van 11 October· 19':l:9, no. 198, en van 17 October 1949. no.
202, onderscheidenlijk is bepaald, dat ook hout van iep en es en van populIer en wilg
niet langer distributiegoed Is.
Het is dus thans zo, dat producenten al hun inlandse rondhout zonder enige fonnaliteit
aan iedere gegadigde mogen verkopen of ten eigen behoeve behouden en verwerken.
De in het Juli-nummer opgenomen prijzenbeschikking voor geveld inlands populieren~
en wilgenhout is niet ingetrokken. zodat bij verkoop van deze twee houtsoorten nog
maximum-prijzen gelden.
Het kapverbod is ongewijzigd gehandhaafd.

WERKGROEP SELECTIE EN VEREDELING GROVEDEN.
Ingesteld werd een ,,\\rerkgroep voor de selecUe en veredeling van de groveden in
Nederland", waarin zijn vertegenwoordigd het Bosbouwproefstation T.N.O., het Insti...
tuut Noor Bosbouwkundig Onderzoek der Landbouwhogeschool, het Staatsbosbeheer en
de Nederlandse Heide Maatschappij. In deze werkgroep hebben zitting: Prof. Or G.
HOUTZAGERS. voorzitter. Ir. J. A. ESHUIS. Ir F. \V. MALSCH en Dr H. VAN VLOTEN.
leden. Ir F. W. BURGER. secretaris. Er is bereids een aanvang genomen met de te ver...
richten werkzaamheden, die in de eerste plaats zullen bestaan in een inventarisatie van
de grovedennenbossen. Hiervoor zijn bij de afdeling Zaden en Plantsoenen van het
Staatsbosbeheer werkzaam gesteld: Ir E. C. JANSEN en Ir 'J. S. VAN BROEKHUIZEN te
Wageningen.

BOSBOUW IN SCHOTLAND

I~

Thc British Council verzoekt publicatie van het volgende voorlopige bericht betref...
fende een cursus over ..Bosbouw in Schotland".
"
Onder auspiciën van de B.C. heeft de Bosbouw...faculteit aan de Urtiversiteit Aberdeen
in samenwerking met de Forestry Commission deze cursus voorbereid.
Duur: 11 tot en met 23 September 1950 (4 dagen aan de universiteit, 9 dagen excur...
sie in Noord ... en Midden-Schotland).
Deelnemers: aantal beperkt tot 20, die de Engelse taal moeten beh,eersen; de cursus
is bedoeld voor leidinggevende personen van Staatsbossen, universitaire instituten en
.
Bosbouwproefstations in de landen van het Commonwealth en. het buitenland.
Onkosten: Reis en verblijfkosten heen van en terug naar London t 28.
Verderê inlichtingen: bij Area Officer, British Council. 22 Bridge Street. Aberdeen,
Schotland.
De cursus belooft zeer interessant te worden. Schotland vormt de West.grens van het
verspreidingsgebied van Pinus sylvestris in Europa, Morfologische variaties van grove..
de!! en lariks in Schotland werden in Aberdeen beschreven. De hybride tussen Japanse
en Europese lariks kwam voor het eerst uit Schotland. ARCHIBAI.D MENZIES en DAVID
DOUGLAS, twee pioniers van de import van exoten uit' Noord-Amerika in Europa, waren
Schotten I Er is veel onderzoek en veel experimenteel werk ten bate van het bebossen
van heide, veen en duinen in Schotland verricht.
.
Het uitvoeriger voorlopige programma wordt op verzoek toegezonden door de Se...
cretaris der Redactie Ir F. W. BURGER, Zweerslaan 14, Bilthoven.
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