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Algemene Bijdragen
Douglasdagen 1957
D e Studiekring hield op 21 en 22 november 1957 te Beekbergen op het
conferentieoord Lierderholt de zeer geslaagde douglasdagen. D e praeadviezen toen ter discussie ingediend, werden inmiddels vrijwel alle
voorzien van een samenvatting in het engels of duits en in sommige gevallen met overzichtstaten en grafieken meer gedocumenteerd aan de
redactie aangeboden, waarvoor wij hier gaarne de inleiders, de voorzitter
dr. G. Hellinga en de secretaris ir, A . G. Gerritsen, die allen zo'n groot
aandeel in het werk voor deze dagen hebben gehad, dank zeggen.
Het ligt in de bedoeling dit belangrijke materiaal in de eerstvolgende
3 of 4 nummers van ons tijdschrift aan onze lezers aan te bieden, terwijl
het voornemen bestaat het geheel achteraf nog gebundeld uit te geven.
Zij die voor een of meer exemplaren daarvan in aanmerking wensen te
komen, kunnen dit thans reeds bij de secretaris van de redactie opgeven.
D e prijs is afhankelijk van de oplage.
Een overzicht van de inleidingen laten wij hieronder volgen:
1. B. Veen. Het herkomstvraagstuk bij de groene douglas.
2. C. P. van Goor en J. Schelling. Bodemwaardering en bodemvruchtbaarheid.
3. C. P. van Goor en A . van Laar, D e aanleg van douglasopstanden.
4. A. van Laar. D e menging van de douglas en de Japanse lariks.
5. J, H. Becking en A . van Laar. D e dunning van de douglas.
6. A . van Laar en J. van Soest. D e groei van de douglas in Nederland.
7. H. van Vloten. Ziekten en plagen van de douglas.
8. H. W . Japing. D e technische eisen van douglashout.
9. H. Veenendaal. Omloop, kostprijs en ondernemerswinst van d e
douglas.
10. Een samenvatting van de discussies over de verschillende praeadviezen.
D e Redactie.

