onze vereemgmg zich in het a lge mee n ve reenige n ; zij ac ht
het met den vraagsteller va n bijzond er g root belang. dat
alsnog d uidelijke instructiën betre ffende de schat ting aan het
dienst vak de r Reg istratie worden vers trekt. Zij is echter in
afwijking van het door de n heer Lovi nk voorgestelde idee
va n meening. dat een te benoemen com missie va n desku ndige n
niet noodzakelijk over het geheeIe land deze taxa ties behoeft
te verrichten. doch dat deze zeer wel kan volstaan met het
voor dit doel aa ngeven van vaste normen. die dan ve rder
a ls maatstaf voor het qeheele land kunnen dienen .
Ind ien dan bij de waardeeringen va n dergelijke vaste
grondslagen als basis kon worden uitgegaan. met eventueel
nader vast te stelle n vermenigvuJdigingscijfers. voor versc hillende ge vallen. zo uden ook de eigenaren tevoren in ruw e
trekken kunnen nagaan. wat de toepassing de r W et voor
hen zelf zou beteekenen.
M et aandra ng bevelen wij deze zaak in Uwe we lwi llende
overweging aa n. opdat de Nat uurschoonwet 192 8. d ie bij
ee n ruime toepassing ten zeerste kan bijdragen tot het behoud
va n o nze beboschte landgoederen. oo k vo lledig aa n haar doel
zal kunn en beantwoorden .
Onze vereenig ing verklaart zich gaarne bereid U we Excellent ie desgewenscht in deze kwestie nade r van advies te dienen .
Het Bestuur der Ncdcrlandscbc Boschbou w ver een tqtnq ,
Voorzitter.
Sectr eta rts.
D,. H. A, J, M. BEEKMAN.
G. HOUTZAGERS,

SPECIAAL-TENTOONSTELLING ..BESCHERMING
VAN HET BOSCH ALS BEDRIJFSOBJECT"
OP DE ..GRÜNE WOCHE BERLIN" J929
VAN 26 JANUARI T OT 3 FEBRUARI.
De Commissie voor Publiciteit van de "Deut sche Forstvere i n" verzoekt ons bekendh eid te will en geven aan bovenvermelde te organiseeren speciaal-te ntoo nstellmq.
N a het succes van de op de ..GrÜne W oche Berlln" 1928
opgebo uwde speciaal-tentoo nstelling " Boschbedri jf" heeft d e
..D eutsche F o rst verein" op zich genomen om o p de aanstaande
..G rüne W oche" weder zulk een bijzonde re tentoon stelling
te orqaniseere n, en wel o p nog grootere schaal. Ee n gro ot
aantal officieele o rganen. ve rtegenwoordige nde ve reenig ingen
en lichamen enz . werken hieraan mede .
De tentoonstelling zal uit v ier groepen bestaan:
Bescherming va n het bosch tege n vuur.
andere natuurverschijnselen.
dieren .
menschen .
"
Elk dezer ge biede n zal wetensc happelijk uiteen gezet en
door demo nstratie-objecten uit de praktijk vo or oo ge n
..
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gebracht worden. Deze unieke "monografische" tentoo nstelling
belooft d us niet alleen va n groote belang rijkheid te worden
voor de vakkr ingen in binnen - en buitenland. doch ook voo r
vee l ruimere kringen.

Techniek en industrie die voor het gebied va n de bescherming van het bosch werkzaam

zijn kunnen hier een

gelegenheid vi nde n hun pro ducten aa n ee n ernstig belangstelle nd publiek te loon en.
De bosc hbezitter zal op deze tentoonstelling kunnen ervaren
hoe hij op dit gebied zijn bedrijf organisatorisch en technisch
kan verbeteren.

Als één de r belang rijkste feiten zal vast te stellen zijn dat
in wijdverbreide kringen het besef bes taat o mtrent de waard e

va n het bosch als bedrijfsobject, en de mogelijkheden om
tot zijn bescherming en zijn instandhouding bij te dragen.
De tot nu toe georganiseerde speciaal-tentoonstellingen
ter gelegenheid van de elk jaar gehouden "Grüne W oche
Berlm" hebb en telkenmale groote belan gstelling gevonden en
bevorderend gewerkt.
Ook de aa nstaande "Grüne Woche Ber lin" 1929 zal op
de komende bijzondere tentoonstelling een groot aa nta l
bezoeke rs tegem o et mog en zie n. temeer, waar doo r de leiding
ee n groo tscheepsche buitenl andsehe propaganda begonnen is.

REFERATEN.
REVU E DES EAUX ET FORËTS.
Juli en Aug ustus 1928.

E. Rabouilte schrijft over de ontwikkding d zr bossc hen in
de verwoeste gebieden van Noord-Frankrijk. Allereerst is
men beg onn en met aa n deze g rond en niets te doen. dan

alleen het wild ko rt te houden . H et gevolg is geweest op
veel plaa tsen een zeer rijkelijke o pslag.

D eze heeft men in

de eerste periode va n 6 of 7 jaren grondig geco ntröleerd.
hierin bestaande. dat overal. waar noodig. de goede soorten,

vooral de eik. werde n v rijgemaakt. Dit geschiedde in den
zo mer. In de n navol gend en w inter werde n gedeel ten. waa r

te weinig eik sto nd. aangevuld door op plaatsen. waar meer
dan voldoende was. planten met kluit uit te steken en deze
hier in te brengen.

De tweede sta p - hier mede is men in 1925 begonnen is geweest het in sommige va kke n tusschen de hoofdhoutsoorten grondig weghakken va n de neven -houtsoorten . H et
is de bedoeling hiermede geregeld voort te gaan in die n zin.
dat men in 1939 alles is rond geweest. M en begint hiermede
in de beste gedeelten met den rijksten opslag en eindigt in
de thans nog slechtste gedeelte n. In de gedeelten waar het
tusschen hout het laatst wordt weggeslagen. moet men int us-

