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gerezen, nader te behandelen. Zo zijn nu opgericht de gespreksgroepen
„Afzet hout van groveden" en „Aanpassing van bestaande bossen aan
de rekreatie", waarbij het laatste onderwerp waarschijnlijk aan de hand
van een concreet voorbeeld wordt bezien. Een eventueel resultaat zal met
het Studiekringbestuur worden besproken;
Ir J, S. van Broekhuizen is — na 5 jaar lid van de Studiekringcommissie
te. zijn geweest — nu afgetreden en opgevolgd door ir A. van Maaren;
de Redactie-commissie voor publikaties deelde mede, dat de kansen op
uitgifte van de publikatie Bosbescherming veel gunstiger zijn geworden,
door de toezegging van een belangrijke subsidie door de Kon. Ned. Heidemij en door de bereidheid van P.U.D.O.C. om de uitgave zelf in off-set
te drukken. De aanvankelijke opzet om de gehele stof in één boek te
doen verschijnen is gewijzigd. Het plan is om eerst met deel I uit te
komen, waarin worden behandeld de plagen, de belangrijkste bosinsekten
met determineertabel, gevaren van anorganische aard en gebreksverschijnselen, misschien ook bosbrand. Deel II zal dan later kunnen verschijnen,
met schimmels, gewervelde dieren e.a. onderwerpen;
de publikatie van het boekje „Forestry in the Netherlands" maakt nu
vordering; er wordt naar gestreefd dit in het begin van 1967 gereed te
hebben;
de rekening en verantwoording van de geldmiddelen 1965 werden goedgekeurd, evenals de balans per 31 december 1965;
in plaats van ir P. C. van de Weerd werd tot lid van de Kascommissie
benoemd ir P. N, Ruige, zodat deze commissie thans is samengesteld uit
de leden ir J. F. Wolterson, ir J. H. Wiersma en ir P. N. Ruige.
' A. A. C. VAN LEEUWEN, Sckretaris.

BOSBOUWVOORLICHTINGS RAAD EN ZIEKTEBESTRIJDING
In de met zorg samengestelde rede van de voorzitter van onze vereniging
komen enkele opvallende opmerkingen voor, die echter nog nadere vragen
bij ons doen opkomen.
In de eerste plaats wordt iets gezegd over de in maart ingestelde Bosbouwvoorlichtingsraad, maar daarbij worden geen namen genoemd. Wij menen
goed te doen hier nu de volledige samenstelling te vermelden:
Ir J. W. Wellen, voorzitter
Drs G. J. den Hartog, secretaris van het Bosschap, secretaris
C. J. van Aalst
Ir M. van Daalen
Ir G. Memelink
Ned. Ver. van Boseigenaren
Drs V. Timmermans
Ir L. W. Wilmes
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Ir J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder, Kon. Ned. Bosbouw Ver.
H. J. de Boer, Alg. Ned. Agrarische Bedrijfsbond
H. Kikkert, Ned. Chr. Agrarische Bedrijfsbond
J. Ros, Ned. Kath. Bond van Werknemers i.d. agr. bedrijfstakken
Ir J. F. Wolterson
Prof. dr G. Hellinga
Ir A. J. Grandjean
Adviserende leden
Ir D. Sikkel
Dr A. D. Voûte
In de tweede plaats viel het ons op dat in de „Mededelingen voor landen tuinbouw" door de radio een bericht werd uitgezonden met betrekking
tot de Marssonina-bestrijding in de populier. Daar de tekst van het bericht
alleen maar heeft aangegeven, dat op een bepaald ogenblik „bescherming"
nodig was tegen aantasting, is dit toch wel zeer onvolledig als niet tevens
wordt aangegeven hoe men moet beschermen of wel hoe men daarachter
kan komen. Nu kan men iets daarover vinden in het verslagje van een proef
met verschillende middelen in het tijdschrift „Populier" 3 (1) 1966 (6—8),
maar zelfs daar is de beste methode niet duidelijk bondig meegedeeld, zelfs
niet in de samenvatting. Men moet het hele artikel lezen om er achter te
komen wat men zou kunnen doen. Een en ander dient toch wel beter te
worden georganiseerd met daarbij ook een vermelding dat bestrijding alleen
mogelijk is in kwekerijen. Het is trouwens nog de vraag of er resultaat is te
verwachten in oudere windschermen.
Het radiobericht van 18 en 19 april luidde: „De Waarschuwingsdienst van
de Tuinbouw deelt de kwekers en telers van populieren, alsmede de fruittelers, die windschermen van populieren hebben, 't navolgende mede:
De ontwikkeling van de populier in het midden- en het zuiden van het
land is zover gevorderd, dat de groene delen van nu af aan beschermd
dienen te worden tegen aantasting van de Marssonina schimmel, die de
bladvlekkenziekte veroorzaakt."
Op 25 en 26 april werd hetzelfde omgeroepen voor het noorden van het
land met inbegrip van de IJselmeerpolders.

42ste NAJAARSBIJEENKOMST
De 42ste najaarsbijeenkomst is vastgesteld op donderdag 13 en vrijdag 14
oktober 1966 in Drente. Bij het bezoeken van de staatsbossen zal een houtteeltkundig onderwerp worden behandeld: „Tweede generatie na herbebossing".

