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Mededeelingen van. de Nede:dandsche
Boschbouwyereeniging
VOORJAARSVERGADERING.
Op Zaterdag 7 Juni hield de Ned. Boschbouwvereeniging
haar voorjaarsvergadering in hotel Terminus te Utrecht.
Er waren aanwezig 46 leden en I introducé.
Er werd besloten toe te treden tot de Werkgemeenschap
van Wetenschappelijke Organisaties in Nederland tegen een
.
jaarlijksche contributie :van f 5.-.
Na uitvoerige gedachtenwisseling werd het door de tweede
daartoe ingestelde comm.issie uitgebrachte rapport inzake het
meten van hout aangenomen. Het rapport zal vanwege de
Ned. Bosé:hbouwvereeniging in druk verschijnen en tegen
een nader te bepalen prijs beschikbaar worden gesteld.
Het ontwerp-huishoudelijk reglement voor het van Schermbeekfonds werd, behoudens enkele wijzigingen en aanvullingen
aangenomen. De desbetreffende notarieele akte zal worden
gepasseerd.
De vergadering keurde goed, dat zoowel aan het "Iepenziektecomité" . als aan het .. Insectencomité" een bijdrage over

1941 van f 25.- zal worden verleend.
Na de lunch hield dr. J. R. B 'e ver s I u i s onder groote
belangstelling een inleiding over deskundig beheer van partiCulier boschbezit, op welke inleiding een levendig debat
volgde.
De vergadering was ten slotte van meening, dat deskundig
beheer van het particulier boschbezit, dat daarvan voor een
belangrijke gedeelte is verstoken, zeer gewenscht is, toch
dat alvorens daartoe te kunnen komen, verdere mondelinge
en schriftelijke wisseling van gedachten noodig is. Met betrekking tot deze aangelegenheid is contact met de vereeniging
"Het Grondbezit" gewenscht en moet de wensch tot een beter
en rationeeIer boschbeheer allereerst van den boschbezitter
zelf uitgaan. Alsdan zal verdere uitwerking Om tot zulk een
beheer te geraken een onderwerp van stu"die zijn.

De tijdsomstandigheden maken het niet gewenscht reeds
thans deze aangelegenheid ter hand te nemen.
Inmiddels zal het bestuur:
a) overwegen over te gaan tot het instellen van een commissie, die tot taak zal hebben richtlIjnen aan te geven voor
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het maken van een boschbedrijfsregeling voor particulier
bosçhbezit (voorstel Dr. Hou t zag ers.)
b) overwegen of het aanbeveling verdient stappen te doen.
die zouden kunnen leiden tot het kosteloos aan particuliere
bosch bezitters verstrekken van adviezen, door Staatsboschbeheer en Ned. Heidemaatschappij (voorstel van
den heer Van 0 i s se I).
Dr. Van V lot en' deed aan d~ hand van eenige
fraaie lantaarnplaatjes eenige mededeelingen over het voorkomen van een roestzwam op lariks, waarover hier verder
moge worden verwezen naar een desbetreffend artikel in dit

tijdschrift.

PERSONALIA.
. Bij beschikking van de Secretarissen-Generaal der departementen van Landbouw en Visscherij en van Handel. Nijverheid en Scheepvaart, van 30 Mei 1941. Directie van Handel
en Nijverheid, nr. 28718, is Dr. J. A. van St e ij n, benoemd tot Gemachtigde voor het bosch wezen, de houtvoorziening en de jacht, met bepaling,. dat bij zijn ontstentenis.
afwezigheid of verhindering de functie zal worden waarge. .
nomen door den heer Drs. A. K 0 uwe n a a r, directeur

van het Rijksbureau voor Hout, wonende te Haarlem.
Met ingag van I Mei 1941 is tijdelijk belast met de leiding
der Zesde Afdeeling van de Directie van den Landbouw,
alsmede met alle zaken van de natuurbescherming Dr. J. A.
van S t e ij n, Directeur van het Staatsboschbeheer.
.' Met ingang van 1 Mei 1941 is eervol ontslag verleend
aan den boschwachter Ie klasse bij het Staatsboschbeheer
. Th. J. Alf e rin k wegens invaliditeit.
Met ingang van I Mei 1941 is in de boschwachterij
"Smilde" van het Staatsboschbeheer, ter standplaats Appelscha, gemeente Ooststellingwerf. benoemd de tijdelijk-boschwachter G. As si es te Reusel.

ADRESVERANDERINGEN.
Ir. L. J. van 0 ij k van Goes naar Hilversum, Naarderstraat 19.
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