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Mededeelingen van de N ederlandsche .
Boschbouwvereeniging.
Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging is
te rekenen van 1 Januari jl. aangomen de Stich~ing "Het
Nationale Park de Hooge Veluwe". Secretaris-penningmeester is de heer F. van De ven ter. Westerkade 11,
Rotterdam.

VOORLOOPIG PROGAMMA VOOR DE
12de WETENSCHAPPELIJKE BOSCHBOUW-CURSUS
De voordrachten worden gehouden in het Laboratorium
voor Plantkunde van de Landbouwhoogeschool te Wageningen (Postjesweg ).
VRIJDAG 7 OCTOBER 1938.

10-12

I

13-17
18
19.30

uur: Prof. Dr. E. Wie d e man n. Eberswalde,
Preussische Versuchsanstalt für Waldwirtschaft: "Aufforstung von Oedland in
Nordwest-Europa··.
uur: Excursie met Prof. Dr. Wie d e man n.
(Nog nader op te geven).
uur: Gemeenschappelijke maaltijd in "Hotel de
Wereld" te Wageningen.
.
uur: Algemeene Vergadering in Hotel "de Wereld" te Wageningen.

ZATERDAG 8 OCTOBER 1938.

9-10.45 uur: Mr. F. Florschütz, Velp
(G.):
Nieuwe inzichten in de geschiedenis van
bosch, heide en zandverstuiving in N ederland",
11-12.30 uur: Ir, J. V I i e 9 er, Utrecht :,.,Oe boschstatistiek van Nederland",

'.-
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PRIJSVRAAG VAN SCHERM BEEK FONDS.
I

. In April 1937 heeft het bestuur der Nederlandsche Boschbouwvere:eniging een prijsvraag uitgeschreven, te bekostigen
uit bovengenoemd fonds (zie blz. 145 e.v. van het tijdschrift.
10e jaargang).
Op bedoelde prijsvraag zijn twee antwoorden ingekomen.
onderteekend met de na te noemen zinspreuken:
I. "Nu wachten wij op een schip".
Il. "Voor verbetering van den particulieren boschbouw in
Nederland is een eerste eisch : dat de veelal heerschende
misvatting. als zou wetenschappelijk gefundeerd beheer •.
met alles. wat daaraan verbonden is. eigenlijk een beetje
dikdoenerig zijn. uit den weg geruimd worde" .
De antwoorden zijn toegezonden aan de beoordeelings . .
commissie.

De Secretaris der Neder!. Boschbouwvereeniging.
H. W. SCHENKENBBRG VAN MIEROP.
PERSONALIA.
Met ingang van 1 Augustus 1938 is. wegens het bereiken
van den pensioengerechtigden leeftijd. eervol ontslag verleend aan den boschwachter I e klasse bij het Staatsboschbeheer F. A. Rus c h te NoordWijk.
Met ingang van 1 September 1938 zijn bevorderd tot boschwachter 1e klasse bij het Staatsboschbeheer de boschwachters
G. Mulder te Helmond en j. A. van de Nieuwe9 i e s sen te Deurne.
Met ingang van 4 juli 1938 is in de plaats van Ir. W. va n
La erbij het Staatsboschbeheer te werk gesteld Ir. H. G.
Kuipéri.
ADRESVERANDERINGEN :
P. van Zon van Hilversum naar Haren (Gr.). Ruitersteeg 20.
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