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Mededeelingen van de N edetlandsche
Boschbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING 1935.
Op Vrijdag 31 Mei jI. hield de Nederlandsche Boschbouwvereeniging haar voorjaarsvergadering in hotel Wie-

ringa te Steenwijk.
De Voorzitter mocht in zijn openingswoord 33 leden en
10- introduce's, die voor de te behandelen onderwerpen en
de excursie: van-den volgenden dag de verre reis over hadden.

welkom heeten.
Na de vaststelling der notulen geelt de Voorzitter een
overzicht ven de voor den boschbouw belangrijke gebeurtenissen in het afgeloopen halfjaar. Dit overzicht is opgenomen op blz. 241 e.v. van dit tijdschrift.
Bij de behandeling van de ingekomen stukken werd op
een verzoek van het Iepenziekte-Comité om ook over 1935.
evenals over de vorige jaren een bijdrage te mogen ontvan-

gen. besloten wederom een bijdrage van f 25.- te verleen en.
Voorts werd het bestuursvoorstel aanvaard om in het vervolg in de Februari aflevering van het tijdschrift het conceptjaarverslag met de slotcijfers van het financieele verslag te
publiceeren. dat in de najaars-vergadering kan worden
vastgesteld. waarin tevens de rekening en verantwoording

zal worden afgelegd.
Vervolgens hield' de heer J. J. M. Jan sen. een inleiding
over: De plaats. die de lariks bij de Drentsche heidebebossching inneemt. Deze voordracht. die met lantaarnplaatjes
werd toegelicht. zal in het tijdschrift worden opgenomen.
Uit de op deze inleiding volgende bespreking. waaraan door
vele der aanwezigen werd deelgenomen. bleek dUidelijk de
belangstelling. die voor het lariks-vraagstuk bestaat.
De heer W. B u r d e t vertoonde daarna een mooie film.
opgenomen in Arosa, toen er een buitengewoon zwaar

sneeuwdek over de Alpen lag. De vele fraaie natuurtafereelen van deze film werden verlevendigd door vogels en
eekhoorns die. door honger gedreven tot vlak voor de lens
konden worden gelokt. Een tweede zeer belangwekkende
film bracht in beeld het baltsen voor korhanen op de heide
in het Gooireservaat bij Hilversum.
' , ,
Dit film-intermezzo viel zeer in den smaak en wij hopen
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dat het niet de laatste maal zal zijn. dat de heer B u r cl e t
een film voor onze vereeniging vertoont.

Vervolgens sprak de heer M. deK 0 n in g over: Op~
name van Lorkenproefvelden voor de Exotepcommissie. Ook
deze inleiding. die aanleiding gaf tot bespreking over de
zeer hooge houtopbréngsten van deze houtsoort. zal in het
tijdschrift worden opgenomen. .
Tenslotte deed de heer G. van L e u sen mededeelingep
over de excursie van den volgenden dag. Deze mededeelin~
gen, die: een overzicht geven over hetgeen op boschhouw ..

gebied door de Maatschappij van Weldadigheid te Frede~
riksoorcl is gedaan. zullen eveneens in het tijdschrift worden
afgedrukt. terwijl een verslag V8n de excursie als afzonder~
lijk artikel zal worden opgenomen.
N adat de Voorzitter den inleiders en den heer B u r d e t
den dank der aanwezigen had betuigd. werd tegen midder~
nacht de bijeenkomst gesloten.
De Secretaris.
F. W. MALSeH.

