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Mededeelingenvan de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging ,
.
DE ACHTSTE WETENSCHAPPELIJKE BOSCH, BOUWCURSUS EN DE NAJAARS- .
VERGADERING 1933.
Op 29 en 30 September werd te Wageningen de 8ste
wetenschappelijke boschbouwcursus van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging gehouden, waarvoor het programma

was aangekondigd in het Septembèr!lummer. De gehouden
'
inleidingen zullen in dit tijdschrift worden opgenomen.
De Commissie tot Voorbereiding der Wetenscliappelijke
Cursussen heeft voor dit jaar een belangrijken cursus georganiseerd. die niet alleen door -een groot aantal leden. doèh
ook door vele introducé's werd bijgewoond. Zeer groot was
de belangstelling voor de excursie op 30 September onder
leiding van de héeren W. H. de Be a ufo r t. '"Dr. 'R.
Tüxen en Prof. Dr. K. Vanselow.
Een afzonderlijk verslag van deze zeer geslaagde excursie.
waarbij de deelnemers gelegenheid kregen het landschap
van de Geldersehe vallei bij Woudenberg tot op de Utrecht:sche Heuvelrug uit geologiseh-. bodemkundig-. plantensociologisch- en boschbouwkundig oogpunt waar te nemen, zal
in een der volgende afleveringen van dit tijdschrift worden
opgenomen.

.

, Op 29 September werd 's avonds om half aent in Hotel
"de Wereld" de najaarsvergadering gehouden.
Na vaststelling der notulen deed de Voorzitter o.m. mededeeling van het besluit tot aftreden van de Commissie tot
Voorbereiding der Wetenschappelijke Cursussen. Dr. 'H.
van Vlo ten werd bereid gevonden in een nieuw te
benoemen Commissie zitting te blijven nemen. De vergadering betuigde haar volle instemming inet de dankbetuiging
van den Voorzitter aan Prof.· teW e c hel. Dr.

·v~a·n

St e y n en Dr. van Vlo ten voor het organiseeren
van de verschillende belangwekkende cursussen sinds 1928.
Prof. Dr. Be e kma n vulde het door den Voorzitter gegeyen' overzicht van de voor den bosch bouw belangrijke
gebeurtenissen sinds de laatste vergadering aan met een' gelukwensch met de benoèming van den Voorzitter tot hoogleeraar aan de landbouwhoogeschooI. waarmede de vergadering door een hartelijk applaus instemde .
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Het jaarverslag van den secretaris, alsmede de rekeningen en verantwoordingen van den penni"gmeester betreffende de Vereeniging, het Tijdschrift en het Van Schermbeekfonds werden vastgesteld. Naar aanleiding van de verantwoording van het Van Schermbeekfonds werd besloten
dat het bestuur regelingen zal treffen om, overeenkomstig
de bepalingen van de Statuten van dit fonds, te komen tot
het uitschrijven van een prijsvraag.
.
De begrootingen voor het volgende jaar werden overeenkomstig de voorstellen van het bestuur vastgesteld, waarbij
werd besloten de contributie onveranderd (f 15.-) te laten.
Prof. teW e c hel vroeg een uitspraak van de vergadering over het honoreeren van de oorspronkelijke bijdragen
voor het tijdschrift, aangezien er te weinig copie komt, terwijl voor het honoreeren der bijdragen verhooging der contributie niet zal kunnen worden ontgaan. Het bleek, dat de
overgroote meerderheid van de ter vergadering aanwezige
leden van meening was, dat - ook zonder honorarium - de

Nederlandsche boschbouw ruimschoots onderwerpen biedt,
die voor publicatie in het tijdschrift en dus voor kennisname
door andere boschbouwers, 'in aanmerking komen. Laat ons
hopen, dat de leden deze meening iiJ. daden zullen omzetten
en daardoor de waarde van het tijdschrift verhoogen, en
bovendien de taak van de redactie verlichten.
In de plaats van het altredende bestuurslid, den heer
C. M. van 't Hof f. werd gekozen Dr. H: van V lot e n,
die deze benoeming heelt aanvaard, De Voorzitter bracht
den heer Van 't Hof f dank voor hetgeen hij in verschillende bestuursfuncties voor de vereeniging heeft gedaan.
Als lid van de redactie-commissie werd de heer P. B 0 0 d t
herkozen.
Dr. Th. C. 0 u d e man S deed een mededeeling uit de
practijk over het herstel van beschadigde topscheuten bij
douglas. Door het in het voorjaar wegsnijden van de zijloten
van den bovensten krans, met uitzondering van het lot, dat
naar het Noorden groeit, zal dit lot hinnen korten tijd topscheut worden, terwijl de snoei wonden zeer spoedig genezen.
De heer Pap e n h u ij z e, n deed eenige mededeelingen
over de populierenziekte (Dothichiza populeae) en wees er
op, dat het gewenscht is alle aandacht aan deze voor de
populierenbeplantingen gevaarlijke ziekte te schenken.
De Secretaris,
F. W. MALSCH.

Als nieuw lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging is aangenomen:

Dr. H. ten 0 e ver, Oud-Hoofdinspecteur van het
Boschwezen in N.O. Indie, Prof Lorentzlaan 69, Zeist.
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