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Mededeelingen . van de N ederlandsche
. Boschbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING EN EXCURSIE..
De voorjaarsvergadering der Nederlandsche Boschbouw~
véreeniging zal worden gehouden te Bergen opVrij dag 16
Mei a.s .. 's avonds half acht in het Hotel Kreb te Bergen.
De agenda luidt als volgt:
1.' Opening ..
2. Notulen van de najaarsvergadering te Wageningen.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen. '
4. Voorstellen betreffende aansluiting bij een të houden
"Landbouwweek".
5.. Behandeling van de voorstèllen van het bestuur tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (zie hièrvoor
no. 3 van dit tijdschrift de pagina's 97,98 en 99).
6. Inleiding van Professor J. van Bar e n over: "Het
dUinlandschap tusschen Haarlem en Alkmaar geologisch
en bodemkundig beschouWd". (met lichtbeelden). De
punten welke achtereenvolgens ter sprake gebracht zullen worden zijn:
. a. de bouw v·an het strand.
b. het ontstaan der duinen.
c. de afbraak der duinen.
d. het duin-bodemprofiel.
(Litteratuur: J. van Bar e n. De verticale bouw der
zeedujnen. Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap
1913.
J. viln Baren e.a. Düne und Moor bei Vogelenzang.
Med. v.d. Landbouwhoogeschool 31, 4. 1927).
J. van Ba re n. De bodem van Nederland. Deel n,
blz. 780-849; 1927.
7. Inleiding van Professor Dr. J. Je s wie t. De duinplanten
als bodemaanwijzers.
8. Inleiding van Professor A. teW e c he!. Staatssteun bij
aankoop van boschcomplexen.
9. Mededeelingen over de excursie van den volgenden dag.
.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
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Op Zaterdag 17 Mei

wo~dt

een excursie gehouden naar

de duinbosschen tusschen Bergen en Bergen aan Zee. w,aarvoor het programma als volgt is samengesteld:

8 uur 30. Vertrek uit Bergen.
Wandeling door de duinbosschen en duinen naar Bergen
aan Zee.
.
Onderweg eenvoudige kóffiemaaltijd in de duinen.
15 uur 15. Vertrek per autobus van Bergen aan Zee naar
Bergen.
IS uur 30. Aankomst te Bergen.
16 uur 22. Vertrek per tram uit Bergen.
De kosten zijn ongeveer als volgt:
. Logies te Bergen f 3.50 àf 4.- Koffiemaaltijd f 1.25.
Aan hen die aan de vergadering en (of) excursie wellschen deel te nemen wordt verzocht de bij dit nummer gevoegde briefkaart ingevuld in te zenden bij den heer J. A.
van S t e y n. Houtvester vàn het Staatsboschbeheer te
Aerdenhout. Koeduinweg 5. vóór den len Mei a.s.
De Secretaris,

G. HOUTZAGERS.

LEDENLIJST.
In de ledenlijst moeten sedert de vorige opgave nog de
volgende veranderingen worden aangebracht:

Het bestuur heeft als lid aangenomen den heer Jhr. W.
G. R ö eli. boschbouwingenieur. Sperwershof. 's Graveland.
Als lid. heeft bedankt de heer L. van L e n nep. rentmeester van het kroondomein te Breda.
De Secretaris,

G. HOUTZAGERS.
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