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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
VOORJAARSVERGADERING 1937.
Op Vrijdag 28 Mei jJ. hield de Nederlandsche Boschbouwvereeniging haar voorjaarsvergadering in botel Nijpels te
Eindhoven. Aan genoemde vergadering namen deel 30 leden
en 5 introducé's.
Bij de ingekomen stukken werd stilgestaan bij een brief
van den Minister van Landbouw en Visscherij, waarin. is
medegedeeld, dat naar de in Juli a.s. te houden Internationale
Conferentie inzake Houtverbruik te Parijs zal worden afgevaardigd Handelsraad Dr. A. Se ven s ter, Rijkslandbouwconsulent te Parijs. Het bestuur had den Minister in overweging gegeven Prof. A. teW e c hel te Wageningen
naar deze conferentie af te vaardigen. De v.ergadering besloot

op deze beslissing terug te komen, omdat het moet worden betwijfeld of Dr. S e ven s ter ter zake voldoenpe op
de hoogte is om de belangen, die met de conferentie zijn
gemoeid, met succes te kunnen behartigen. Bovendien achtte
de vergadering het wenschelijk in verband met de stappen,
die in ons land door de Regeering worden gedaan om te
komen tot de instelling van een houtvoorilchtingsdienst, dat
deze conferentie door een ter zake volledig georiënteerd
persoOli wordt bijgewoond. Het bestuur werd gemachtigd den
Minister nogmaals met klem in overweging te geven Prof.
A. teW e c hel af te vaardigen.
Na het vaststellen van de notulen geeft de voorzitter een,
overzicht van de voor den boschbouw belangrijke gebeurtenissen in het afgeloopen halfjaar. Dit overzicht is opgenomen
op blz. 256 van dit tijdschrift.
Vervolgens hield de heer Ir. R. v 0 n der Na h mer,
onder-directeur der Picusfabrieken te Eindhoven een voordracht over: De vervaardiging van triplex. Deze voordracht,
waarvoor veel belangstelling bestond, werd met lantaarnplaatsjes toegelicht en zal in dit tijdschrift worden opgenomen.
De heer Dr. G. Hou t zag ers, 'adjunct-directeur der
Nederlandsche Heidemaatschappij, hield een belangwekkende
voordracht over: De populier als gebruiksboom. Mede aan
de hand van een serie lichtbeelden werd een dUidelijk inzicht
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gegeven van de verschi1lende populierensoorten en bastaar. . .
den daarvan.

Ook deze voordracht zal in dit tijdschrift worden afgedrukt.
Nadat de voorzitter den inleiders den dank der aanwezigen
had betuigd. werd na middernacht de vergadering gesloten.
Als leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn aangenomén: Ir. A. S. T u i nma n. landbouwkundig
ingenieur te Zwolle. Sophiastraat la; Ir. J. C. E. C. N. van
F lor e n s te i n M u I der. landbouwkundig ingenieur te
Loeboe-Dalem. S.O.K. Ned. Indië; N.V. Houtindustrie
.. Picus" te Eindhoven.
De Secretaris der Nederlandsche
Boschbouwvereeniging,

H. W. SCHENKENBERG VAN MlEROP.

ADRESVERANDERING.
Ir. L. C. G eer I i n g van Markt 17a. Ginniken naar
Henseniusstraat 11a. Venray.

UIT DE D:A.GBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 12 Juni 1937.

VEROORZAKEN VAN BOSCHBRAND WORDT
ZW)AAR GESTRAFT.
BERLIJN. 11 Juni. (D.N.B.) Minister~president wring heeft bekend
gemaakt. dat ieder die de verordeningen ter bescherming van de bC?sschen
overtreedt en niet de noodzakelijke voorzichtigheid ter voorkOming van
boschbrand in acht neemt, zal worden: gearresteerd, zwaar gestraft en
ten volle aansprakelijk gesteld voor de aangerichte schade.

