Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbou wvereeniging
RAPPORT BETREFFENDE DE VORSTSCHADE
1928/1929 AAN HOUTGEWASSEN
Op verzoek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
van Tuinbouw- en Plantkunde. heeft de N. B. V. in den
afgeloopen zomer onder haar leden een enquête gehouden
betreffende de vorstschade 1928/1929 aan de houtgewassen
veroorzaakt. althans voor zoover deze voor onzen boschbouw
van beteekenis zijn.
Verschillende waardevolle gegevens zijn hierover van onze
leden ontvangen.
Het was ons echter bekend dat ook door het Staatsbosch·beheer en door de Nederlandsebe Heidemaatschappij over
hetzelfde onderwerp een onderzoek werd ingesteld. Vandaar
dat wij ons bij schrijven van November 1929. no. 201 tot
beide lichamen hebben gewend om te trachten de door deze
3 organen verzamelde gegevens in één gemeenschappelijk
rapport te verwerken. teneinde deze aldus zoo volledig mogelijk te doen zijn.
Met dit voorstel is men accoord gegaan en heeft de H.H.
J. L. W. Blokhuis en M. de Koning. resp. houtvester
van het Staatsboschbeheer en van de Neder\. Heidemaatschappij aangewezen als medeleden der redactie-commissie
die met den secretaris der N. B. V. het in dit nummer opgenomen verslag hebben samengesteld als het officieele rapport
over dit onderwerp van Staatsboschbeheer. Nederlandsche
Heidemaatschappij en Nederlandsche Boschbouwvereeniging.
Hetzelfde verslag wordt ook opgenomen in het Februari-nummer van het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Oorspronkelijk bestond nog het plan om te trachten op
dezelfde wijze ook de Kon. Ned. Máatschappij van Tuinbouwen Plantkunde hierin te betrekken. Waar echter uit
den aard der zaak de door deze Maatschappij verzamelde
- gegevens een geheel ander gebied bestrijken. waarbij het
boschbouwkundig gedeelte meer op den achtergrond komt.
en bovendien het plan bestond deze gegevens op een andere
wijze te publiceeren. is hiervan afgezien .
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Wel heeft deze Maatschappij ons haar meer boschbouwkundige gegevens welwillend ter beschikking gesteld, zoodat
ook deze in het verslag kOliden worden verwerkt.
Wij betuigen hierbij gaarne onzen dank voor de van zoo
verschillende zijden ontvangen medewerking.
Het bestuur der N. B.' V., _
Dr. H. A. J. M. BEEKMl\.N, Voorzitter.
G. HOUTZAGERS, Secretaris.
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