Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging is
aangenomen Ir. W. van La e r, landbouwkundig ingenieur, wonende: Palestrinalaan 11. Hilversum.

NAJAARSV:ERGADERING 1937.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op Vrijdag
8 October 1937 te Wageningen in hotel "De Wereld", des
avonds te 8 uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening, notulen van de voorjaarsvergadering te Eindhoven.

2. Ingekomen stukken en mededeelingen.
3. Jaarverslag over 1936, hetwelk reeds is opgenomen in
de Februari-aflevering 1937.
4. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen van
de N.B.V., van het tijdschrift en van het Van Schermbeekfonds over het jaar 1936 met verslag van de kascommissie.
5. Begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het jaar

1938 en vaststelling van de contributie voor dat jaar.
6. Benoeming van een kascommissie van 3 leden voor het

nazien van de rekeningen over het jaar 1937.
7. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van Prof.
Ir.J. H. Jager Gerlings (niet herkiesbaar). Het
bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 19 van
het Huishoudelijk Reglement de volgende, niet bindende
candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde) :
I. Ir. G. A. 0 ver d ij kin k te Bilthoven.
2. Prof. A. teW e c hel te Wageningen.
8. Verkiezing van een lid van de redactiecommissie in de

plaats van Prof. A. teW e c hel (aftredend, is herkiesbaar). Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge de artikelen 2 en 9 van het Huishoudelijk Reglement de volgende bindende candidaatslijst opgemaakt
(alphabetische volgorde) :
1. Ir. W. B u r d e t te Laren (N.H.).
2. Prof. A. teW" c hel te Wageningen.
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9. Bespreking van plaats en van tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1938.

1O. Eventueele mededeelingen van leden over onderwerpen
uit wetenschap of practijk.
11. Rondvraag. sluiting.

PROGRAMMA VOOR DEN
ELFDEN WETENSCHAPPELlJKEN CURSUS
te houden op 8 en 9 October 1937 te Wageningen
in het Laboratorium: voor Plantkunde van de
Landbouwhoogeschool (Postjesweg) te Wageningen.

Vrijdag 8 October:
10 (precies)-11);2 uur. Voordracht van Ir. E. L. Se 11 ege r. directeur N.V. Papierfabriek "Gelderland"
te Nijmegen over: Papierfabricage uit hout.

11%-12);2 uur. Inleiding door Ir. J. T rom p. ingenieur
bij de papierfabrieken "Van Gelder en Zonen" te
Renkum in verband met het op 8 October te brengel) bezoek aan genoemde fabriek.
.
14-17 uur: Bezoek aan de papierfabriek "Van Gelder en
Zonen" te Renkum.

Aan deze excursie kunnen geen personen deelnemen, die zelf direct bij de papierfabricage zijn
betrokken.
18 uur. Gemeenschappelijke maaltijd in hotel .. de Wereld"
te Wageningen.
20 uur. Algemeene 'vergadering in hotel .. de Wereld" te
Wageningen.

Zaterdag 9 October:
9 (precies)-IO% uur: Voordracht van Forstmeister Dr.
J. A. v 0 n M 0 n r 0 Y. Leiter des Ausschusses für
Technik in der Forstwirtschaft te Berlijn over:
Holz als Grundstoff für verschiedene Z wecke.
11-12);2 uur: Film met toelichting door den heer H. R is c hen, secretaris van de Continentale Commissie ter propageering van Creosootolie, betreffende
het creosoteeren van hout.

Zij, die aan de excursie en (of) aan den\ gemeenschappelijken maaltijd willen deelnemen en (of) logies besproken
wenschen te zien, worden

verzocht bijgaande briefkaart

uiterlijk vóór 5 October a.s. in te zenden bij Dr. H. van
V lot e n, Belmantelaan 5 te Wageningen.
De Secretaris.

H. W. SCHENKENBERG VAN MlEROP.
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De Nederlandsche Dendrologische Vereeniging organiseert haar zomerbijeenkomst 1937 op 8. 9 en 10 September
a.s. In het programma zijn opgenomen excursies naar kwee ..

kerijen in Zundert en Oudenbosch. naar het landgoed
"de Utrecht" bij Esbeek en de plantsoenen der gemeente
Nijmegen. De totale kosten dezer driedaagsche excursie
bedragen f 23.-.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den! secretaris
der vereeniging. den heer W. J. Hen d rik s. Galileïplantsoen 8. Amsterdam-O.

UIT DE DAGBLADEN.
(Vervolg van blz. 357)

Eenige dagen geleden is het verslag verschenen van de op 21 April
van' dit jaar te Amsterdam onder leidin9 van Mr. Dr. E. Beu mer
gehouden vergadering van de contact#commissie in zake Natuurbescher...
mIng. welke zeer druk bezocht was. Het gesprokene stond op hoog peil:
het is dan ook een gelukkige gedachte van de contact-commissie geweest
om aUes wat toen gesproken is. in druk vast te leggen. BIJ het lezen
werden wij o.m. getroffen door een paar zeer juiste opmerkingen van

een der sprekers, met. name Dr. Th. C. 0 u cl e man s, die na krachtig
gepleit te hebben voor het stand komen van een Natuurbeschermingswet.
aldus vervolgde:
"Ik moet hierbij echter een waarschuwend woord laten· hooren voor
wettelijke dwangmaatregelen. die ten koste van het particuliere eigendom
uitgevoerd zouden worden en waarmede men als resultaat zou bereiken.
dat bij voorbaat de grondeigenaren. die bijna steeds van huis uit natuur..
beschermers zijn. uit noodweer. in het kamp gejaagd worden van hen.
die het natuurbeschermingsstandpunt niet deelen. Laat men niet vergeten.
dat 83 % der Nederlandsche bosschen in handen zijn van particuliere
eigenaren en dat die zich dikwijls groote offers getroost hebben en nog
steeds getroosten om hun bezit in stand te houden!"
Er bestaat bij verschillende overheidslichamen op dit oogenblik een
sterke neiging om terreinen tot "natuurmonument" te verklaren. waar~
door de eigenaar daarin geen verandering mag aanbrengen. zonder toe~
stemming van de betrokken instantie. Wij denken hier aan de sterk
in den eigendom ingrijpende verordening van de gemeente Noordwijker
hout. waardoor de grondbeZitter geheel aan handen en voeten wordt
gebonden. Zoo bepaalt art. 5 vaI1 bedoelde verordening. dat het ver~
boden is het natuurmonument geheel of gedeeltelijk af te graven. daarop
voorkomende boornen of andere beplanting te rooien. te verwijderen of
te beschadigen en in 't algemeen handelingen te verrichten van welken
aard ook. als gevolg waarvan het karakter van het monument als zoo-danig wordt aangetast.
De eigenaar] van zulk een natuurmonument mag dus eigenlijk niets
meer met zijn terrein doen dan rustig laten liggen. Het lijdt geen tWijfel
of in vele gevallen wordt daardoor zulk een terrein in waarde ten minste
gedecimeerd. zonder dat daar tegenover schadevergoeding wordt ver·
leend J Een dergelijke regeling is "simple comme bonjour", maar toch
wel uiterst onbi1lijk.
J

