Mededelingen
KON. NED. BOSBOUW VER.

Nieuwe leden

Tot het lidmaatschap traden toe: ir E. P. L. Hesselo te Dronten, Bakboord
24 en prof. dr V. Westhoff te Driebergen, Koningin Wilhelminalaan 3.
Personalia
In memoriam W. Brantsma
Op 12 mei overleed ons lid W. Brantsma, oud-opperhoutvester en jager-

meester van H.M. de Koningin en oud-lid van ons bestuur. Wij hopen hierop
nader terug te komen.
Nederlandse bosbouwers onderscheiden.

Van de Stichting F.V.S. te Hamburg ontvingen wij een bericht van de
volgende inhoud: de hoogleraar Bosbouw, dr G. Hellinga te Wageningen en
de houtvester ir J. L. F. Overbeek te Zwolle, zullen de beide voor het jaar
1967 beschikbaar gestelde Wilhelm-Leopold-Pfeil-Preise ontvangen. De
Wilhelm-Leopold-Pfeil-Preis is bestemd voor de bevordering van een goede
bosbouw in Europa. Het curatorium, dat de prijzen toekent en waarvan
prof. dr J ulius Speer voorzitter is, wil met dit besluit de gemeenschappelijke
verdienste van beide genoemde personen voor de bebossing van de IJ selmeerpolders eren. Elk van de beide voor 1967 toegekende prijzen bedraagt
DM 10.000.
Bovendien ontvangen vier jonge bosbouwers, een Spanjaard, een Lichtensteiner en twee Duitsers, elk een beurs van DM 1500 voor een studiereis.
Het plan is, dat de onderscheidingen eind oktober of begin november 1967
door de Universiteit van Freiburg in Breisgau worden uitgereikt.
Wij wensen onze beide medeleden van harte geluk met deze onderscheiding.
Benoeming

Dr V. Westhoff. hoofd van de afdeling botanie van het Rijks Instituut
voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (het
R.I.V.O.N.), werd op 21 maart 1967 benoemd tot buitengewoon hoogleraar
in de plantkunde aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen, met de
leeropdracht in zake de taxonomie, de plantengeografie en de vegetatiekunde.
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CHEMISCHE REGULATIE VAN GROEI EN ONTWIKKELING
Evenals voorgaande jaren organiseren het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap cn het Nederlands Instituut voor Landbouwkundig Ingenieurs in samenwerking met de Directie Landbouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw en
Visserij een B-leergang. Het onderwerp is: "Chemische regulatie van groei en ontwikkeling". De leergang, die wordt verzorgd door de werkgroep Plantenregulatoren T.N.D.,
slaat onder leiding van prof. dr J. Doorenbos en wordt van 5 tlrn 8 september 1967 te
Wageningen gehouden. Voor de leergang heeft de werkgroep het volgende programma
ontwikkeld.
5-9-1967. "De fysiologische achtergronden van de chemische regulatie"; dr J. Bruinsma (Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek). "Groeiremming in de sierteelt";
ir J. van Doesburg (Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland). "Halmverkorting
bij granen"; ir N. M. de Vos (proefstation voor de Akker- en Weidebouw).
6-9-1967. "Kiemremming"; ir P. J. J. Philipsen Gnstituut voor Bewerking en Verwerking van Landbouwproducten). "De rol van regulatoren bij kiem- en knoprust";
prof. dr J. Doorenbos (Afde1ing Tuinbouwplantenteelt, Landbouwhogeschool). "Regeneratie uit stek"; ir B. C. M. van Elk. (proefstation voor de Boomkwekerij). nChemische
regulatie in de veredeling"; drs P. Miedema (Stichting voor Plantenveredeling). Excursie
op de Afdeling Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool.
7-9-1967. "Chemische regulatie in de groenteteelt". dr P. J. A. L. de Lint (proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas). "Bloeiregulatie in de sierteelt";
dr W. Sytscma (Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland). "Chemische regulatie
van groei en bloemknopvorming"; ir S. J. Wertheim (Proefstation voor de Fruitteelt in
de vone grond). "Chemische regulatie van vruchtgroei en vruchtontwikkeling"; dr
A. Varga (Afdeling Tuinbouwplantenteelt, Landbouwhogeschool).
8-9-1967. "Ontbladering bij eenjarige cultures, behalve de aardappelteelt"; dr W. van
der Zweep (Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen). "Chemische regulatie van 100fontwikkeling bij de aardappel"; ir Th. de Bruin
(Plantenziektenkundige Dienst). "Ontbladering van houtige gewassen"; ir P. J. Taconis
(Plantenziektenkundige Dienst). ..Hygiënische en andere consequenties van regulatortoepassingen"; dr A. F. H. Besemer (Plantenziektenkundige Dienst).
Tot de leergan~ hebben toel!'ang leden van het KoninkJijk Genootschap voor Landbouwwetenschap, het Nederlands Instituut voor Landbouwkundig Ingenieurs, academisch
personeel der Rijksdiensten en leraren bij het Hoger en Middelbaar Land- en Tuinbouwonderwijs. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelding kan geschieden bij het secretariaat Regelingscommissie B-Ieergangen, Je
van den Boschstraat 4, kamer 7409 vóór 1 augustus 1967.

BOSBRANDAFFICHE
De instandhouding van ons natuurschoon, onze bossen, heidevelden en duinen, alsmede beplantingen langs de wegen is alleen mogelijk, indien jong en oud meewerktJ
flora en fauna te sparen. Ter ondersteuning van dit streven heeft de Commissie Voorlichting en Propaganda Bosbrandweer van het Bosschap en de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij thans wederom een affiche laten vervaardigen die waarschuwt tegen
bos-, duin- en heidebranden. De plaat stelt voor een dreigende vurige hand, die zich
uitstrekt naar een angstig vluchtende reebok. De ontwerper is de heer Rien Poortvliet
te Kethel. Het drukwerk werd verzorgd door J. van Boekhoven te Utrecht.
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