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Mededeelingen van de N ederlandsche
. Boschbouwvereeniging
VOORJAA'RSVERGADERING EN EXCURSIE...
De voorjaarsvergadering zal worden gehouden te Steenwijk in hotel Wieringa (Bellevue) op Vrijdag 31 Mei e.k.
des avonds om acht uur.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
I. Opening.
2. Notulen van de najaarsvergaderjng 1934.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. Inleiding van den heer J. J. M. Jansen over: .. De
.. plaats. die de lariks bij de Drenthsche heidebebossching
"inneemt,"
.
5. Inleiding van den heer M. deK 0 n i n g over: .. Opname van lorkenproefvelden voor de Exotencommissie."
6. Mededeelingen van den heer G. van L e u sen over
de bebosschingen in Frederiksoord. in verband met de
excursie van den volgenden dag.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
Op Zaterdag 1 Juni d.a.v. zal een excursie worden gehouden naar de bosschen van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord onder leiding van den heer
G. van Leusen.
Het vertrek is bepaald op 8 uur v.m. vanaf hotel Wieringa
te Steenwijk per auto en voorzooveel noodig per autobus.
Op Boschoord zal de koffiemaaltijd worden gebruikt. waarvan de kosten. met inbegrip van fooi. f 1,50 bedragen. De
excursie zal worden ontbonden op zoo danig tijdstip. dat de
deelnemers den trein van 18.20 uur uit Steenwijk kunnen
halen.
Zij die aan de vergadering en. (of) de excursie wenschen
deel te nemen worden verzocht de bij deze aflevering ingesloten briefkaart uiterlijk 24 Mei e.k. bij ondergeteekende
in te zenden.
.
De Commissie inzake de Voorbereiding van Wetenschappelijke Cursussen heeft den volgenden cursus voorbereid voor
.
4 en 5 October 1935.
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Prof. Dr. W. Wit tic h. Eberswalde:
.. Einfluss der Lärchenarten auf den biologischen Zustand
•. des Bodens."
Prof. Dr. J. A. Ho n ing. Wageningen:
. "Heterosis in de boschbouwpraktijk. "
Prof. Dr. E. M ü n c h. München:
"Lärchenanbau in Holland bzw. im Norddeutschen Flach~
"land."
Wij meenen goed te doen dit programma reeds thans ter

kennis van de leden te brengen. Door een bezoek aan de
voorjaarsvergadering en de excursie zal men kennis kunnen
nemen van de ervaringen die met het gebruik van lariks in
het Noorden van ons land zijn opgedaan. terwijl op den
. wetenschappelijken cursus in het najaar het lariksvraagstuk
door buitenlandsche deskundigen zal worden belicht.
De Secretaris.

F. W. MALSCH.

PERSONALIA.
Bevorderd tot houtvester bij het Staatsboschbeheer.
Dr. A. A. C. Sp r a n g ers. Ramstraat 4. Utrecht.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 16 April 1935.
TARIEVEN HOUTVERVOER BINNENVAART.
(Van onzen. correspondent).
De Rotterclamsche bevrachtingscommissie voor de binnenvaart heeft
een speciaal houttarief ingevoerd. Amsterdam ker(t reeds een dergelijk

tarief. .

De commissies voor de belangrijkste bevrachtingsdistricten plegen ge~
regeld overleg met elkaar om zooveel mogelijk uniformiteit in de 'rege~
lingen te verkrijgen .
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