.. Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouw~ Vereeniging
•

LEDEN.

Voor het lidmaatschap werden ingeschreven:
Mej. B. Th. W. Blij cl c-n 5 t eI D, boschbezitster. Maarn. Grindweg k73 a.
J. Mulder ten Kate. boschbezitter cn rentmeester. Vaassen, Huize Fasna G98.
Ir D. S l·k ket, Staatsboschbeheer. Amsterdam. Van Baerlesträat 79.
Voor het persoonlijk donateurséhap werd ingeschreven:
W. Ch. Na c hen i u s. boschbezitter. Garderen •• Klein Boeschoten".
Voor het lidmaatschap hebben bedankt Jhr. W. F. Cliffo.d Kocq van Breu-

gel te Driebergen en L. N. J. Knottnerus te Renkum.
Overleden is ons medelid DI' J. 005 ter te Beekbergen.

ADRESVERANDERINGEN ..
N. Mulder te,n Ka.tc te Vaassen naar "De Eekmars", GIL

,:

Ir E. Re j·n cl ers van Breda naar Apeldoorn. Amersfoortschestraatwcg 1.

Dr. L.

J.

van Dij k van Hilversum naar Arnhem, Van Heemstralaan 96.

Dr A. H. W. Ha c k e van Voorburg naar 's Gravenha,ge. Nieuwe UItleg 12.
De secretarIs van de Nederl. Boschbouw Vereeniging.
Ir G. Memellnk.

NEDERLANDSCHE, VEREENIGING VAN BOSCHEIGENAREN.
De Ncderlandsche Vereeniglng van boscheigenaren werd op 14 Augustus 1946,te
Utrecht opgericht. Zooals al wel bekend was, werd tot de oprichting van deze vereen1~
ging het initiatief genomen dool' de heeren Jhr. Or E. A. van B ere s t y n. H. Th.
s'Jacob, Dr Th. C. Ou'demans en DrH. van Vloten. Al spoedig sloten zich
hierbij aan rond 80 andere belanghebbenden. Als secretaris, trad__ voorloopig op de
secretaris van de Vereeniging "Het Grondbezit" de heer C. D. G r ij n s.
De Stichting voor den Landbouw is te beschouwen als de wegbereidster van een pu~
bliekrechtelijke organisatie voor den landbouw in den ruimsten zin, zobdat hierbij de
boschbouw ook behoort. De Commissie' Boschbouw van' de Stichting is belast met de
voorbereiding van die organisatie voor zooveel het den boschbouw betreft; er h~bben
werkgevers en werknemers naast elkander zitting in. Organisaties van deze belden zul~
len de onderscheiden besturen van het nieuwe publiekrechtelijke orgaan 5amenste:len.
Door de boscheigenaren is nu de daarvoor noodige organisatie gevormd. daa!' deze nog
ontbrak.
\
Vorengenoemde, initiatiefnemers werden bij acclamatie tot leden van het voorloopig
bestuur gekozen, terwijl thans' als secretaris fungeert de secretaris van' de Commissie
Boschb~uw: Mr J He 1,1,5 den s. Het secretariaat is gevestigd Raamweg 25. 's~Graven~
hage. tel. 183510. Het ledental is inmiddels reeds 'tot 200 gestegen.
.,
Secr. Red.
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DE BIJEENKOMST TE APELDOORN.
De Wetenschappelijke Cursus te Apeldoorn op dl en 12 October'. bijgewoond door
84 leden. 3 donateurs en -4 introducé'sI ligt thans weer achter ons. WI! hebben genoten
van de zeer onderhoudende inleidingen van .or Hou t zag ers en Dr' S y rat h
Lar sen over de veredeling' van houtgewassen in het algemeen en in het bijzonder
in Zweden en Denemarken. De laatste spreker toonde 'na afloop nog een groot aantal
lichtbeelden. waarbij ook veel werd medegedeeld over de practische toepassingen. Deze
beide voordrachten' zullen in ons tijdschrift worden opgenomen. Hierop' volgden de
toelichtingen tot de demonstraties van den tweeden dag dooi' J. C. E. C. N. M u J d e,r
en Ir P. A. van den Ban. Ook hiervan en over de demonstraties hopen wij nog een
en ander in het tijdschrift te vernemen.·
Op de Algemeene Vergaderhlg. bijgewoond door 51 leden en 3 donateurs werden de
gebruikelijke verslagen van secre~aris en penningmeester uitgebracht. de begroetingen
goedgekeurd. de contributie ongewijzigd vastgesteld en de nieuwe kascommissie voor
het jaar 1946 benoemd; ziJ bestaat uit de heeren M. de Koning. Ir S. G. va'n
Geuns en Ir H. W. Schenkeobe'rg van Mierop. Opmerkelijk was nog de
mededeeling. dat. de exploitatie, van het tijdschrift thans sluitend is geworden. Voorts
werd besloten het rapport ..Namen van Houtgewassen", opgemaakt door "een werkgroep
uit de Commissie voor d~, wefenschappelljke beriaming der cultuurgewassen (contact~
commissie voor nomenclatuur). vanwege de vereenlging te publiteeren.
De gehouden verkiezingen hadden tot resultaat dat in het bestuur werden gekozen
in de vacature Sta f en B u r ge r. Ir. F. W. We s s els en ondergeteekenQe. De.
functies in het 'bestuur werden daarop als volgt verdeeld:
.'
Or H. van'Vloten, voorzitter
.,"
'i ..
Ir G. Mem e I i n k. secretaris
Ir A. A. Bon n e m a. ,penningmeest~r
W. Bra n t sma, ondervo«;)rZitter
Ir F. W. We s s els. tweede secretaris.
In de redactie werden' herkozen de heeren Ir 'F. W. Malsch, en Ir F. W. ,Burger.
'..
De Secretaris der NedetlandsciJe Boschbóu\vverèeniging,
Ir G. Memelink.

HET SECRETARIAAT ENZ.
Het ~ Secretariaat van de Vereeniging ,is thans gevestigd Sickeszplein 1. Arnh~m.
tel. 1378. Ook de financiën worden daar beheerd; het gironummer van den penning ..
meester van de vereeniging blijft: kantoor Arnhem. nr 171898.
Het secretariaat van het tijdschrift is thans: Zweerslaan J4. Bilthoven. tel 3350.

ADRES AAN DEN MINISTER VAN LANDBOUW
OVER DE BOSCHPLANTSOENEN.
Aan Zijne Excellentie den Minister vflIi Landbouw. Yisscherij en Voedselvoorziening
te 's~Gravenhage werd het navolgende adre's. gezonden:
. O-':ldergeteekenden Dr I}. van V] 0 ten. voorzitter, der Nedez:landsche Boschbouw
Vereeniging. te Wageningen en Ir F. W. B u r 9 e r. secretaris. te Bilthoven. hebben
"','de eer Uwe Excellentie het volgende onder Dogen te" brengen.
Bij voortduring:. heerscht cr, ,een groot ~tekort, aan ,boschplantsoen, waardoor vele
,bebosschingen. waartoe de boscheigenaren tot 'herbebossching werden verplicht. niet
tijdig kunnen plaats vinden. n",ar de kweek,ers in, vele: gevallen niet datgene hebben
willen telen. waartoe zij orider andere omStandigheden ~ in staat zouden zijn geweest,
omdat ,zij bevreesd waren niet 'voldoende ,arbeid tê ',kunnen dOen 'verzetten, 'zoo' zal'
bij .voortduring' 'van' deze omstandigheid. het, g"r'oote' tekorLitóg: 'vëlê jaren bliiven: be~
staaI,l. H~t Js daar~I,Il naar' o.nze !'le,e~ing: '9ri~ge_nd ·gew$!:~cht. hierin, Ylaar dat maar
m09!~lijk is, verbetering te breng,en;' door '.vergunning ,tçC uitbreidIng te, geven" en stlch~
ting van' nieuwe bedrijven te' bevorderen, maar ook. dat daarnaast de Inogelijkhederi
worden nagegaan of in~oer SM plantsoen uit, naburige landen mogelijk -is. tegen rede,;.
."j
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lijken prijs. In België worden' groote' hoeveelheden plantsoen aangeboden. van .soorten
die hier niet voldoende verkrijgbaar zijh. terwijl mogelijk in Duitschland nog bruikbare'
plantsoenen over zijn, die hier behoorlijk kunnen worden gebruikt.
.
. Ook wat de plantsoenprijzen betreft. verkeert de Nederlandsche Boschbouw nog in
het ongewisse. daar nóg geen maximumprijzen werden bekend gemaakt. Bij de thans
bestaande maximumprijzen. die echter mogelIjk nie,t gehandhaafd blijven, doen, zich in
de verhoudingen tusschen die van verschillende soorten en sortl~ent_en on:gewenschte
. .
,
onregelmatigheden v o o r . .
In verband met een en ander rneenen wij Uwe Excellentie te moeten verzoeken om
zoowcl de mogelijkheid van invoer van plantsoen te doen onderzoeken en zoo mogelijk
te doen plaats vinden. alsmede om de pl.aJ.ltsoenprijzen, aan een ,srondig onderzoek te
doen' onderwerpen.
'.
. ' ., .
.

,

De Voorzitter der Nederlandsche Boschl?ouw Vereeniging •

. ("'g.) H. van Vloten.
. De Secretaris,

(w.g.) F. W. B u r g e r.
Wageningen, 3 September 194:6.
Bilthoven,

MEDEDEELI~GEN

INZAKE DEN' BOSCHBOUW.
DE HOUTVOORZIENING EN DE JACHT.

jACH~ OP PATRIJZEN IN DE' PROVINCIE LIMBURG.
!

De' Minister. van Landbouw. Visscherij en' Voedselvoorziening heeft bepaald, <f4t
de jacht op patrijzen, in de provincie Limburg ten Zuiden van de gemeenten Roostc'ren
.
en Susteren ingaande 1 November 194:6 zal zijn gesloten.

"J.U:

;'<thri.

Bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.
kan, met als standplaats Bloemendaal, voorloopig"'in
tijdelijken dienst, een .
' •.

böschbouwkundig ingenieur
worden geplaatst. Salaris volgens provinciaal reglement:
Sollicitaties met pasfoto en uitvoerige Inlichtingen omtrent
opleldinq, vroegere werkzaamheden en referenties worden
vóór 10 Dec. 1946 ingewacht bij de Directie, Esschenlaan 10
te Bloemendaal. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping..
.

Boekbespreking.
Tractors on the farm. Usc and mainfenance. ,·door H. J. H i n e. A Farmer and
Stockbreecler hook. 2nd edition 1945. Prljs.3 .sh: 6p.,94 blz. 19 foto·s. en vele figuren in
den tekst. .
. .
.
Zooals in het voorwoord van dit, boekje wordt .vermeid is in Groot Brit~nië gedu..
rende den. oorlog ter besparing van arbeidskrachten en verhooging der, productie de land..
bouw sterk gemechaniseerd. Het aantal. tractoren was in 1945 2Y2 maal zoo groot als
bij het begin van den oorlog.
. .
. . . ' •
.
Als gevolg van de hooge loonen valt er momenteel in Nederland een dergelijk streven
waal' te nemen, zoowel in den landbouw als. in iets mindere mate, in dim bOschbouw.
Veletll die tot dusverre steeds met paarden hebben gewerkt. worden ,thans eigenaar' .of

beheerder \raD een tractor: en zien zich belast met~ de verantwoordelijkheid om d~ze zoo
~uinig en goed mogelijk te onderhouden~ en te gebruiken, Wie zich eèhter in de
NederIandsche literatuur over dit onderwerp wenscht te oriënteeren, wordt teleurg'esteld ; :
een samenvattend werkje in onze taal ontbreekt ten, eenenmale, afgezien van het goede,
maar uit den aard der zaak beknopte hoofdstuk dat Ir 'van den Ban in zijn Landbóuw..
werktuigen (Zwolle 1946) aan_ den motortrekker wijdt.
Daarom voorziet Tractors on the; farm ,althans voor degenen die Engelsch kennen in
een groote behoefte. Zooals de ondertitel aangeeft behandelt het boekje In het bij ..
zonder gebruik en' onderhoud van den tractor op een 'landbouwbedrijf. Gezien het feit
dat de tractoren hetzelfde zijn. gelden' de meeste der ,gegeven: richtlijnen evenzeer voor
den boschbouw, terwijl evenmin de. Engelsche toestanden veel van de onze zullen
verschillen.
Dit boekje wil een leidraad zijn wat degeen. die met een tractor begint te werken, te
"doen en: te laten heeft. In dezen opzet is de schrijver die als deskundige voor, land..
bouwwerktuigen verbonden is aan het Engelsche Ministerie vàn 'Landbouw. uitstekend.
geslaagd.
Na een inleidend hoofdstuk over de geschIedkundige ontwikeling van den trekker
en over de werKzaamheden die 'ermee kunnen worden' verricht, volgt als hoofdstuk II
een eenvoudige. maar duidelijke uiteenzetting van de werking van verbrandingsmotoren,
. zoowel voor ruwe olie als petroleum. de verschillende manieren om een tractor 'te
starten, de mogelijke '(onnen van wielen en rupsbanden en andere technische wetens..
waardigheden. Hoofdstuk lil behandelt zeer in het kort de Il1eest gangbare typen van
tractoren. Een nadeel van dit hoofdstuk is dat het zeer vaag is gehouden. Wie zich.
alvorens een tractor aan te schaffen, wil oriënteercn wat er a1zoo te koop is, zal hier
weinig wijzer worden. In zooverre is er strikt aan de bedoeling van leidraad voor
gebruik en onderhoud vast gehouden.
Het, uitvoerige hoofdstuk IV geeft vele waardevolle wenken voor den tractor.-.ch~uf..
feur. Na een .Jnleidlng hoe men moet lee-ren rijden, behandelt de schrijver het ploegen
als het werk. waarbij de traCtor zich het nuttigst maakt. Hierna volgen stukjes over d~
behandeling bij vorst en regen, het slippen van' de wielen en hoe dit tegen te gaan,
waarbij in het bijzonder aandacht geschonken wordt aan het opvullen van de lucht.. "
banden met een mengsel~van water en anti..vries om zoo het gewicht van den. tractor
op te voeren
_ Hoofdstuk Y. "Malntaining the tractors ef(iciency" geeft richtlijnén -voor het onder..
houd en het voorkomen van onnoodige slijtage. Na het inrijden van den nieuwen troc"
tori,' wordt besproken hoe .men den carburateur kan, afsteUen. zoodat ,de, motor,: minder
brandstoJ noodig heeft. hét opheffen'" 'van' fouten lin 'dè ontsteking,' he't' ontkólen 'van d~
. cylinders. de smering en vele andere onderhoudsmaatregeleni die' den levensduur:.ver"
lengen. '
.
Met hoofdstukken over het gebruik van den tractor als stationnaire motor voor het
aandrIj~~n vp_~ :dÇlI'!!ç:hfijácljine~,,:c~_rk_elz~ag enz. en de eischen waaraan de werktuigen en
aanhangwagens moeten voldoen. wqrdt het boekje besloten.
1
, Uit de gegeven opsomming blijkt, hoezeer hier gewerkt is op een rechtstreeks, voor
de dagelij~che practijkÓ-bruikbaar werkje: Mede, doo~ de hélderc:én nergens te' ingewik:
kelde wijze :van . beschrijven e~ de vele' ,àfbeeldiiigen: is het ,een" waar'devol: ,en 'bIjna
noodzakelijk- -bezi~. geworden., voor, 'e;eniedcr c;lie ni.et, tractpren te maken' 4eeft., Een
Nede'rlandscheo vertaling. die. het ,boek ook toegankelijk zou maken,_voor den tractor':',
chauffeur en het lagere- toezichthouden "person'eel. zou: ten zeerste toe te "juichen' ziJn~

' - , ."'.
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Referaten ..
RUBRIEK 7. Boschbedrljfsregeling (waaronder ~outmeetkunde, renterekening en ren~
.
tabiliteitsleer).
.
_
Fcmelschlag und Plenti!tung. Prof. Or H. Lei bun cl gut. Schweiz; Z. f. F. 7,

306-317. 1946.

•

Deze twee boschbouwkundige bedrijfsvormen hebben. reeds veel verwarring veroor·
z,,!-akt In het tweede hoofdstuk wordt dan ook duidelijk het verschil tusschen de beide:
methodes uiteen gezet. Bij het plenterbosch zijn alle leeftijden in hetzelfde complex
aanwezig en worden dus gelijktijdig verjongings~. :verplegings. en oogstmaatregelen in
denzeJfden opstand aangetroffen; men' streeft bler naar een ononderbroken evenwichts·
toestarid van de vegetatie.
.
De .. Femelschlag" daarentegen is een verjongingsmethode, waarbij de groepsgewijze
natuurlijke verjonging wordb nagestreefd. Hier vindt men dus niet ge:ijktijdig alle leef~
. tijden regelmatig in den opstand v~rspreid. ·doch een dufdelijk onderscheid in nog niet
verjongde. in verjongingsstadium verkeerende en reeds verjongde opstansdeelen.
In het derde hoofdstuk wordt er op gewezen, dat naast 'de vele gemeenschappelijke
voor... en nadeden het plenterbosch de volgende voordeelen biedt boven een bosch
waarin de ..Femelschlag"~methode wordt toegepast.
.
1. Onbegrensde mogelijkheden tot het gebruiken van alle waardevolle individueele
groeikrachten;
.
. ,
' .
2. duurzame bedrijfsvoering en ononderbroken hooge waarde... en massa~productie. reeds
op een klein oppervlak;
3. de beste 'verwezenlijking van de beschenningstaak;
4. ger~ngere blootstelling aan atmospherische invloeden.
Tegenover deze voordeden staan echter de volgende nadeelen:
1. De voorwaarden voor de veredeling van den opstand is mInder gunstig;
2. moeilijker ins.tandhouding der lichthoutsoorten ;
3. moeJlijker. vèllen en uitsleepen.
P. T •
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JEUGDBEWEGING MET 60.000 LEDEN, zoekt voor de
vorming van haar leiders een

bu itencentru m
in eigend~m, in erlpachtof in huur op lange termijn, groot 20-50 ha ..
en open zwemwater in de nabijheid. Aanwezigheid van gebouwen
is niet strikt noodzakelijk. Brieven met uitvoerige inlichtingen aan
de administratie van dit blad onder de lette-r N .
.

