INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH
ORGANIZATIONS.
Het Bestuur van de International Union of Forest Research Organizations hield van 2-8 September zijn jaarlijkse bijeenkomst 1951 in
Nederland. Het Bosbouwproefstation T.N.O. zorgde voor de ontvangst
der buitenlandse gasten. De vergaderingen. deels met de voorzitters der

verschillende secties, werden op de Dorschkamp gehouden.
Behalve de rapporten over de werkzaamheid en plannen der secties,
het jaarverslag over 1950 en het financiële overzicht, kwam de uitbreiding van het aantal deelnemende instituten, meer in het bijzonder ook
van die in de U.S.A., ter sprake. Er werd besloten in het volgende jaar
in Denemarken te vergaderen en de uitnodiging van de Italiaanse Rege-

ring te accepteren, om het eerstvolgende Congres in 1953 te Rome te
doen plaats vinden en daaraan een excursie naar Sicilië te verbinden.

Pennanent Committee en Sectie~voorzitters van de Inter..
national Union of Forcst Research Organizations op be ..
zoek in de Boswachterij van het Staatsbosbeheer "Speulder
en Sprielder Bos" onder leiding van Ir F. W. Wessels.
5 September 1951.

Het Bestuur van het Bosbouwproefstation T.N.O. nodigde de deelnemers aan een eenvoudige koffietafel. Ook de Rector van de Landbouwhogeschool en de Hoogleraren in de Bosbouw ontvingen het gezelschap verenigd aan een koffiemaaltijd in het' nieuwe Schouwburggebouw te Wageningen.
Zijne Excellentie de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening hield een receptie in het Jac!llslot St. Hubertus in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Daar hadden de buitenlandse gasten
.gelegenheid vooraanstaande figuren uit de Nederlandse Bosbouw te
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ontmoeten, waartoe overigens het· gevulde programma geen gelegenheid
bood.
.
Met grote belangstelling en waardering namen de bezoekers kennis
van de onderêlelen van het werk aan het Bosbouwproefstation T.N.O.in het laboratorium, in de kwekerij en in de proefreeksen in de Loener

Mark. Van de nieuwste proefnemingen door het Instituut voor. Bosbouwkundig Onderzoek aan de Landbouwhogeschool werd een indruk
verkregen door de bezichtiging van het moderne dunningsonderz.oek in

opstanden van douglas en Japanse lariks in enige proefreeksen, die een
levendige belangstelling trokken. Het werk van het Staatsbosbeheer werd
in de boswachterij Speulder- en Sprielder Bos op de Veluwe getoond,
terwijl de grote betekenis van de particuliere bosbouw in I:-!ederland
bijzondere waardering vond bij het bezoek aan het bekende Landgoed
Schoven horst te Putten met zijn unieke Pineta, het nieuwe geografische
Arboretum en de houtteeltkundig zo interessante bossen. Een der bezoeken werd gewijd aan de Noord-aast-Polder. waaraan de Directie
van de Polder welwillende medewerking verleende .
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