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M~dedeelingen

van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
\

VOORJAARSVERGADERING.
Tot zijn leedwezen ziet het bestuur zich genoodzaakt de voorjaarsvergadering dit
jaar niet te laten doorgaan. In verband met den onzekeren toestand. de moeilijkheden
met reizen en de voeding acht het bestuur zich niet verantwoord een vergadering uit
te schrijven.

NIEUWE LEDEN.
Als nieuw lid werd aangenomen Ir W. L. Jan s e 'n, landbouwkundig ingenieur
bij het Staatsboschbchccr. Oude Gracht 340bis, Utrecht.
\
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ADRESVERANDERINGEN.
Ir N. Cl e y n der t van Schoorl naar Breda,· Ginnek.cnwcg 228. •
Ir J. J. M 0 0 y te Apeldoorn van den Zwolsçheweg naar Kerschotensche weg 45II.
Ir J. A. H. J. G. Baron van Oldeneel tot Oldenzeel te Eindhoven van
Sophiastraat 27 naar Sophiastraat 5.
Ir D. Sik keI van Assen naar Utrecht. Mauritsstraat 101.
Ir J. F. U. Zie c k van Apeldoom naar Assen, Va art 68a.

LEDENLIJST.

I
I

Er zijn nog een aantal Jedenlijsten van verleden jaar met wijzigingsblad tot 1 Maart
1944 voor belangstellenden beschikbaar.
De" secretaris der Ned. Boschbouw Ver.•
Ir F. W. Burger.

PERSONALIA.
.' 'Aan Ir J. B.... Her m a ri s, planoloog bij- de afdeeling Natuurbescherming en Land ..
schapsvc·rzorgiI1g van het Staatsboschbeheer is op verzoek met ingang van 1 April
.1944 als zoodanig ontslag verleend.
Aan W. Fr e n s, boschwachter bij het Staatsboschbeheer te Chaam is als zoodanig
ontslag verleend wegens het aanvaarden van de functie van boschwachter onder het
beheer van het Schoutenhuis te Woudenberg.
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165
LEDEN,
DONATEURS
/
.
. EN ABONNÉ'S.
De 'Penningmeester dankt allen,. die" zoo vriendelijk wa!.:en de vers~huldigde contri~
en abonnementsgelden over 1944 reeds aan_. hem over te maken.
Hen. die dit nOH niet deden, wordt daartoe gelegenheid gegeven tot 1 Juli a,s.,
bij voorkeur op de postrekening van çlc Nederl. Boschbouwvereeniging te Arnhemj
no. 171898. Na dien datum wordt over de gelden gedisponeerd. verhoogd met zegel~
en incassokosten.
~
De Penç.ingmeester.
lr C. Staf.'

butie~

Ingezonden Berichten .

•

SECTIE NEDERLAND VAN DE INTERNATIONALE BODEMKUNDIGE
VEREENIGING.

"

Uitnoodiging
tot het bijwonen van de vijftiende Wetenschappelijke
Bijeenkomst op Vrijdag 19 Mei 1944 in het Hygiënisch
Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht (Catha~
rynesingeI 59).

"Bosch en grond'/.
I

, 10.15-10.30 Prof. Ir J. H. Ja 9 erG e r 1i n g s, Inleiding.
10.30-11.00 Prof. Ir J. H u cl i g. Samenvattende beschouwing over de beteekenis van
den grond als onderdeel van het productieproces in den boschbouw.
J 1.00-11.15 Discussie. "
'<.. •
11.15-12.00 Ir J. Vlieger, De boschassociatie als maatstaf bij de bcoordeeling van
de groei plaats.

12.15-14.00 Pauze:

1-4.00-14.45 Prof. Dr J. Sm i t, De beteekenis van de grondbactcriën in de huishou·
ding van het boschgezelschap.
14.45-15.00 Discussie.
15.00~15A5 Prof. Or Joh a Westerdijk, De beteekenis van de schimmels 'in 'den
grond jn de huishouding van het bosch.
15,45-16.00 Discussie.•
16.00-16.45 DI' A. D. V 0 û t e. De beteekens van de fauna van den grond voor
het boschgezelschap.
16.45-17.00 Discussie.
\
Gaarne voldoen wij aan het verzoek bovenstaande' uitnoodiging in ons tijdschrift
op te" nemèn en moedigen onze leden aan deze voor onzen boschbouw ongetwijfeld
belangrijke bijeenkomst bij te wonen. '
De Redactie.- t
De Dire~teur van het Rijksbureau voor Hout deelt mede, dat met ingang van 1 Mei
a,s. aan zijn Bureau Damrak 20 te Amsterdam iederen Maandag, Woensdag en Vrijdag
van 2-5 uur ter inzage· liggen:
,
.
1. lljsten, houdende de namen v:an de houders van aankoopvergunningen tot het koopen
van den producent van de diverse soorten loofhout, populierenhout, mijnhout, dennen
zaag~ en paalhout (20 cm en op) en van alle soorten staakhout.
"
2. Lijsten, houdende· de namen van h_outproducenten. aan wie een lastgeving is ver..
strekt tot het vellen en opleveren van zwaar naald~staakhout en van dennen zaag~
en paalhout.
.
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