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Mëdedeelingen van de N ederlandsche
Boschbouwvereeniging
Van den Secretaris van de Regelings Commissie voor de
Nederlandsche Landbouwweek ontvingen wij het volgende
schema voor de Zesde Nederlandsche Landbouwweek. te
houden te Wageningen van I tot en met 6 Juli 1935.
Maandag 1 Juli: Opening n.m. 1.30 uur.
Daarna Zuiveldag te houden vanwege het CrisisZuivelbureau. in samenwerking met Alg. Ne'd.
Zuivelbond. Vereeniging voor Zuivelindustrie en"
Melkhygiëne. Bond van Kaasproducenten.
Dinsdag 2 Juli: Aardappeldag te houden vanwege den Alg.
Ned. Keuringsdienst (N.A.K.) : v.m. voordrachten.
n.m. demonstraties.
Woensdag 3 Juli: V.m. voortzetting Aardappeldag. Voordrachten. N.m. Voordrachten vanwege de Plantenziektenkundige Vereeniging in samenwerking met

de Phytopatologische Commissie' van de Botanische
Vereeniging.
,
Donderdag 4 Juli: v.m. Inleiding over de Tuinbouwkeuringen. te houden vanwege den Ned. Alg. Keuringsdienst (N.A.K.). N.m. Voordrachten vanwege de
Plantenziektenkundige Vereeniging in samenwerking met de Phytopathologische Commissie van
de Botanische Y,ereeniging.,
'" '
Vrijdag 5 Juli: Voordrachten ,over de' droogleggingen het
in cultuurbrengen der Zuiderzee. te houden vanwege het Ned. GeI;lootschap voor Landbouwwetenschap. ,
Zaterdag 6 Juli: Excursie naar de. Wieringermeer .onder leiding van Prof. Ir. M. F. Visser (in aansluiting met
. '
de voordrachten van Vrijdag 5 Juli).
Het definitieve programma, waarin de namen der sprekers

, en de door hen te behandelen onderwerpen zullen worden
opgenomen. zal begin Juni verschHnen. Inlichtingen worden
gaarne verstrekt door den Secretaris van de Regelings Commissie. Ir. J. A. van der L 0 e f f. Hertenlaan 8. Bennekom.
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INTERNATIONAAL BOSCHBOUWCONGRES
TE BRUSSEL.
Het programma van het Internationale Boschbouwcongres
in Brussel, waarover in de April-aflevering op blz. ISO en
151 van dit tijdschrift mededeelingen zijn gedaan, luidt als
volgt:
Jeudi 25 Juillet 1935, à 2 heures, séance solennelle d'ouverture du Congrès et constitution des sections, Assemblée générale du Comité international Permanent du Carbone-Caburant (C.I.P.c.c.).
à 8 heures du soir: Raoût offert par la Ville de
Bruxelles, suivi de la visite guidée de l'Hötel de
Ville.
.
Vendredi 26 Juillet, à 9Y2 heures, séances des sections du
"

Congrès ;
à 2/12 heures, idem.
à -4 heures; séance plénière de clöture du Con grès.
qui pourra éventuellement être reportée au lende ...
main, samedi, à 9 heure"s;

à 8 heures du soir, banquet en ville, pour lequel
dispense du maigre sera demandée à l'Archevêché.
Samedi 27 Juillet. Eventuellement, séance plénière de döture du Congrès à 9 heures.
Sin on, au choix des congressistes : visite de l'Exposition, visite de la forêt de Soignes ou de l'Arboretum de Tervueren.

.

Exsursion forestière en Flandre occidentale;
à 3 heures, réception à l'Hötd de Ville de Bruges
l'Administration Communale, puis visite du domaine
boisé de Madame la douairière Lippens 't Serstevens à Beernem.

Dimanche 28 J uillet: visite des domaines boisés ci-après,
dans la région sablo-Iimoneuse Brugès-Thourout :
baron Caloen à Lophem; Chevaliers Emmanuel et
Stanislas van Outryve d'Y dewalle à Saint-André;
Etat BeIge à Couckelaere; M. Mathieu et Chevalier M. van de Walle à Thourout.
Le soir, repas en commun et logement à Bruges.
Lundi 29 Juillet : Visite des Bois des Hospices civils de Bruges à Ourtrycke et des boisements des dunes domaniales de IR Cöte (Ostende-Blankenberghe).
Déjeuner au Coq-sur-Mer et dislocation à Bruges.
Mardi 30 Juillet: A 14 heures, à Gembloux auront Iieu les
fêtes solennelles du 75e anniversaire de la fondation
de l'lnstitut Agronomique de l'Etat, honorées de la
présence de S.M. Ie Roi Léopold lil.
Les congressistes sant invités à cette cérémonie.
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Le détail et Je coût de ces diverses manifestations et des
repas seront portés en temps utile à Ia connaissance des congressistes. qui sant priés de faire connaître les parties aux-

quelles ils pourront prendre part. Une réduction de 35 %
sera accordée sur les prix des voyages en chemin de Ier,
pendant l'excursion.
Vioorts zijn mededeelingen ontvangen omtrent verscheidene reducties die den deelnemers aan het congres worden
toegestaan o.a. op de Belgische Spoorwegen, verschillende
. luchtlijnen en de toegangsbewijzen voor de Wereldtentoonstelling. Belanghebbenden kunnen hierover bij ondergeteekende inlichtingen verkrijgen.
De Secretaris,
F. W. MALSeH.

PERSONALIA.
Bevorderd tot houtvester bij het Staatsboschbeheer :
Ir. F. W. Wessels, Treeswijk 89, Waalre (N.Br.).

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, I April 1934.

PROEFNEMING MET WEGBEPLANTING.
De K.N,A.C. bericht, dat door den Rijkswaterstaat op het in Voorburg
gereed zijnde gedeelte van de aardebaan van den nieuwen snelverkeers~
weg tusschen 's-Gravenhage en Utrecht - welke weg waals bekend
zal worden uitgevoerd met afzonderlijke verkeersbanen voor op- en af-

gaand verkeer - belangwekkende proefnemingen worden- genomen ten
einde een oordeel te verkrijgen omtrent de doelmatigste en, meest econo·
mische wijze van beplanting van de middenstrook met "altijd groene.
heesters".
Zooals men weet is de bedoeling van een dergelijke beplanting het
tegengaan van verblindende verlichting.
Uit een nader bericht van 19 Juli 1935 blijkt inmiddels het volgende:
De middenberm Is intussched over een lengte van 4- km reeds van
een beplanting met hulst en taxus voorzien.

