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Mëdedeelingen van de Nederlandsche
Boschbouw-V ereenigiIlg·
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ADRESVERANDERINGEN.
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Dr. K. 'Ebes van Midlaren naar Rotterdam, Eendrachtstra~t. 2·B.
H. J. Wor m 9 oor, Directeur van het- Nationale 'Park "De Hoge Veluwe" van
..
Esbeek naar Hoenderloo...Het Hooge Huus", Weika·mperweg.
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PERSONALIA.
Bevorderd tot Houtvester bij de Nederlandsche Heidemaatschappij de adjunét~Ho~t~
vester ir G. Memelink.
De Secretaris van de Nederlandsche Bóschbouwvereeniging.
G. Memelink.

CONTAcr-COMMISSIE
VOOR NOMENCLATUUR.
,
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Nu het rapport vail de "werkgroep voor de houtige gewassen van belang voor den
bosêhbouw" uit de Commissie voor de Wetenschappe:ijke benaming der cultuurgewas-sen, iets korter·.geheeten Contact-c~mmissie voor nomenclatuur. door de algemeene ver...
gadering onZer vereeniging is aangenomen is het wel goed eens te releveeren hoe deze
commissie in elkander zit.
In 1910 werd' contact gezocht tilsschen de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuiribouw
en Plantkunde, de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. de Ned. Dendrolo..- .
gische Vereenigiilg en de Ned. Boschbouw Vereeniging om de 'wetenschappelijke bena~
ming der cultuurgewassen bij te werken en bij te houden. De toen gevormde contact.:.
commissie bestaat thans uit": vacature (voorzitter). 'De H. J. V ~ n e m a. Secretaris.
N. G r oot Jr. voor de zé!-adteelt. Enkhuizen, Dr G. Hou t zag ers, Arnhem •. E.
H. Kr e I a g e. Haarlem. Or J. La n Jou w. Utrecht. Dr J. D. Ru Y s. Dedemsvaart.
H. Veendorp. Leiden. ·H.-J~:-Voor's. Haarlem en'·S. G. A. Dorenbos, 'g...Gra...
venhage. Plaatsvervangende leden: zijn :';}., F~~Ch .. O i,S, Haarlem. W .. ·.]. Hen d rî:ks:
'. " '
Ä...· ,,'
..... ' .
'.,' -'. " . ." .' ,''''
.
~,"
i
Amsterdam. Prof. J. H:"l a g' ê r G ê r I i 'n'g
Wageningen, P. d 'e"ri '0 u d e D., 'Bos-koop. Prof. Or M; J. Sirks, Groningen en Ir J. Vlieger, Leeuwarden.
': In· deze commIssie werden 'w~rkgro'epen gevormd, ~aarin o~k 'plaatsvervangende le~
den zitting kregen.' B"ehalve' ';oor' vaste planten. kasplanten; bloemzaden en bolgewassen!
werd. een. :w~rkgroep voor de houtige gewassen gevonnd, waarin,!.cchtcr geen vertegen~
woordigers van den boschbouw zItting hadden .en welke- tót, opdracht had: het herzien:
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der nomenclatuur van de houtige gewassen met haar kweekersvarleteiten van belang
voor den tuinbouw en den handel.
In verband' met den groeten omvang van de te beh;ndelen stof _en de vele mpeilijk.
heden. welke zouden moeten worden overwonnen om eenheid te brengen In de namen
was het te voorzien. dat deze werkgroep
geruimen tijd
der vele kweekersvarieteiten.
,
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noodig zou hebben- om '-haar arbeid te vo!tooien; ,terwIjl- de door haar. samen te stellen,'
lijst voor' d~ boschb~u~er~'o~practis'~h~ zoti"~ljn. Teneind~ hierin t~g·emoet te komen
werd in 1941 een afzonderlijke werkgroep' gevormd voor-houtige' gewassen van belang
voor den boschbouw, bestaande uit Prof. ( H.'
9 erG e r1 i n 9 5, voor:z:itter. De
H. J. Venema, secretaris. Or G. Houtzagers.. S. G. A. Doorenbos en W.
J. Hen d r j k s. De door deze commissie samengestelde oomenclatuurlijst of naamlijst
van houtige gewassen van' bel~ng voor den boschbóuw'is door de Contactwcommissle
reeds in 1944 goedgekeurd. Door den oorlog is de publicatie sleepende gebleven, terwijl
a"anvankelijk werd geda~t over pubJicatie door' den Tuinbouw.- totdat nu op de A1ge~
,meene Vergadering van 11 October 1946 is besloten tot uitgave door de Ned. Bosch~
bouw Verce~iging.
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De lijst is geheel herzien en op de hoogte' van den tijd gebracht: terWijl een fraaie
aanwinst is, dat bij elke houtsoort uitgebreide gegevens zijn vermeld ten aanzien van
de geographische verspreiding. Het is te hopen. dat thans spoedig papiertoewijzing zal
. '<
F. W. B.
. ~orden verkregen.
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Boekje "prijzenbeschikking InlandschHoulNo~
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In aansluiting aan het béricht op bladz,'13 'van' het,
Januari-nu~mer wordt medegedeeld. dat dit b;ekje
niet zal worden herdrukt,
Red a ct ie,
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