Mededelingen van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
STUDIEKRING-DAG EN VOORJAARSBIJEENKOMST
TE WAGENINGEN OP 24 EN 25 MEI 1956

De Studiekring zal op 24 mei 1956 een dag organiseren, waarop enige
deskundigen voodrachten zullen houden. Naast een lezing over het exotenonderzoek zal de dag gewijd zijn aan de mechanisatie en het transport
in de bosbouw.
's Ochtends zal prol. clr. R. Schober uit Hann-Münden een voordracht
met lichtbeelden houden over de exotenaanplanting in Duitsland. Prof.
Schober zal bijzondere aandacht schenken aan de biologische en houtteeltkundige aspecten van dit vraagstuk.
's Middags zal prof. dr. H. Gläser, eveneens hoogleraar aan de bosbouw-faculteit van de Univer,siteit te Göttingen, zetelend in Hann-Münden, cle inzet van machines in de bosbouw behandelen, gevolgd door een
inleiding van dr. H. Steinlin uit Zürich, over het transportvraagstuk in

de bosbouw. Daarna zullen door ir. P. H. M. Tromp en ir. J. Th. Overbeek nog korte toelichtingen worden gegeven op prae-adviezen, welke
vóór de bijeenkomst zullen worden gepubliceerd, en wel door ir. Tromp
over het onderwerp: .. Hoe komen wij in Nederland tot de vorming van
een goede hosarbeidersstand" en door ir.Overbeek over: "De toepassing
van ·de rationalisatie in het bedrijf".
Vervolgens zullen de 4 inleiders een forum vormen, dat onder leiding
van de voorzitter van de Studiekring, dr. H. van Vloten, de gestelde
vragen zal beantwoorden.
I

Na afloop wordt de Studiekring-dag besloten met een gezamenlijk
diner. 's Avonds zal de voorzitter van de vereniging de Voorjaarsbijeen-

.,

komst openen met de Algemene Vergadering van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging.
De tweede dag (25 mei 1956) organiseert het Bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging een -demonstratie van machines en werk...
tuigen, toegepast bij het vellingswerk en de opstandsverzorging , voorts
een tentoonstelling van bosbouwgereedschappen, machines en werktuigen
en tenslotte bosarbeiderswedstrijden. Deze dag zal toegankelijk zijn voor
alle belangstellenden uit de Nederlandse bosbouw, en het ligt dan ook
in de bedoeling, om aan dezedemonstratiedag zoveel mogelijk bekendheid te geven.
Om ook buiten de kring van de N ederlandsche Boschbouw Vereeniging de demonstratiedag op ruime schaal onder de aandacht van de
Nederlandse bosbouw te brengen, heeft men het Bestuur van het Bosschap om medewerking en steun verzocht. Voor de technische steun om
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de plannen van de demonstraties en wedstrijden ten uitvoer te kunnen
brengen. is de medewerking gevraagd van Nederlandsche Heidemaat-

schappij en Staatsbosbeheer.
De Technische Commissie, welke belast is met de organisatie van deze

dagen. is als volgt samengesteld:
J. Th. Overbeek, voorzitter.
A. van Laar. secretaris.
Jhr J. E. M. van Nispen tot Pannerden,
P. H. M. Tromp.
H. Veenendaal,

leden

De bijeenkomst zal op de eerste dag te Wageningen worden gehouden:
de demonstratiedag vermoedelijk op terreinen van het Staatsbosbeheer
in de houtvesterij "Apeldoorn". Een uitvoerig programma van deze
dagen zal in het volgend tijdschriftnummer worden gepubliceerd en in
een convocatie aan de leden van de Studiekring en van de Vereeniging
worden toegezonden.

P. H. M. Tromp, secretaris N.B.V.
A. van Laar, secretaris van de Studiekring.

VERBETERINGEN LEDENLIJST
G. Breman. hierachter "plaatsvervangend" te schrappen.
P. van Ernst woont Eindhoven. Parklaan 93.
Ir J. A. Eshuis te Arnhem, Gabrielstraat 38. (De Gabrielstraat was bij
van Ernst terecht gekomen en blijven staan.)
Mr F. B. J. M. Janssens, Bosbezitter, Voorzitter van de R.K. Vereniging
van Werkgevers in de Brabantse Steenindustrie. Vught. "Helse
Barrier".

Mevr. C. van Notten-Blijdenstein in plaats van P. van Natten. Het
adres is Maarn. "Dennendamme".
G. J. Poerink woont te Enschede, Hengelosestraat 38.
PERSONALIA

Ir A. A. C. van Leeuwen, adjunct-houtvester bij de Ned. Heidemaatschappij, werd bevorderd tot houtvester.

ADRESVERANDERINGEN

J.

J. A. S. van Alphen is verhuisd van Breda naar Dongen, Klein
Dongen 8.
Ir A. F. ten Bruggencate van Bilthoven naar Breda. Burgemeester de
Manlaan 98.
Ir W. van der Kloot te Den Dolder naar de Taveernelaan 24c.
De Wageningse Studenten Bosbouwvereniging van Bennekom naar Wageningen, Emmapark 29.

