382
meter breed te zijn; bij grotere windsnelheden moet de baan 2 of 3 meter
breed zijn. "Alginate Industries' geeft de navolgende tabel geldig voor gunstige weersomstandigheden en betrekking hebbende op een baan van 10 meter
lengte van I meter breed.
aard van de
vegetatie

tot IS cm

gras
heide en varens
brem/gras/heide

18 liter
18 liter
18 liter

hoogte van de vegetatie
15--45 cm
45-75 cm
22-30 liter
22
liter
45
liter

45 liter
45 liter
90 liter

75-105 cm
90 liter·

90 liter'"
90 liter·

.. bij een breedte van de baan van 2 meter.

De duurzaamheid van het middel hangt af van de temperatuur, de relatieve
vochtigheid en de windsnelheid. Bij droog weer en een temperatuur van 21 0 C
zal een baan waarop 22 liter gespoten over een lengte van 10 meter en een
breedte van 1 meter niet langer werkzaam blijven dan een half uur (gewoon
water ongeveer tien minuten); bij vochtig weer, dezelfde temperatuur, zal
dezelfde baan ongeveer een uur effectief blijven.
Helaas bevatten, noch de beide berichten, noch de folders een opgave van
kosten.

KON. NED. BOSBOUW VER.

Mutaties
Overleden: ir W. van Winkoop te Puiten.
Verhuisd: ir B. B. Glerum van Soest naar Rhenen, Sparrenlaan 1; ir H. M.
Heybroek van Baarn naar Bennekom, "De Dopheide", Camping de Dikkenberg, tel. kantoor Ie Wageningen 08370-3660; ir J. W. Hudig van Arnhem
naar Bilthoven, Vernleerlaan 21; dr J. Luitjes van Paramaribo naar Bennekom, Midden-eng 22; ir H. A. van der Meiden te Wageningen van de
Diedenweg naar Broekemalaan 14; dr A. S. Tuinman van Washington naar
Rome, clo Ambascialo dei Paesi Bassi, Via Michele Mercati 8.
Adreswijzigingen voor de bewoners van "Wageningen-Hoog" (= post
Bennekom) in Wageningen(sec) nog aan te brengen in de adreslijst voor ir
J. T. M. Broekhuizen, mevr. ir L. E. Broekhuizen-van Straaten en ir C. P.
van Goor.
Overdracht van het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren vond plaats van mr J. W. Bax aan jhr drs M. A. M. G. Bosch
van Drakestein. Hiermede werd het secretariaat overgebracht van Arnhem
naar Utrecht, Donkere Gaard 4 bis, tel. 030-14819.

