Mededelingen van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging
PROGRAMMA
VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE
NEOERLANOSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Mei 1953.
Vrijdag 29 Mei.
13.00-13.30 uur. Ontvangst deelnemers in Hotel-pension ,,'t Woudhuis", gelegen t.O. het station Hulshorst.
Aankomst trein uit richting Zwolle 12.44 uur.
Aankomst trein uit richting Amersfoort 12.59 uur.
13.30---16.00 uur. Excursie op het landgoed "Leuvenhorst" , eigendom
van den heer Ir A. E. Jurriaanse.
16.00-16.30 uur. Theedrinken in Hotel ,:t Woudhuis", aangeboden
door Ir A. E. Jurriaanse.
16.30---16.45 uur. Per auto van "Leuvenhorst" naar Hotel "Baars" te
Harderwijk.
16.45-18.00 uur. Gezellig samenzijn onder het gebruik van geestrijke
dranken in Hotel "Baars" te Harderwijk.
18.00-19.30 uur. Diner in Hotel "Baars".
19.30-21.00 uur. Algemene Ledenvergadering.
21.00-23.00 uur. Voordracht van Or Th. C. Oudemans
"Reisindrukken over bosbouw-problemen in Engeland
en Schotland", met lichtbeelden.
Agenda voor de Algemene Vergadering.
I. Opening, gevolgd door rede van de Voorzitter.
2. Notulen ' )
3. Ingekomen stukken.
4. Mededelingen door de Voorzitter van de Studiekring Commissie.
5. Mededelingen door de Voorzitter der Redactie-Commissie voor publicaties.
6. Bespreking van plaats en tijd van de najaarsbijeenkomst.

7. Mededelingen van leden uit wetenschap en praktijk.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
1) Het bestuur stelt zich voor de Vergadering te verzoeken de notulen van de Algemene Vergadering van tO October 1952 en van de Buitengewone Ledenvergadering
van 27 Februari 1953. niet in extenso door de Secretaris te laten voorlezen. daar deze
verslagen. welke zeer uitvoerig zijn. veel tijd in beslag zullen nemen.
Vooruitlopend op de definitieve toestemming van de Vergadering heeft het Bestuur
besloten de belde vergaderingsverslagen voor eventueel belangstellenden ter inzage te
leggen en wel op Vrijdag 29 Mei a.s. van 10.00 . . . . . 13.00 uur in Hotel·pension ,,'t Woud·
huis" te Hulshorst en van 10.00 . . . . . 19.30 uur in Hotel "Baars" te Harderwijk.
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Zaterdag 30 Mei.
8.00

uur. Vertrek van Hotel "Baars" naar excursie object "het

Leuvenumsche Bosch", de bezitting van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
8.15-12.30 uur. Excursie, te beginnen tussen kilometerpaal 5 en 6
aan de weg Harderwijk-Leuvenum.
12.30
uur. Sluiting van de Voorjaarsbijeenkomst door de Voorzitter.

12.30-13.30 uur. Koffiemaaltijd in Hotel "Het Rode Koper" te Leuvenurn, aangeboden door de Ver. tot Behoud v. Na. tuurmonumenten.

Bel a n g r ij k (s.v.p. goed lezen I)
Excursie op het la.ndgoed "Leuvenhorst".
De deelnemers. die per auto komen, worden verzocht hun auto aan de

zuidzijde van de spoorweg te parkeren, opdat bij de afrit de file niet door
eventuele afsluiting der spoorweg-bomen wordt onderbroken. Op de
route door "Leuvenhorst" betekenen de bordjes "L" langzaam rijden,
langs de beschreven objecten.
De excursie staat onder leiding van de heren Jurriaanse terwijl bij een
der excursie-objecten de heer Ir C. P. van Goor een verhandeling en
demonstratie zal geven over bosgrond-onderzoek ten behoeve van de
praktijk en de heer Ir J. Schelling een korte uiteenz~tting zal houden over
de verschillen in bodemgesteldheid in stuifzand').
Diner en logies in Hotel "Baars" te Harderwijk.
Het dines zal tijdig een aanvang nemen (18.00 uur), opdat de Vergadering op tijd kan beginnen.
Men kan logies met ontbijt bespreken voor één-, twee- of meerpersoonskamer, welke variëren in prijs.
De kosten per persoon bedragen:
diner (incl. bediening) ....................... . f 5.1 persoonskamer (incl. bed.) ................. . " 5.50
2- of meerpersoonskamer (incl. bediening) .. 4.50
Excursie op het landgoed "Leuvenumsche Bosch'"
De deelnemers die in Harderwijk onderdak )lebben in de nacht van
29 op 30 Mei worden verzocht 's morgens tijdig bij de auto's te zijn, opdat om precies 8.00 uur kan worden gestart.
De deelnemers die niet in Harderwijk overnachten kunnen rechtstreeks
naar het beginpunt van de excursie rijden t.w. het punt waar de bosweg,
gelegen midden tussen km.paal 5 en 6 aan de weg Harderwijk-Leuvenurn, in noordelijke richting het Leuvenumsche Bosch ingaat ..
De excursie staat onder leiding van de heer W. Eshuis, terwijl aan het
eind van de tocht door Ir P. H. M. Tromp een korte inleiding zal worden gegeven over nieuwe arbeidsmethoden in het vellingswerk met daaraanvolgend een demonstratie van een goede vellingswijze') ..
1'1') Voor diegene die een uitvoerige excursie~gids wensen te ontva~gen." waarin zowel
de te bezoeken objecten als de korte voordrachten over bodemkundigc- en bosarbejd5~
rationalisatie-onderwerpen zijn omschreven resp. opgenomen. worden verzocht deze bij
het secretariaat aan te vragen, waarna deze gids een week voor de excursie wordt
toegezonden. De kosten voor deze gids bedragen f 0.50.
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Men wordt dringend verzocht om de verschuldigde gelden, opgegeven
op het bestelformulier niet op de giro-rekening aan de Vereeniging te
storten, doch deze te betalen bij aankomst op Vrijdagmiddag in Hotel
.. 't Woudhuis" ol na de excursie in Hotel Baars.
De Secretaris van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging.

Ir P. H. M. TROMP

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
HOOFDAFDELING BOSBOUW
Op 28 Maart jl. hield de hoofdafdeling Bosbouw haar 38e vergadering.
De vergadering nam er kennis van, dat, ingevolge cen mededeling van de Minister
van Landbouw in de Memorie van Antwoord op de begroting van Landbouw aan de
Eerste Kamer, een ontwerp Boswet dit zittingsjaar naar alle waarschijnlijkheid nid
meer bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, in verband met de behandeling van

een ontwerp Bosschap door de

SociaaI~Economische

Raad.

Aandacht werd gewijd aan de onlangs gepubliceerde ontwerp-adviezen van de So~
daal. Economische Raad tot instelling van een Bosschap en een Landbouwschap.
Voorts werd gesproken over de voorbereidingen voor de heffingen van het Bosschap.
De vergadering sprak er zijn teleurstelling over uit, dat tot op heden nag geen con~
crete resultaten zijn behaald cp het gebied van de waterschapslasten op bosgronden.
De besprekingen met de Unie van Waterschapsbonden zullen worden voortgezet.
De vergadering keurde de door de Uitvoerende Commissie voor de Vrijwillige BO;1brandweer opgestelde begrotingen voor het jaar 1953 goed.
De vergadering besloot ten aanzien van de begroting Landbouw 1954 er op aan te
dringen, dat gelden ter beschikking zcuden warden gesteld voor omzetting van hak~
hout in opgaand bos, grondverbetering en voorlichting.
De vergadering nam er kennis van, dat de heren Ir P. de Fremery, Or J. de HooÇJh
en Ir W. E. Meijerink op 16 Mei a.s. met de "Westerdam" uit Rotterdam naar New
Vork zullen vertrekken om deel te nemen aan de studiereis "Forest Management".

HET BOSSCHAP
Op 17 April is het ontwerp-advies door de Sociaal Economische Raad in een open~
bare vergadering behandeld en met enkele kleine wijzigingen aangenomen. De behan~
deling van het ontwerp Landbouwschap ging er aan vooraf. De discussies die hierover
werden gevoerd en bijna 3 uren in beslag namen. hebben er toe bijgedragen, dat voor
het Bosschap slechts drie kwart~uren nodig waren.
Als de organisaties. die het verzoek tot instelling hebben ingediend. zich met de
wijzigingen hebben accoord verklaard. zal het advies aan de Regering worden door~
gezonden. Het wachten is dan voorlopig op de instemming van overheidswege met
het ontwerp.

