Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
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Tot het lidmaatscnap werden met ingang van I October 1950 toegelaten de heren A. Ph. R. C. Baron VAN DER BORCH VAN VERWOLDE, bosbezitter, Heemstede, Zandvoorterallee 22 en W. ESHUls JR, directeur van
de Vereniging tot Behoua van Natuurmonumenten, 's Graveland, "De
Bloemhof', Hilverbeek. Voorts met ingang van I Januari 1950 de heer
Z. VAN DOORN, adjunct-directeur van de Stichting voor Bodemkartering,
Utrecht, Emmalaan 13.
PERSONALIA.
Dr A. A. C. SPRANGERS is als secretaris van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters Ir S. G. VAN GEUNS opgevolgd. Als ambtenaar
van deze vereniging werd aangesteld Ir P. GEBRANDA. Het secretariaat
is gevestigd te Utrecht, Ramstraat 4, tel. 11208.
ADRESVERANDERINGEN.
Verhuisd zijn:
Ir H. S, DE KONING van Woudenberg naar Maarn, Bakkersweg 41.
Ir E. J. MULDER van Rotterdam naar 's Gravenhage, Denneweg 64.
Ir J. G. WEIDEMAN van Helmond naar Ede, Stationsweg 20.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUS EN VERGADERING VAN
DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
opVrijdag 13 en Zaterdag 14 October 1950 te Wageningen
De wetenschappelijk~ cursus stond dit jaar niet, zoals gewoonlijk, in
het teken van een streng afgebakend wetenschappelijk onderwerp. Ditmaal moest deze meer worden beschouwd als een verslaggeving van een
belangwekkende studiereis van de heren BEeKING, HOUTZAGE~S en
OUDEMANS naar de Verenigde Staten en Canada.
Het viel zeer te waarderen, dat de inleiders, die eerst kortelings waren
. teruggekeerd en zoals de Voorzitter dit uitdrukte, nog niet of nauwelijks
waren geacclimatiseerd, zich de moeite hadden getroost zo uitgebreid
en gedegen verslag te doen van hun bevindingen, dat beide dagen een'
succes werden.
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Uit de voordrachten van Prof. HOUTZAGERS en Or OUDEMANS. welke
werden aangevuld me,t lichtbeelden en meegebracht materiaal. kon een
duidelijk beeld worden verkregen van het uitgestrekte Amerikaanse bos.
van de stand van het wetenschappelijk onderzoek en van de vele problemen waarvoor men zich daar ziet gesteld. Dat een studiereis ook
directe practische resultaten kan hebben werd wel duidelijk gedemonstreerd bij de beschouwingen over de douglas. de populier. de Tsuga
ën diverse andere soorten.
Prof. BECKING behandelde het onderwerp "De Naaldhoutbossen in
Westelijk Washington en Cîregon" en kon zich. nu zijn beide voorgangers voor het algemee.n overzicht en inzicht haçlden gezorgd ver-

oorloven dieper op de materie in te gaan. Het douglas gebied van het
Westen heeft elke bosbouwer altijd min of meer gefascineerd en het was
een grote verdienste niet alleen het onderwerp zo te brengen. dat een
ieder zich. althans in de geest. in het beroemdste aller woudgebieden
kon verplaatsen. maar tevens om een contact te leggen. ook in cij fers.
met de douglas in Nederland.
In de een of andere vorm zal over het behandelde in deze wetenschappelijke cursus stellig nog worden gepubliceerd.
De algemene vergadering vond plaats op Vrijdagavond in Hotel
Nol in 'f Bos. Aanwezig waren 58 leden en 2 donateurs.
De rekening van de vereniging en het tijdschrift liet dank zij een
belangrijke gift van de Nederlándsche Heidemaatschappij slechts een
onbeduidend verlies zien. Op de administratiekosten van de Penningmeester en de' Secretaris zal. ingaande 1 Januari 1951. door een veranderde werkwijze sterk kunnen worden bezuinigd. De rekening en
verantwoording der geldmiddelen van de Vereniging. het Tijdschrift en
het van Schermbeekfonds. alsmede de begroting voor 1951 werden goedgekeurd. De contributie bleef ongewijzigd.
In de kascommissie voor 1951 werden benoemd de heren Ir J. F.
VAN OOSTEN SLINGELAND. Ir P. H. M. TROMP en Ir J. A. H. J. G. Baron
VAN OLDENEEL TOT OLDENZEEL. In de plaats van Ir F. W. ·MALSCH
werd als Voorzitter gekozen de heer G. GERBRANDA. In de plaats van
de heer Ir F. W. WESSELS de heer Ir G. A. OVERDIJKINK. De heer Ir
F. W. MALS eH werd in de Redactie vervangen door de heer P. J. DROST.
Het contact. dat tot stand is gebracht met de Deense Bosbouwvereniging heeft tot resultaten geleid. In September 1951 zal een gezelschap
van naar schatting 30 á 35 bosbouwers een bezoek aan ons land brengen.
Een tegenbezoek staat in 1952 op het programma.' Per convocatie zal
hierop nog nader worden teruggekomen.
De Secretaris van de N ederlandsche
Boschbouw Vereeniging .
. Ir G. MEMELINK .
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