·
Korte Mededelingen
BUITENGEWONE REGENVAL OP 2/3 AUGUSTUS 1948
door

Dr Th. C. OUDEMANS ..

Op 2 Ati9~i;tus jl. o~t1astte zich bóven vele gedeelten· vail de Veluwe
en wel in het bijzonder boven de streek Garderen-Putten-Nijkerk een
hevig onweer. Het begon omstreeks 19 uur en eindigde te ongeveer
22 uur. Het onweer ging gepaar.d met een zware regenval. Gedurende
de nacht viel ook nog zeer veel regen. Op 3 Augustus te 8 uur werd.
als gewoonlijk. de regenmeter van het K.N ,M.l. die bij ons in de tuin
staat opgesteld. afgetapt. Tot mijn grote verbazing bleek. dat er in het
etmaal 2/3 Augustus 110 mm water was gevallen.
Ik meldde dit direct aan de Hoofddirecteur van het K.N.M.I. te De
Bilt en kreeg enige dagen later van Or C. Lever t. wetenschappelijk
medewerker der derde afdeling van het K.N.M.I. een briefje •. waarin
o.a. het volgende wordt gezegd:
"Inderdaad is 110 mm in één etmaal zeer veel. (De Bilt had "maar"
51 mm b Er is al eens in Augustus ergens nog meer in één etmaal gevallen. Dat was 117 mm (7/8 Augustus 1918) te Ruinen. Het absolute
record houdt Schagen: 128 mm 12/13 Juli 1930."
Sedert 80 jaar is Schovenhorst een regenstation van het K.N.M.1. In
die periode is een dergelijke regenval nimmer geconstateerd. Het is ook
wel heel buitengewoon. dat in een etmaal (in het bovengenoem.de geval
viel er 11 0 mm in 13 uur) ruim 1J7 van het jaargemiddelde is gevallen.
Laten wij ons even realiseren. dat 110 mm neerslag betekent 1.100.000
liter water per hectare!

Mededelin'gen van de N ederlandsche
Boschbouwvereeniging
Op 15 en 16 October a.s. zal te' Wageningen de 1ge wetenschappelijke cursus van de vereniging worden gehouden.
Prof. Or E. Mei i nuit Uppsala zal spreken over "recente vorderingen bij de bestudering van mycorrhiza van bomen". en de heer
J. van der 0 rif t. Dierkundige aan het Itbon. zal "het onderzoek
naar de bodemfauna" behandelen.
Op de avond van de IS.de October zal de jaarvergadering worden
gehouden.
De ochtend van Zaterdag 16 October is bestemd voor een excursie
onder leiding van de genoemde sprekers..
_
Nadere bijzonderheden zullen in het volgende nummer van het tijdschrift en door een afzonderlijke convocatie worden bekend gemaakt.

PERSONALIA.
Aan de heer P. Boa d t te Alkmaar is in verband .met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 Juli 1948 eervol
ontslag verleend als houtvester bij het Staatsbosbeheer met dankbetuiging voor de belangrijke diensten.
De heer B 0 0 d t zal zijn werkzaamheden voor de beplantingen in
de Noord-Oostpolder nog een jaar voortzetten ..

