Mededelingen van de
N ederlandsche Boschbouw Vereeniging
OPRICHTING STUDIEKRING VOOR FUNDAMENTELE
VRAAGSTUKKEN IN DE NEDERLANDSE BOSBOUW
Op 12 October resp. 9 Januari vonden te Wageningen besprekingen
plaats, welke ten doel hadden na te gaan, op welke wijze kan worden
gekomen tot een ruimere gedachtenwisseling over wetenschappelijke
vraagstukken in de Nederlandse bosbouw.
Uitgangspunt bij deze besprekingen vormde de overweging, dat in de
afzonderlijke onderdelen van de moderne bosbouwwetenschap een aantal
problemen aanwezig is, hetwelk oplossing in organisch verband wenselijk
maakt. Immers. de huidige ontwikkeling van het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek gaat gepaard met een steeds toenemende specialisatie, waardoor het noodzakelijk verband tussen de afzonderlijke objecten
van onderzoek gevaar loopt verloren te gaan.

Bij de besprekingen werd de noodzaak gevoeld om in de gedachtenwisseling van deze vraagstukken de wetenschappelijke en de practische
bosbouwer samen te brengen omdat het doel van beide zijden dient te
worden nagestreefd.
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Teneinde deze gedachte vorm te geven. wordt de oprichting van een
studiekring binnen de NederIandsche Boschbouw Vereeniging in overweging gegeven.
Ten aanzien van de organisatie van de studiekring wordt voorgesteld,
dat zij twee à drie bijeenkomsten per jaar zal houden, waarbij één of meer

onderwerpen door deskundigen zullen worden ingeleid. Deze inleiding
zal door een uitvoerige discussie over het betreffende onderwerp worden

gevolgd. Het wil ons voorkomen dat aan dergelijke discussies tussen
praktijk en wetenschappelijk onderzoek grote waarde moet worden toegekend. Daarbij bestaat tevens de mogelijkheid, dat belangrijke problemen, welke besproken zijn door de studiekring. aanleiding kunnen geven
tot behandeling in groter verband in een wetenschappelijke cursus van de
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging.
Het ligt in de bedoeling één en ander bij gelegenheid van de eerstkomende voorjaarsbijeenkomst te bespreken, met de leden uit de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging, die daarvoor belangstelling hebben.

C. P. van Goor
A. van Laar
P. H. M. Tromp
Secretaris N.B.V.
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VOORJAARSBIJEENKOMST.

Op 9 en la Mei 1952 zal de voorjaarsbijeenkomst worden gehouden
in de omgeving van Garderen met als centrum het Hotel "Bos en Hei",
aan de Meervelderweg nabij het Uddelermeer.
Het programma zal ditmaal reeds Vrijdagochtend een aanvang nemen

en wel met een vergadering van belangstellenden voor de oprichting van
een studiekring. Voor dit onderwerp wordt verwezen naar het in dit tijdschriftnummer opgenomen voorstel.

De twee excursies, welke dit jaar in de Spe uI der- en Sprielderbossen
en in de Boswachterij Garderen, (complex Boeschater bos) zullen plaats
vinden, zullen door alle deelnemers worden medegemaakt, met dien verstande, dat twee groepen zullen worden gevormd, die Vrijdagmiddag
en Zaterdagochtend wisselen van route.
Door bemiddeling van ons medelid, Professor Or G. Houtzagers, kon
op de aVQnd van de eerste dag een lezing van de bekende Amerikaanse
bosbouw geneticus. Or Ernest Schreiner, worden opgenomen.

Het programma voor deze dagen is als volgt samengesteld:
Vrijdag 9 Mei 10.30 uur Gedachtenwisseling over een eventueel op te
richten studiekring in de vergaderzaal van
het vacantie-oord "Bos en Hei".
12.00 uur Lunch in de eetzaal van "Bos en Hef'.
13.30-17.30 uur Excursies.
18.30 uur Diner in de eetzaal van "Bos en Hei".
19.45 uur Inleiding van Ir F. W. Wessels over de beide
te houden excursies.
20.00 uur Algemene vergadering, aansluitend daarop de
lezing v~~ Or E. Schreiner over "Genetics in
Forestry .
Zaterdag 10 Mei 8.30-12.30 uur Excursies.
12.30 uur Lunch te Drie, waarna beëindiging van de
voorjaarsbijeenkomst.
De agenda der Algemene vergadering luidt als volgt:
1. Opening.

2.
3.
4.
5.
6.

Notulen.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorstel tot oprichting studiekring.
Vaststelling najaarsbijeenkomst.
Mededelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap en
praktijk.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
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I;>eense reis van 3-,-10 Juni 1952.
Het Bestuur heeft met grote erkentelijkheid van onze Deense zustervereniging, de "Dansk Skovforening", een uitnodiging mogen ontvangen,
gericht aan de leden van onze Vereniging, tot het maken van een excursie naar Denemarken. Van de destijds vaar deze tocht opgegeven
personen hebben thans reeds 27 leden definitief besloten om aan deze
uitnodiging gehoor te geven.
In verband met beperkte hotel-accomodatie op de route der excursies
kan het gezelschap niet groter dan 30 personen zijn.
Indien zich nog leden wensen op te geven voor deze reis. welke van
3 tot 10 Juni zal plaats vinden, dan kunnen zij dit nog doen bij de Secretaris. Indien meer dan het aantal, nodig ter completering van het maximale aantal deelnemers, zich opgeeft, zal lotin'g over het al of niet medegaan van hen beslissen.
Ter oriëntering van de leden, die alsnog het plan opvatten om aan
deze Deense reis deel te nemen, kan worden medegedeeld, dat het merendeel der deelnemers collectief wenst te reizen, hetgeen zo mogelijk per
trein zal plaats vinden. In dit geval wordt de reis per Scandinavië
Expres gemaakt en is de aankomst te Abenra (zie excursieprogramma )
op 3 Juni te 19 uur.
De kosten in Denemarken, exclusief de heen- en terugreis en kosten van
vervoer tijdens de excursies, worden getaxeerd op f 85.- per persoon;
bij dit bedrag is niet medegerekend het door de reeds genoteerde deelnemers gestorte voorschot van f 30.-, welk bedrag vorig jaar reeds werd
gestort voor de ontvangst van de Deense bosbouwers in ons land.
De treinkosten (heen en terug van, resp. tot Oldenzaal) zijn als volgt:
3e klas collectief (meer dan 10 personen) f 50., 2e klas privé
. f 111.15
Hierbij is voor het traject Oldenzaal~Duits-Deense grens een retourbiljet genomen, terwijl voor de trajecten Duits-Deense grens naar Abenra
en voor Kopenhagen naar Duits-Deense grens enkele reisbiljetten zijn
aangehouden.
Het Bestuur zal uitsluitend in het geval van collectief reizen (dus indien per 3e klas meer dan 10 personen reizen) de reisbiljetten centraal
aanvragen. Hieromtrent krijgt iedere deelnemer tijdig bericht.
Eventueel nog aan te melden deelnemers gelieven op te geven, of zij
per eigen gelegenheid of collectief per trein 3e klas wensen te reizen.

Het excursie-programma luidt als volgt:
3 Juni Aankomst in Abenra, 'waar overnacht wordt in "Grand Hotel".
i Juni 7.15 Ontbijt.
8.00 Vertrek. Door Haderslev, Kolding, Egtved, Vorbasse.
Bezoek aan beplantingen (Fromsejer, Slauggard). '
13.00 Lunch, aangeboden door de Deense Bosbouwvereniging.
Over Jelling naar Vejle.
(Afstand ongeveer 140 km).
5 Juni 7.15 Ontbijt.
8.00 Vertrek uit Vejle. Excursie naar "Boller State Forest
Distr:'
12.30 Lunch, aangeboden door het "Staatshosbeheer".
17.00 Aankomst te Bygholm.
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18.00 Diner, aangeboden door de "Danish Heath Society".
21.15 Vertrek naar Vejle, waar wordt overnacht.
Afstand ongeveer 110 km.
6 Juni 7.15 Ontbijt.
8.00 Vertrek uit Vejle. Over "LilIebaeltsbroen" naar Lange",.
13.00 Lunch in restaurant "Kamigen".
14.10 Vertrek naar Odense.
15.00 Aankomst te Odense, sightseeing.
17.30 Vertrek naar Nyborg Strand.
18.15 Aankomst te Nyborg Strand.
19.00 Diner. Overnachten te Nyborg Strand.
(Afstand ongeveer I 10 km).
7 Juni 6.45 Ontbijt.
7.15 Vertrek naar het veer te Nyborg.
7.43 Per veerboot naar Sjaeland.
9.02 Aankomst te Korsör.
10.00 Aankomst te Sorö Academie 's Ie. district; tijdens de
excursie een kort bezoek aan de kloosterkerk.
13.00 Lunch te "Parnas", aangeboden door de Sorö Academie.
14.45 Vertrek naar Roskilde.
15.50 Bezoek aan de kathedraal van Roskilde.
17.00 Vertrek naar Copenhagen.
18.00 Aankomst in hotels te Copenhagen.
19.00 Diner. De avond vrij.
8 Juni 7.15 Ontbijt.
8.30 Vertrek naar HilIeröd, onderweg een kort bezoek aan:
1. Bossen van Geels of : 2. Bossen van Rude of: 3. Tokkeköb Hegn of: 4. St. Dyrehave.
10.30 Aankomst in hotel Leidersdorff te HilIeröd.
10.35 Koffie in hotel Leidersdorff te HilIeröd.
I 1.00 Bezoek aan het kasteel-museum.
12.00 Vertrek. Door Nödebo, Gribskov (kort oponthoud hier)
naar Elsinore (Helsingör), over de zeeweg naar Krogerup.
13.00 Lunch op het "Planten-kweekstation".
14.30 Bezoek aan idem.
16.30 Vertrek naar Copenhagen over de zeeweg.
17.30 Aankomst in hotels te Copenhagen.
(Afstand ongeveer 105 km).
19.00 Diner in Restaurant Wivex, aangeboden door de Deense
Bosbouwvereniging.
Na het diner bezoek aan "Tivoli".
9 Juni

9.00 Ontbijt.
10.00 Sightseeing in Copenhagen.
12.00 Lunch.
De rest van de dag vrij.
10 Juni
Vertrek.
Namens het Bestuur,
Ir P. H. M. Tromp.
Secretaris.
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LEDEN.
Overleden is ons lid Mevrouw J. van Heek ter Horst te Enschede.
Het lidmaatschap van wijlen E. H. D. Insinger werd overgeschreven op
de Erven E. H. D. Insinger, bosbezitters. Lage Vuurse, "Pijnenburg".
Tot het lidmaatschap werden toegelaten R. C. J. Bakhuizen van den
Brink, ambtenaar bij het Staatsbosbeheer. Utrecht, van Lidt de Jeudestraat 13 en Ir J. J. Mooij, Apeldoorn, van der Houven van Oordtlaan 4.
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Amsterdam C.,
Herengracht 540 werd donateur.
De Secretaris van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging ,
P. H. M. Tromp.

ADRESVERANDERINGEN.
Ir N. van der Kolk van Santpoort naar Velsen Noord, post Beverwijk,
Meerweidenlaan 61.
Prof. Or J. H. Becking, Wageningen, Lawickse Allee Nr. 39A.
naar Nr. 34.
ADRESLIJST.
11. Or J. G. B. Beumée woont te Bennekom, Edeseweg 72.
190. Jhr A. J. B. van Suchtelen van de Haare, Directeur van de N.V.
't Schoutenhuis" MarKelo. "De Hulpe".
240. moet zijn Ir W. H. Ubbink.
PERSONALIA.
Mr Or P. C. van Tienhoven trad als Voorzitter van de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland af; hij blijft als Penningmeester en plaatsvervangend Voorzitter in het Bestuur.

Als zijn opvolger werd benoemd Or J. A. van Steyn.
De Heer van Tienhoven heeft vanaf 1905 in het Bestuur dier Vereniging zitting gehad. eerst als Penningmeester en vanaf 1927 heeft hij
bovendien het voorzitterschap bekleed.
De Heer van Tienhoven werd voor zijn grote verdiensten op het gebied
van de natuurbescherming het erevoorzitterschap van de Vereeniging

tot Behoud van Natuurmonumenten aangeboden.

