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VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
op 24 en 25 MEI 1957
In afwijking van hetgeen reeds enkele keren als nuttig en aangenaam
werd ervaren. moest voor ditmaal weer worden overgegaan tot het houden
van de Algemene Vergadering op de avond van de eerste dag. De reden
hiertoe was echter alleszins dit offer waard, aangezien de burgemeester

van Zwolle, jhr. mr. G. A. Strick van Linschoten, bereid werd gevonden
de deelnemers op het stadhuis te ontvangen. De wijze waarop onze gast-

heer zich als zodanig van zijn taak kweet en op geestige wijze een gedeelte van de historie van Zwolle voor zijn aandachtig gehoor belichtte.
rechtvaardigt bedoelde afwijking volkomen.
Na een geanimeerde lunch in hotel "van Gijtenbeek", hield ir. J. L. F.
Overbeek. die de leiding van de excursies naar de N.O. Polder had, een
inleiding hierover. Elders in dit nummer vindt U van zijn hand een uit-

gewerkt artikel over de N.O.P. Op de eerste dag werden de uitgestrekte
kwekerijen te Emmeloord en enkele weg- en erfbeplantingen bezocht; op
zaterdagmorgen de boscomplexen nabij Schokland en "de Voorst", waarbij ook ir. J. J. Westra aanwezig was, die onderzoek verrichtte naar de
problemen bij de bebossing van drooggevallen gronden, en die daaromtrent toelichting gaf.
Een door de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken).
in het kamp "de Voorst", aangeboden koffietafel besloot de zeer geslaagde en door goed weer begunstigde dagen.
Op de Algemene Vergadering, eveneens in hotel "van Gijtenbeek" gehouden, waren de navolgende punten van algemeen belang:
I. De Redactiecommissie voor publicaties kondigde aan de verzending
van de 5e aflevering van het Zakboekje. bestaande uit herziene adreslijsten.
2. Van de huidige bestuursleden zullen dr. J. de Hoogh en ir. W. E.
Meijerink de vereniging achtereenvolgens vertegenwoordigen in de Raad
VRn Toezicht van de Stichting Natuurfonds en het Bestuur van de Stichting I.T.B.O.N., welke functies tot dusver werden vervuld door dr. Th.
C. Oudemans en ir. A. j. Lanz. Voorts is dr. J. de Hoogh voorgesteld als
opvolger van ir. P. H. M. Tromp in het Bestuur van de Stichting Verbetering Houtopstanden.
3. De Studiekring zal op 21 en 22 november 1957 een bijeenkomst met
excursie wijden aan de douglas.
4. Gewezen werd op het in dit jaar, in ernstiger mate dan in voorgaande
jaren, optreden van schot, vooral op natuurlijke verjongingen van de

groveden. In de houtvesterij Zwolle van het Staatsbosbeheer werd tot
bestrijding daarvan met koneprox (koper oxychloride) overgegaan.
welk middel echter een meer preventieve werking zou hebben.
5. Uit de vergadering kwam de wens naar voren zo mogelijk stappen
te ondernemen ter beperking van de alom geconstateerde verhoogde wildschade.
Tot besluit van de vergadering werd door dr. j. de Hoogh een film
vertoond van de Boomfeestdag te Apeldoorn, georganiseerd in de gemeentelijke bezitting .. Berg en Bos".
De secretaris W. E. Meijerink.
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