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Verslag van de Commissie voor de Biosociologie en het

Veenonderzoek van Nederland over het jaar 1949.

De 23e Dag was, vermoedelijk als gevolg van het buitengewoon
fraaie voorjaarsweer op die Zondag, slecht bezocht. Slechts 19 leden

en 9 introducé’s woonden de vergadering bij. Voor de middagpauze

spraken de heer J. G. Dirven uit Wageningen, mede namens Dr

D. M. de Vries, over „Oecologisch Graslandonderzoek”, Ir Th. A.

de Boer, eveneens uit Wageningen, over „Graslandkartering in

Nederland” en de heer H. T. Waterbolk (Groningen) over „Pollen-

analytisch onderzoek bij enkele Veluwse tumuli-opgravingen”. Na

In de samenstelling van de Commissie ontstond een wijziging
doordat Dr A. Scheygrond als lid en voorzitter vervangen werd

door Dr J. Heimans.

Ook in dit verslagjaar organiseerde de commissie weer twee

bijeenkomsten: de 23e en 24e Nederlandse Dag voor Biosociologie
en Palaeobotanie, resp. op Zondag 24 April en Zondag 20 November,
beide in de collegezaal van het Botanisch Laboratorium te Utrecht.
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de middagpauze, tijdens welke de lunch gebruikt werd in het Uni-

versiteitshuis, was eerst het woord aan de heer T. van der Hammen

(Leiden) met een voordracht, getiteld „De Alleröd-oscillatie en de

laat-glaciale vegetatie-ontwikkeling in Nederland” en daarna aan

de heer H. J. Zwart (Leiden), die sprak over „Palynologisch veen-

onderzoek in West-Nederland”. Dr V. Westhoff uit Wageningen
sloot de rij van sprekers met een mededeling, getiteld „Synoecologie”.

De 24e Dag was beter bezocht en werd volgens de presentie-
lijsten bijgewoond door 33 leden en 15 introducé’s. Voor de middag-
pauze werdhet woord gevoerd door de herenD. Bakker (Ens, N.O.P.)
over „De natuurlijke vegetatie van de gebieden in de omgeving
van het voormalige eiland Urk” en C. van den Berghen uit Brussel,
die sprak over „La cartographie phytosociologique en Belgique”.
Nadat de lunch gebruikt was in het Universiteitshuis spraken achter-

eenvolgens de heren W. Meijer (Amsterdam) over „Flora en vege-

tatie van de Kierse Wiede, een N.W. Overijsels plassenlandschap”,
H. T. Waterbolk (Groningen) over „De betekenis van het kruiden-

pollen voor het palynologisch onderzoek”, B. A. de Planque

(Utrecht) over „Palynologisch onderzoek van het holoceen en laat-

glaciaal (met Alleröd-schommeling) in Zuid-Oost Friesland” en

M. Sanders (Wageningen), mede namens Dr D. M. de Vries,

over „De soortenrijkdom van graslanden in verband met de stand-

plaats”.
Ook in 1949 organiseerde de commissie op Zaterdagmiddag 28

Mei onder leiding van voorzitter en secretaris, ter gelegenheid van

de zomervergadering van de K.N.B.V. een excursie, waaraan door

een groot aantal leden deelgenomen werd. Gewandeld werd, onder

ideale weersomstandigheden, van Houthem-St. Gerlach naar de

Bemelerberg. Op de fraaie helüng voor Bemelen vond de voorzitter

gelegenheid te wijzen op
de plantengeografische en floristische

merkwaardigheden van dit schone en botanisch zo belangrijke ter-

rein, waarnadoorde deelnemers hier noglange tijd gebotaniseerd werd.

Utrecht, Dec. 1949. De Secretaris,

Dr F.P. Jonker.


