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VIERDE STUDIEREIS VAN DE EUROPESE
BOSBOUW COMMISSIE

De Europese Bosbouw Commissie van de Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (F.A.O.) heeft verschillende studiegroepen ingesteld. Een studiegroep voor de toegepaste houtteelt bracht een
bezoek aan Nederland van 13 tot 23 juni 1962.
Er namen 20 buitenlanders aan deel uit de navolgende landen:
België
W. Duitsland:
Engeland
Finland
Griekenland
Ierland
Israël

1

2
3
2
I
2

Italië
Oostenrijk
Noorwegen
Polen
Turkije
Zwitserland

1
1
1
1
2
2

1

De groep stond onder leiding van
de heer MAndersen, vertegenwoordiger van de F.A.O. Van Nederlandse
zijde maakten 3 medewerkers van het
Staatsbosbeheer deel uit van het gezelschap, alsmede 2 tolken.
De studiereis werd door het Staatsbosbeheer georganiseerd, dat hierbij
grote medewerking ondervond van de
Heer en mevrouw Andersen
directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), de Opperhoutvester van het Kroondomein, het Instituut
voor Bosbouwkundig Onderzoek, het Bosbouwproefstation, de Directeur
van het Nationale Park "de Hoge Veluwe", de Nederl.ndsche Heidemaatsch.ppij, de Hogere en Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School,
de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs, de Bosbouwtechnische School en
de Levensverzekeringmaatschappij "De Utrecht".
Deze studiereis was de vierde die door de F.A.O. werd uitgeschreven.
Als onderwerp zou het dunningsvraagstuk aan de orde worden gesteld.
De eerste studiereis vond in 1959 in Duitsland plaats met als onderwerp:
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Moderne toegepaste bosbouw, aangepast aan de mechanisatie. De tweede
werd in 1960 in Engeland gehouden, onderwerp: Omzetting van hakhout in
opgaand bos. De derde studiereis vond plaats in 1961 in Oostenrijk, waarbij
het boerenbos onderwerp van bespreking was.
Gaarne biedt de redaktie de lezers dit nummer van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift aan, gewijd aan deze studiereis. Het bevat een weergave van
het gesprokene, zowel aIs van indrukken die men van de reis ontving.
Redactie.
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PROGRAMMA VAN DE STUDIEREIS

13 juni 1962
Opening van de studiereis. Voordracht over de bosbouw in Nederland.
Uiteenzetting over de problemen die zullen worden bestudeerd.
14 juni
Bezoek aan de Houtvesterij "Assen-West" van het Staatsbosbeheer:
dunning in Japanse lariks en fijnspar.
15 juni
Bezoek aan de staatsbossen op Texel: dunning in Oostenrijkse en
Corsicaanse den; excursie naar het natuurreservaat "De Muy". Kort
bezoek aan Amsterdam.

16 juni
Bezoek aan de afdeling Bosbouw van de Landbouwhogeschool en
het Nationale Park "de Hoge Veluwe".
18 juni
Bezoek aan de Hogere en Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische
school, alsmede aan de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs. Bezoek
aan de Bosbouwtechnische School te Apeldoorn en het Kroondomein.

19 juni
Bezoek aan de nieuwe Zuiderzeepolders: dunningsvraagstukken in
jonge populierenopstanden, wegbeplantingen en erven.
20 juni
Bezoek aan de Staatsboswachterij "Ommen": dunning in grovedennenbossen, mede ten behoeve van de zaadwinning.

21 juni
Bezoek aan het bosbczit van de Levensverzekeringsmij "De Utrecht"
te Esbeek: dunning van Japanse lariks, douglas, Corsicaanse den en
loofhoutsoorten.

22 juni
Slotzitting: opstelling van het eindrapport.

