opgeruimd, een vergelijkbare invloed
heeft op het infektieniveau in perepercelen als het in de beschermde gebieden gevoerde curatieve/preventieve
beleid.
In de loop van 1990 wordt het bacterievuurbeleid geëvalueerd. De resultaten hiervan worden in de herfst van
dit jaar verwacht.
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Samenvatting
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Voorjaarsbijeenkomst
KNBV
Noord-Brabant, 10 en 11 mei 1990
De voorjaarsbijeenkomst stond in het
teken van de populier. Na de algemene
ledenvergadering
leidde
Heytze de aanwezigen in de belevingswaarde van populierenbossen
in. Dank zij de inleiding (en de steun
daarbij van het bureau 00 2000)
bleek dat tijdens de excursie in het
Wijbosbroek de recreërende bosbouwer dezelfde bosbeelden aantrekkelijk vindt als de recreant. Een meer
wetenschappelijke analyse van de excursie en van de bosbeleving door
Heytze zelf zal hopelijk dit najaar in het
Nederlands Bosbouwtijdschrift verschijnen.
Bosbouwtechnisch vormde het bezoek aan de populierenbossen van de
AME\( onder leiding van B. A. Wolters,
het hoofdgerecht. Een goede documentatie van gegevens over aanleg,
beheersmaatregelen, kosten, groeiverwachting en bijgroei, verzorgd
door de AMf\J en de Dorschkamp, leverde ruim stof voor discussies over
aanlegmethode, kosten en tijdstip van
dunning en velling. Aan dit onderdeel
van de excursie zal binnenkort een afzonderlijk artikel in het bosbouwtijdschrift worden gewijd.
Het bezoek aan de snel-groeiende
UNAL-klonen in Lommel, onder leiding van de heer V. Steenackers van
het Rijksstation voor Populierenteelt in
Geraardsbergen en de heer E. van
Bokhout van de Dienst Waters en Bossen vormden een imposante afsluiting
van het bosbouwkundig deel van de

excursie.
Dank zij de uitnodiging van de burge-

meester van Lommel om alvast een
voorproefje te nemen op de viering
van het 1000-jarig bestaan van zijn
gemeente werd de excursie met een
zeer geanimeerde nabespreking afgesloten.

G. v. T.
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