42e najaarsbijeenkomst op 13 en 14 okt. 1966
De 42ste najaarsbijeenkomst vond plaats in de provincie Drente en stond
in het teken van de problemen rondom „verjonging en 2e generatie". De
belangstelling was bijzonder groot, hetgeen wellicht valt toe te schrijven aan
een warme belangstelling voor de in velerlei opzicht unieke bosbouwkundige
aspekten van de fraaie Drentse staatsbossen.
Op de morgen van donderdag 13 oktober was hotel „Overcingel" te Assen
het verzamelpunt, waar de algemene ledenvergadering plaats vond. De vergadering werd bijgewoond door 71 personen en werd geleid door de voorzitter van het bestuur, prof. dr G. Hellinga. Aan het einde van dit verslag
worden de belangrijkste feiten uit de vergadering vermeld.
Na de lunch hield ons mede-lid, ir J. S. van Broekhuizen, H.LD. bij het
Staatsbosbeheer te Assen, een korte inleiding. Hij memoreerde, dat het werk
van verjonging en de hervorming tot een 2e generatie ook in handen is gelegd
van de 2e generatie bosbouwers in Drente. Het pionierswerk van de houtvesters Jansen en Blokhuis is voorlgezet door de 2e generatie: de houtvesters
ir L. C. Hansen en ir A. C. A. Kuhn, alsmede door de spreker. Er zijn!
afwijkingen ten opzichte van het vroeger ingenomen standpunt, hetgeen begrijpelijk is, omdat er thans ook andere omstandigheden gelden, zoals planologie, arbeidskosten, houtopbrengsten, rationalisatie en de veelvuldige doelstelling van de bosbouw.
Spreker vindt het moeilijk zich te beperken tot het onderwerp 2e generatie,
waar zo vele andere levensgrote problemen zich op het ogenblik aan ons opdringen: de kostenstijging enerzijds en de moeilijkheden bij de houtafzet
anderzijds, benevens de ontwikkeling van de bosbouw uit een oogpunt van
„multiple use" of — door prof. Becking genoemd — kulturele bosbouw.
De vraag dient te worden gesteld of de wetenschap zich niet moet gaan
toeleggen — na inventarisatie — op onderzoek naar de omloop voor de verschillende houtsoorten en op een verscheidenheid van gronden; er van uitgaande, dat arbeidsextensivering en rekreatie een omloopsverlenging wenselijk
maken. Aan wijzeropstanden zou moeten worden onderzocht op welke grond
en met welke middelen (bemesting) een redelijke aanwas in stand kan worden
gehouden bij een hogere omloop. Ir Van Broekhuizen stelt vast, dat er geen
behoefte meer bestaat aan een spreiding van leeftijdsklassen in iedere boswachterij; althans voor wat betreft aangrenzende komplexen van Staatsbossen
kan de bedrijfsregeling op grotere oppervlakten worden betrokken. Voorts
dienen dan aan de hand van inventarisatie van bodemgesteldheid, grondwaterstanden en opstanden de mogelijkheden van hogere omlopen te worden
vastgesteld. Een bodem kaart met daarop aangegeven alleen de mogelijkheden
van de in de toekomst te gebruiken houtsoorten bieden het beheer geen
soulaas meer.
Vervolgens werd met twee bussen de middagexkursie aangevangen. Deze
exkursie stond onder leiding van de houtvesters Hansen en Kiihn, met medewerking van de bosbouwkundig hoofdambtenaar H. Verheul. Voorts werd
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.hodemkundige toelichting gegeven door ir. C. P. van Goor, medewerker van
de Stichting Bosbouwproefstation en ir K. R. baron van Lynden, medewerker
van de Stichting voor Bodemkartering.
Zoals gezegd, stonden objekten op het programma waar het ging om de
2e generatie. Daarbij denke men evenwel niet alleen aan hervormingen volgens
het bedrijfsplan op grond van „normale" vellingen, maar ook aan hervormingen van mislukte eerste generatie; mislukkingen tengevolge van houtsoortenkeuze, nachtvorst, droogte of calamiteiten.
In de uitgereikte exkursiegids werden t.a.v. de uitvoering van de verjonging
de vragen aan de orde gesteld van:
a. houtsoortenkeuze

— menging naaldhout, menging naaldhout/loofhout, loofhout;
b. plantverband
—> dicht met veel plantsoen, groot plantsoen —
vooropbrengst tegenover kosten;
c. grondbewerking
— volle/ged. grondbewerking, slagmaaier, takkensnijder, bosploeg, diepploeg, chemische bestrijding;
— scherm
d. wijze van verjonging — a. grote vlakte
— coulissen
— zoom
— b. kleine vlakte
— cirkelvlakte
— „plenteren"
Er werden bezocht:
In de boswachterij „Dwingelo" (vak 75) een coulissenkap in groveden,
waarbij de stroken beplant werden met douglas, sitkaspar en tsuga, later
ingeboet met Oostenrijkse den en fijnspar. Later is het 2e gedeelte van de
stroken ingeplant met groveden en fijnspar; voorts in de boswachterij „Smilde" (Dieverveld) (vak 20 a) een kaalkap met takken op rillen, bosploeg bewerking en beplanting met Oostenrijkse den en fijnspar met Weymouthden en
fijnspar en met groveden.
In de boswachterij „Appelscha" een schermverjonging van douglas onder
groveden (vak 64 a en 65 b), een rijen-verjonging in lariks met douglas (vak
70 c) en eenzelfde verjonging, waarbij de douglas later werd doorgeplant
(ingeboet) met fijnspar (vak 81).
Bij de laatste objekten heeft Ir Van Goor proeven lopen om de gekonstateerde groeideformaties kromtrekken en insterven van eindscheuten van jonge
douglas te bestrijden met koper. Op veel Drentse bosgronden (volgens de
vroegere „ontginningsziekte") treedt in de 2e generatie kopergebrek op; dit
wordt geïnduceerd door een betere stikstof-huishouding. Ook fosfaatbemesting kan deze verbetering van het N-milieu tot gevolg hebben. Vooral lariks
en douglas zijn gevoelig voor koper-tekort, pinus en fijnspar veel minder.
Ten aanzien van douglas hanteert men als algemeen recept, dat deze houtsoort wel vaak moet worden geprobeerd, maar dat men — als het niet vlot
slaagt — niet langdurig moet inboeten met douglas, maar liever dadelijk met
een andere houtsoort, bijvoorbeeld fijnspar.
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Een geanimeerde borrel en diner in hotel „Overcingel" besloten deze eerste
dag.
Op de tweede dag werden de volgende objekten bezocht:
Boswachterij „Hooghalen". Terrein met mislukte lariksbeplanting, diepploegen na bewerking met slagmaaier en inplanten met fijnspar en Weymouthden; om deze gedeelten met fijn spa r/lariks, fijnspar/groveden en een pinusproefveld. De beplantingen zijn schoon gehouden met een Cimbria, een
schijveneg, die over de rijen gaat en aan weerszijden werkt.
Dit diepploegen wordt voornamelijk nodig geacht voor een afdoende bestrijding van de rijkelijke prunusvegetatie; ook het daarna zwart kunnen houden van de grond heeft grote voordelen in verband met minder nachtvorstgevaar (vak 80 a). Andere getoonde methoden van verjonging waren strokenbewerking met de slagmaaier tussen te handhaven rijen lariks en in deze
stroken fijnspar planten (vak 73 f ged.) of grote exemplaren fijnspar in plantgaten onder lariksscherm uitplanten (vak 80 a).
Daarna werd door het Staatsbosbeheer een kopje koffie aan het gezelschap
aangeboden in Hooghalen.
Boswachterij „Schoonio". Een objekt (vak O 65 b) met kleinvlaktebedrijf,
oorspronkelijk groepsgewijze beplant (in 1953) in horsten of cirkels met
Japanse lariks, fijnspar en Abiës grandis, aangevuld met eik en berk, waar
in de slechte lariksgedeelten werden hervormd in fijnspar. Deze werd na
slagmaaierbewerking in handkracht geplant in plantgaten. Indien hier een
Engelse, verticaal werkende slagmaaier zou worden gebruikt, zou wel machinaal geplant kunnen worden, omdat deze de vlak op de grond liggende takken
beter verbrijzelt.
Boswachterij „Sleenerzand". (Vak O 3 k - 1); in deze bossen komen ook
oudere grovedenopstanden voor,' omdat deze afkomstig zijn van de door de
Kon. Ned. Heidemij destijds aangelegde bossen van de Drentse Kanaalmaatschappij. In dit wandelgebied van het toeristische dorpje Schoonoord heeft
men eens wat andere bosbeelden gecreëerd, zoals een Tsugabeplanting onder
scherm van vrij zware groveden. Evenwel doet deze methode toch wel als
verouderd aan, omdat een betere groei zou zijn verkregen met kleinvlaktekaalkap (minder overschaduwing en minder vellingschade). Vreemd deed hier
ook aan een lariksonderplanting onder eikenscherm, waar het gezelschap
langs wandelde.
Vervolgens werd in Westerbork een goed voorziene Drentse koffietafel
genuttigd,
De middagexkursie leidde tenslotte naar:
De boswachterij „Grollo". Deze boswachterij van ± 1000 ha is indertijd
in enkele jaren aangelegd. Hiervan moet 400 a 450 ha lariks in 20 jaar tijds
verdwijnen. De nieuwe houtsoorten op deze veelal droge scherpzandige grond
zijn fijnspar en douglas. Men wil zoveel mogelijk gebruik maken van het
lariksscherm. Coulissenkap is wel mogelijk maar is toch lastig; reden waarom
men tracht te verjongen door in één keer volledig te planten; en wel in smalle
stroken met handhaving van steeds 2 rijen lariks (vak 78) of nog beter 5
rijen lariks vellen en inplanten en 3 rijen voorlopig handhaven (vak 77).
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Een voorstel van ir Tromp was de stroken met 3 rijen lariks op ongeveer
20 m afstand uit elkaar te leggen en deze niet in te planten, zodat zij t z . t
kunnen worden gebruikt voor houttransport (direkt laden op trailer).
Als laatste objekt werd getoond (vak 101) een lariksbeplanting in stroken
tussen te handhaven oude lariks (in 3 rijen). Deze verjonging in stroken van
een lichte houtsoort als lariks doet vreemd aan, maar is uitsluitend bedoeld
om de jonge lariks korte tijd de zo bitter nodige nachtvorst-beveiliging te
bieden.
Bij dit laatste objekt sprak de voorzitter een hartelijk woord van dank
aan de gastheren. En daarmede was een eind gekomen aan een lange reeks
van boeiende objekten gedurende een exkursie door diverse boswachterijen
van het Staatsbosbeheer in Drente, waarbij ieder ruimschoots gelegenheid
had over het getoonde te diskussiëren.
Uit de algemene vergadering zijn de volgende feiten te vermelden:
— de notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd; in de nieuwe
notulenkommissie werden benoemd ir K. R. baron van Lynden, dr H. D.
W. van Tuil en ir J. Vlieger;
— in de afgelopen periode ontvielen ons de leden dr J. G. B. Beumée, mr
W. F. J. Laan en ir W. van Winkoop;
— voor het lidmaatschap bedankte ir J. A. Emmens;
— als nieuwe leden traden toe ir W. A. Dieleman, H. A. van Iersel, ir E. J. G.
Swellengrebel, ir W. J. Weidema, drs H. D. Schouten en ir P. Tideman;
— als nieuwe donateurs traden toe een aantal provincies, gemeenten, industrieën, bedrijven, stichtingen en instellingen. Dit als gevolg van een wervingsaktie van het bestuur. Voor namen wordt verwezen naar de desbetreffende publikaties in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift onder „mededelingen van de vereniging";
— het jaarverslag over 1965 werd goedgekeurd; het werd gepubliceerd in het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift van september: 38 (9) 1966 (344—349);
— Ir F. W. Burger, periodiek aftredend als sekretaris van de Redaktiecommissie voor het Tijdschrift, werd als zodanig herkozen;
—• de Redaktiekommissie voor Publikaties bleef ongewijzigd, aangezien er
geen vacature viel te vervullen;
— in de vacature, ontstaan door het periodiek aftreden van ir A. Stoffels als
vice-voorzitter van het bestuur, werd als lid van het bestuur gekozen
ir J. F. A. Molenaars;
— de begroting voor 1965 werd vastgesteld overeenkomstig het bestuursvoorstel, dat vóór de vergadering aan alle leden werd toegestuurd;
— de begroting vertoont een negatief saldo van ƒ 1.900. Dit is een gevolg
van een niet meer sluitende exploitatie van het tijdschrift; dit ondanks
een gunstig resultaat van de werving van donateurs, ondanks een verhoging van de zogenaamde gereduceerde abonnementen, ondanks het feit,
dat het tijdschrift een uiterste soberheid is opgelegd, die eigenlijk té zeer
beperkt;
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de lidmaatschapskosten zijn ongewijzigd vastgesteld op ƒ32,50 per jaar;
echtgenoot-leden ƒ 12,50;
de minimum-kontributie voor donateurs is ongewijzigd vastgesteld op
ƒ40 per jaar;
de kosten voor een gereduceerd abonnement zijn vastgesteld op ƒ20 per
jaar voor middelbare rangen en ƒ 15 per jaar voor degenen, die in opleiding zijn (de laatste is ongewijzigd);
bij de rijks-overheid is gevraagd om een subsidie voor de uitgifte van het
tijdschrift; hierop is nog geen antwoord ontvangen;
door de Studiekringkommissie is ingesteld een gespreksgroep voor de
bestudering van de „aanpassing van bestaande bossen aan de rekreatie",
hierin hebben zitting ir C. P. van Goor, ir J. W. Zaayer, ir P. Tideman en
ir W. A. Dieleman;
ook werd ingesteld een gespreksgroep voor de „afzet hout van groveden"
of pinussoorten in het algemeen; hierin hebben zitting ir J, Sipkens, ir
M. Bol, ir A. G. Gerritsen, ir C, J. Stefels en de heer J. Dercks;
de kontributie van de Studiekring wordt per 1 januari 1967 verhoogd van
ƒ3,50 tot ƒ 5 per jaar;
de redaktiekommissie voor het tijdschrift heeft zich verzekerd van een
aantal vaste medewerkers;
voorts werd de toezegging verkregen van enige gast-medewerkers om een
tijdschrift te redigeren, dat geheel aan één bepaald onderwerp zal zijn
gewijd;
zo zijn nu nummers in voorbereiding over het bosbouwonderwijs en over
het wereldbosbouwkongres;
voor de uitgave van het boek „Bosbescherming" bestaat nu een concreet
tijdschema; de streefdata voor deel I is juni 1967; hierin zijn opgenomen
de onderdelen insekten met beschrijving en determmatietabel, gevaren van
anorganische aard en bosbrand. Deel II, dat medio 1968 zal moeten verschijnen, zal omvatten gebreksverschijnselen, schimmels en beschadigingen
door gewervelde dieren en door de mens;
de Engelse Bosbouwvereniging zal in oktober 1967 een exkursie maken
naar ons land. Onze vereniging zal een programma voorbereiden;
de voorjaarsbijeenkomst 1967 zal worden gehouden te Apeldoorn en
gericht op de dan te houden Bos- en Houtdagen; eventueel gekombineerd
met een bezoek aan één van de bezittingen van de Stichting „Het Gelders
Landschap".
Ir A. A. c . VAN LEEUWEN, Sekretaris.

