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aanleiding van de Studiekringdag op 26 februari 1965 over „Inlands hout
voor de vezelplaten-, spaanplaten en papierfabricage" een eerste en ik mag
wel zeggen hoopvol contact heeft gelegd. Uw Bestuur is namelijk de katalysator van een gesprekscentrum waar producent, verwerkingsindustrie en
handel elkaar regelmatig ontmoeten en een betere coördinatie kunnen bewerkstelligen, Het initiatief hiertoe is uitgegaan van de Studiekringcommissie.
Het nu weer voltallige Bestuur wenst gaarne de continuïteit te handhaven.
Het verheugt mij daarom U te kunnen mededelen, dat mijn medebestuursleden ir Stoffels en ir van Leeuwen er in hebben toegestemd één jaar langer
aan te blijven. Dit is van bijzonder belang, omdat wij in een moeilijke periode
verkeren. Ik neem aan, dat U geen bezwaren heeft.
Het Bestuur is voorts van mening de positie van de vereniging te kunnen
verstevigen door deelname aan verschillende bestuurs-colleges op bosbouwgebied in de ruimste zin van het woord, om ook daar de stem van de vereniging te kunnen laten horen. Oriëntatie hierover is gaande.
Rest mij ten slotte onze vreugde erover te kunnen uitspreken, dat wij
hedenmiddag op het landgoed Middachten van onze donateur Graf zu Ortenburg zullen verblijven en onder ielding van ons lid, dr van Oosten Slingeland, rentmeester op deze bezitting, het gedeelte Haviker Waard zullen bezoeken.
Hiermede verklaar ik de 41ste najaarsvergadering voor geopend en heet
U hartelijk welkom.

41ste Najaarsbijeenkomst op 29 oktober 1965
In afwijking van de traditionele twee-daagse bijeenkomst, bleef de 41ste
najaarsbijeenkomst beperkt tot één dag. De reden hiervoor was het feit, dat
in het begin van de maand oktober 1965 de excursie van de vereniging naar
Engeland plaats vond, waardoor het programma van vele leden al zwaar
belast was. De belangstelling was bijzonder groot, al valt moeilijk uit te
maken of dit nu een gevolg was van de korte duur van deze bijeenkomst of
dat andere oorzaken in het spel waren, zoals de agenda van de vergadering,
de centrale plaats in het land of de aard van het excursie-object: het landgoed
„Middachten" te De Steeg (gemeente Rheden).
Op de morgen van vrijdag 29 oktober was hotel „de Engel" te De Steeg
het verzamelpunt en was gewijd aan de algemene ledenvergadering, die door
77 personen werd bijgewoond en werd geleid door de voorzitter van het bestuur prof. dr. G. Hellinga.
De vergadering had een meer dan normale betekenis, omdat — gekoppeld
aan het agendapunt „begroting 1966" — voorstellen in behandeling kwamen
tot voortzetting van de uitgifte van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift, zonder deelname van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. De vergadering nam het belangrijke besluit tot voortzetting van deze uitgifte, waarvan de zwaardere financiële lasten onder andere door een verhoging van lidmaatschap, donateurschap en contributie zullen worden opgevangen.
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Aan het einde van dit verslag worden de belangrijkste feiten uit de vergadering vermeld.
Na de lunch, hield ons lid dr. J. F. van Oosten Slingeland, rentmeester
van het landgoed „Middachten" een korte inleiding over de geschiedenis
van het landgoed. Hij verontschuldigde zijn principaal, de eigenaar van
„Middachten", A. Graf zu Ortenburg, die tot zijn spijt niet in de gelegenheid was zelf aanwezig te zijn om het gezelschap te ontvangen.
Inleider belichtte vooral de aanslagen, die voor wegen-aanleg in de loop
der tijden op het landgoed zijn gedaan. In de tachtig-jarige oorlog de doorbraak van het landgoed door de huidige Middachter Allee. In de 19e eeuw
de doorbraak ten behoeve van de spoorlijn. En op dit ogenblik staan wij
weer voor een dergelijke ingreep, die het landgoed ernstige schade zal toebrengen, vanwege de tracering van de nieuwe rijksweg Arnhem—Zutphen,
welke zal komen te liggen door de uiterwaarden, vlak ten noord-oosten van
het kasteel, dat wil zeggen juist in de uitzicht-stroken.
Het valt niet te ontkennen, dat hierdoor een onherstelbare schade wordt
berokkend aan de intieme ligging van het kasteel aan de door bos en boomgroepen begrensde uiterwaarden van de „Haviker Waard". Dit interessante
uiterwaardgebied langs de IJsel heeft een geheel eigen geschiedenis, die —
goede kleigronden als zich daar bevinden — nauw samenhangt met de winning van specie voor de baksteen-idustrie. Daardoor zijn vele percelen afgegraven, hetgeen in het verleden vaak wel ten koste van de kwaliteit van deze
uitstekende landbouwgronden is gegaan, doordat aan het terugzetten van de
oude bovengrond niet voldoende aandacht werd besteed. Het „aftichelen"
heeft bepaalde gevolgen gehad; zo zijn de nu aanwezige hoogte-verschillen
groter dan men in een dergelijk overstromingsgebied zou verwachten, doordat bepaalde gedeelten in verband met de ligging van de boerderijen niet zijn
afgegraven. Bovendien zijn vele singels, heggen en boomgroepen in de loop
van de tijd verdwenen.
Zo veel hout is er zelfs verdwenen dat kan worden gezegd, dat het van een
ruim standpunt getuigt, dat deze gronden niettemin onder de Natuurschoonwet gerangschikt mochten blijven. Deze rangschikking dateert al van 1928,
De bestemmingswaarde is 82%, terwijl voor de andere gedeelten van het
landgoed percentages golden van 60% en 92%, al naar gelang de bossen of
de landbouwgronden overheersten.
In de laatste tijd heeft men ernst gemaakt met een landschappelijke reconstructie. Daartoe is een landschapsplan opgesteld door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, dat grotendeels is uitgevoerd, ofschoon er hier
en daar ook van is afgeweken. Bij de herbeplantingen is op grote schaal gewerkt met populier, zowel in de weg-beplantingen als bij bebossing van bij
het aftichelen slecht geworden percelen en overhoeken. Daarbij zijn verschillende klonen gebruikt, waaronder, in samenwerking met de Landbouwhogeschool, ook cultivars, die in het onderzoek zijn betrokken, maar nog niet
definitief voor gebruik zijn goed bevonden.
De middag-excursie naar de Haviker Waard werd gehouden in twee grote
bussen; in één bus gaf dr. van Oosten Slingeland nadere toelichting, in de
andere verzorgden dit de heren ir. G. Memelink, hoofdinspecteur van de
Kon. Ned. Heidemij en ir. J. T. M. Broekhuizen, wetenschappelijk medewerker van de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool (Instituut
voor Bosbouwkundig Onderzoek). Bij de uitstappunten verzamelde zich het
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gehele gezelschap steeds en gaf de heer van Oosten Slingeland een toelichting
aan de hand van een excursiegids.
Als onderwerpen werden in het bijzonder aan de orde gesteld: 1. beplanting en landschapsverzorging op afgetichelde gronden; 2. menging van populier; 3. onderbeplanting in populier van (grijze) els; en 4. dunning van populieren-beplantingen.
Allereerst werd een kijkje genomen in het „Rouwenbos" met „oer"-oude
populieren en wilgen (±. 56 jaar), die een idee zouden kunnen geven van
het vroegere oerbos, mits men daarbij denkt de iepen, die het slachtoffer van
de iepenziekte zijn geworden. Daarna werden jonge beplantingen van eik en
es bezichtigd, alsmede met els gemengde populieren-beplantingen en verscheidene populieren-rijbeplantingen, waaronder enige nieuwe kruisingen van het
Bosbouwproefstation (Populus deltoïdes angulata X Populus nigra italica).
Interessant waren vooral de mengingen van populier met es (dunningsproblemen!), populier met es en wilg en populier met esdoorn, maar overal
dringt zich de vraag op of men niet sterk moet dunnen en/of men niet
spoedig een keuze zal moeten maken tussen de houtsoorten.
Men was algemeen van mening, dat de landschappelijke verzorging van
dit gebied in de laatste twee decennia heeft geleid tot een aanzienlijke verfraaiing van dit uiterwaard-gebied, dat door zijn ligging zo zeer aansluit bij de
allengs stijgende rand-stroken van de bossen langs de Veluwe-zoom.
Helaas was het in verband met de plaats vindende ingrijpende restauratiewerkzaamheden niet mogelijk het kasteel te bezoeken. In verband daarmede
werd tot slot in „de Engel" door de heer van Oosten Slingeland namens zijn
principaal een kopje thee aangeboden.
Uit de algemene vergadering zijn de volgende feiten te vermelden:
— de notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd; in de nieuwe
notulen-commissie werden benoemd ir. H. A. van der Meiden, ir. L.
Oldenkamp en de heer Chr. F. Tromp Meesters;
— in de afgelopen periode ontviel ons het lid J. R. C. Peelen te Voorst;
— voor het lidmaatschap bedankte mr. S. Halbertsma te Den Haag;
— als nieuwe leden traden toe dr J. H. A. Boerboom te Wageningen, dr J.
B. F. van Hasselt te Voorst, ir K. E. Huizinga te Bilthoven en ir A. van
Nes te Breda;
— als nieuwe donateurs traden toe mej drs J. Braam te De Bilt en de heer
H. Dudok van Heel te Blaricum;
— het jaarverslag over 1964, gepubliceerd in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift van september 37 (9) 1965 (285—288), werd goedgekeurd;
— Ir J. T. M. Broekhuizen, periodiek aftredend als lid van de Redactiecommissie voor het Tijdschrift, werd als zodanig herkozen;
— in plaats van ir A. J. Lanz, periodiek aftredend als voorzitter van de
Redactie-commissie voor Publicaties werd benoemd tot lid van deze commissie ir C. F. Lekkerkerker;
— de volgende bijeenkomst van de Studiekring zal plaats vinden op 25 fe• bruari 1966 te Utrecht en zijn gewijd aan het „bosplantsoen".
De volgende prae-adviseurs zullen optreden:
Ir Koster
: Keuring en selectie van zaad en plantsoen.
Ir van Goor : Eisen te stellen aan naaldhoutplantsoen en de consequenties daarvan voor de kweekmethoden.
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Ir v. d. Meiden: Eisen te stellen aan loofhoutplantsoen.
Ir. Burger
: Ontwikkelingen van de bosplantsoenteelt in Nederland.
Als discussie-leider treedt op ir C. Dorsman, terwijl een forum zal worden samengesteld.
De prae-adviezen zullen in het januari-nummer van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift worden opgenomen en voor de pers zal een samenvatting worden gemaakt;
de Redactie-commissie voor Publicaties deelt mede, dat de vooruitzichten op het welslagen en de financiering van de publicatie bosbescherming,
wederom ongunstiger zijn geworden; de besprekingen dienaangaande
worden voortgezet;
de Redactie-commissie voor het Tijdschrift wacht gaarne suggesties in
met betrekking tot vorm en inhoud van het Bosbouw Tijdschrift. Het
streven is er namelijk op gericht een modern, aantrekkelijk, toegankelijk
en prettig leesbaar tijdschrift te maken, waarin voor „elk wat wils" te
vinden is;
de begroting voor 1965 werd vastgesteld overeenkomstig het bestuursvoorstel, dat vóór de vergadering aan alle leden werd rondgestuurd;
in de begroting is verwerkt een nieuwe financiële basis voor het tijdschrift. Tengevolge van de opzegging door de Nederlandse Vereniging
van Boseigenaren van de samenwerking inzake het Nederlands Bosbouw
Tijdschrift zal de financiering geheel voor rekening van de K.N.B.V. komen. Voor 1966 heeft de Vereniging van Boseigenaren nog een overbruggingsbijdrage van ƒ 2000 toegezegd, welk gebaar zeer op prijs gesteld wordt. Er werd voorts besloten voor het tijdschrift iets ruimere
middelen uit de verenigingskas beschikbaar te stellen, opdat het tijdschrift naar vorm en inhoud zijn peil zal kunnen handhaven of zo mogelijk verbeteren. Naast de mogelijkheid om hogere inkomsten te verkrijgen
uit overdrukken e.d., zal voor het sluitend maken van de tijdschriftexploitatie een verhoging van contributie en abonnements-geld per 1 januari 1966 onvermijdelijk zijn.
de lidmaatschapskosten zullen worden verhoogd met ƒ 7,50 tot ƒ 32,50
per jaar; echtgenoten leden (ongewijzigd) ƒ 10.
de minimum-contributie van nieuwe donateurs ƒ 40 per jaar, terwijl aan
de huidige donateurs van wie de bijdrage beneden dit nieuwe minimum
valt, gevraagd zal worden de contributie tot dit bedrag te willen verhogen.
de abonnements-kosten zullen worden verhoogd met ƒ 5 tot ƒ 25 per
jaar; goedkope abonnementen met ƒ 2,50 tot ƒ 15.
de voorjaarsbijeenkomst is vastgesteld op 12 en 13 mei 1966.
losse nummers met ƒ 0.50 tot ƒ 2,50.
Ir A. A. C. van Leeuwen, Secretaris.
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39STE VOORJAARSBIJEENKOMST
De voorjaarsbijeenkomst 1966 zal worden gehouden op 12 en 13 mei.
Ir A. A. C. van Leeuwen, Secretaris.

STUDIE KRINGCOMMISSIE
De studiekring bijeenkomst „B° s pl ar Usoen" wordt gehouden op vrijdag
25 februari 1966 in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht om 10 uur.

WIJZIGING LEDENLIJST
De functie van ir H, A. van der Meiden dient te worden gewijzigd in
Direkteur van de Stichting Industrie-Hout van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrikanten, Bowlesperk 18, Wageningen, tel. 08370-3507;
privé blijft het adres Diedenweg 97U aldaar en ook het aangegeven tel. nr.

WIJ LAZEN VOOR U:
in „De Houtwereld" van 13 november 1965

Doorgeverfd beuken contra exotisch hout
In dit artikeltje wordt de aandacht gevestigd op een nieuwe methode van verven van
beukehout. Bij deze Zweedse methode wordt per kubieke meter ongeveer 500 liter, in
water oplosbare, verf onder druk in het hout geperst. Het produkt wordt onder de
naam „Bocolo" in de handel gebracht. Het voordeel van de nieuwe behandeling is, dat
het hout bij beschadiging van het oppervlak niet van kleur verandert, hetgeen met gebeitst hout wel het geval is. Bij gebruik van dit hout voor parketvloeren zou het bovendien het voordeel hebben, dat het sterker is en langzamer slijt.
Of men het op deze wijze behandelde hout mooier vindt dan „onvervalst" beuken,
is een kwestie van smaak.
Dr. W. Boerhave Beekman wijst er in een naschrift terecht op dat fantasienamen
als Be-mahonic, Fagus-noten, Chili-notehout („aldaar Kerawanga genoemd", volgens
de standhouder op een meubelbeurs) dient te worden vermeden.

