42e Voorjaarsbijeenkomst in mei 1968

In de ochtend van 16 mei kwamen in de grote kantine van het rekreatiecentrum „Adelhof \ halverwege tussen Frederiksoord en Vledder gelegen,
ruim 70 deelnemers bijeen voor de 42e voorjaaxsbijeenkomst. De voorzitter
van het bestuur opende de vergadering die door 65 leden werd bijgewoond
met het uitspreken van de hiervoor opgenomen rede.
De agenda voor de algemene ledenvergadering luidde als volgt:
1. Opening.
2. Verslag van de Notulenkommissie over de 43e najaarsvergadering te
Arnhem op 19 oktober 1967.
3. Benoeming nieuwe Notulenkommissie.
4. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
5. Verlenging van het bestaan van de vereniging met 30 jaar vanaf
30-9-1968.
6. Instelling van een Advieskommissie van het bestuur; leden van deze
Advieskommissie: de heren ir H. A. van der Meiden, ir J. F. A. Molenaars en dr J. van Soest. Toelichting: het bestuur acht het wenselijk,
dat het zich op het terrein van de bospolitieke vraagstukken in binnenen buitenland kan laten voorlichten en adviseren door enige op dit terrein vertrouwde personen. De leden worden door het bestuur benoemd.
7. Mededelingen door de kommissies (redaktie tijdschrift, studiekringkommissie, redaktie publikaties).
8. Verslag van de Kaskommissie voor 1967.
9. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1967; in bijlagen
bij de konvokatie gegeven.
10. Benoeming van een lid van de Kascommissie voor 1968.
11. Bespreking plaats en tijd najaarsbijeenkomst 1968.
12. Mededelingen uit wetenschap en praktijk.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
De voornaamste punten uit de vergadering waren:
— de notulen van de 43e najaarsvergadering werden goedgekeurd; in de
nieuwe notulenkommissie werden benoemd de heren ir A. C. A. Kuhn,
L. C. Smit en ir E. J. G. Swellengrebel;
— de overleden leden ir H. H. G. Overbeek en ir F. W. Malsch werden
herdacht;
— voor het lidmaatschap bedankten: ir J. A. Eshuis, E. van Heek, mevrouw
E. van Heek-Koek, mejuffrouw B. Th. W. Blijdenstein, R. W. Ledeboer,
W. Leclerq, baronesse E. van Oldeneel tot Oldenzeel en mevrouw Feltkamp-Feld.
— als nieuwe leden traden toe: ir G. J. Geerling, ir J. v. d. Burg, ir Z. v. d.
Meer, H. L. van Kuilenburg, E. H. Krijger, J. C. M. v. Iersel, J. Noest en
Jhr mr W. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer;
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de in oktober 1967 door de ledenvergadering aangenomen nieuwe statuten werden bij Koninklijk Besluit van 9 april 1968 goedgekeurd;
bij acclamatie werd besloten het bestaan van de vereniging voort te zetten
voor de periode van 1 oktober 1968 tot en met 30 september 1997;
er werd een advieskommissie ingesteld, die het bestuur zal voorlichten
en adviseren inzake bospolitieke vraagstukken in binnen- en buitenland;
het beleid in deze zaken blijft een bestuursaangelegenheid; in deze kommissie namen op verzoek van het bestuur zitting de heren ir H. A. van
der Meiden, ir J. F. A. Molenaars en dr J. van Soest;
het bestuur was op uitnodiging van het Bosschap vertegenwoordigd op
een audiëntie bij de Minister van Financiën ter bepleiting van doeltreffende steun aan de partikuliere bosbouw; met name werd gepleit voor
een herziening van de zogenaamde bosbijd rageregeling: verhoging van
de bijdrage en vermindering van de degressie;
de redaktie voor het tijdschrift deelde mee, dat het in de bedoeling ligt
de reeds begonnen redaktionele artikelen met een progressief karakter
voort te zetten;
de studiekringkommissie deed mededeling van het ontvangen van twee
rapporten, opgesteld resp. door de „gespreksgroep afzet hout van groveden" en de „gespreksgroep aanpassing bestaande bossen aan de rekreatieve behoeften". Beide rapporten zullen in het tijdschrift worden gepubliceerd ;
de redaktiekommissie voor publikatïes deelde mee, najaar 1968 de verschijning van deel X, Bosbescherming te verwachten;
de Kaskommissie adviseerde tot decharge van de penningmeester voor
het gevoerde beleid over te gaan, hetgeen bij acclamatie geschiedde.
Uit de rekening van lasten en baten bleek een positief saldo van bijna
ƒ2.600. De balans per ultimo 1967 gaf een kapitaal van ruim ƒ16.000
te zien. Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn, is de financiële positie
van de vereniging gezond. In plaats van ir J. H. Wiersma, die als lid van
de Kaskommissie aftrad, werd benoemd ir J. J. Westra;
als voorlopige data voor de najaarsvergadering werden 10 en 11 oktober
1968 vastgesteld;
dr Th. C. Oudemans — weer ter vergadering aanwezig — gaf een uiteenzetting bij een kollektie wandelstokken door hem op zijn reizen
verzameld en bood de voorzitter een schotel aan vervaardigd uit het
hout van een eik die =t 20.000 jaar geleden ter plaatse van het Amsterdam-Rijnkanaal bedolven geraakt moet zijn;
er bleek duidelijke ongerustheid bij vele leden te bestaan over de plannen
om de Stichting Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" op te heffen
en het B.P.S. bij de Dienst van het Staatsbosbeheer onder te brengen,
zulks in het kader van de op handen zijnde concentratie en koördinatie
van het landbouwkundig onderzoek. Er werd besloten dat het bestuur
in een adres aan de Minister van Landbouw zal vragen te mogen worden
gehoord in deze voor de bosbouw zo belangrijke aangelegenheid.
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Aansluitend op de vergadering volgden inleidingen tot de exkursies op
16 mei 's middags en 17 mei van de heren ir M. van Daalen over het landgoed „Berkenheuvel" te Diever en ir F. W. Wessels, direkteur van de Maatschappij van Weldadigheid over de bezittingen van deze organisatie.
Het landgoed „Berkenheuvel" beslaat een oppervlakte van 1024 ha, waarvan 692 ha opgaand bos; het resterende deel omvat in hoofdzaak natuurterreinen. Tot 1960/1961 heeft de exploitatie een gering positief saldo opgeleverd, daarna is de exploitatie steeds verliesgevend geweest; ook in het
jaar 1966/1967 werd, ondanks een Bosbijdrage van rond ƒ15.000 nog een
verlies van bijna ƒ 16.000 geleden. Het halveren van de arbeidersbezetting
tot 4 man heeft het financiële getij niet kunnen doen keren. Illustratief voor
de gestegen kosten is de ontwikkeling in de hoogte van de waterschapslasten:
van ƒ621 In 1951, via ƒ 2.997 in 1961 tot ƒ7.647 in 1968, alles voor de gehele bezitting.
Ir Wessels hield in een bewogen betoog zijn toehoorders voor, dat het
direkte financiële belang ertoe kan leiden, dat de beheerders van het bos
alleen telers van hout worden. Het grondprincipe van de bosbouw moet
— aldus ir Wessels — blijven het leiden en niet de overheersing van de
natuur in de levensgemeenschap die het bos is. De nu 150-jarige Maatschappij
van Weldadigheid bezit te Frederiksoord en Vledder 1620 ha, waarvan:
800 ha bos, 620 ha kultuurgrond, 150 ha natuurterrein en 50 ha andere
terreinen.
Ondanks het feit, dat van 1957—1967 de arbeidskosten in de bosexploitatie op een vrijwel stabiel niveau gehandhaafd werden — door drastische
verlaging van het aantal arbeiders — daalden de opbrengsten uit de houtverkoop, zodanig, dat op de goede bosgronden waarover men hier beschikt,
toch sinds 1965 de bosexploitatie verlies ging opleveren. Ir Wessels had
evenwel een citaat voor de optimisten onder de partikuliere bosbouwers:
„door vol te houden bereikte ook de slak de ark".
Na een geanimeerde wandelende lunch in „Adelhof" vertrok het gezelschap per bus naar „Berkenheuvel" waar de heer en mevrouw van Daalen
ons langs diverse exkursieobjecten voerden. Berkenheuvel bestaat voor een
groot deel uit vroegere zandverstuivingen; de geaccidenteerdheid van het
terrein en de gevarieerde, vaak open begroeiing doet zeer aantrekkelijk aan.
Helaas is op vele gronden de potentiële houtproduktie zo laag, dat van een
sluitende exploitatie geen sprake kan zijn. Het werd duidelijk gemaakt aan
de hand van het beeld van opstanden en bodemprofielen, dat de herbebossingsverplichting in de Boswet, voor wat de arme gronden betreft, modifikatie behoeft. Het beeld van een door Brunchorstia aangetaste opstand van
Corsicaanse den toonde eens te meer aan, dat de Corsicaanse den in Drente
te zeer van strenge winters heeft te lijden.
Er waren ook meer bemoedigende bosbeelden op rijkere en meer vochthoudende grond, o.a. het zogenaamde van Tienhovenpark. De houtteelt zou
zich op deze bezitting aan de hand van een bodemklassifikatie moeten
concentreren op de betere gronden. De te arme gronden zouden zeer exten-
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sief als natuurterrein moeten worden behandeld. Dat ook op die arme gronden zeer hoge waterschapslasten e.d. drukken is een reden temeer tot verhoging van de Bosbijd rageregeling.
Op de terugweg naar Vledder bood de familie van Daalen thee aan in
het fraai gerestaureerde Schuitehuis te Diever.
Burgemeester van Julsingha van Vledder en de heer en mevrouw van
Daalen, waren de gasten van het bestuur tijdens de borrel en het diner in
„Adelhof". Ook de kommissie tot herziening van de statuten, die haar werk
zo grondig verrichtte, dat Koninklijke Goedkeuring zonder één wijziging
werd verkregen, was de gast van het bestuur. Helaas kon ir Wessels, die van
de voorbereiding van de exkursies zeer veel werk had gemaakt, niet aanwezig
zijn door ziekte. Eerst later bleek, dat de aanwezigheid van een auto met
kenteken AA van de Koninklijke Houtvesterijen de mare had rond doen
gaan, dat Z.K.H. Prins Claus de gast van de vereniging was, hetgeen in ieder
geval mede de aanwezigheid van de burgemeester van Vledder verklaarde
en voorts tot in Assen enige opschudding veroorzaakte. Helaas bleek de
nachtelijke temperatuur wat te laag voor de in de bungalow's van „Adelhof"
overnachtende deelnemers. De mededeling in de bungalow's, dat met Pasen
1969 aardgasverwarming aanwezig zou zijn, kon het ongerief nauwelijks
verzachten.
De volgende morgen was ir Wessels voldoende hersteld om de exkursie
in het zogenaamde „Sterrebos" te Frederiksoord te leiden.
Merendeels is de grond hier rijk en op vele plaatsen is mede door keileem
in de ondergrond een ruime vochtvoorziening gewaarborgd.
Een houtteeltkundig fraaie natuurlijke bezaaiing van douglas van 1958
onder 86-jarige overstaanders lokte diskussie uit over de verdere te nemen
verzorgingsmaatregelen. Teneinde de oogst over 5 a 10 jaar van zeer dun
hout te voorkomen, zou thans het stamtal drastisch moeten worden beperkt.
Zeer fraai was de groei van A bies grandis en Tsuga heterophylla geplant
in 1964 in een strooksgewijze kap van 55-jarige Japanse lariks. Naar de
huidige inzichten had met het hoogwaardige plantsoen met een lager aantal
planten per ha kunnen worden volstaan. Ook rees de vraag of strooksgewijze
menging van Abies en Tsuga oogsttechnisch wel verantwoord mag heten.
Geheel in overeenstemming met de inzichten van Oldenkamp c.s. was een
beplanting van voorjaar 1968 met Picea Omorica: plantsoen van topkwaliteit en in een aantal van ± 2500 per ha; de tussenplant van vul hout was
naar het oordeel van de „houttelers" overbodig; de „bosbouwers" dachten
daar anders over.
Imponerend was een 50-jarige lariksopstand op rijke, vochthoudende
grond met een gemiddelde produktie van ± 10 m per jaar per ha. De bedoeling was deze opstand voor zaaghoutproduktie te bestemmen.
In het Sterrebos wordt met behulp van uitkap een strooksgewijze kap
getracht een sterke afwisseling te krijgen in leeftijden en houtsoorten. Het
oog van de bosbouwer strelende bosbeelden kunnen daarmee worden ver3
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kregen. Deze beheersmethodiek is financieel niet de direkt gunstigste. Men
kan daarmee vrede hebben, indien de meerdere kosten gefourneerd kunnen
worden.
In hotel Frederiksoord bood ir Wessels namens de Maatschappij van Weldadigheid koffie aan. Daarna werd een kort bezoek onder leiding van de
direkteur ir Jurriaanse aan de „Gerard Adriaan van Swieten" Middelbare
Tuinbouwschool gebracht. Deze school die 150 leerlingen telt wordt geleid
door en is eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid. Naast vele
andere interessante objekten viel vooral op de uitgebreide rozenkollektie,
waarmee wordt getracht een sortiment te bepalen van soorten die geschikt
zijn voor het klimaat van het noorden van Nederland.
Na de lunch in „Adelhof" werd de middagexkursie weer onder leiding
van ir Wessels gehouden naar het landgoed „Boschoord", het grootste boskomplex van de Mij van Weldadigheid in Vledder.
Een levendige diskussie ontstond over de verjonging van groveden op
vochthoudende, maar chemisch arme grond. Weliswaar zou deze douglas
het waarschijnlijk nog wel doen en zelfs een hoger totaal produktie leveren
dan groveden, maar de kosten van herbebossing met groveden zijn aanzienlijk lager. Als de kas leeg is, is het waarschijnlijk toch wel noodzakelijk de
goedkopere en meer bedrijfszekere groveden te verkiezen boven de douglas.
Fraai waren de uitgebreide bebossingen van omstreeks 1955 van woeste
grond, hakhout en onvolwaardig bos met lariks, fijnspar, sitkaspar, douglas,
en A bies grandis. Fijnspar bleek opnieuw een voor Drente aantrekkelijke
houtsoort te zijn. De groepsgewijze aanplant en de hoge stamtallen per ha
zouden thans waarschijnlijk niet meer worden gekozen.
De secretaris, ir J. Sipkens.

