25 jaar Bosbouwproefstation "De Dorschkamp"
In het begin van oktober j.l. vierde het
Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" te Wageningen zijn
25-jarig jubileum met een aantal manifestaties die tot doel
hadden het verleden en het heden van het onderzoek,
maar ook de visie op de toekomst van "De Dorschkamp"
nader te belichten.
Op 3 oktober werd in de aula van de
Landbouwhogeschool een reeks voordrachten gehouden
over bosbouwkundig onderzoek. Ruim 200 deelnemers
luisterden na de opening door ir. A. Stoffels, voorzitter van
het bestuur van de Stichting Bosbouwproefstation, naar de
toespraken en lezingen van ir. J. Verkoren, directeur van
het Staatsbosbeheer, dr, G. D. Holmes, directeur van het
Engelse bosbouwproefstation, ir. G. Wansink, secretaris
van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
TNO, prof. drs. A. A. Kampfraath, hoogleraar in de
Industriële Bedrijfskunde aan de Landbouwhogeschool en
ir. J. F. Wolterson, directeur van het Bosbouwproefstation.
De lezingen*) werden onderbroken door de lunchpauze,
die op het Bosbouwproefstation werd doorgebracht. Het
gezelschap verdeelde zich al spoedig over de
verschillende ruimten, waar men aperitief en "lopende"
lunch kon gebruiken en tevens aandacht kon schenken
aan de bezichtiging van diverse zaken. In het
hoofdgebouw was een tentoonstelling ingericht van het
werk van "De Dorschkamp" in relatie tot de
bosbouwpraktijk. Kleurenfoto's, grafische voorstellingen,
demonstratiemateriaal "in natura", werktuigen etc. waren
gegroepeerd rond twee grote bosmaquettes en gaven met
deze een overzichtsbeeld van bosbouwkundige problemen
en het daaraan gewijde onderzoek. Op de kwekerij was
een korte rondwandeling uitgezet. Het geëxposeerde
leidde uiteraard tot vele vragen en discussie en er bleek
veel waardering voor te bestaan, 's Middags werd het
lezingenprogramma in de aula hervat en na afsluiting van
dit gedeelte was er een druk bezochte receptie, waar men
het bestuur en de directie van de Stichting
Bosbouwproefstation gelukwenste met het jubileum.

verkrijgbaar. Bij alle excursies en objecten waren twee
belangrijke dingen volkomen gelijk: het uitzonderlijk fraaie
weer en de buitengewone medewerking van de
verschillende autoriteiten, andere (onderzoek-)instanties
en beheerders. Vooral zonder dit laatste zouden de
excursies niet hebben kunnen slagen. Het
Bosbouwproefstation is daar bijzonder erkentelijk voor.
Aan het eind van de eerste excursiedag was er een
gezamenlijk diner in de omgeving van Wageningen,
waarbij door ir. S. Herweijer, directeur-generaal voor de
Landinrichting en de Visserijen, mr. B. van Vloten,
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, de heer S. Porte, loco-burgemeester van
Wageningen en ir. J. F. Wolterson, directeur van het
Bosbouwproefstation het woord werd gevoerd. Tijdens dit
diner werd aan de gemeente Wageningen symbolisch een
laanbeplanting aangeboden van nigra-populieren om de
goede betrekkingen met de gemeente te accentueren.
Tijdens de excursiedagen en ook op de 6e oktober
waren schoolkinderen uit Wageningen en omgeving in de
gelegenheid gesteld om het proefstation in klassikaal
verband te bezoeken. Ca. 1200 kinderen zijn bij de
tentoonstelling en over de kwekerij rondgeleid. Ook werd
op 6 en 7 oktober "open huis" gehouden, waardoor
Wageningen en andere belangstellenden de kans hadden '
kennis te maken met de activiteiten van "De Dorschkamp".
Er is druk gebruik van gemaakt.
Na een marathonweek van jubileumactiviteiten konden
de medewerkers van het Bosbouwproefstation met enige
voldoening constateren dat het de moeite waard was
geweest. De contacten met de praktijk en
belangstellenden in het algemeen vormden gedurende
deze week een bijzonder plezierige ervaring.
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Aan de deelnemers werd een boek aangeboden dat ter
gelegenheid van het jubileum werd geschreven door ir.
J. F. Wolterson. Dit werk, "Bosbouwkundig onderzoek in
Nederland", geeft behalve een historisch overzicht ook
een beeld van de huidige stand van zaken en een visie op
toekomstige ontwikkelingen. Voor geïnteresseerden is het
nog in beperkte mate (gratis) verkrijgbaar bij het
Bosbouwproefstation, Bosrandweg 20 te Wageningen.
Op 4 en 5 oktober werden excursies gehouden. Ca. 120
deelnemers begaven zich naar Noord-Brabant en Limburg,
85 naar Noord-Holland en 80 naar de Veluwe en Oosteljjk
Flevoland. Elders in dit blad vindt men de
excursieversiagen. De tijdens de excursies uitgereikte
gids, die een uitvoerige beschouwing geeft over het
onderzoek en de resultaten van de verschillende
excursie-objecten, is eveneens nog in een beperkt aantal
') De tekst van de lezingen is hierna in extenso afgedrukt.

Het inrichten van de tentoonstelling.
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