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Bijdragen en mededelingen van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren
I N M E M O R I A M M R . P . ) . I. E N G E L S
O p 23 augustus hoorden wij het droeve bericht, dat M r . P. J. I. Engels
door een ongeval om het leven was gekomen. Ongeveer anderhalf jaar
geleden was hij bij het Bosschap als adjunct-secretaris in dienst getreden,
In deze tijd heeft hij zich de sympathie verworven van hen, die met hem
samenwerkten.
Zijn werk had vooral betrekking op de sociale zaken en de brandweeraangelegenheden. In de Hoofdafdeling Sociale Zaken heb ik vrij nauw
met Engels mogen samenwerken. Het trof mij steeds, dat hij zijn werk
met veel liefde en ijver deed. Zijn gevoel voor orde en nauwkeurigheid
en zijn helder juridisch inzicht maakten hem bovendien uitermate geschikt voor zijn taak.
W i j zullen steeds een goede herinnering aan Engels behouden. God
trooste zijn ouders en verwanten en geve hun kracht om het zware verlies te dragen.
J. W . Bax.

DE

VOORLICHTINGSRAAD

In de bij besluit van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 12 juni 1958 ingestelde Voorlopige Landelijke Bosbouwvoorlichtingsraad, reeds aangekondigd in 'het N. B, Tijdschrift 30 (7)
1958 (223), werden de heren van Aalst, Hendrikx, Hudig en Timmermans op voorstel van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
voorgedragen en benoemd.

B O S B O U W D A G 1958
O p 29 augustus werd in de houtvesterij Breda van het Staatsbosbeheer
de jaarlijkse bosbouwdag van onze vereniging gehouden. De voorzitter,
dr. J. W . Hudig, verwelkomde het gezelschap, in het bijzonder de
gasten de heer en mevrouw ten Bruggencate en de heer jhr. mr. D. A.
W . van Tets van Goudriaan, voorzitter van het Bosschap, hield de heer
ten Bruggencate een korte inleiding over de geschiedenis van het Liesbos
en de doelstelling van het bosbeheer in deze boswachterij.
Het Liesbos behoorde met andere gronden en bossen van oudsher aan
de heren van Breda en kwam als zodanig in de 15e eeuw in het bezit van
het geslacht Nassau. N a de Franse Revolutie werden de gronden Staatsdomein. Het Liesbos is sinds onheuglijke tijden een loofhout-bos geweest.
In de 18e en 19e eeuw liet het beheer veel te wensen over, doch in 1889
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veranderde dit, toen de houtvester A. J. van Schermbeek hiermede werd
belast. Tijdens de excursie bleek dat zeer duidelijk. In grote lijnen is het
door hem gevolgde beleid nog steeds de basis van het thans gevoerde
beheer.
V a n de 225 'ha die het Liesbos groot is, wordt ongeveer 100 ha voor
duurzame eikenteelt gebruikt. Hierdoor is dit bos waarschijnlijk het grootste aaneengesloten eikencomplex van ons land. Het middengedeelte, dat
enige meters lager is g 'egen dan de randen en dus een kom vormt, is bij
uitstek -geschikt voor eikenteelt, omdat hier een goede zavelgrond is gelegen, die sinds honderden jaren voor bosbouw is gebruikt.
Tijdens de excursie bleek, dat door van Schermbeek verschillende houtsoorten als onderbeplanting werden gebruikt, en wel beuk, haagbeuk,
tamme kastanje en zilverden. De beuk bleek het verreweg het beste te
hebbeii gedaan. N a de oorlog zijn weer proeven genomen, met andere
houtsoorten, onder andere fijnspar. Voorts bleek, dat bij sterkere dunning van 20 tot 60-jarige eikenopstanden, de aanwas Belangrijk was toegenomen. De heer ten Bruggencate adviseerde daarom de eikenopstand
behoorlijk te .dunnen, vooral geducende de tijd, dat] de doorsnede op
borsthoogte nog geen 15 cm .bedraagt. Gedurende die tijd brengt het hout
nog behoorlijk wat op. Daarna wordt dit minder, totdat de eik een zaaghoutdikte heeft bereikt.
- ; {•
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Interessant was een zeer goede lariksopstand, daterende uit 1900. In
1900 was beplant met Inl. eik, Am. eik, els, berk, zilverden, fijnspar en
enige lariksen. Omdat de lariks het veel beter heeft gedaan dan de andere houtsoorten, is thans uitsluitend een lariksopstand overgebleven met
een houtmassa van 250 m 3 per ha.
|
Des namiddags werd een bezoek gebracht aan de boswachterij Chaam.
Deze .boswachterij heeft een geheel ander karakter, omdat de gronden
hiervan hoofdzakelijk heidegronden waren. De voornaamste houtsoort is
groveden: daarnaast komen ook opstanden van douglas en andere naaldhoutsoorten voor. Z o werd een douglas-opstand bezocht, waar een dunning sproef wordt genomen: één perceel met matige 'dunning, één met
flinke 'dunning en een met een sterke dunning.
{
D e aanwas in het perceel met flinke dunning was net grootst, terwijl
de vooropbrengsten uiteraard ook hoger waren geweest dan in het perceel, waarin matig werd gedund. D e aanwas in deze percelen was achtereenvolgens 14 en 13 m 3 per jaar. Het perceel waar zeer sterk was gedund,
bleef in aanwas belangrijk achter, waarbij moet worden aangetekend dat
dit mede een ;gevolg was van stormschade in het proefperk. Deze stormschade kan worden toegeschreven aan de sterke dunning, maar wellicht
speelt hierbij ook de hogere grondwaterstand een rol, gezien het enigszins hellend terrein.
Een Abies grandis-opstand, die werd bezocht, gaf een jaarlijkse aanwas van 18 m 3 te zien. In de grovedennen-op standen was in het verleden veel onderplant met Amerikaanse eik. Dit levert grote moeilijkheden
op na de veiling of lichting van de opstand als opnieuw moet worden
ingeplant, bijvoorbeeld met douglas. Sinds kort wordt de Amerikaanse
eik dan ook bestreden met groeistoffen en wel met 2-4-5-T-ester. De
resultaten zijn tot dusver goed. De Amerikaanse eik gaat weliswaar niet
geheel te gronde, doch krijgt wel een enorme terugslag in de groei.

