H. van Medenbach de Rooij, in de Werkgroep Public Relations van het Bosschap
B. van Vloten, in de Bosbouw Voorlichtingsraad
Diversen
- Het Nationaal Centrum voor Bos, Natuur en
Landschap kreeg in 1978 de definitieve stichtingsvorm. De Stichting zal worden gehuisvest in Huis
Groeneveld te Baarn (eigendom van het Staatsbosbeheer).
- Publikatie. Op initiatief van het Bestuur is gestart
met de activiteiten voor de herziene, derde druk van
het boek Bosbescherming, onder leiding van G. Hellinga.
- Excursie Duitsland. De in 1977 voorgenomen
excursie naar Duitsland heeft plaatsgevonden op 31
mei, 1 en 2 juni 1978. Verslag hierover zal in 1979
worden gepubliceerd in het Bosbouwlijdschrift.
De 52e voorjaarsbijeenkomst
De 52e voorjaarsvergadering werd bijgewoond door
104 leden. De vergadering werd gehouden op 21
april 1978 in het Kröller Muller Museum op de Hoge
Veluwe, onder het thema "Is ons bos natuurlijk".

De inleidingen werden verzorgd door V. Westhoff,
hoogleraar Plantkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, H. van der Lans, lid van de werkgroep Kritisch Bosbeheer en A. J. van der Poel, directeur van "De Dorschkamp".
De aansluitende discussie vond plaats onder leiding van A. van Maaren. Het verslag over de bijeenkomst is opgenomen in het juni nr. 6/78 van het tijdschrift.
De 54e najaarsbijeenkomst
De 54e najaarsvergadering werd gehouden op 8 november 1978 te Ugchelen in aanwezigheid van 130
leden. Het thema van deze bijeenkomst was "Wat is
er terechtgekomen van de herbebossing van stormvlakten, mede in relatie tot de oorspronkelijke gedachten over de aanpak hiervoor? Welke systemen
zijn gehanteerd en welke ervaringen zijn er opgedaan?"
De inleiders waren G. van Tol ("De Dorschkamp")
en H. Verheul (Staatsbosbeheer). Het verslag over
de bijeenkomst is gepubliceerd in het gecombineerde november/december nummer 11/12 van het tijdschrift.
J. L. Volmuller, secretaris.

Boekbespreking

Untersuchungen zur Bestandesbegründung der
Douglasie.

voedingsstoffenvoorziening
van douglas.

op de

vorstresistentie

J. Bo Larsen, D. Muhle en H. Lohbeck

Evenals in Nederland is ook in Duitsland de douglas
van veel belang voor de bosbouw. De uitvalpercentages bij de aanleg zijn echter in het algemeen hoger
dan bij de meeste andere houtsoorten. Onderzoek
naar de problemen die optreden bij de aanleg worden daarom in Duitsland zeer belangrijk geacht. In
deze uitgave van de Universiteit van Göttingen wordt
een drietal aspecten uitgebreid behandeld, namelijk
de vorstreslstentie, de teelt van plantsoen in containers en het gebruik van verdampingwerende middelen.

De problemen die bij de aanleg van douglascultures optreden worden voor een deel toegeschreven
aan vorstschade. (Dit lijkt me niet geheel juist; in de
publikatie wordt geconstateerd dat deze problemen
zich vooral voordoen op grote kap- of stormvlakten.
Zowel in Nederland als in Duitsland blijken ze bij voldoende zijbeschutting nauwelijks op te treden. In
Nederland is echter gebleken dat het niet de directe
invloed van de vorst, maar de ongecompenseerde
verdamping bij zonnig winterweer is die de conditie
van de planten zeer snel verslechtert.) Twee mogelijkheden om vorstschade in de boomkwekerij en op
de cultuurvlakte te beperken zijn daarbij in klimaatkamers onderzocht, namelijk de invloed van de voedingsstoffenvoorziening en de invloed van de herkomst op de vorstresistentie.

1 De vorstresistentie van 60 verschillende
douglasherkomsten en de invloed van de

De invloed van stikstof, fosfaat, kalium en borium
op de vorstresistentie werd onderzocht aan vierjarige planten. Een normale stikstof- en een goede ka-
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