DE 37ste VOORJAARSBIJEENKOMST OP 24 EN 25 MEI 1963
IN DE NIEUWE POLDERS
Zes jaren geleden bracht onze vereniging een bezoek aan de Noordoostpolder. De snelle ontwikkeling van dit gebied, alsmede de inmiddels in de
polder Oostelijk-Flevoland reeds tot stand gekomen ontginningen en bebossingen deden thans besluiten tot een nieuw bezoek aan de landaanwinningen
in het IJselmeer-gebied.
Op vrijdagmiddag 24 mei werd een excursie gemaakt in de nieuwe polder,
waarbij een goede indruk kon worden verkregen van de moeilijke omstandigheden, maar ook van de grootse aanpak van dit pioniersgebied. Daarna
bood op 25 mei de tweede excursie gelegenheid om in de Noordoostpolder
waar te nemen welke grote metamorphose een dergelijke ingepolderde steppe
in eigenlijk slechts een klein aantal jaren kan ondergaan.
Op deze voorjaarsbijeenkomst werd begonnen met een tijd voor de begroeting en een algemene ledenvergadering in de cantine van het arbeiderskamp te Dronten. Deze ruimte werd ons welwillend beschikbaar gesteld door
de Directie van de Rijksdienst IJselmeerpolders, welke directie het gezelschap een lunch aanbood in het kamp. De bijeenkomst werd op beide dagen
volledig bijgewoond door ir B. Prummel, als vertegenwoordiger van de Rijksdienst IJselmeerpolders, met zijn echtgenote.
Uit de algemene ledenvergadering, geleid door de vicevoorzitter ir A.
Stoffels, zijn de volgende feiten te vermelden:
— in de nieuwe notulen-commissie werden benoemd: R. C. Hudig, ir. C.
Tutein Nolthenius en ir J. H. Wiersma;
— de eerstvolgende studiekringbijeenkomst zal vermoedelijk worden gehouden op 14 of 21 februari 1964 te Utrecht en gewijd zijn aan het
onderwerp „Ziekten en plagen in de Nederlandse bosbouw";
— de contributie voor het lidmaatschap van de Studiekring zal per 1 januari
1964 worden verhoogd tot ƒ 3,50 per jaar;
— er zal binnenkort een nieuwe aflevering van het bosbouw-zakboekje verschijnen, waarin onder andere een nieuwe adreslijst en gegevens van de
nieuwe boswet worden opgenomen;
— de redactie-commissie voor publicaties beraadt zich voorts omtrent de
mogelijkheid een nieuwe uitgave over bosbescherming als rubriek in het
bosbouw-tijdschrift op te nemen, daar de uitgave als boekwerk waarschijnlijk te kostbaar zou worden; later kunnen deze rubriek-mededelingen dan in de vorm van overdrukken worden gebundeld in ringbanden,
waardoor kan worden bereikt, dat herziene bladzijden kunnen worden
vervangen;
— er wordt gewerkt aan een herziene uitgave van het boekje „Forestry in
the Netherlands";
— de rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1962 werd
goedgekeurd;
— de vergadering keurde de balans per 31 december 1962 en de begroting
voor 1963 goed;
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— in plaats van ir P. H. M. Tromp werd tot lid van de kascommissie benoemd ir P. C. van de Weerd, zodat de kascommissie is samengesteld
uit de leden ir H. van Medenbach de Rooy, ir J. T. M. Broekhuizen en
ir P. C. van de Weerd;
— tot voorzitter van het bestuur van de vereniging werd dr H. van Vloten
gekozen;
— het bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken een buitenlandse reis te
organiseren, los van de normale voorjaars- en najaarsbijeenkomsten.
Na afloop van de vergadering werd door de bosbouwconsulent bij de
Directie IJselmeerpolders, ir J. L. F. Overbeek een inleiding gehouden over
de aanleg en de behandeling van de boscomplexen in de polder Oostelijk
Flevoland en de Noordoostpolder. Daarna werden door ir H. A. van der
Meiden de bijzonderheden belicht van de populierenteelt in de polders, mede
in verband met de vele optredende ziekteverschijnselen.
Op de excursie in Oostelijk Flevoland toonde ir Overbeek het gezelschap
een éénzijdige greppelfrees in actie, die kans zag de greppels in een beplanting nauwkeurig te zuiveren en zowel de beplanting als de onachtzame toeschouwer te bedekken met een zachte modderdeken. Er werd voorts door
het boscomplex in het oosten van de polder een lange tocht op platte wagens
gemaakt, waarbij men een goed overzicht verkreeg van onmetelijke 4- k
5-jarige populieren-beplantingen, van verschillende cultivars, gesnoeid en
nog niet gesnoeid, het vulhout van els al dan niet getopt; bijzonder fraai was
de ontwikkeling van de Oxford. Opvallend, dat de populier zich in deze
polders zelfs op hogere en drogere zandkoppen als een ware pionier gedraagt.
Voorts waren er ook een aantal percelen met es, geplant als halfheester, en
met fijnspar, die in 1962 met Simazin waren behandeld.
Ook werd er een wandeling gemaakt door de zeer interessante populierensoortenproef, waarbij door het Bosbouwproefstation bij ieder proefperk de
naam van de cultivar en de gemiddelde diameter en hoogte waren aangegeven. Helaas vertoonden enige cultivars, zoals I 214 en Serotina erecta een
ernstige aantasting door Marssonina.
Als laatste object werd de kwekerij bezocht, waar ook verscheidene
machines werden getoond, die een goede indruk gaven van de ver doorgevoerde mechanisatie; dit waren een plantmachine, een verspeenmachine, een
plantsoen-rooimachine, een trekker met aanbouwapparaat voor schoffelen,
cultivator-bewerking of aanaarden.
Tussendoor werd in het bos een kopje thee geserveerd, aangeboden door
het Staatsbosbeheer.
Na afloop werd per bus teruggereden naar Dronten, vanwaar, een ieder
zich spoedde naar hotel van Gijtenbeek in Zwolle, alwaar borrel en diner
in een goede stemming werden genoten.
Tot slot van de avond werd door de heer G. D. van der Heide, hoofd van
de Afdeling Archeologisch Onderzoek van de Rijksdienst voor de IJselmeerpolders een bijzonder boeiende lezing met lichtbeelden gehouden over al datgene wat aan scheepsresten bij de drooglegging werd gevonden van Viking
schepen tot ijzeren schoeners. Daarbij bleek, dat bodemprofiel en scheepsvondsten elkaar vaak aardig kunnen completeren ten aanzien van de datering.
De Noordoostpolder, die op zaterdagmorgen werd bezocht, bood — mede
dank zij het prachtige weer — een bijzonder aantrekkelijk landschappelijk
effect, waarin de grote afwisseling opvalt. Men waant zich er in de Betuwe
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met bloeiende boomgaarden en Serotina-populieren op de achtergrond, weer
later in Drentse Pinus-bebossing, dan weer in het Westland met glascultuur,
even later op Noord-Beveland met immense groene lakens van pas gekiemde
vlasakkers en tenslotte i n . . . de polder met ruime vergezichten over een
graslandgebied. Daarin ontwikkelt zich Emmeloord als een stedelijk centrum
van frisse ondernemingslust en moderne smaak, waar vanwege het gemeentebestuur een kopje koffie aan het gezelschap werd aangeboden, waarbij de
loco-burgemeester, de heer de Feyter, en als wethouder, de heer van de
Noord, gastheren waren.
In de omgeving werd de snoei en de dunning getoond van een populierenwegbeplanting, waarbij het takhout werd „ver-chipt" door een Finse machine
op een 50 pk trekker. Dit materiaal is wellicht — althans zonder blad —
verwerkbaar voor de vezelplaat-industrie en in ieder geval is aldus de vlotte
ruiming van takhout tot 15 cm diameter een groot voordeel. De dunning
"geschiedde met een motorzaag van het merk Mac Culloch. De snoei, die bij
voorkeur in juni-juli wordt uitgevoerd, geschiedde met de beitel op een stok,
die vanaf de grond met een houten hamer omhoog werd geslagen. Snoei van
dunnere, lage takken werd ook met een mes, klein zaagje of grote snoeischaar
uitgevoerd.
De oudste populieren-beplantingen van de polder zijn nu reeds 19 jaar
oud. Ten westen van het voormalige eiland Schokland werd helaas geconstateerd, dat bepaalde wegbeplantingen zéér slecht zijn en afsterven. Dit vindt
zijn oorzaak in aantasting door Marssonina, vooral van de Serotina erecta,
welke cultivar wij (O Nomenclatuur) blijkbaar nog steeds geen regenerata
mogen noemen.
Aan het einde van de morgen werd een wandeling gemaakt door het populieren-soortenproefveld bij het kamp „de Voorst", alwaar Voorlopig de ontwikkeling van de cultivars met „balsem-bloed", zoals de Geneva, de Rochester en de Androscoggin wel favoriet is.
Daar werd ook de uitsleep van populieren-dunningshout door „Unimog"
met sleepkabel gedemonstreerd.
De bijeenkomst werd besloten met een lunch in het vacantie-centrum „de
Voorst", alwaar de voorzitter dank bracht aan de organisatoren van de
excursies en aan degenen, die hierbij assisteneerden: de hoofdassistenten
P. Kelder, G. P. Leenders, W. Roos en A. Greveling.
Ir A. A. C. van Leeuwen,
Secretaris.

