KORT VERSLAG VAN DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE
,"
VEREENiGING OP 28 EN 29 OCTOBER 1955
Algemene Ledenvergadering.
In de ochtenduren van de eerste dag werd in Hotel "de Wageningse
Berg" de algemene ledenvergadering gehouden; op deze bijeenkomst
werden een aantal besluiten genomen en door commissies en leden

mededelingen gedaan, die van belang zijn om te worden genoteerd.
I. Uit het verslag van de penningmeester over de stand der geldmiddelen van de Vereeniging bleek dat de inkomsten zich gunstig verhouden t.o.v. de uitgaven, waardoor een voordelig saldo van rond
f 600.- op de exploitatierekening kon worden verkregen.
De penningmeester schreef deze uitkomsten toe aan een tweetal
feiten:
a. Stijging van het aantal leden en donateurs.
b. Meer adverteerders in het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift.
Hij moedigde de leden aan in de toekomst op de ingeslagen weg
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door te gaan en mede te werken leden, donateurs en adverteerders
aan te werven.

2. De contributie voor de huisgënootleden werd met ingang van I Januari 1956 met f 1.- verhoogd eti' vastgesteld op f 6.-.
3. De Voorjaarsbijeenkomst in 1956 zal de deelnemers samen brengen
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in Kampen met een excursie naar de N.O. Polder. alwaar de weg . . .

en bosbeplantingen zullen worden bezocht.
Prof. Or G. Houtzagers zal aansluitend op de vele populieren-aanplantingen in deze 12e provincie in een voordracht een overzicht
~even van de stand van de populieren-selectie.
4. De Studiekring7.Çommissie heeft voor het volgende jaar twee onderwerpen op het programma staan en wel in de voorzomer een behandeling van het vraagstuk der bosarbeidsrationalisatie, ~ebracht door
een buiterllal)dse spreker en voor de periode november/december een
bespreking van de douglasteelt in al haar facetten. Deze onderwerpen
zullen alle in prae-adviezen worden besproken, welke tiidig tevoren
in het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift zullen worden gepubliceerd.

De secretaris-penningmeester van deze Commissie deed het verzoek

om de jaarcontributie ad f 2.50 in den vervolHe te betalen via' het Bestuur van de Vereeniging en dan zo mogelijk gelijktijdig met de verenigingscontributie.
5. ~ De verkiezingen van nieuwe leden in Bestuur en Commissies gaven
'. de volgende uitslagen:
In het Bestuur van de Vereeniging werd door periodiek aftreden
de niet-herkiesbare tweede voorzitter Ir G. A. Over dij kink vervangen door Or J. de Hoogh.
In de Redactie van het Tijdschrift werd herkozen het lid
P. J. Drost.
In de Studiekring-Commissie werd Ir F. W. Wessels wegens
periodiek aftreden vervangen door Ir H. Veenendaal.
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6. Hierna volgde een aantal meldenswaardige mededelingen door leden
uit wetenschap en praktijk.
Zo werden vertoond een aantal nieuwe bosbouw gereedschappen. die

speciaal betrekking hebben op de verzorging. van jonge opstanden,
waaronder de "Dauner" -verzorgingssikkel, de éénhandige verzorgingssikkeI, de verzorging sz eis van Schüler, de zware dunningsschaar
en de "Löwe"-snoeischaar.
Ook werd een regen-rug schort. speciaal gedacht voor plantwerkzaamheden bij gunstig regenachtig plantweer en welk kledingstuk bij een
lichte regen de arbeiders goed beschermt. onder de aandacht gebracht.
Eveneens een uitsleepkabel met patentsluiting.
Naast bespreking van de resultaten met de reeds bekende bestrijding
van buntgrassen met Natazout werd ook aandacht gevraagd voor een
gunstig verlopen proef betreffende het doen afsterven van heide in
jonge beplantingen met behulp van kalkstikstof.
Als nieuw grondbewerkingswerktuig werd de zware walsenhosploeg
aanbevolen, die in percelen met zware verwilderingen en bij aanwe~

zigheid van veel stobben goede resultaten oplevert. De grond wordt
oppervlakkig afgeschild, waarbij de vegetatie op ruggen komt te
liggen.
ODen bare Vergadering met behandeling van het onderwerp
"Herplantplicht van Houtopstanden".
Na de lunch werden de door drie inleiders uitgebrachte prae-adviezen
in een openbare bijeenkomst nader toegelicht en ter discussie gesteld.,
Een samenvattinÇl van de discussie en de door de leden der Vereeniging
aanQenomen resoluties, zijn in een afzonderlijke Bestuursmededeling in

dit Tijdschrift-nummer gepubliceerd.
Excursie naar de .,Sijsselt".
Op Zaterdagochtend 29 October werd onder leidinp van het lid Ir
T. F. van Oosten Slingeland een excursie qemaakt naar het bosbezit "de
Siisselt", eigendom van W. F. C. Graaf Bentinck en Waldeck Limpur".
Het onderwerp van deze excursie was "De verjonging- -na groveden" .
Ook in dit bosgebied heeft men de ervaring. dat de groei van de pijnboom in de tweede en derde generatie aanmerkelijk minder is dan die
van een eerste. Dit werd aanleiding aan de verjonging van het bos een
bodem verbetering in enige vorm te verbinden. VerjonHing van de eerste
generatie vindt o.m. plaats met douplas geplant op stroken onder scherm
van de oude dennen en bemest met beltvuil.
Na een tweede qeneratie groveden, die de veertigjariqe leeftiid nauwelijks haalt, worden de stobben gerooid en de qroeiplaats gedurende
enioe jaren voor landbouwvoorbouw benut. Gele lupine, rOÇJÇJe en haver
hlijken te kunnen worden verbouwd, waarbij serradella en stoppelknollen
komen als Hroenbemesters. Na drie of vier jaar 1andbouwvoorbouw wordt
een aemengde beplanting aangelegd. qemenÇjd ook in die zin, dat kruiden.
struiken en vulhout er een ruime plaats bij innemen.
Men meent 00 deze wijze de verhoonde voedselriikdom direct in ome
lnnn te krijÇjen. De overblijvende blauwe lupine speelt hierbij een grote rol.
\Vii zaaen achtereenvolgens een Çl'rovedennenbos van eerste ç:Ienera·
tie, ÇJe7aaid op heide, verÇJeleken met een tweede ÇJeneratie. aanaeleÇld
door planting in plantgaten. Werden vroeger meer eisende naaldhout-

