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INSTELLING BOSBOUWPROEFSTATION T.N.O.
Overgenomen uit

T.N.O.~Nieuws

van October 1917.

,
Sinds geruime tijd werden voorbereidende werkzaamheden voor het
totstandbrengen van een Bosbouwproefstation T.N.O, verricht door een
daartoe ingestelde commissie in samenwerking met Or Ir H. van V I oten, die in verband met de "bemoeiingen terzake bij de Organisatie

-

T.N.O. in dienst getreden was. Oeze voorbereiding vond op 25 September 1947 haar bekroning door de insfelling van het Proefstation met
'medewerking van alle betrokken instanties,
Aangezien een, voorgestelde wijziging' in de statuten van de Landbouworganisatie T.N.O., welke er in zou voorzien dat het Proefstation
onder deze Organisatie zou komen te ressorteren, haar beslag nog niet
. gekregen had, geschiedde de instelling door de Centrale Organisatie
T.N.O. bij monde van haar voorzitter, Prof. Or H. R. Kr u y t, in
een bijeenkomst, waarin tevens het Bestuur werd geïnstalleerd. Prof.

Kr uy t sprak er zijn vreugde over uit, dat dit proefstation thans tot
stand gekomen is en dat het bosbouwkundig onderzoek, dat voor ons
land met zijn relatief gerïnge houtproductie van ZO groot belang is, thans
in samenwerking met andere instanties krachtiger ter hand genomen kan
worden. " '
,
Het Bestuur ging vervolgens in vergadering over en constitueerde zich
als volgt: Prof. Or O. de V r i e s, voorzitter, Or J. A. van St e ij n,
onder-voorzitter, en Jhr W. H. de Be a ufo r t, Or G. Hou t zag ers
en Prof. Ir J. H. J a g erG cri i n g s, leden. Het secretariaat wordt
waargenomen door de Secretaris der Landbouworganisatie T.N.a .. Ir
J. H. M. Zeguers.
's Middags hield het Bestuur in het gebouw van het Proefstation,
.. d" Dorschkamp" te Wageningen, een bijeenkomst met vertegenwoordigers van enkele instanties, waarmede het Proefstation ten nauwste zal
hebben samen te werken. Daarbij werd de plaats geschetst, die~het Proefstation hoopt in te nemen bij het onderzoekingswerk op bosbouw kundig
gebied en in het Wageningse toegepast-wetenschappelijke milieu, en
over en weer kwam de goede wil tot samenwerking in het belang van
de Nederlandse bosbouw tot uiting,
Vervolgens werd een kijkje genomen in het gebouw, dat, thans als
proefstation wordt ingericht en waarover voor dit doel de béschikking
werd verkregen door een bijzonder op prijs gestelde samenwerking met
het Staatsbosbeheer. Ook werd het ruim 70 ha grote terrein bezichtigd,
dat eveneens dpor die Dienst als proefterrein beschikbaar werd gêsteld.
Bij de aankoop van geböuw en terrein door het Staatsbosbeheer hebben
de vorige eigenaren, de Heer en Mevrouw P abs t • B rin k, een
buitengewone en hoo!)' gewaardeerde medewerking betoond uit sym-,
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pathie met de bedoeling. hun bezitting voor de werkzaamheden van het
Bosbouwproefstation te bestemmen.
Onz~ 6-Correspondent schrijft:

.

.

Hoe voelt een stadse séh~ijver ;ich. ~an~eer,hi) op wed' naar zijn be...
stemming eekhoorns met rossige pluimstaarten als sierlijke herauten voor
zich uit ziet huppelen.' en wanneer vlaamse gaaien~ eksters en groene
spechten alle schijn. aannemen. door zijn komst blij te worden! verrast?

L

Wel. dan vergeet de man prompt alle bekommernis - de belasting en
zijn glimmende pakje. ja zelfs de ontrouw van Anneliesje - en' hij is
alleen maar gelukkig om de zon en de wind en de kleuren van het bos.
Zo ongeveer was mijn gang naar "de Dorschkamp". waar het Bosbouwproefstation T.N.O. vaste voet gekregen heeft. En na' deze opgang
viel het bereikte doel niet'tegen. Het huis ligt zo mooi op de Wageningse
Berg en biedt zulke wijde vergezichten. dat elk Hollands ogenpaar zich
er aan verlustigen zal. Johan. de jonge conCierge vol ambitie. heeft
mij het huis n'ader laten bekijken: de directeurskamer met het grandiose
uitzicht. de ruimten voor administratie en bibliotheek. de laboratoria voor '
botanisch en voor grond-onderzoek. dF kamers voor de medewerkers. de
kepken-werkplaats (met een prachtcollectieambachtentegels langs de
wanden). en ook de plezierige conciergewoning. waarin binnenkort een

meiskedièp uit Drenthe haar blijde inkbmst houden zal. En tenslotte.
toen de Dir,ecteur gekomen was. verdaagden wij samen in een, welbe--

haaglijk zitje en praatten 'over het werk. dat hier beginnen g'aat.
Dit werk. dat zo dringend nodig is in ons land met ;ijn geringe bosproductie. in onze wereld met houtgebrek. Dit werk. dat zich richten
op vermeerdering van zijn
zal op beveiliging van het voorhanden bos
opbrengst. Dit werk. dat onderzoekingen zal omvatten op het eigen
proefterrein en elders. in samenwerking m,et het Staatsbosbeheer en. met

en

particulieren; veredelingsproeven. Dit werk. dat zal worden verricht in

nauwe samenhang met dat van het I.T.B.O.N .. van de aJdeling Hout
van het C.lM.O .. ;van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
van de Landbouwhogeschool..
Toen de tijd van vertrekken naderde. reed de auto mij rond het werkterrein van het nieuwe Proefstation. Hel 'was mijn afscheid tJan een
mooie. blijde wereld: een wereld. waarvan Natuur de sfeer bepaalt en
waar mensen

zic~

,opmaken tot nieuwe arbeid van bescherming en van

opbouw.
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