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Mededelingen van de
N ederlandsche Boschbou W Vereeniging
ADRESWIJZIGINGEN
Ir J. Koenraadt van Maarheeze naar Paramaribo, Suriname, Plantage
"De Morgenstond".
Ir J. Th. Overbeek van Assen naar Breda, Ginnekenweg 44 ..
Ir G. A. M. Prick te Venlo van Waldeck Pyrmontstraat naar Vleesstraat 39 A.
PROGRAMMA
van de 21 e Wetenschappelijke Cursus van de
N ederlandsche Boschbouw Vereeniging
op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 September 1953 te Wageningen

Vrijdag 18 September.
14.00-14.45 uur: Voordracht door Mr G. van Setten over: Het Bosschap en de Overheid.
14.45-15.30 uur: Voordracht door Mr S. J. Halbertsma over: Het Bosschap en de particuliere bosbouw.
15.30-16.00 uur: Pauze.
16.00-17.30 uur: Discussie.
uur: Diner in hotel Nol in 't Bosch.
18.30
uur: Algemene Vergadering in hotel Nol in 't Bosch.
20.00
uur: Lichtbeelden over de bosbouw in Amerika, met een
22.00
toelichtend woord, gesproken door Ir P. de Fremery.
Agenda.
\. Opening.
2. Verslag van de Notulen-Commissie.
3. Ingekomen stukken en mededelingen van de Voorzitter.
4. Vaststelling jaarverslag over 1952 (opgenomen in het Septembernummer van het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift).
5. Verslag van de Kascommissie over 1952.
6. Benoeming Kascommissie voor 1953.

7. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen der Vereniging,
het van Schermbeekfonds en het Tijdschrift.
8. Vaststelling begroting voor 1954.
9. Vaststelling contributie voor 1954.
10. Bespreking plaats en tijd van de Voorjaarsbijeenkomst.
11. Mededelingen van Commissies.
12. Mededelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap en praktijk.
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13. Verkiezing in de vacature door het periodiek aftreden van de heer
Or H. 'van Vloten in de redactie (stelt zich herkiesbaar).
,Het Bestuur stelt candidaat:

1. Or H. van Vloten
2. Ir C. P. van Goor
14. Verkiezing in de vacature door het periodiek aftreden van de heer.
Ir J. F. Smit in het Bestuur (niet herkiesbaar).
Het Bestuur stelt candidaat:
I. Ir J. H. van Tuil
2. Ir A. J. Tenkink.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
Zaterdag 19 September.
9.00-10.00 uur: Or J. de Hoogh: Bosbouwvoorlichting in de Ver;
enigde Staten.
10.00-10.30 uur: Discussie.
10.30-11.30 uur: Ir W. E. Meyerink : Bosbeheer in de Verenigde Sta_
ten.
.
11.30-12.00 uur: Discussie.
12.00
uur: Sluiting van de v.,r etenschappelijke Cursus.
Punten voor de orga.nisatie.
1. Voordrachten worden gehouden in het Laboratorium voor Landmeetkunde der Landbouwhogeschool.
2. Diner en Algemene Vergadering worden gehouden in hotel Nol in 't
Bosch.
3. Kosten voor het diner: f 6.00 indo bediening. Kosten voor logies met
ontbijt in hotel Nol in 't Bosch: éénpersoonskamer f 6.50 indo bediening : tweepersoonskamer f 5.50 incl. bediening.
4. De inschrijving tot deelneming wordt voor 8 September ingewacht Indien bij verhindering niet voor 15 September hiervan is kennis gegeven
is men verplicht de kosten voor de bestelde maaltijden en/of logies te
betalen.

5. Men gelieve geen verschuldigde gelden vooraf te storten.
De Secretaris van de
Nederlandsche Boschb~uw Vereeniging,
Ir P. H. M. TROMP.

,'

JAARVERSLAG VAN DE NEOERLANOSCHE BOSCHBOUW
VEREENIGING OVER HET JAAR 1952.

Leden: Door overlijden ontvielen ons 3 leden; hun namen zijn:

J. van Heek-ter Horst te Enschede
A. J. R. Willinge Prins te Oldeberkoop
Ir J. Boekestein te Vaassen.
Een 7-tal leden bedankten als lid, terwijl 5 personen als lid werden
ingeschreven.
De nieuwe leden zijn:

Ir J. Luitjes te Apeldoorn
Ir J. J. Mooy te Apeldoorn
Ir J. Th, Overbeek te Voorthuizen
Mevr. P. C. M. Overdijkink-Spaan te Voorthuizen
Drs V. Timmermans te Waalwijk.
Het ledental bedroeg, op 31 December van het verenigingsjaar 226
leden. waarbij nog een 21-tal donateurs kan worden genoemd.
Het aantal leden en donateurs bedroeg in de laatste 5 jaren:
253 in 1948
254 in 1949
246 in 1950
251 in 1951
247 in 1952

Contributies. Het lidmaatschapsgeld, ten bedrage van f 17.50. bleef
ongewijzigd. De leden ontvangen hiervoor tevens het Nederlandsch
Boschbouw Tijdschrift.
Bestuur: Het Bestuur van de Vereeniging was tot de Algemene Ledenvergadering tijdens de Najaarsbijeenkomst als volgt samengesteld:
G. Gerbrandà, Voorzitter
Ir P. H. M. Tromp, Secretaris
Ir J. F. Smit, Penningmeester
Ir G. A. Overdijkink. Ondervoorzitter
Ir E. Reinders, 2e Secretaris
Op de vergadering trad de Voorzitter af en zijn plaats werd ingenomen
door Prof. Or G. Houtzagers.
Tijdschrift. Op het Tijdschrift hebben zich 307 personen geabonneerd:
het aantal abonnementen in de laatste 5 jaren bedroeg: 321, 378, 421,
307 en 307.
De Redactie wijzigde zich, daar het periodiek aftredende lid. de heer
P. Boodt. zich niet herkiesbaar stelde. De vergadering wees voor deze
vacature de heer Ir A. J. Grandjean aan, zodat het college thans, als
volgt is samengesteld:
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Or H. van Vloten. Voorzitter
Ir F. W. Burger. Secretaris
P. J. Drost
}
Leden
Ir J. van Soest
Ir A. J. Grandjean
.

Voorjaarsbijeenkomst. Op 9 en 10 Mei werden deze dagen op de
. Veluwe georganiseerd. met als centrum. het Hotel .. Bos en Héi" nabij het
Uddelermeer. De excursies op beide dagen voerden naar bezittingen van
de Staat; op Vrijdagmiddag' werd de boswachterij "Garderen" bezocht
en Zaterdag voerde Houtvester W essels het gezelschap naar het "Speulder- en Sprielderbos".
Op Vrijdagochtend werd een oriënterende. bespreking over een op te
richten Studiekring gehouden. waarbij een groot aantal leden door aanwezigheid blijk gaf van belangstelling voor deze gedachte.
Op de Algemene Ledenvergadering. welke Vrijdagavond plaats vond.
werd dan ook met algemene stemmen aan het Bestuur machtiging gegeven om naar eigen inzichten te handelen, opdat een Studiekring kan

worden opgericht.

Excursie naar Denemarken. In de Juni-maand werd door een 30-tal
leden een bezoek gebracht aan Denemarken. welke reis werd ondernomen
op uitnodiging van de Deense collega bosbouwers. In een uitvoerig artikel in het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift. van de hand van A.
J. Grandjean. is over deze interessante reis verslag uitgebracht.
Najaarsbijeenkomst. Twee dagen, waarop genoten kon ,worden van
het landschap in de Achterhoek. werden gevuld met excursies langs het
Twenthe Kanaal op Vrijdagmiddag 10 October en op het landgoed
"Verwolde" nabij Laren op Zaterdagochtend 11 October.
De Algemene Ledenvergadering op Vrijdagavond werd bijgewoond
, door 72 leden. Op deze bijeenkomst werd het Ontwerp Boswet door ons
lid de heer W. Brantsma ingeleid. In overleg met het Bestuur. deelde
inleider de vergadering mede. dat het om practische redenen niet wense.. .

lijk werd geoordeeld deze materie in discussie te brengen. Besloten werd
tot 31 December gelegenheid te geven persoonlijke of groepsgewijze bezwaarschriften tegen de inhoud van dit Wetsontwerp bij het Bestuur
in te dienen. waarna in de eerste maanden van 1953 een Buitengewone
,
Ledenvergadering zal worden gehouden.
De in de zomermaanden door het Bestuur benoemde Studiekringcommissie vertegenwoordigd door haar Voorzitter Prof. Or J. H. Beeking. trad op deze Najaarsvergade.ring het eerst voor het voetlicht.
De heer Beeking deelde mede dat op de Studiekring dagen. welke waren
vastgesteld op 28 en 29 November. een 3-tal onderwerpen zouden worden ingeleid.

EJijeenkomst /Jan' de Studiekring. De eerste bijeenkomst' van de leden
van deze jonge onderafdeling van onze Vereeniging. welke plaats vond
op 28 en 29 November te Oosterbeek. kan een succes worden genoemd.
Drie uitgebrachte .prae-adviezen werden op deze dagen besproken. waarbij
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Prof. Or J. H. Becking "het dunningsvraagstuk",
Prof. Or Ir J. F. Kools "de arbeidsrationalisatie in de bosbouw",
en Ir C. P. van Goor .. grondbewerking en diagnose"
behandelden.

Werkzaamheden van het Bestuur. Het Bestuur vergaderde in dit jaar
10 maal. Activiteit werd ontwikkeld op het gebied van een intensiever
contact met de Besturen van de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting
voor de Landbouw en de Nededandsche Vereeniging van Boscheigenaren.
De volgende Commissies. die het Bestuur in haar taak bijstaan en

vertegenwoordigen, zijn op 31 December als volgt samengesteld:
I. Redactiecommissie Nededandsch Boschbouw-Tijdschrift.
Or Ir H. van Vloten, Voorzitter
Ir F. W. Burger, Secretaris
P. J. Drost
}
Ir J. van Soest
Leden
Ir A. J. Grandjean
2. Nomenclatuurcommissie voor zwammen.

Or Ir H. van Vloten, Voorzitter
Prof. Or A. J. P. Oort, Secretaris
G. A. de Vries, Lid
3. Nomenclatuurcommissie voor insecten.
Or A. O. Voüte, Voorzitter-Secretaris
Prof. Or H. Boschma
}
J. B. Corporaal,
Leden
Prof. Or W. K. J. Roepke
4. Commissie tot voorbereiding van wetenschappelijke cursussen.
Prof. Ir J. H. Jager Gedings, Voorzitter
Prof. Or G. Houtzagers, Lid
Or Ir H. van Vloten, Lid
5. Redactiecommissie voor publicaties.
Ir J. van Soest, Voorzitter
Ir W. E. Meyerink, Lid
Or Ir B. Veen, Lid
6. Kascommissie.

Ir A. F. teJ.l Bruggencate
Ors E. Elton
P. J. Drost
7. Commissie voor de wetenschappelijke benaming cultuurgewassen of
contactcommissie voor nomenclatuur. waarin voor de vereniging zitting

hebben:
Prof. Or G. Houtzagers en Ir J. Vlieger, leden
Prof. Ir J. H. Jager Gerlings, plaatsvervangend lid
8. Afgevaardigde in het Centraal Comité van het Instituut VOor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Or Th. C. Oudemans
9. Afgevaardigde in de Raad van Bijstand van het Bosbouwproefstation T.N.O.
W. Brantsma
10. Afgevaardigde in de Commisie tot herziening van de Boswet 1922.
W. Brantsma
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11. Afgevaardigde in de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor
de Landbouw.
Ir P. H. M. Tromp
,
12. Commissie uitdrukkingen gebruikt in de Nederlandse Bosbouw.
Or Ir H. van Vloten, Voorzitter
Or Ir B. Veen, Secretaris
W, Brantsma,
}'
P. J. Drost
Leden
Or A, A. C. Sprangers
'
13. Vertegenwoordiger van het Bestuur in de Raad van Toezicht van
het Natuurfonds.
Ir E. Reinders
14. Afgevaardigde in het Bestuur van de Stichting Verbetering V oortkwekingsmateriaal van Houtopstanden.
Ir P. H. M. Tromp
De Secretaris, Ir P. H. M. Tromp.

VERSLAG VAN DE EXCURSIE VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCH130UW VEREENIGING NAAR HET LANDGOED
LEUVENHORST EN HET BOSBEZIT HET LEUVENUMSCHE
BOS VAN DE VEREENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN OP 29 EN 30 MEI 1953.

I

Hoewel vele leden met het oog op hun, jonge beplantingen met een
zeker genoegen de regenbuien op beide dagen zagen en voelden vallen,
was het jammer dat het weer op de excursiedagen niet heeft medegewerkt.
Het bestuur had de beide genoemde objecten uitgekozen om nu eens
een paar boscomplexen te bezoeken die op minder goede grond gelegen
waren en waar de bosbouwkundige problemen moeilijk zijn op te lossen.
Met het oog op het bezwaar dat tegen onze grote excursies wel werd
gemaakt -

dat men, al werd een excursiegids tijdens de excursie ver-

strekt, geen tijd en gelegenheid had van de getoonde objecten de geschiedenis en eventuele ontwikkelingsgang te beoordelen - werd dit jaar
van te voren een excursiegids vervaardigd, die enige tijd vóór de excursie

aan de leden werd toegezonden. Men had dus de gelegenheid zich op
het te tonen beeld te prepareren, waardqor tijdrovende explicaties werden
vermeden, Bovendien had de heer Jurriaanse reeds in ons tijdschrift een
beschrijving van zijn landgoed gegeven.
Tevens werd Vrijdagmiddag vroeger met de 'excursie begonnen om
zodoende niet weer in tijdnood te komen en daardoor een zeer late jaar-

vergadering te krijgen.

Excursie naar de bezitting Leuvenhorst van de heer Ir A, E. ]urriaanse
en anderen.
Nadat de heer Jurriaanse ons welkom had geheten, begon de excursie
met het bijzondere beeld van de natuurlijke douglasverjonging onder
berk. De berk, die vrijwel overal uit onderplanting wordt verwijderd om
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zijn buitengewoon sterke wortelconcurrentie, liet hier toe. dat de Douglas

zich op dit oorspronkelijk door kopersulfaat vergiftigde stukje grond
handhaafde. Nadat aan elke auto een kaart van het landgoed was verstrekt. waarop de route met de te bezichtigen objecten was aangegeven.
zette de stoet zich in beweging voor de rondrit op dit mooie terrein. Met
het oog op de tijd werden vele objecten langzaam rijdend vanuit de auto
bekeken. terwijl alleen bepaalde voor dit beheer karakteristieke objecten
nader te voet werden bezichtigd en daarna geanimeerd besproken.
Ik noem hier speciaal de wijze van grove dennebosverjonging met
Corsicaanse-den. waar langs de wegen opzettelijk randbomen werden

gespaard. Dit scherm breekt de lelijke kaalkap-vlakten. Verder verdient
aller aandacht de zeer geslaagde drie-rijen beplanting. Het dunningsvraagstuk in dergelijke beplantingen zal nog wel moeilijkheden opleveren.
doch technisch heeft deze wijze van bosaanleg vele voordelen boven bijv.
de groepsgewijze menging van hoofd- en hulphoutsoorten.
Onze excursie-leider ging hierna met zijn passagier dermate in de te

bespreken bosbouwkundige problemen op. dat hij de hele colonne rechtstreeks het stuifzand invoerde. Gelukkig keerde men bij deze afdwaling
terug. waarop de schitterende tocht langs de Leuvenumsche Beek volgde.
Tijdens de excursie vertelde de heer Schelt1ing ons nog over de typische stuifzand-verschijnselen die bij de bodemkartering aan het licht
kw"men. terwijl de heer Van Goor de regeling besprak. die nu bestaat
voor het grondonderzoek van bosgronden.
De heren Jurriaanse, verdienen onZe grote dank voor de keurige verzorging. de dUidelijke route- en objecten vermelding van deze excursie
en zeker niet in de laatste plaats ook voor de na afloop daarvan aange-

boden thee in hotel "Het Woudhuis".

Excursie naar het Leuvenumsche bosch.
Zaterdagmorgen werd de voorjaarsexcursie voortgezet met een bezoek
aan het Leuvenumsche bosch. een bezitting van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Dr Van Steyn heette ons welkom. terwijl
de heer Eshuis verder de excursie leidde.
Hier vond men naast het natuurschoon langs de Leuvenumsche beek

de jonge beplantingen die waren aangelegd. In de loop van de morgen
bezagen we verschillende gemengde beplantingen die op vele plaatsen
zeer goed groeiden. doch waarvan de vooropbrengsten niet voldeden.
omdat de individuele menging van zeer vele houtsoorten dit verhinderde.
Een hoogtepunt. waar de tongen van de aanhanger's van het uitkapbos

danig los kwamen. was de natuurlijke opslag van de zilverden aan de
beek. terwijl later de prachtige slanke grovedennen aan de overzijde
werden bewonderd.
Tot slot werd door de heer Tromp nog de vellingswijze in zwaar hout
gedemonstreerd. waarbij gebruik werd gemaakt van het meest voor dit
doel geschikte gereedschap.
Na de door de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten aangeboden lunch in "Het Rode Koper" kon onze voorzitter met dank aan
allen die tot het welslagen in deze beide dagen hadden meegewerkt. onze'
voorjaarsbijeenkomst sluiten.
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