VOORJAARSBIJEENKOMST EN EXCURSLE VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OP 29. 30 EN 31 MEI 1958

Aanleiding tot de deze keer .. 3-daagse" bijeenkomst van onze vereniging was - zoals de voorzitter reeds mededeelde - het initiatief van
onze Belgische collega-bosbouwers. om. ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling te Brussel. te komen tot een wederzijds contact. Tengevolge van logiesmoeilijkheden en wat financiële bezwaren. kon niet tot
een 2-daags verblijf in België worden gekomen. zoals dit door de heer
A. Herbignat. Directeur.-generaal van "Waters en Bossen" aan zijn col...

lega Ir. F. W. Malseh oorspronkelijk was voorgesteld. Zo werd dus
tenslotte reeds op de avond van donderdag 29 mei de Algemene Ledenvergadering gehouden in Hotel "Het Wapen van Nassau" te Breda.
had op 30 mei een ontvangst op de Expo plaats en werd op 31 mei de
houtvesterij "Breda" bezocht.
Op de vergadering. waarvoor een zeer bevredigende belangstellipg
bestond. werden enkele besluiten genomen en waren de navolgende
punten van belang:
1) Met ingang van 1 januari 1959 zal de contributie voor "echtgenootleden" f 10 bedragen: in overeenstemming met het 'bedrag. dat werd
vastgesteld voor onze leden. die tevens lid zijn van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren. Een en ander is het gevolg van de
samenwerking inzake het tijdschrift.
2) De publicatie van het Rapport .. Richtlijnen voor het samenstellen
van een bedrijfregeling voor bosbezit in Nederland". opgesteld door
een op voorstel van de Ned. Boschbouw Vereeniging in 1953 ingestelde commissie. zal door de afdeling Bosbedrijfsregeling van het
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool worden verzorgd. Daartoe zal de Neder!. Boschbouw Vereeniging f 250 uit het van Schermbeekfonds bijdragen. terwijl door.
het Bosschap f 500 werd toegezegd. Hierdoor wordt het mogelijk. dat
het in vergelijking met de vorige uitgave. zeer veel uitgebreidere boek.
voor slecht f 3 verkrijgbaar zal zijn bij de Landbouwhogeschool. Een
nadere aankondiging van verschijning en wijze v!,n bestelli'ng wordt
nog in het tijdschrift bekend gemaakt.
3) In februari 1959 zal de Studiekring 'een bijeenkomst van één dag
wijden aan het onderwerp "Houtafzet" • dat thans in het brandpunt
van de belangstelling staat. De hiertoe uitgenodigde inleiders hebben
hun medewerking reeds toegezegd.
4) De Redactie-commissie voor Publicaties stelt pogingen in het werk
om te komen tot 'een uitgave. dat het verouderde en uitverkochte
werk "Boschbescherming" van wijlen houtvester de Koning zou kunnen vervangen. De wijze waarop dient echter nog nader te worden
bezien, aangezien dit een omvangrijk werk zal worden.
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5) De nieuwe ontwikkeling bij de winning van boomzaden maakt het
nuttig en voordelig voor de boseigenaren om uit te zien naar goede

opstanden en deze te melden bij de Stichting Verbetering Houtopstanden. Deze kan de opstanden vervolgens keuren. waarna verkoop
van het zaad via een erkende zaadhandel mogelijk wordt en wellicht
welkome bij-opbrengsten kunnen worden verkregen.
Op vrijdag 30 mei vertrok een gezelschap van 46 personen naar Brussel, waar het in het Belgisohe paviljoen voor Bossen, Jacht en Visserij van
de "Expo" werd ontvangen en rondgeleid. De bosbouw-expositie is in
hoofdzaak gebaseerd op een diorama van het Belgische bos en het landschap, zoals dit voorkomt van de Ardennen tot de kust. Daarin zijn in
een logische volgorde weergegeven de menselijke activiteiten in verband
met het bos, de jacht, 'de riviervisserij, de zeevisserij, de houtnijverheid
en de natuurbescherming en dit onder hun esthetische, wetenschappelijke
en technische aspecten.

Het diorama, 4-7 meter hoog, beslaat een der wanden van het paviljoen volledig en heeft zo een lengte van omstreeks 100 m. In het centrum van het paviljoen vindt men door middel van statistisch, kaart- en
fotomateriaal een goede weergave van de betekenis van het Belgische
bos en van het wetenschappelijk onderzoek.
Een zeer fraaie collectie geweren geeft uiting van het facet jacht in
de Belgische bosbouw, dat door de Nederlandse bosbouwer ongetwijfeld
als afwijkend van onze omstandigheden zal zijn onderkend. Een zich
naast dit paviljoen bevindend klein, rond gebouwtje huisvest het "Nationaal Houtvoorlichtingsbureau" en is ,gewijd aan het "hout". Evenals

dit bij ons het geval zou zijn, is deze inzending verzorgd door de houtverwerkende industriën en niet door het bosbeheer. Ook de Nederlandse
houtwereld heeft hierin blijkbaar een belangrijk aandeel gehad. De ruimte
tussen de paviljoens is op aantrekkelijk wijze gestoffeerd met buitengewoon waardevolle en imposante stamstukken uit het Belgische bos.
Na de rondleiding vond een officiële ontvangst plaats, waarbij de heer
A. Herbignat het gezelschap welkom heette en uiting gaf aan zijn wens,
dat dit te korte verblijf het begin zal mogen zijn van een levendiger
contact tussen de bosbouwers van Nederland en België. De Directeur
van het Staatsbosbeheer, Ir. F. W. Malseh, beantwoordde deze toespraak. waarin hij zijn waardering te kennen gaf voor de wijze van uitvoering van de zojuist bezichtigde expositie en verzekerde, dat wij in

de toekomst gaarne zullen meewerken aan de vervulling van de door
zijn collega geuite wens.
Inmiddels vloeide de champagne rijkelijk en bracht het aanvankelijk
wat aarzelende contact plotseling op gang. waaraan het ontdekken van
enkele personen. die de excursie van het voorjaar 1950 naar Gent en

omgeving deden slagen, niet vreemd was. De hierop volgende gemeenschappelijke lunch werd dan ook een zeer geanimeerde, zodat onze
Voorzitter Prof. Becking het samenzijn kon besluiten met het uitspreken
van een welgemeend woord van dank voor het gebodene.
Na de .lunch ging een ieder zijn weegs voor een intensief ,bezoek aan
de .. Expo". Hoewel dit bezoek uiteraard kort en dus véél te: kort moest

zijn, heeft het ongetwijfeld aan de verwachtingen beantwoord, zodat

220
na het vertrek van de tentoonstelling een voldaan gezelschap de reis
terug naar Breda aanvaardde.
De zaterdagmorgen van 31 .mei was bestemd voor een excursie in de
houtvesterij "Breda" van het Staatsbosbeheer en wel naar het "Liesbos" en het "Mastbos" onder leiding van de houtvester, Ir. A. F. ten
Bruggeneate, die daartoe reeds na de Algemene Vergádering een inleiding had gehouden.
In het "Liesbos" gold het eerste bezoek een fraaie eikenopstand, die
in 1824 als heesterbeplanting werd aangelegd, met els en berk als vulhout. In 1902 werd de opstand gelicht en onderplant met schaduwverdragende soorten, waan'an thans vrijwel alleen de beuk is overgebleven.
Deze vervult thans de functie van stambedekker der eiken, aldus "ingepakt" om de vorming van waterlot tegen te gaan. Het doel is op deze
wijze hoogwaardige fineer-stammen te verkrijgen. De daarop volgende
opstanden van eik werden in hoofdzaak door bezaaiing aangelegd in de
jaren 1925-1947, zodat thans de verschillende ontwikkelingsstadia van
een eerste zuivering en dunning, tot reeds een onderplanting met beuk
en fijnspar uit het jaar 1950 konden worden waargenomen.

Terwijl Ir. van Goor op verschillende punten een ,bodemkundige toelichting gaf, deed Prof. Becking dit ten aanzien van de door hem ook
hier aangelegde dunningsproefperken. Deze werden in 1948 voor het
eerst opgenomen en vervolgens iedere 3 jaren, het laatst in 1957. De
perken worden behandeld volgens een stijgende dunningsgraad van
17%, op 16-jarige leeftijd, tot 28%, op 71-jarige leeftijd. Daarbij bleek,
dat de hoogte-ontwikkeling van de eik weinig wordt beïnvloed door de
dunningsgraad. De diameterontwikkeling is echter wél afhankelijk van
de dunningsgraad. In alle perken bleek deze bij de toegepaste sterke
dunningsgraad 0.5 cm per jaar te bedragen. Hierdoor ontstaat dus zeer
gelijkringig hout, dat geschikt is VOor fineer.
Nadat in Hotel "Boshek" koffie was aangeboden. werden de deelnemers in het "Mastbos" geçonfronteerd met het probleem van de verjonging van de zo bekende, fraaie oude opstanden van groveden. Waar
het "Mastbos" een uiterst belangrijke recreatie functie vervult, is dit
probleem voornamelijk terug te ,brengen op het zo ongemerkt mogelijk
doen verlopen van ,de inmiddels noodzakelijk gebleken verjonging. Op
enkele plaatsen, waar destijds stormschade werd geleden en de opstand
een holle stand verkreeg, werd de ondergroei van loofhout geveld en
groepsgewijze de verjonging ingeleid met douglas, lariks, -beuk en Abies
grandis. Deze eerste, zij het nog bescheiden pogingen. lijken te zullen
slagen, terwijl zij het bosbeeld .eker geen geweld aan doen. Prof. Becking
kon dan ook zijn vertrouwen uitspreken in de gevolgde methode en wenste
Ir. ten Bruggencate veel succes met zijn toekomstige hervormingen in
deze zo bekende boswachterij.
'
Een gezamenlijke koffietafel in Hotel "Het Wapen van Nassau"
vormde het sluitstuk van enkele drukke dagen, die ongetwijfeld geslaagd
mogen heten, waarna de voorzitter, Prof. Becking, de voorjaarsbijeenkomst voor gesloten verklaarde.
De secretaris, W. E. Meijerink.

