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digde Regionale Populieren Congres, onder auspiciën van de Internationale
Populieren Commissie FAO, waarbij naast Duitsland en België ook Nederland als gastheer zal optreden.
Dames en heren, het is een groot voorrecht dat wij in het prachtig boshezit van onze Beschermvrouwe H.M. Koningin J uHana onze voorjaarsexcursies mogen houden. Met een woord van dank aan de opperhoutvester
ir Reinders, aan wiens zorgen de leiding van dit bezit is toevertrouwd, verklaar ik deze vergadering voor geopend en heet U allen welkom.

DE 38ste VOORJAARSBIJEENKOMST OP 21 EN 22 MEI

1~64

Het was zéér verheugend, dat uitvoering kon worden gegeven aan het
reeds lang bestaande plan om een bezoek te brengen aan de Koninklijke
houtvesterijen. Deze bijeenkomst bood tevens een unieke gelegenheid om
het park van Paleis het Loo te bezichtigen, alsmede om een bezoek te brengen aan de Bosbouw Technische School (B.T.S.) te Apeldoorn. In afwijking
van vorige bijeenkomsten vond deze voorjaarsbijeenkomst plaats op donderdag en vrijdag, in verband met het vrij uitgebreide excursie-programma.
Bovendien beschouwde het bestuur dit als een experiment, omdat - in
het algemeen gesproken - steeds meer bezwaren rijzen tegen het "claimen"
van een vrije zaterdag. Op donderdagmorgen was hotel de "Keizerskroon"
nabij Paleis het Loo het verzamelpunt. Ook anderhalf jaar 'eerder, in oktober
1962 hield de vereniging daar haar vergadering, toen excursies leidden naar
het Nationale Park "De Hoge Veluwe" en het Staatswildreservaat.
De vergadering, waarop ongeveer 70 personen aanwezig waren, werd
geleid door de voorzitter dr H. van Vloten. Aan het einde van dit verslag
worden de belangrijkste feiten uit de vergadering gememoreerd.
Als gasten van de vereniging waren, bij de gehele bijeenkomst of bij
gedeelten daarvan aanwezig de intendant van paleis het Loo, mevrouw
J. H. M. A. van Lawick van Pabst, de administrateur van het Kroondomein
jhr mr D. A. W. van Tet. van Goudriaan, de opperhoutvester ir E. Reinders
en de beide Koninklijke houtvesters ir J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder
en ir A .. J. Lanz met hunne echtgenoten, de burgemeester van Apeldoorn
mr A. L. des Tombe, tevens voorzitter van het college van regenten van
de B.T.S., de directeur van de school de heer W. Olthuis en diens echtgenote, de boswachter van het park van Paleis het Loo, de heer C. MarshalI,
de opperboswachters L. Jacobs, A. Kersten en C. Kramer en de boswachters
K. Bant, G. Spek en J. Wassink.
Aan het einde van de lunch werd door ir Reinders een inleiding gehouden
waarin op zeer heldere wijze een aantal belangrijke aspecten werden belicht
van de geschiedenis en de huidige situatie rondom Paleis het Loo, het park
en de Koninklijke houtvesterijen. De middag was gewijd aan twee objecten,
het park en de B.T.S. Het gezelschap was daarbij in twee groepen gesplitst.
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De parkwandeling werd geleid door ir Reinders. Het park was voor vrijwel allen onbekend en dientengevolge een bijzondere openbaring, omdat
weinigen de daar aanwezige schoonheid vermoedden; de vijvers met rhododendrons en azalea's en de ook bosbouwkundig zéér belangwekkende Europese lariks van omstreeks 1876 in bosverband, waarvan de zwaarste boom
35 m lengte en 4,5 m 3 inhoud heeft; het tehuis met de hoge deuren voor
de olifanten van de Keizer van Siam; sinaasappelbomen, die juist uit de
orangerie naar buiten werden gebracht en daartoe ook hoge deuren vragen;
een douglas, geplant in 1876 door prins Alexander, moerascypressen met
bijzonder fraaie knie-wortels, een Pinus parviflora met juist op dat moment
prachtige paarsgekleurde manlijke bloemen, zéér mooie Sequoiadendrons
van 100 jaren oud en niet te vergeten de mooiste en oudste douglasbomen
bij 't Kleine Loo, machtige rechte exemplaren, waarvan de zwaarste 11,35 m 3
inhoud heeft bij een lengte van 35,8 m. Voorts werd even de binnenplaats
bekeken van het van 1439 daterende Kleine Loo. Het is een bijzonder fraai
slot, in dit Veluwse bosgebied haast een vreemd element, geaccentueerd nog
door de helaas vrijwel droge gracht.
Via de Koningslaan, de vroegere uitvalsweg naar den Haag, waarlangs
de reeds sedert jaren decadente eiken, geplant in 1686, nog steeds een monument vormen, kwam het gezelschap bij de oudste douglas-opstand. Hiervan is de zwaarste boom 8,7 m 3 bij 42 m lengte, de massa per ha 900 m 3 ,
de leeftijd 102 jaar. Ir R. Koster, hoofd van de afd. Selectie van het Bosbouwproefstation, gaf ter plaatse een korte uiteenzetting over deze fraaie
opstand met betrekking tot de kwaliteiten voor zaadwinning. Nu is de beoordeling moeilijk, omdat cr geen vergelijkbare objecten zijn van gelijke leeftijd.
Maar beter vergelijkbaar is de rijkelijk aanwezige nakomelingschap van deze
opstand en daarbij blijkt steeds dat deze progenituur superieur is aan andere
herkomsten. Uitgereikt werden een foldertje over "selectie- en zaadwinning
van douglas" en een voor het eerst door het Bosbouwproefstation gepubliceerde "lijst van voor zaadwinning goedgekeurde douglasopstanden".
De wandeling eindigde bij de oude Koningsschool aan de LooIaan te
Apeldoorn, waarin nu de Bosbouw Technische School is gevestigd. Het
gezelschap kreeg de gelegenheid, in de positie van leerling gezeten achter een
tafeltje, te luisteren naar de welkomstwoorden van het bestuur van de school
en naar de inleiding van de directeur de heer W. Olthuis over "karakter en
doelstelling van de B.T.S.". Daarna werden de leerlingen aan het werk
gezien bij de praktische lessen in gereedschaps-onderhoud en handvaardigheidsonderwijs met als sloteffect de zeer geslaagde buitenles in lichamelijke
oefening. Het doel van dit bezoek, een betere bekendheid te geven aan deze
pas in 1960 gestarte opleiding, werd ten volle bereikt: alle bezoekers waren
enthousiast over het peil van deze 4-jarige opleiding en kregen een uitstekende indruk van de school en de leiding. Deze indruk werd de volgende
dag nog versterkt door de demonstratie in het bos van vellingswerk.
Op vrijdag maakte het gezelschap - wederom verdeeld over 2 groepen excursies naar de Kon. houtvesterij "Gorter' o.l.v. ir van Florenstein Mulder
en de Kon. houtvesterij "Soefen" o.l.v. ir Lanz. Een uitvoerige excursie-gids

met kaart werd uitgereikt. Een fraaie serie afwisselende bosbeelden, goede
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en slechte, passeerden de revue, waarbij helaas de discussie door tijd-nood
enigszins in het gedrang kwam.
In "Gorte!" vormde de herbebossing als 2e generatie na heide een belangrijk punt. Getoond werden de moeilijkheden, vaak ook mislukkingen
van douglas- en lariks-beplantingen, waarbij evenwel de natuur vaak toch
voor een goede bezetting met natuurlijke bezaaiing van groveden heeft
gezorgd.
In "Soeren" zijn vermeldenswaard de natuurlijke en kunstmatige verjonging van oude beuken-opstanden met enige menging van wintereik; de vaak
frappant mooie jonge Am. eiken-opstanden en voorts de beroemde oudere
douglas-opstanden, vaak in ruim verband staande en gemengd met loofhout,
in de Uddeler Heegde.
Voorts werden demonstraties gegeven van verschillende grondbewerkingsmethoden, o.a.
1. De oude methode van het lostrekken van de vegetatie met de zogenaamde
Frischling, gevolgd door het uitschudden en op rillen gooien van deze
vegetatie. Veel mankra~ht.
2. De werking van de bosfrees van Krone (Rotoregge) getrokken door de
53 pk Nuffield met slipkoppeling.
3. De schijvenploeg in onbewerkte en met de frees bewerkte grond.
4. De gepasploeg in gefreesde grond.
5. De zogenaamde "Kula" voor het maken van plantplaatsen in onbewerkte
grond.
Op de plaats waar gedemonstreerd werd, is vorig jaar een grovedennenbos van 55-jarige leeftijd geveld. Ondergroei een lichte tot matige bosbessenen vossenbessenvegetatie. Tenslotte bezocht het gezelschap de demonstratie
"vellen van zwaar grovedennen-hout" (110-130 jaar) door leerlingen van
de B.T.S.
Bij beide excursies werd door de Kon. houtvesterijen koffie resp. thee
aangeboden, in restaurant "de Echoput" en op het Boshuis te Gortel, waarbij ir. v. Florenstein Mulder een korte explicatie gaf over het wild en de
tropheeën. De lunch werd gehouden in restaurant "het Uddelermeer".
Uit de algemene ledenvergadering zijn de volgende feiten te vermelden:
1. de notulen werden goedgekeurd; in de nieuwe notulen-commissie werden benoemd de heer R. C. J. Bakhuizen van den Brink, ir B. J. L. Beunders
.
en ir E. C. Jansen;
2. door het bestuur werd medegedeeld, dat als nieuw lid is toegetreden de
heer J. Gremmen, hoofd van de afd. Pathologie en resistentie-onderzoek van
het Bosbouwproefstation;
3. in de Redactie-commissie voor publicaties is het voorzitterschap aanvaard door ir A. Lanz, zodat de commissie nu verder als volgt is samengesteld: jhr ir. J. E. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris, ir J. Sipkens, dr
F.de Soet en ir L. W. Wilmes, leden. Laatstgenoemde als vertegenwoordiger
van het bestuur;
4. het bestuur was vertegenwoordigd bij het afscheid van ir H. W. Schenkenberg van Mierop als directeur van het Staatsbosbeheer;
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5. het bestuur was voorts vertegenwoordigd bij de recreatie-studiedag van
de A.N.W.B.;
6. het bestuur werd benaderd door Lissone Lindeman en El Al, die - in
samenwerking met de Israëlische regering - een bosbouw-studiereis naar
Israël willen organiseren, vermoedelijk in het vroege voorjaar van 1965; he!
bestuur heeft gemeend hiervoor weliswaar geen verantwoording te kunnen
dragen, maar wel deze reis warm te kunnen aanbevelen en hulp te verlenen
bij de organisatie, o.a. door adreslijsten beschikbaar te stellen, een en ander
in overleg met de Ned. Vereniging van Boseigenaren;
7. een nieuwe ledenlijst is in voorbereiding:
8. de redactie van het tijdschrift vraagt clementie ten aanzien van het late
verschijnen van het tijdschrift. De vertraging is in hoofdzaak bij de drukker
gelegen maar ook bij de medewerkers;
9. de volgende studiekringbijeenkomst zal plaats vinden op 19 of 26 februari 1965 en zal gewijd zijn aan het verbruik of de mogelijkheden tot gebruik van inlands hout in de vezelplaten-, board- en spaanderplaten-industrie;
als discussie-leider zal optreden prof. dr Th. Thurlings;
10. de redactie-commissie voor publicaties heeft - in overleg met het
bestuur - besloten de uitgifte van het bosbouw-zakboekje te staken in verband met de reeds bekende, sterk gedaalde belangstelling;
11. de publictie van de uitgave "bosbescherming" in boekvorm is financieel
niet mogelijk; ofschoon het zeer onaangenaam is voor de auteurs, is nu besloten tot publicatie via het tijdschrift in ongeveer 3 jaren, door 1 à 2 speciale
nummers per jaar, waartoe de copie bewerkt zal moeten worden;
12. de rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1963 werd
goedgekeurd;
13. de vergadering keurde de balans per 31 december 1963 en de begroting 1964 goed;
14. inplaats van ir H. van Medenbach de Rooy werd tot lid van de kascommissie benoemd ir J. F. Wolterson, zodat de kascommissie is samengesteld uit de leden ir J. T. M. Broekhuizen, ir P. C. van de Weerd en ir J. F.
Wolterson;

15. een uitgebreide discussie vond plaats over de toekomstige ontwikkeling
van de vereniging. De conclusie is, dat het probleem voor nader beraad in
handen gelegd moet worden van het bestuur en de commissie tot herziening
van de statuten; deze commissie kan bij het begin van haar werk desgewenst
overleg plegen met enige daartoe uitgenodigde leden, die een commissie ad
hoc kunnen vormen. Eventueel wordt de kwestie opnieuw aan de orde gesteld bij de verdere behandeling door de vergadering van de herzieningsvoorstellen van de statuten;

16. het bestuur zal trachten in het najaar een excursie te organiseren niet
ver buiten onze landgrenzen in België of Duitsland.
Ir A. A. C. van Leeuwen, Secretaris.

