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lopig kan daarbij all eert worden gelet op vormen uit de naaste omgeving,
dus uit het midden van Drente. Maar ook in Twente. de Achterhoek et;l

Limburg zullen zeker bramen groeien, die waard zijn om in deze col- .
lectie te worden opgenomen. Het is vrij eenvoudig om van een bramenstruik jonge planten te verzamelen. In de loop van Augustus ontwikkelden zich bij de liggende vormen n.l. planten aan het uiteinde van de .
· stengels, terwijl van de rechtop groeiende altijd wel worteluitlopers kun• .
nen worden afgestoken.
Dit artikeltje zou ik daarom willen eindigen met- een verzoek. Zouden

degenen, die in hun omgeving een werkelijk opvallend goede bramenstruik kennen (d.w.z: met krachtige groei, niet te sterke bedoorning en
met smakelijke vruchten van behoorlijke afmeting) hiervan bij gelegenheid een stukje willen opzenden naar Wijster ? Wij krijgen dan een
overzièht van de mogelijkheden en, wie weet, vinden wij nog éens de
.. ideale braam".,

-

_

Adres: Mej. A. J. ter Pel kw ij k. Biologisch Station, Wijster (Dr.):

/

.vERSLAG VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST
VAN DE NEDERLANDSCHE BOSCHBOUW VEREENIGING
OP 27 EN 28 MEI 1949 TE BREDA.
Het ernstige auto-ongeluk, waarbij ons lid de heer M. deK 0 n in 9
het leven verloor, heeft vanzelfsprekend op onze bijeenkomst, welke aanvankelijk in prettige sfeer een vlot verloop had, zijn droevig stempel gedrukt. De Zaterdagmorgen-excuçsie vond geen doorgang, terwijl de .
algemene vergadering in gedrukte stemming tot het z.rkelijke gedeelte
werd beperkt..
_
Gezien de ervaringen bij vorige bijeenkomsten opgedaan, werd ditmaal
een excursie-splitsing doorgevoerd, met dien verstànde dat een keuze kon
worden gedaan uit een bezoek aan een houtteeltkundig object en aan
· een houtverwerkende industrie.
Het experiment kan als geslaagd worden beschouwd en het ligt in
de bedoeling de najaarsbijeenkomst in dezelfde geest te doen verlopen.
Een groep deelnemers bezocht Sim on' s Emballagefabrieken te Oosterhout. Aan deze belangrijke industrie zal in een volgend nummer een

· artikel worden gewijd.
.
Een andere groep bezocht onder leiding van de Houtvester P. M.
Tut eï nNo I t hen i u s de Staatsboswachterij .. Liesbos" en zij zullen
ongètwijfeld tot de slotsom zijn gekomen, dat dit bÇ>scomplex tot· de '
fraaiste van onze loofhoutbosseri behoort. De ongeveer ISO-jarige eikenopstanden met goedgevormde, waardevolle stammen en een rijk gevariëerde ondergroei van struiken en kruiden, behoren in ons land tot de
uitzonderingen. De humusomzetting_ verloopt er gunstig en de leider van

de excursie, de Houtvester Nol t hen i u S. wees dan ook vol trots op
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de rulle, kruimelachtige structuur van de bovengrond. De lopende aanwas van deze houtopstanden bedraagt ruim 5 m3 • Belangwekkend was
de reeks eikenbezaaiingen van 2 tot 14 jaar oud, welke een dUidelijk
beeld gaf van de ontwikkeling van jonge culture tot gesloten jong bos.
In een 16-jarige bezaaiing was de houtmassa in 1947, nadat bij een
dunning reeds 16.6 m3 was weggenomen, 105 m 3 per ha. Het jonge
dunsel brengt in deze streek hoge prijzen op. Een dunningsproefveld, in.
zulk een bezaaiing aang~legd door het Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek, gaf aanleiding tot interessante beschouwingen over de meest
gewenste en tolaatbare dunningsgraad, waarbij wel bleek, dat de practijk
in het algemeen nog weinig gevoelt voor sterk ingrijpen, vooral niet in
, deze jonge opstanden. In vak 18, waar fraaie essen' tussen de eiken
staan, zijn nog door van S c her m b eek uitgevoerdeeikenbezaaiingen aanwezig. Het baanbrekend werk van deze grote bgsbouwer werd
tijdens de excursie meermalen genoemd en met zijn idealen voor ogen,
hebben na hem J a g erG e rl i n g s en Tut e i nN.o I th e n i u s
het Liesbos gemaakt tot een boscomplex, dat de rechtgeaarde bosbouwer
met diepe waardering vervult!
' ,.
Na afloop van beide excursies viel de deelnemers een ontvangst te'
beurt op het stadhuis te Breda. In de stijlvolle raadszaal groeide deze
ontvangst, door de rede van de wel zeer welbespraakte Burgemeester,
Mr Or C. A. P rin sen, en diens aa,!schouwelijk onderwijs in de
Vaderlandse geschiedenis, uit tot een gebeurtenis, welke nog lang in de'
herinnering zal blijven voortleven."
"".
Tot besluit van de algemene vergadering hield de Houtvester P. M.
Tut e i nNo I t hen i u s een voordracht, met als titel: ,,50 jaren bosbouw in de Houtvesterij Breda", welke is opgenom~n in het Tijdschrift
op blz. 160.
Voor het Bestuur,
Mem e I i n k, Secretaris .
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