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INLEIDING
In de tweede helft van het verslagjaar viel de beslissing dat met de nieuwbouw
van het Bosbouwproefstation kon worden begonnen. Dit zal voor de verdere
voortgang van het bosbouwkundig onderzoek, zowel in nationaal als in internationaal opzicht, van grote betekenis zijn. Het oude gebouw, dat een markant
punt in het landschap is, gaat verdwijnen. Ongetwijfeld zal echter het nieuwe
gebouw, uitgevoerd in een strakke maar ook gebroken lijn, en modern van allure,
zeker in de omgeving passen. Het nieuwe gebouw zal ruimte bieden aan vier
laboratoria, een bibliotheek, een zaal voor demonstraties en het houden van voordrachten, kamers voor hoger en middelbaar personeel, kantoorruimten voor
administratie, drie werkplaatsen, klimaatkamers en twee verwarmde kassen.
In de verslagperiode is een reorganisatie van het onderzoek doorgevoerd. De
dertien afdelingen van het proefstation werden in vier hoofdafdelingen groepsgewijze ondergebracht. De hoofden van de vier hoofdafdelingen kregen tot taak
het bevorderen en het tot stand brengen van de coördinatie van het onderzoek
binnen het proefstation. In samenwerking met de directeur wordt het onderzoekprogramma samengesteld en de urgentie bepaald van de verschillende projecten
van onderzoek. Waar tot voor enkele jaren het onderzoek op vele punten door
specialisten zelfstandig werd uitgevoerd, wordt nu de onderzoekactiviteit gecoördineerd.
Een belangrijk feit was het sluiten van een erfpachtsovereenkomst. Een landbouwbedrijf groot ca. 32 ha, gelegen nabij Didam, kon voor een periode van
vijfenveertig jaar worden gepacht. Door de bodemkundige variatie van vrij hoge,
matig lichte tot zeer lage en zware grond vormt dit nieuw verworven gebied een
geschikte groeiplaats voor alle bij het veredelingswerk betrokken loofhoutsoorten.
Aan een dergelijk gebied bestond grote behoefte. Enerzijds zullen hier nieuwe
selecties worden getoetst, terwijl anderzijds het genetisch waardevolle materiaal
zal worden bewaard. Dit „genetum" zal voor het kruisingswerk van groot belang
zijn. Op dit terrein zal tevens door de Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool een populetum en een salicetum worden aangelegd.
Een actuele gebeurtenis was het instellen van een werkgroep van het Bosbouwproefstation, genaamd „Bosbouw Randstad Holland". Deze werkgroep heeft tot
taak het uitvoeren van het onderzoek dat nodig is voor de aanleg van recreatiebeplantingen in het westen van het land. Zij werd ingesteld door het bestuur van
het Bosbouwproefstation. Met het onderzoek is inmiddels een begin gemaakt.
In september kwam een publikatie gereed, waarvan het Bosbouwproefstation
een van de opdrachtgevers was. De schrijver, dr. D. Burger Hzn., noemde deze:
,,Open vragen en wensen bij het onderzoek in het grensgebied van bosbeheer,
waterbeheer, natuurbeheer, voorziening met recreatiemogelijkheden in de open
lucht, en landschapsbeheer in Nederland". De aanleiding hiertoe was deels een
reeds enige jaren tevoren gevoerde actie door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO om tot een overzicht te komen van alle onderzoek en
activiteit op dit door dr. D. Burger gedefinieerde grensgebied. Ook speelde daarbij een recent plan van de International Union of Forest Research Organisations
(IUFRO) een rol. Deze organisatie zal in 1967 in internationaal verband een
werkgroep voor dit onderzoek oprichten. Het woord beheer, dat in deze titel zo

nadrukkelijk is gebezigd, betekent bewaken, in standhouden, tot ontwikkeling
brengen, onderhouden, dienstbaar maken en leiding geven volgens een bepaald
plan. Het in deze publikatie verslagen onderzoek heeft honderddertig open vragen
en wensen opgeleverd. Deze vragen en wensen zullen in belangrijke mate de
richting, waarin het onderzoek zich ontwikkelt, bepalen.
Het moge zijn dat Nederland een gering bosbezit heeft, dit bosgebied is evenwel sterk gevarieerd in samenstelling en over het hele land verspreid. Deze
eigenschappen geeft het zijn rijkdom maar maakt het ook kwetsbaar en moeilijk
te beheren. De Nederlandse bosbouwer heeft de plicht en de taak om de bossen,
de natuurgebieden en de landschappen, die hem zijn toevertrouwd zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden, zodat de bewoonbaarheid van ons land ook
in de toekomst zal zijn gegarandeerd. Juist in ons land vergt dit in het huidige
tijdsbestel meer kennis, bekwaamheid, toewijding en inspanning dan het in het
verleden ooit heeft gedaan.

I. ACTIVITEITEN
HOOFDAFDELING HOUTTEELT
Afdeling Ecologie van de houtsoorten
Het jaarverslag van deze nog maar enige maanden geleden ingestelde afdeling
kan uiteraard slechts zeer summier zijn, te meer daar na de officiële instelling
van de afdeling de werkzaamheden grotendeels nog op het terrein van de vroegere Afdeling Houtteelt loofbomen lagen. De door deze afdeling uitgevoerde
werkzaamheden behelsden voornamelijk het meten, het in kaart brengen en het
verwerken van meetgegevens van toetsproefvelden welke grotendeels tot de
Afdeling Veredeling loofbomen gaan behoren.
In november kon een aanvang worden gemaakt met het eigenlijke werk, in
hoofdzaak bestond dit uit het zich oriënteren omtrent de werkzaamheden van de
nieuwe afdeling. Een urgentieschema voor de projecten werd opgesteld, waarbij
een verdeling in twee hoofdprojecten, namelijk onderzoek naar de produktie van
verschillende houtsoorten op diverse groeiplaatsen en onderzoek naar het verband
tussen ecologische factoren en het optreden van ziekten, werd gemaakt. Voor
beide hoofdprojecten worden in eerste instantie de soorten Picea en Populus in
het onderzoek betrokken.
Met de inventarisatie van fijnsparopstanden werd een begin gemaakt. Uit de
Bosstatistiek van het bosgebied van het Gooi en van de Utrechtse Heuvelrug
werden gegevens omtrent deze houtsoort overgenomen. Uit het voorlopig inventarisatieformulier dat opgesteld werd en nu zal worden getoetst, zal een definitief
formulier worden vastgesteld. Hierna kan met inventarisatie en beschrijving van
opstanden worden begonnen. Uit de reacties op een verzoek om medewerking,
gericht aan vele beheerders, blijkt dat van de zijde van laatstgenoemden op een
goede medewerking zal kunnen worden gerekend.
De eerste contacten met de Afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek en met de
Stichting voor Bodemkartering werden gelegd. Deze contacten zijn zeer waardevol daar hierdoor bij de eerste opstandsbeschrijving een juiste methodiek kan
worden gevolgd.
Met een literatuurstudie omtrent de groeiplaatseisen van de fijnspar werd
tevens een begin gemaakt.
Afdeling Bodemkunde en Fysiologie
Deze afdeling, die, na vroeger onder de Afdeling Teelt van naaldbomen te
hebben geressorteerd, eveneens eerst sinds enige maanden zelfstandig geworden
is, hield zich voornamelijk bezig met dienstverlening in de vorm van gewas- en
grondmonsteranalysen. Deze monsters zijn in hoofdzaak afkomstig van de Afdeling Teelt van naaldbomen.
Zowel het hoofd van de afdeling als de laboratoriumassistente zijn voor een
groot deel van de tijd bij de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het proefstation ingeschakeld geweest, hetgeen uiteraard de werkzaamheden van de afdeling heeft beïnvloed.
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De omschakeling van stadsgas op aardgas heeft een wijziging in de methodiek
van destructie van monsters noodzakelijk gemaakt.
Afdeling Teelt van naaldbomen
KWEKERIJEN

De Werkgroep Kwekerijen Bosplantsoen kwam in het voorjaar bijeen. Aangezien
verwacht kan worden dat het gebruik van kwaliteitsplantsoen in de Nederlandse
bosbouw zal toenemen en de handelskwekers dergelijk plantsoen nog niet kunnen
aanbieden, besloot de werkgroep enkele partijen naaldhoutplantsoen op contract
te laten kweken volgens de nieuwste inzichten. Dat betekent het toepassen van
sterkere sortering, ruimere verspeenafstanden en het kweken van ouder plantsoen
dan momenteel het geval is. Het onderzoek beoogt zowel het verkrijgen van
inzicht in de kosten van het plantsoen als het vergelijken van bosaanlegmethoden
met het nu gebruikte plantsoen en het kwaliteitsplantsoen.
Het landelijk onderzoek naar het kweken van douglasplantsoen werd voortgezet. Dit jaar werd een begin gemaakt met het enquêteren van handelskwekers
over de door hen toegepaste kweekmethoden. Proefpartijen zullen worden bemonsterd en getoetst aan praktijkomstandigheden. De resultaten hiervan zullen
vergeleken worden met de gegevens verkregen uit het onderzoek bij de bosbedrijfskwekerijen. De eerste indruk is dat de kwaliteit van het driejarig plantsoen
bij de handelskwekerijen over het algemeen beduidend minder is dan dat van de
bosbedrijfskwekerijen. Dit wordt vaak veroorzaakt door de veelvuldig toegepaste
sortering op het eenjarige zaaibed, waarbij soms de grote eenjarige planten wor-

De schadelijke invloed van de nog steeds plaatsvindende strooiselroof kan op geen
enkele manier Ie niet gedaan worden.

den verkocht en het restant wordt doorgekweekt tot 3 ( 2 + 1 ) - en 4 (2+ 2)-jarige
planten.
Het onderzoek naar de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid op kwekerijen heeft zowel in de proefkwekerijen in Gortel als in Wageningen een
aanwijzing gegeven dat stalmest betere resultaten geeft dan andere meststoffen
(compost, kunstmest, lupinen, boshumus). Dit komt voornamelijk tot uiting in
een betere ,,plantlengte/wortelhalsdiameter" verhouding.
De sorteerproeven met zaailingen zijn dit jaar uitgebreid met diverse naaldhoutsoorten. Bij groveden en douglas, die reeds enkele jaren in een sorteerproef
op de proefkwekerij staan, blijken de lengteverschillen tussen de verschillende
sorteringen elk jaar groter te worden. Dit is eveneens het geval in sorteerproefvelden in praktijkbeplantingen.
Dit jaar werd voor de derde maal een verspeentijdstippenproef met douglaszaailingen opgezet. Bleek uit de vorige proeven zowel het aanslagpercentage als
de lengtegroei steeds het beste te zijn in de periode eind maart tot eind april, nu
waren de resultaten anders. De beste lengtegroei vertoonden de planten die medio
februari, eind februari en eind maart werden verspeend. De latere tijdstippen
bleven daarbij duidelijk achter. Ook liep het slagingspercentage in 1965 niet
parallel aan de lengtegroei. Nagegaan zal worden in hoeverre de verschillende
klimatologische factoren hierbij een rol spelen. Verspenen na 1 mei is echter in
alle proeven ongunstig gebleken.
Ook voor Picea abies werd een verspeentijdstippenproef opgezet, waarbij vanaf
augustus wekelijks een partij werd verspeend op de kwekerij van het Staatsbosbeheer in Borger.
Het verspeenafstandenonderzoek voor douglas gaf een aanwijzing dat bij een
afstand van 30 cm tussen de rijen en 15 cm in de rijen de beste driejarige planten
worden gekweekt. Deze planten bezitten namelijk een goede lengte en lengte/
diameterverhouding. Ze blijken in het voorjaar goed hun naalden te behouden en
goed aan te slaan.
VOEDING

Het aantal proefvelden voor het algemeen bemestingsonderzoek werd niet uitgebreid. Van de proefvelden waar groeistoornissen in onderzoek zijn, kregen de
volgende de meeste aandacht:
Strooiselroof- en plaggenwinningsgebieden
De proeven in Best en Stiphout tonen aan dat het weghalen van mos en
strooisel niet volledig kan worden gecompenseerd door een bemesting. In proefvelden in Putten is te zien dat bij de bosaanleg op gronden in vroegere plaggenwinningsgebieden een volledige N P K bemesting noodzakelijk is; hier is een gift
van uitsluitend compost onvoldoende.
Herbebossing Drente
De bestaande proefvelden geven nog geen opheldering van de problemen
aldaar.
Groeistoornissen Brabant
In het zuiden van het land worden steeds meer zogenaamde probleemgebieden
onder de aandacht van de onderzoekers gebracht. De slechte groei en zelfs het
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Douglas met ernstig kopergebrek één groeiseizoen na toediening van koper. De laatst
gevormde scheut is recht.
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afsterven van bomen of gedeelten van opstanden vinden mogelijk enerzijds hun
oorzaak in herkomst van het plantsoen, houtsoortenkeuze, chemische bodemarmoede, wateroverlast, insektenaantastingen en strooiselroof, anderzijds kunnen
ook factoren als luchtverontreiniging en overmaat aan zware metalen in de grond
een rol spelen. Het onderzoek heeft zich tot nu toe hoofdzakelijk beperkt tot de
gemeentebossen van Someren. In het verslagjaar werden in Budel en Veldhoven
ook proefvelden aangelegd. Aangezien de totale oppervlakte van deze zogenaamde probleemgebieden aanzienlijk is blijft het van belang er aandacht aan te
schenken. De factor luchtverontreiniging is in samenwerking met het Instituut
voor Plantenziektekundig Onderzoek te Wageningen in het onderzoek betrokken.
Vormafwijkingen en gebreksverschijnselen door sporenelementen
Op het permanente gebreksziektenproefveld op de Rijkskwekerij „Drakenburg"
vertoonden de lariksplanten deze zomer dode topscheuten (jaarscheut 1964) of
achterblijvende lengtegroei van de topscheut ten opzichte van de zijscheuten. Het
laatste verschijnsel bleek aan het einde van het groeiseizoen opgeheven. De
indruk bestaat dat kopergebreksverschijnselen bij lariks zich uiten in afstervende
scheuten of scheuteinden.
Het proefveld in de kwekerij van de boswachterij Gees werd dit jaar periodiek
bemonsterd om de koperhuishouding van de plant te bestuderen. Een publikatie
over kopergebreksverschijnselen bij douglas is in voorbereiding. De proefvelden
werden uitgebreid met een kopermeststoffenproef, waarin de wijze van toediening
werd opgenomen. Bovendien werd naast de kwekerij, waarin ernstige gebreksverschijnselen voorkomen, een proefveld aangelegd waarbij een overdosering van
basismeststoffen werd gegeven teneinde gebreksverschijnselen te induceren.

BOSAANLEG

Bodemvoorbereiding en chemische

onkruidbestrijding

In Kootwijk werd in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer op een sterk vervuild terrein met bouwlandinvloed een proefveld aangelegd. De behandelingen niet bewerken, bosploeg en
volledig (diep) ploegen werden gecombineerd met toepassing van dalapon, simazin,
diuron, atrazin en prefix. De behandelingen bosploeg, dalapon en bosploeg +
dalapon hadden een sterke en hinderlijke groei van voornamelijk kweekgras tot
gevolg. De combinaties 5 kg atrazin per ha met onbewerkt of diepploegen vertonen aan het einde van het eerste groeiseizoen de beste resultaten (gemeten naar
het uiterlijk van de groveden). Prefix veroorzaakte in een dosering van 80 kg per
ha veel schade in de tweejarige grovedennen.
Het middel prefix, dat voor toepassing in loofhoutbeplantingen goede vooruitzichten biedt, dient op de lichtere gronden zeer voorzichtig te worden gebruikt.
Voorlopig zal men bij naaldhoutsoorten alleen in speciale gevallen, zoals bij
verwildering met adelaarsvaren, dit middel kunnen toepassen. In dit geval zal
prefixbehandeling een lange werkingsperiode kunnen bezitten. Hiervoor zullen
enkele proefvelden worden aangelegd. De proefvelden, die voor de Werkgroep
Onkruidbestrijding TNO in de houtvesterij „Assen-West" werden aangelegd,
hadden veel wateroverlast waardoor het merendeel van de planten verloren ging
en de proef weinig informaties zal kunnen verstrekken.
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Bodemvoorbereidingsproefveld in het Nationale Park „De Hoge Veluwe". Douglas op
volbewerkte grond vier jaar na het planten. Afnemende lengte der jaarscheuten.
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Bodemvoorbereidingsproefveld in het Nationale Park „De Hoge Veluwe". Douglas op
niet bewerkte grond vier jaar na het planten. Toenemende lengte der jaarscheuten.
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Plantsoen
In Kootwijk werden op sterk met kweek vervuild terrein vierjarige grovedennen
geplant die op de proefkwekerij „De Vierhoek" elk jaar waren verspeend. Deze
aanplant met vierjarige dennen werd vergeleken met een aanplant van tweejarige
dennen. Een deel van het plantsoen werd in kleine plantplaatsen, een ander deel
werd zonder meer in de graszode geplant na een voorafgaande dalaponbehandeling. Van de vierjarige planten is 100 % aangeslagen. De uitval in de tweejarige
planten was meer dan 50 %. Naast een hoog aanslagpercentage biedt de aanplant
met vierjarige dennen nog de volgende voordelen:
— er zijn nagenoeg geen onkruidbestrijdingsmaatregelen nodig;
— er treedt minder schade door klein wild op;
— de toepassing van grotere plantafstanden wordt mogelijk.
In samenwerking met de leden van de Werkgroep Kwekerijen Bosplantsoen
werd het onderzoek naar het verpakken en bewaren van plantsoen uitgebreid.
De volgende punten zijn daarbij in onderzoek:
1. Aard van het verpakkingsmateriaal; het in gebruik zijnde polyethyleen biedt
de planten niet de noodzakelijke bescherming tegen directe bestraling door
de zon. Een oriënterend onderzoek wees reeds uit dat het zeer moeilijk zal
zijn een goedkope combinatie van verpakkingsmaterialen te vinden die
plantsoen in zijn geheel of wortelstelsels van laanplantsoen tegen deze invloed kan beschermen.
2. Vorm van het verpakkingsmateriaal; hoewel in Nederland het gebruik van
vellen polyethyleen algemeen is, worden in het buitenland veelal zakken
gebruikt. Onderzocht zal worden of de resultaten met deze laatste verpakkingsvorm de voordelen van de vellen overtreffen.
3. Duur van het verpakken. De meeste houtsoorten kunnen gedurende lange
tijd bij constante lage temperatuur worden bewaard. Aangezien hier praktische voordelen zijn te behalen ten aanzien van de werkverdeling zal voor
naaldhout worden onderzocht of oprooien vóór het begin van de winter
en voor loofhout of bewaren vanaf november tot en met september daaropvolgend mogelijk is.
Ook zal de juiste bewaartemperatuur moeten worden bepaald en tevens aan
welke eisen de bewaarplaats (koelruimte of donkere schuur) moet voldoen.
4. Toestand van het plantsoen. Het vochtig of droog inpakken van plantsoen
kan van invloed zijn op het optreden van schimmelaantasting tijdens de
bewaarperiode.
De bewaarproeven worden ten dele gecombineerd met planttijdenproeven.
TOETSING VAN NAALDHOUTSELECTIES EN HERKOMSTEN

Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met de Afdeling Veredeling van
naaldbomen uitgevoerd. De nakomelingen van individueel geselecteerde douglasbomen, die in zeven toetsproefvelden zijn uitgeplant, vertonen na twee groeiseizoenen duidelijke verschillen in lengtegroei, vorm en kleur van de naalden.
Dit jaar werden fenologische waarnemingen gedaan waaruit bleek dat voor de
selectienummers de volgorde van uitlopen op verschillende plaatsen in Nederland
gelijk is. Enkele nummers zijn zowel goede groeiers als late uitlopers.
In het toetsproefveld te Appelscha, dat onder een scherm van lariks is aangeplant, vertonen vele planten verschijnselen van kopergebrek (hangende of
slingerende scheuten). De vraag in hoeverre hier sprake is van een verschil in
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gevoeligheid voor een slechte kopervoorziening tussen de selectienummers zal
nader worden onderzocht.
In de nazomer werd de douglas in het proefveld te Appelscha zwaar aangetast
door het lariksmotje, een verschijnsel dat dit jaar veel in Drente en ook op de
Veluwe, waar douglas onder of tussen lariks is geplant, werd waargenomen.
Ook bij de nakomelingen van individueel geselecteerde grovedennen zijn nu
meetbare groei- en kleurverschillen te constateren. De toetsproefvelden liggen in
Haarle, Appelscha, Echt, Putten en Hooghalen. Het proefveld in Haarle is evenwel zwaar gehavend door wildschade.
De herkomstenproefvelden van Pinus nigra en Larix leveren nog weinig gegevens.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een tweetal herkomstenproefvelden van Pinus contorta.
BOSBESCHERMING

In samenwerking met de Hoofdafdeling Economie en het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur (ITBON) is een project „HoutoogstBoshygiëne" opgezet. Nagegaan zal worden welke gevaren van boshygiënische
aard de moderne methoden van velling en zuivering, waarbij in het algemeen
meer en zwaarder hout in het bos achterblijft, met zich meebrengen.
In het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep Nachtvorst werd een
eerste inventarisatie van de nachtvorstkarteringen van het Staatsbosbeheer gemaakt. Een rapport hierover is in voorbereiding.
Afdeling Teelt van loofbomen
ONDERZOEK USSELMEERPOLDERS

Dit onderzoek, dat geheel gericht is op de bosbouwkundige ontwikkeling van
de Usselmeerpolders en dat in nauw overleg met de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders wordt uitgevoerd, is nu ais volgt opgezet:
1. Groeiplaatscorrelatieonderzoek
2. Kwekerijonderzoek
3. Plantverband- en plantafstandsonderzoek
4. Dunningsonderzoek
5. Bestrijding van ziekten en plagen
6. Onderplanting met loof- en naaldhout
Een dergelijke nieuwe groepering van het onderzoek, naast de bestaande onderzoekingen welke voortduren, betekent een belangrijke intensivering van het werk
in de polders. Hiervoor zal waarschijnlijk extra mankracht noodzakelijk zijn,
waarover besprekingen met de Rijksdienst voor de Usselmeerpolders en het
Staatsbosbeheer gaande zijn.
BODEMVRUCHTBAARHEID EN BEMESTING

Meststoffen, dosering en tijdstippen
Verbetering van de voedingsstoffenhuishouding is, ondanks het feit dat loofhout veelal op rijkere gronden wordt geplant, toch vaak noodzakelijk om de
produktiviteit van de opstand te bevorderen. Getracht wordt te komen tot een
bemestingsvoorschrift. Diverse bemestingsproefvelden hebben aangetoond dat dit
geen eenvoudige zaak is, daar de resultaten sterk uiteenlopen.
De stikstoftijdstippen- en doseringsproeven gaven geen duidelijke resultaten
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voor wat betreft de tijdstippen. Alleen kan worden gezegd dat men op zware
gronden eerder in het jaar moet bemesten dan op lichte. Ter vereenvoudiging
zijn de proeven omgezet in doseringsproeven. Deze gaven duidelijke reacties te
zien bij es en iep. Een geheel nieuwe proefopzet met tijdstippen en doseringen
wordt overwogen.
De in Oostelijk Flevoland in populierenbeplantingen opgezette bemestingsproeven met zwavelzure ammoniak, welke ten doel hebben de calciumopname
te verlagen ten gunste van de andere kationen, hebben nog weinig resultaat opgeleverd. Het is duidelijk dat terugdrijving van de Ca-opname door toepassing
van zure meststoffen op dergelijke kalkrijke gronden een zeer langzaam werkend
proces is. De proeven zijn uitgebreid met bemestingen met kalkammonsalpeter
en met Mg-houdende meststof. Dit laatste in verband met het veelvuldig optreden
van Mg-gebrek op lichtere gronden in Oostelijk Flevoland.
Proeven met kalkmeststoffen op zure gronden hebben aangetoond dat het zeer
wel mogelijk is de groei van populier aldaar enigszins te verbeteren. Op dit soort
gronden is populierenteelt evenwel problematisch.
Bemesting als cultuurmaatregel
Hoewel bemesting bij het planten of direct daarna reeds veelvuldig wordt
toegepast (stikstof, fosfaat) ter vermindering van risico's na het planten, is verder
onderzoek gewenst in verband met verschillende behoeften van de loofhoutsoorten op de verschillende gronden.
Op het bemestingsproefveld „Drakenburg" werd de voedingsbehoefte nagegaan
van P. 'Gelrica' en 'NL 925' stekken. 'NL 925' bleek wat geringere eisen te
stellen, hoewel in het proefveld storende randeffecten zijn opgetreden.
Bemesting van oudere beplantingen
De conditie van bomen is een factor die niet alleen voor de produktiviteit
belangrijk is, maar ook de weerstand tegen ziekten bepaalt. Waar kaliumgebrek
optreedt is vaak verhoogde aantasting door ziekten (Marssonina!) merkbaar.
Bij aanwezigheid van voldoende kalium kan de calciumopname zo hoog zijn
dat eenzelfde effect optreedt. De K/Ca-verhouding schijnt van groot belang voor
de conditie van de plant te zijn.
In het populierengebied rond Best in Noord-Brabant ligt een aantal K-bemestingsproefvelden, welke tot doel hebben produktiviteitsverhoging èn verhoging
van de weerstand van de bomen tegen bladziekten te bestuderen. Het blijkt evenwel dat het moeilijk is kalium werkelijk voor de plant beschikbaar te stellen.
Hoge grondwaterstand en een hoog calciumgehalte belemmeren vaak de opname.
Kopergebrek bij wilgen kan tot het in- of afsterven van de scheut leiden. In
een wilgenbeplanting is een Cu-bemestingsproef aangelegd, waarvan de eerste
resultaten zeor bevredigend lijken.
AANLEGONDERZOEK

Bodemvoorbereiding
In vele gevallen zal voor de aanslag en de ontwikkeling van de beplanting een
zekere vorm van bodemvoorbereiding noodzakelijk zijn. Op het gebied van onkruidbestrijding ten behoeve van een betere wortelontwikkeling zijn oriënterende
proefnemingen gedaan. Onkruidbestrijding met verschillende middelen in de ruilverkaveling Tielerwaard gaf enige resultaten, welke in de komende jaren verder
getoetst zullen worden. De proeven worden uitgebreid.
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Houtsoortenkeuze
Vergelijkend onderzoek van de groei van verschillende houtsoorten zal in gevallen van onvoldoende ervaring met bepaalde gronden noodzakelijk zijn.
Een dergelijke proef, waarin op grote schaal tal van loofhoutsoorten zijn aangeplant, bestaat in Oostelijk Flevoland. De resultaten in de polders geven goede
verwachtingen voor het gebruik van iep, berk, esdoorn en wilg als aanvulling van
het houtsoortensortiment aldaar.
In West-Nederland zal op opgespoten terreinen onderzoek worden verricht
naar de bruikbaarheid van verschillende houtsoorten. Dit mede in verband met
de bodemrijping. In het komkleigebied (Betuwe) zal eveneens dergelijk onderzoek
worden verricht.
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Sorteringsproef in driejarige es; zes sorteringen, drie lengteklassen per lengteklasse twee
dikteklassen.
Plantsoen
Aard en kwaliteit van het te gebruiken plantsoen zijn vaak van doorslaggevend
belang voor het welslagen van een beplanting. Vooral bij sterke bodemvervuiling
en andere ongunstige factoren kan alleen de beste kwaliteit worden gebruikt. Dat
hieraan nog wel het een en ander mankeert heeft de reeds afgesloten proef met
eikenlaanbomen uitgewezen. Ook voor andere loofhoutsoorten zullen strengere
eisen aan het plantsoen gesteld moeten worden.
Kwaliteitseisen moeten worden bepaald aan de hand van kwekerijonderzoek,
sorteringsproeven en leeftijdsproeven. Het gekweekte plantsoen zal op verschillende groeiplaatsen worden getoetst. Een eerste oriënterend onderzoek over de
sorteringskriteria van eikenplantsoen is afgesloten. Verder onderzoek zal verricht
worden bij populier, els, es en esdoorn.
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Cultuurverzorging, ondergroei en bodembedekkers
Onderdrukking van de bodemvegetatie is veelal een belangrijke stimulans voor
de boomgroei. Onkruidbestrijding in oudere opstanden bevindt zich nog in een
oriënterend stadium. In een proefneming te Grubbenvorst (windsingelproject) is
een aantal middelen getoetst om de groei van eikensingels te stimuleren. De
onkruidbestrijding is bij een aantal middelen goed geslaagd, het effect op de groei
moet nog worden gemeten.
Het inbrengen van bodembedekkers (soms met een gunstige nevenwerking:
lupinen) is in een aantal proefvelden onderzocht. Els en lupinen gaven goede
resultaten. Een vergelijking van els en griendwilgen als bodembedekkers leverde
een duidelijk effect op ten gunste van de els. De griendwilgen zijn niet onaanzienlijke voedselconcurrenten. Breedbladige wilgen dekken de bodem beter af
dan smalbladige. Hierdoor wordt een betere onderdrukking van de grasgroei verkregen, hetgeen resulteert in een betere groei van de populier.
Menging
Er is enig oriënterend onderzoek gedaan. Dit zal in de toekomst sterk uitgebreid worden (recreatiebeplantingen, Oude Maas en Lingebos).

En toch bestaan er goede snoeivoorschriften.
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ONDERHOUD VAN OPSTANDEN EN BEPLANTINGEN

Snoei
De snoei is van invloed op de boomvorm en de houtproduktie. Metingen van
de snoeiproeven in de Noordoostpolder hebben aangetoond dat de reeds eerder
geconstateerde verminderde diktegroei en verhoogde waterlotvorming bij tot grote
hoogte opgesnoeide populieren zich voortzet. Vooral in aan de wind blootgestelde
populieren ontstaan sterke vervormingen van stam en kroon bij te sterk snoeien.
In een twee jaar oude iepenbeplanting bij Velp is dit voorjaar een oriënterende
snoeiproef genomen met verschillende snoeivormen, als demonstratie voor de
snoeicursus van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

ZIEKTEN

Marssonina onderzoek bij populier
In het gehele land werden weer waarnemingen verricht over Marssonina. De
ziekte blijkt zich steeds uit te breiden en heviger te worden. De P. 'Regenerata'
beplantingen in de Noordoostpolder zijn in een zeer slechte staat, evenals in
Oostelijk Flevoland. P. 'Marilandica' en P. 'Gelrica' in Oostelijk Flevoland zijn
ook dit jaar weer sterk aangetast. P. 'Robusta' was landelijk beter dan in 1964.
Hetzelfde geldt voor P. 'Gelrica' in sommige delen van ons land. P. 'Serotina'
bleek in het oorspronkelijk verbreidingsgebied zeer weinig te zijn aangetast.
Klimaat, bodem en kloon zijn de drie factoren, die het optreden van de ziekte
bepalen. 'I 214' heeft minder goede kansen ten noorden van de grote rivieren.
Dit houdt waarschijnlijk verband met klimatologische factoren.
Op een congres van de Werkgroep Ziekten van de Internationale Populieren
Commissie is de aanbeveling gedaan de meest vatbare klonen uit de handel te
nemen. Dit betreft voor Nederland P. 'Regenerata'.
Ter bestrijding van Marssonina blijkt maneb het meeste effect te sorteren,
hoewel ook hierbij herhaalde bespuitingen noodzakelijk zijn. De kosten van dergelijke behandelingen zijn echter zo hoog dat voorlopig alleen gedacht kan worden aan toepassing in kwekerijen. Toch wordt gestreefd naar uitbreiding van de
proeven met vliegtuigbespuitingen en machinale bespuitingen, om zo op rationele
wijze ook in oudere beplantingen de ziekte te kunnen beperken.

TOETSINGSONDERZOEK

Populier en wilg
Het toetsingsonderzoek werd voortgezet en met enige proefvelden uitgebreid.
Ter toetsing van mogelijk te gebruiken aanvullingen op ons populierensortiment
is naast veelbelovende Nederlandse selecties een belangrijk aantal buitenlandse
klonen opgenomen. Deze toetsproeven zijn mede als demonstratieobjecten van
belang.
Vele vroegere proefvelden kunnen nog dienst doen als waarnemingspunten.
Overig loofhout
De toetsproeven van verschillende loofhoutselecties in diverse gebieden van
ons land werden verder waargenomen. Deze proeven kunnen een mogelijke uitbreiding van het huidige, te kleine, sortiment betekenen.
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Het effect van ingazen van stammen ter voorkoming van wildschade. Links: ingegaasd
rechts: niet ingegaasd. Beplanting op hetzelfde tijdstip aangelegd.
HOOFDAFDELING VEREDELING
Afdeling Veredeling van loofbomen
ALGEMEEN

Nieuwe projecten van onderzoek
— De es en esdoorn werden in beperkte mate in het onderzoek betrokken.
Zowel klonen als zaaisels van deze houtsoorten werden vergeleken.
— Het effect van verschillende belichtingen (natuurlijk daglicht, TL buis,
kwiklamp) op zaailingen van populier en els in de kas werd vergeleken in
een oriënterende proef. Zaailingen onder licht van de kwiklamp bleken de
beste hoogtegroei te vertonen.
Andere activiteiten
Met het vastleggen van de kruisingen van de Aigeirospopulieren en de resultaten daarvan in een kaartsysteem werd een begin gemaakt.
Proefvelden
De voorbereiding van de aanleg van de nieuwe kwekerij en van diverse toetsproeven in Hees eiste een groot deel van de tijd op. Omdat deze kwekerij ook
ten dienste zal komen van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek (Landbouwhogeschool) geschiedt een en ander geheel in gemeenschappelijk overleg
tussen Bosbouwproefstation en Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
De in 1964 aangelegde toetsproef van wilgenklonen in Oostelijk Flevoland en
de daarnaast aangelegde populierenbeplantingen groeien zeer slecht ten gevolge
van de in het terrein voorkomende kwel. De in 1963 en 1965 aangelegde Leuceproeven in de omgeving van Weert mislukten grotendeels door wateroverlast. Het

De nieuwe kloon NL 923 ('Flevo').
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in 1963 aangelegde Leuceproefveld in Kootwijk ontwikkelde zich gunstig, evenals
het daar in 1965 aangelegde berkenproefveld, dat door middel van bespuiting
met grammoxone vrijwel grasvrij kon worden gehouden.
Vorderingen in de projecten
Het kruisingswerk in populieren was in hoge mate gebaat bij de bloei die in
verslagjaar voor het eerst optrad in de zaaisels van Populus deltoides, geplant in
1958 te Tegelen. Het aantal mogelijkheden is hierdoor aanzienlijk vergroot. In
tegenstelling hiermee was de bloei van andere Populus deltoides zaaisels, die bij
Tollebeek in de Noordoostpolder staan, slecht. Deze zaaisels staan op slechte
grond, waardoor de groei, vergeleken met de zaaisels in Tegelen, sterk achterblijft.
De enkele kruisingen die konden worden gemaakt met géniteurs uit Tollebeek,
gaven bovendien geen resultaat. De oorzaak van het mislukken van de kruisingen
met dit materiaal uit Tollebeek is onbekend.
POPULUS

Kruisingen
Voor de kruisingen werden de volgende klonen gebruikt:
19 Populus nigra
32 Populus deltoides, waarvan 23 in Nederland en 9 in België staan, (deze
laatste zijn eigendom van het proefstation van de luciferfabrieken te
Geraardsbergen)
3 balsempopulieren
De volgende kruisingen werden gemaakt, waardoor de daarachter vermelde
aantallen planten ontstonden:
kruising
p. delt. X
p . delt. X
p. nigra X

aantal
kruisingen

P. nigra
balsempop.
balsem

aantal
verspeende
planten

78
21
2

Vrij afgebloeid zaad van P. deltoides

in verslagjaar
aantal opgepotte
planten

7700
1180
70

3939
915
56

2075

1369

Vegetatieve vermeerdering
Onder verneveling in de open lucht werden uit bladstek (zomerstek) vermeerderd:
aantal
klonen
Aigeiros en balsempopulieren
P. alba
P. canescens
P. tremula
P. tremula X P. tremuloides
P. alba X P.Z.

19
1
15
11
6
2

aantal
stekken
totaal
685
45
1840
485
150
100

aantal
opgepotte
planten
540
22
716
21
14

opmerkingen

rest nog in de bak

nog in de bak

Voor zover dit stek afkomstig was van oude bomen waren de resultaten slecht.
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Enten
De volgende Leuce klonen werden geselecteerd en door enten vermeerderd.
Pop. tremula
: 13 klonen in totaal 430 enten
Pop. tremula X Pop. tremuloides: 2 klonen in totaal 100 enten
Bij de tremula kruisingen is een fastigiate vorm, ontstaan uit kruising van
Nederlandse X Noorse esp, die geschikt lijkt voor stadsbeplanting in nauwe
straten.
Om uitgangsmateriaal voor de aanleg van een espenzaadtuin te verkrijgen,
werden de klonen, die de beste nakomelingen opleveren door enten vermeerderd.
De klonen, ontstaan uit de kruising P. tremula X P. tremuloides, zijn hybriden
die opvallen door zeer sterke groei. Door kunstmatige inoculatie met Aplanobacterium zal getracht worden te onderzoeken hoe hun gevoeligheid voor bacteriekanker is.
Nieuwe klonen
Een aantal nieuwe klonen van P. canescens, P. trichocarpa en P. deltoides
werd ontvangen uit Duitsland en België. Nieuwe inheemse klonen van P. nigra
werden gevonden en vermeerderd.
ELS

Van zeven Duitse „Sonderherkünfte", waaronder één Oostduitse (Spreewald),
werd zaad opgekweekt, evenals van een goed elzenbosje op „Singraven" bij
Denekamp.
WILG

Het onderhoud van het wilgenproefveld in „De Biesbos" was moeilijk. De
bomen hadden last van het hen omringende griend dat, ten gevolge van het tekort
aan arbeiders, niet voldoende kon worden afgezet.
Het proefveld in Oostelijk Flevoland had sterk te lijden van kwel. De groei
was daar uiterst gering. Een nieuwe serie van de beschikbare klonen werd opgezet
op de kwekerij „Het Mierenbos" om te zijner tijd in Hees te worden getoetst.
De enige nog beschikbare grond bleek van onvoldoende kwaliteit, zodat het
materiaal zich niet voldoende gelijkmatig ontwikkelde. De oudste serie wilgen op
de kwekerij „Het Mierenbos" ontwikkelde zich bevredigend.
Es
Klonenselectie
Verschillende klonen van essen werden voorlopig uitgekozen uit de selecties
van de voormalige Stichting Verbetering Houtopstanden, die in beplantingen
langs wegen zijn ondergebracht.
Daarnaast werd een aantal nieuwe essenklonen geselecteerd. Getracht zal worden dit materiaal zo spoedig mogelijk vegetatief te vermeerderen.
Zaadselecties
Tenslotte werden de uit zaad verkregen nakomelingen van 21 geselecteerde
essen op de kwekerij gemeten. Hierbij bleek dat de gemiddelde hoogtegroei van
de zaaisels op eenjarige leeftijd aanmerkelijk verschilde.
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ESDOORN

Zaaiselselectie
Veertien zaaisels, afkomstig van veertien uitgezochte bomen werden op de
kwekerij gemeten.
BERK

Het in Kootwijk aangelegde proefveld met berkenzaaisels ontwikkelde zich in
verslagjaar goed.
Afdeling Veredeling van naaldbomen
NIEUWE PROJECTEN VAN ONDERZOEK

Fijnspar
Voorbereidingen werden getroffen voor bestelling van een groot aantal kleine
partijen fijnsparzaad van de daarvoor in aanmerking komende herkomsten. Het
doel is om op zo kort mogelijke termijn uitsluitsel te kunnen geven over reproduceerbare handelsherkomsten, die voor Nederlandse omstandigheden geschikt
worden geacht.
Douglaszaadopstanden
In Nederland kan men slechts om de acht à tien jaar op een behoorlijke
douglasoogst rekenen. Het ligt dus voor de hand de bloei- en zaadproduktie in
zaadopstanden zoveel mogelijk te stimuleren. Hoewel er verschillende methoden
zijn om dit doel te bereiken, biedt een bemesting met kunstmeststoffen de beste
perspectieven. In verband hiermede werden in de Koninklijke Houtvesterij ,,Hoog
Soeren" twee bemestingsproeven aangelegd met als doel het bevorderen van de
bloei- en zaadproduktie van oudere douglasbomen.
Douglaszaadimport
Met de directie van een Canadese papiermaatschappij werd contact opgenomen
om tot een eventuele import van reproduceerbare douglasherkomsten te komen.
Dit leidde niet tot het gewenste resultaat.
Pinus strobus
In de Verenigde Staten en Canada zijn veredelingsprogramma's in uitvoering,
die resistentie tegen Cronartium ribicola beloven te brengen. In soortbastaarden
is bovendien een superieure groei te verwachten. Het Bosbouwproefstation zal
van Amerikaanse en Canadese onderzoekers zaad en enthout ontvangen.
PROEFVELDEN ENZ.

Groveden; ententuinen
In de boswachterij „Oostereng" en het complex ,,De Dorschkamp" werden
twee ententuinen aangelegd met als doel het „kweken" van enthout van grovedennenklonen voor de aanleg van zaadtuinen.
Groveden; zaadtuinen
In de zaadtuin, geëxploiteerd door en ten dienste van het Staatsbosbeheer in
de gemeente Grubbenvorst, werden 229 grovedennenenten geplant. De keuze van
de gebruikte géniteurs in de zaadtuin werd bepaald aan de hand van verkregen
resultaten bij de toetsing van zaaisels, afkomstig van de originele moederboom
of enten daarvan en door open bestuivingen ontstaan. Hiermede wordt een be-
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langrijk voordeel verkregen boven het systeem, dat veelal in het buitenland wordt
gevolgd, waarbij de te gebruiken klonen alleen op grond van fenotypische kenmerken worden gekozen, dus zonder enige toetsing.
Groveden; toetsproeven
Aan de grovedennenzaailingen in de nakomelingtoetsproeven in de boswachterij
„Loobos", aanleg voorjaar 1964, werd grote schade door korhoenders veroorzaakt. Een steekproef wees uit dat van de bemonsterde planten 70 % beschadigd
was. In overleg met de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw
en Visserij en het ITBON werden carbidbussen in het proefveld geplaatst om de
korhoenders te verjagen. Het gebruik van deze bussen bleek geen succes te zijn
evenmin als bejagen. Het ligt in de bedoeling om voor voorjaar 1966 vergaande
preventieve maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen. Door deze
schade (het wegpikken van de eindknoppen) komt de keuze van de klonen voor
de aanleg van zaadtuinen in gevaar.
Douglas; zaadtuinen
Op de kwekerij „De Dorschkamp" werden enten van vijftien douglasklonen
geplant voor het verrichten van fenologische waarnemingen en bestuivingswerk.
GROVEDEN

Opstandenkeuring
Nieuwe inzichten inzake de bemonsteringswijze werden in de praktijk getoetst.
Een aantal proefperken werd in verschillende opstanden aangelegd ter verduidelijking van de aangehouden beoordelingsnormen voor rechtheid. Met het keuren
van grovedennenopstanden volgens de nieuwe normen werd een begin gemaakt.
Vastleggen van beplantingen
De registratie van opstanden, geplant in de periode 1953-1955, waarvan de
herkomst bekend is, werd voortgezet. In samenwerking met de Afdeling Zaad- en
Plantsoenvoorziening van het Staatsbosbeheer werd een zestigtal beplantingen,
waarvan de herkomst bekend is en die in de afgelopen drie jaar geplant werden,
in het veld opgenomen en geregistreerd.
Nakomelingtoetsproeven
De grovedennenzaaisels van individuele bomen in de nakomelingtoetsproeven,
aangelegd in 1963 in de boswachterij „Oostereng" en kwekerij „De Vierhoek",
werden voor het eerst gemeten. De statistische verwerking van de resultaten werd,
met behulp van een computer, door de rekenkamer van het Bosbouwproefstation
uitgevoerd. Hierbij bleek dat in gemiddelde hoogten de driejarige grovedennenzaaisels afkomstig van geselecteerde moederbomen, verschillen demonstreren uiteenlopend van 100 tot 185 %.
Tevens bleek dat zaaisels van moederbomen, die in eerder aangelegde toetsingen snelle jeugdgroei bewezen - welke snellere jeugdgroei zich thans na negen
jaar nog steeds manifesteert - ook ditmaal tot de snelst groeiende zaaisels behoorden.
Vermeerdering
— Ten behoeve van de zaadtuin van het Staatsbosbeheer in de gemeente
Grubbenvorst werden 1350 enten gemaakt.
— Zaad van zeven Pinus silvestris kruisingen werd uitgezaaid.
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DOUGLAS

Vermeerdering
— Twee en twintig verschillende klonen werden buiten geënt.
— Een beoordeling van bloeiwijzen werd aan gevelde douglasbomen in verschillende zaadopstanden uitgevoerd ten behoeve van bloei en vruchtzetting.
LARIKS

Boomsgewijze selectie
Drie nieuwe Europese lariksbomen werden geselecteerd. Van vier Europese
lariksplusbomen werden bloeitakken verzameld met als doel het forceren van
bloei in de kas. Achttien Europese en één Japanse larikskloon werden buiten
geënt.
Zomerstek
Evenals verleden jaar werd een proef opgezet om lariks als zomerstek onder
waterverneveling in de open lucht te vermeerderen.
Zaadtuinen
In verband met eventueel aan te leggen zaadtuinen werden beschrijvingen gemaakt van ongeveer honderdveertig uitgezochte Europese en Japanse lariksklonen.
P I K U S NIGRA

Ententuinen
De ententuin in de boswachterij „Kootwijk" werd aangevuld met 210 enten,
afkomstig van dertien klonen. Enten van zeventien verschillende klonen werden
buiten opgeënt.
PlNUS STROBUS

Zaad van een Pinus strobus kruising, ontvangen uit Canada, werd uitgezaaid.
Dit zaad is ontstaan door kruising van twee ouders die beide resistent worden
geacht tegen Cronartium ribicola.
PIKUS CONTORTA

Van een aantal uitgezochte bomen in een goede opstand nabij het vliegveld
„Deelen" (voorheen behorende aan het landgoed „Deelerwoud") werden kegels
geplukt.
Afdeling Iepenonderzoek en veredelingsvraagstukken
VEREDELING EN BESTUIVINGSPROEVEN

De kern van het werk van de afdeling wordt gevormd door het jaarlijks weerkerende kruisen, opkweken, inoculeren en selecteren van iepen. In de 110 gemaakte kruisingscombinaties waren veel nieuwe snelgroeiende resistente klonen
opgenomen, en enkele bomen met een vermoedelijk hoge windresistentie. Deze
kruisingen leverden een bevredigende oogst aan zaden en kiemplanten. Inoculatie
van zaaisels van 1962 en 1963 gaf beter inzicht in de vererving van resistentie:
het zijn nog veelal de afstammelingen van de iep Bea Schwarz die de meest
resistente nakomelingschappen hebben. En last but not least: er zijn nu een viertal
klonen naar voren gekomen die een snelle groei en een mooie vorm combineren
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met een hoge resistentie. Ze moeten zo spoedig mogelijk verder getoetst worden.
Daar van deze en andere klonen ook de windresistentie bepaald moet worden,
dienen er naast de proeftuin in Hees ook in de kustprovincies proefvelden te
komen.
De in vorige jaren aangevatte polyploidieteelt bij de iep ontwikkelt zich gunstig.
Van alle acht klonen die dit jaar met colchicine behandeld werden, zijn scheuten
verkregen die (te oordelen naar de grootte van de huidmondjes) tetraploid of
tenminste sterk mixoploid zijn. Tetraploide iepen kunnen dus kennelijk in serie
gemaakt worden. Een gunstig verschijnsel is voorts, dat de tetraploide scheuten
zowel bij deze planten als bij in vorige jaren behandeld materiaal een goede
groei vertonen. In de kas, waar voorlopig alle planten staan, is de groei vaak niet
minder dan van normale scheuten van dezelfde kloon. Er zullen dus vermoedelijk
maar enkele jaren nodig zijn voordat ze gaan bloeien, waarna het mogelijk zal
zijn door kruising een groot aantal triploide zaailingen te verkrijgen. Het is de
opzet in 1966 nog een grote serie andere klonen met colchicine te behandelen,
waarna ze zo snel mogelijk tot bloei gebracht zullen worden.
Bestralen van planten met neutronen, röntgen- of alfastralen voor het opwekken van mutaties biedt in de bosboomveredeling voorlopig kennelijk niet veel
perspectief. Wel kan bestraling van pollen of eicellen vermoedelijk gunstig zijn
voor het tot stand brengen van anders moeilijk of niet lukkende kruisingen. Ook
zijn er voorbeelden bekend waarbij een zwakke bestraling van stuifmeel leidde
tot een veel betere zaadzetting. Over dit laatste effect werden enkele proeven
genomen. Iepestuifmeel werd bestraald met röntgenstralen in de hoeveelheden
van 0, 500, 1000, 2000 en 4000 röntgen. Stimulatie bij lagere doses trad niet op,
maar het was wel verrassend dat tenminste bij één stuifmeelsoort zelfs de hoogste
dosis niet merkbaar schadelijk werkte. Twee over het algemeen slecht lukkende
kruisingen gaven bij gebruik van bestraald stuifmeel geen betere zaadzetting.
Bestuivingsproeven met vers en eerder gewonnen, bewaard stuifmeel gaven het
onverwachte resultaat, dat in februari afgesneden en tot bloei geforceerde iepentakken van de kloon 215 niet alleen veel meer, maar ook veel beter stuifmeel
opleverden dan vergelijkbare takken waarvan in januari of maart stuifmeel gewonnen was: terwijl de zaadzetting na vergelijkbare bestuiving met pollen van
januari en maart elkaar weinig ontliep, gaf februari-pollen in de drie proeven
een resp. 2,0, 2,1 en 4,0 maal zo hoog percentage goede zaden. Het meest verse
stuifmeel hoeft dus nog niet het beste te zijn. Mogelijk is het verse stuifmeel
buiten in de bloem beschadigd door de afwisseling van vorst en dooi in de maand
maart. Iepen die bestoven waren met stuifmeel van het resistente, verwante geslacht Celtis leverden enkele sterk afwijkende kiemplanten op. Het moet nog
afgewacht worden of hier werkelijk geslachtsbastaarden zijn ontstaan.
SPECIFIEKE VIRULENTIE

Als het zwaard van Damocles hangt boven elke resistentieveredeling de dreiging, dat er een variant of mutant van de parasiet zal verschijnen die in staat is
om tot dusver resistente selecties toch ziek te maken. Daarom is voor de veredelaar alle informatie betreffende variatie in eigenschappen bij de parasiet, in
dit geval de iepeziekteschimmel, van het grootste belang. In het verslagjaar verschenen twee publikaties die suggereren dat er bij de iepeziekteschimmel „specifieke virulentie" zou bestaan, hetgeen wil zeggen dat sommige speciale individuen
(of „stammen") van de schimmel in staat zouden zijn om enkele bepaalde, overigens (dus tegen andere stammen) resistente klonen iep aan te tasten. Dit zou de
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hele resistentieteelt op losse schroeven zetten, daar het denkbaar zou zijn dat er
bij lang genoeg zoeken voor vele klonen wel specifiek virulente stammen van de
schimmel gevonden zouden kunnen worden. Het zou dan onvoorspelbaar zijn of
een kloon die in de kwekerij resistent leek tegen de daar gebruikte stammen, bij
aanplant in de praktijk ook wel resistent zou blijven.
Het bleek gelukkig mogelijk om een experiment uit een van de twee genoemde
publikaties op grotere schaal en met meer herhalingen over te doen. Daarbij
bleek het verheugende feit, dat er tenminste in dit geval geen sprake was van
enige specialisatie bij de schimmel: weliswaar veroorzaakte de ene stam van de
schimmel wat heviger ziektesymptomen dan de andere, maar deze was dan ook
over de hele linie (ten opzichte van alle getoetste klonen) de meest virulente. Dat
betekent dat wij voorlopig mogen blijven aannemen dat de klonen, die in onze
kwekerij de resistentste zijn, ook in het veld de beste kansen maken gezond te
blijven.
ZIEKTEN EN ZIEKTEBESTRIJDING BIJ IEP

De ziekte die in de Amsterdamse plantsoenen en beplantingen verreweg de
grootste schade aanricht is „het vuur" in de iepen, veroorzaakt door de schimmel
Nectria cinnabarina. Deze bastbrandziekte richt vele jonge iepen in de kwekerij
te gronde, maar doodt vooral talloze iepen kort na het uitplanten. De schade
loopt tot ƒ 10.000,- per jaar. Onderzoek over deze ziekte is in voorbereiding;
kleine wijzigingen in de cultuurmethoden zullen de schade vermoedelijk tot een
minimum terug kunnen brengen.
Vorig jaar sterk door Verticillium aangetaste jonge 'Vegeta' iepen in een Hillegoms park hebben zich in het verslagjaar spontaan en volledig van de ziekte
hersteld. Deze ziekte, die bedriegelijk veel op de iepeziekte lijkt, is kennelijk van
voorbijgaande aard. Iepen die erdoor aangetast zijn behoeven niet verwijderd en
vervangen te worden.
In Rotterdam werd een oudere iep aangetroffen met een aantasting door
Polyporus giganteus, een zwam die voorheen maar hoogst zelden op iep is waargenomen. Het ziekteverloop op deze nu nog krachtig groeiende boom moet goed
gevolgd worden.
In eigen kwekerij werden ernstige gebreksverschijnselen in enkele iepen geconstateerd. Misschien is hier kopergebrek in het spel.
In Noord-Amerika komen geregeld nieuwe kwakzalversmiddelen op de markt
die iepen zouden kunnen beschermen tegen de iepeziekte. Een van deze stoffen
wist dit jaar door te dringen tot een bekende Nederlandse bestrijdingsmiddelenfirma, die ons verzocht de werkzaamheden te testen. Deze bleek in alle vijf herhalingen op overtuigende wijze volledig te ontbreken: behandelde iepen werden
precies even ziek als onbehandelde. Het middel bleek voornamelijk uit wonderolie te bestaan: de uitvinder dacht blijkbaar hiermede de chronisch verstopte
vaten van zieke iepen te kunnen purgeren en openen. Helaas heeft de iep dit
geniale idee niet willen honoreren.
Er zijn of komen ook betere middelen op de markt in de USA. Een overzicht
hiervan werd gegeven in het tijdschrift Beplantingen en Boomkwekerij. Er lijkt
echter nog geen reden te zijn ze in Nederland te proberen.
DIVERSEN

Als vervolg op de in 1964 gemaakte Amerikaanse reis werden enthout en pollen
van Pinus 'Schwerinii' gezonden aan dr. C. C. Heimburger, Ontario, Canada,

29
terwijl voorbereidingen werden getroffen voor het importeren van een grote
collectie roestresistente selecties van Pinus strobus en verwanten. Daar er voorts
blijkbaar herkomsten van Prunus serotina bestaan die zware rechte bomen opleveren met zeer kostbaar fineerhout, werden afspraken gemaakt voor import van
zaad hiervan.

HOOFDAFDELING BOSBESCHERMING
Afdeling' Pathologie en Resistentieonderzoek
MARSSONINA BLADVLEKKENZIEKTE VAN DE POPULIER

Het onderzoek over deze ziekte werd voortgezet. De ziekteverwekker van de
zogenaamde „stippen" werd geïdentificeerd als Marssonina brunnea (E. & E.)
Magn. Ofschoon deze Marssonina in hoofdzaak een bladaantasting veroorzaakt
werden ook takaantastingen waargenomen. Een derde publikatie in de reeks
„Marssonina-ziekte van de populier" kwam gereed en behandelt in detail de
takinfecties. Zowel van Marssonina brunnea als de andere bekende Marssonina
soorten werden perfecte stadia (apotheciën) gevonden. Van Marssonina brunnea
werd de perfecte vorm (Drepanopeziza punctiformis) als nieuwe soort beschreven. Een uitvoerige publikatie over de relaties tussen deze Marssonina vormen
(conidiënvormen) en de bijbehorende perfecte vormen werd gepubliceerd (zie
rubriek IV).
Ook in dit afgelopen jaar werden de ascosporenuitstotingen nauwkeurig nagegaan en vastgelegd in een grafiek. Daarnaast werden op geregelde tijden waarnemingen over de ontwikkeling van de knoppen tot bladeren gedaan aan een
aantal euroamerikaanse klonen en voorts werd een aanvang gemaakt met het
vaststellen van de mogelijke periode van de infectie.
H E T TAKSTERVEN VAN P I N U S NIGRA VEROORZAAKT DOOR BRUNCHORSTIA PINEA
(SCLERODERRIS LAGERBERGIL)

Inoculaties werden uitgevoerd aan eenjarige, niet verhoute, pas uitgelopen
scheuten van Corsicaanse dennen. In tegenstelling tot vorige inoculaties werden
de scheuten niet verwond. Het inoculum bestond uit conidiën afkomstig uit een
reincultuur.
Een uitvoerige publikatie over de ziekteverschijnselen, geografische verspreiding
en bosbouwkundige consequenties van Brunchorstia pinea werd gepubliceerd.
Op uitnodiging van de Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft
te Reinbek (Hamburg) werd een groot aantal opstanden van Pinus nigra in
Schleswig-Holstein en op de Noordfriese eilanden Föhr en Amrum bezocht in
verband met het optreden van deze ziekte. Ook in deze delen van Noord-Duitsland is de sterfte door deze ziekte bijzonder ernstig. Een rapport over de reis en
de gevolgtrekkingen werd aan betrokkenen ter hand gesteld.
Door het Lake States Forest Experiment Station te Michigan (USA) werd ons
om advies gevraagd betreffende een aantasting van Pinus resinosa. Aan de hand
van toegezonden materiaal en reincultures kon de ziekteverwekker worden geïdentificeerd als Brunchorstia pinea.
Een vergelijkend onderzoek over de schimmel Cenangium ferruginosum (C.
abietis) en Scleroderris lagerbergii werd verricht. De eerstgenoemde Ascomyceet
wordt nog vaak beschouwd als een parasiet van naaldbomen en ook nog dikwijls
abusievelijk vermeld als de perfecte vorm van Brunchorstia pinea.
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D E R O E S T Z I E K T E VAN P I N U S STROBUS VEROORZAAKT DOOR C R O N A R T I U M RIBICOLA

In deze periode werd een proef opgezet die ten doel heeft een onderzoek te
doen naar de betekenis van infectie door roest van Pinus strobus zaailingen in
kwekerijen. Uitgegaan werd van handelszaad van een Duitse en een Italiaanse
herkomst, dat uitgezaaid werd tussen rijen zwarte bessenstruiken die met de roest
werden geïnoculeerd. In de kritieke periode van de infectie door sporidiën werd
een deel van deze zaailingen om de tien dagen bespoten met een 0,35 % oplossing van zineb; een ander deel met 0,50 % maneb, terwijl het overige onbehandeld bleef. Het is de bedoeling deze bespuitingen in het komende jaar te
herhalen en in de tussentijd nauwkeurig de ontwikkeling van de roestziekte gade
te slaan.
Enige fraaie exemplaren van Pinus monticola op het landgoed „Schovenhorst"
aangetast door Cronartium ribicola werden op verzoek behandeld met het antibioticum acti-dione.
Tijdens een bezoek aan Noord-Italië in verband met de betekenis van de
roestziekte voor de cultuur van de Pinus strobus werd een hoog in de Alpen
gelegen ziektehaard van de roestziekte bij Pinus cembra bezocht.
D E BACTERIEZIEKTE VAN DE POPULIER

De bestaande kankerproeven werden gecontroleerd en de ontwikkeling van de
kankers nagegaan.
De resultaten van de proef van 1963 werden vastgelegd in een rapport dat in
het najaar ter bespreking werd voorgelegd tijdens een bijeenkomst op het Fytopathologisch Laboratorium „W. C. Scholten" te Baarn. Hier werden ook enkele
nieuwe richtlijnen vastgelegd voor het toekomstig toetsonderzoek. Om kennis te
nemen van de gewijzigde methodiek van inoculatie met de bacterie werd in mei
een kort bezoek gebracht aan het populiereninstituut te Grammont. Naar aanleiding van dit bezoek werden de geplande inoculaties van de proef van 1965
in plaats van in het voorjaar nu uitgevoerd in het najaar. Dit geschiedde door
aftrekken van een blad van een eenjarige scheut, waarna het litteken met bacterieslijm werd geïnoculeerd dat uit reincultuur afkomstig was. Bij de uitvoering
van deze proeven werd wederom de gewaardeerde hulp van drs. A. de Lange en
assistente van het Phytopathologisch Laboratorium ,,W. C. Scholten" ondervonden.
H E T SCHOT VAN DE GROVEDEN VEROORZAAKT DOOR LOPHODERMIUM PINASTRI

In deze periode werd een tweetal kwekerijen bezocht in Best en Zundert om
een duidelijk beeld te verkrijgen van de moderne wijze van schotbestrijding in
grovedennencultures. Opvallend waren hier de aanwezige besmettingsbronnen
van Lophodermium, die hun oorsprong vinden in het gebruik van takken van
groveden uit naburige bossen, welke moeten dienen om schaduw te geven aan de
bedden met douglaszaailingen.
In de boswachterij ,,Hoenderlo" werd met tweejarige, verplante grovedennen,
die een verschillende behandeling met zineb ondergingen, een schotproef opgezet.
DIVERSEN

Een groot aantal stamstukken van ca. achttienjarige Corsicaanse dennen met
kankers, veroorzaakt door de schimmel Crumenula sororia Karst, afkomstig uit
het Roekelse bos bij Ede werd onderzocht. De kankers werden geanalyseerd
met het doel inzicht te verkrijgen omtrent het jaar van hun ontstaan. Dit bleek
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achteraf veel gecompliceerder dan werd verwacht. Een verder onderzoek naar
deze schimmel en de wijze waarop de genoemde kankers worden geïnduceerd
is noodzakelijk.
Bij ca. twaalfjarige Oostenrijkse dennen bij Wieringerwerf werd een ernstige
afsterving waargenomen. Dit bleek het gevolg van in de winter 1962/1963 ontstane vorstschade.
In een kwekerij te Borger werd een aantasting geconstateerd van tweejarige
Europese lariks veroorzaakt door de schimmel Meria laricis.
In overleg met dr. J. R. Hansbrough van de United States Forest Service te
Washington D.C. werden mogelijkheden onderzocht om te Wageningen een centrale collectie van diapositieven van boomziekten en hun verwekkers bijeen te
brengen.
HOOFDAFDELING ECONOMIE
Afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek
INHOUDSONDERZOEK

Aan het inhoudsonderzoek werd minder aandacht besteed dan in het jaar
ervoor, getuige het geringe aantal sectiemetingen dat werd uitgevoerd:
199 tegenover 686 in 1964.
Bij dit meetwerk kreeg de Corsicaanse den de meeste aandacht: 69 sectiemetingen, daarna volgt de Tsuga met 51, de fijnspar met 38, de Oostenrijkse den
met 21 en tenslotte de Abies grandis met 20 sectiemetingen.
Een aantal oude sectiemetingen werd met de computer opnieuw berekend,
zodat in totaal 257 sectiemetingen werden uitgerekend.
Met behulp van 498 sectiemetingen van de fijnspar werd een inhoudstabel
samengesteld, welke zal dienen als basis bij het komende opbrengstonderzoek. Bij
de verwerking werd de allometrische inhoudsfunctie
log V = ei log d + ca log h + C3
toegepast, de correlatiecoëfficient bedroeg 0,998. Bij de vorig jaar op dezelfde
wijze berekende inhoudstabel voor de Oostenrijkse den was deze 0,995. Deze
fraaie directe regressie van volume op diameter en hoogte maakt de omwegberekening via het vormgetal overbodig, nagegaan zal worden of toepassing op
de andere houtsoorten eveneens aanbeveling verdient, opdat een uniforme toepassing in het opbrengstonderzoek mogelijk zal zijn.
OPBRENGSTONDERZOEK

Een overzicht van de opnamewerkzaamheden is weergegeven in tabel 1. Hierin
zijn enkele cijfers weergegeven, welke een nadere toelichting behoeven. Zo is
daar de ernstige aantasting van de Oostenrijkse den door Brunchorstia pinea in
de houtvesterijen Assen en Zwolle. Dit leidde ertoe dat hier acht, nog eerst
sinds kort in waarneming zijnde en op de slechtste gronden gelegen, proefvelden
moesten worden afgeschreven. De acht afgeschreven proefvelden van de Corsicaanse den bevinden zich voornamelijk in het kustgebied, waar een versterkte
windinvloed de opstanden heeft aangetast.
De afgeschreven proefvelden van douglas en Japanse lariks zijn voor het
grootste deel voormalige gecombineerde bemestingsproefvelden van de Afdeling
Teelt van naaldbomen. De overige afgeschreven proefvelden zijn gelegen in opstanden welke omgevormd werden of zullen worden.
De grootste uitbreiding kreeg het groeionderzoek van de Corsicaanse den,
waarvan het accent om reden van de Brunchorstia risico's naar het zuiden van
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het land werd verplaatst. Deze uitbreiding werd voorafgegaan door een uitgebreide inventarisatie van aanwezige opstanden: van het grote aantal bezochte
opstanden werden er ruim 300 geregistreerd. In eerste instantie zijn hier elf
opstanden uitgekozen om als proefobject te dienen voor het opbrengstonderzoek,
in zeven hiervan is het proefveld reeds gerealiseerd.
Ten behoeve van het groeionderzoek van de fijnspar zijn nog geen proefvelden
uitgezet, daar een en ander zal geschieden in samenwerking met de Afdeling
Ecologie van de houtsoorten, welke de inventarisatie van de fijnsparopstanden
verzorgt.
Behalve de 67 nieuwe opnamen werden er ook nog 404 oude opnamen opnieuw op de computer berekend. Samen met de berekende opnamen van het
zuiverings- en dunningsonderzoek betekent dit een totaal van 492 berekende
opnamen tegen 600 in het jaar 1964. Hiermee is de registratie op ponskaarten
van alle opnameresultaten echter nog niet voltooid. De bewerking van oude opnamen van oude en voormalige douglas- en lariksproefvelden kost veel tijd, daar
de gegevens omgevormd moeten worden tot de momenteel gebruikelijke opnamemethodiek.
Om de oude meetresultaten toegankelijk te maken voor de moderne bewerkingstechniek is de ponskaartenregistratie noodzakelijk.
In het afgelopen jaar werd veel tijd besteed aan de vervolmaking van het
computerprogramma voor de berekening van opbrengsttabellen.
In samenwerking met de Afdeling Statistiek werden verschillende malen proeftabellen van de Amerikaanse eik vervaardigd.
Ten behoeve van een goed uitgebalanceerde opbrengsttabel is een zorgvuldige
keuze van de diverse regressiefuncties noodzakelijk, hetgeen niet altijd even eenvoudig was.
Tenslotte is er nu een acceptabele, in drie groeiklassen onderverdeelde, opbrengsttabel van de proefhoutsoort, Amerikaanse eik, uit de bus gekomen. Het
gebruikte materiaal bestond uit 159 opnamen van 40 proefvelden met een totaaloppervlakte van 6,58 ha; het gemiddelde meetinterval tussen de opnamen bedroeg
een kleine drie jaar. De volgende houtsoorten, welke op deze wijze bewerkt zullen
worden, zijn de Corsicaanse den en de Oostenrijkse den.
TABEL 1. Aantallen proefvelden
houtsoort
groveden
Cors, den
Oostenr. den
douglas
Am. eik
lariks
inl. eik
Abies grandis
fijnspar
Chamaecyparis
Tsuga
esp
zwarte els
Totaal

gedund

gemeten

berekend

1
20
19
13
10
21
2
2
1
1
1

1
18
12
8
8
20
1
—

1
12
12
8
8
20
1
—
1
1
1
1
1

•

—

—
91

73

67

uitbreiding afgeschreven
—
9
8
8
2
8
1
1

7
2
•

—

—
1
—
—
1
—
—
1
1
13

•

—

—
—
—
—
37
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ZUIVERINGSONDERZOEK

Dit onderzoek zal zich in de komende jaren in de eerste plaats richten op de
Corsicaanse den. De uitgebreide inventarisatie van Corsicaanse dennenopstanden,
zoals die in de vorige paragraaf is beschreven, dient ook als basis voor de uitbreiding van het zuiveringsonderzoek van de Corsicaanse den:
Voorlopig zijn 10 jonge opstanden uitgezocht, waarin zuiveringsproeven zullen
worden gedaan, er zullen 3 zuiveringsintensiteiten of -tijdstippen worden getest
in 10 herhalingen, de deeleenheid zal 15 X 15 m- bedragen. In samenwerking
met de Afdeling Teelt van naaldbomen zullen de proeven op verschillende
bodemtypen worden genomen.
De eerste nieuwe zuiveringsserie, welke is uitgezet, is een intensiteitsproef in
de boswachterij Groesbeek:
3 intensiteiten in 9 herhalingen.
Van de lopende zuiveringsproef van Corsicaanse den in het bos van de gemeente Someren, waar een systematische zuivering met een positieve en negatieve
selectie wordt vergeleken, blijft de negatieve selectie enigszins achter.
De zuiveringsproef van Corsicaanse den op het landgoed „De Utrecht" ontwikkelt zich goed. Duidelijk is nu dat de zuivering van de Corsicaanse dennenbezaaiing, in 1960 uitgevoerd op achtjarige leeftijd bij een opperhoogte van 2,7 m
tot een stamtal van 5000 per ha, tot een fraai resultaat heeft geleid en nog lang
niet extreem genoemd kan worden.
In nieuw aan te leggen zuiveringsproeven zullen dan ook extremer zuiveringen
worden beproefd, zoals tot stamtallen van 3600 en 2500 per ha.
De aanleg van zuiveringsproeven in enkele jonge opstanden van Japanse lariks
wordt nog overwogen.
Het meetwerk in de zuiveringsproeven is in tabel 2 weergegeven.
TABEL 2. Aantallen proefvelden
houtsoort

gezuiverd

gemeten

berekend

Cors, den

29

8

7

uitbreiding
27

Behalve de nieuwe zuiveringsproef in Groesbeek zijn ook twee veldjes op het
landgoed „De Utrecht" sterker gezuiverd. Hier gaf namelijk de intensiteit 0,80 m
in de rij weinig verschil met zuivering tot 1,00 m in de rij, daarom is eerstgenoemde proef het afgelopen jaar gedund tot 3500 per ha, de opperhoogte
bedraagt nu ongeveer 6 m.
DUNNINGSONDERZOEK

Er wordt naar gestreefd van alle bij het opbrengstonderzoek betrokken houtsoorten één of twee dunningsproeven aan te leggen. In het afgelopen jaar is in
het Roekelse Bos nabij Ede een dunningsproef voor de Corsicaanse den aangelegd, een tweede zal worden aangelegd in de boswachterij Dorst.
Evenals bij het nieuwe zuiveringsonderzoek zal deze laatste 3 behandelingen
tellen in 10 herhalingen. Bij deze dunningsproeven wordt uitgegaan van een
principiële laagdunning en wordt een homogene verdeling van de bomen over het
oppervlak nagestreefd. Als norm voor de intensiteit is afgestapt van het S %,
maar wordt de regressie van de gemiddelde groeiruimtediameter op de gemid-
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delde stamdiameter op borsthoogte gebruikt, zoals die ook bij de vervaardiging
van de opbrengsttabellen wordt toegepast.
De dertien jaar geleden aangelegde dunningsproefvelden van Corsicaanse en
Oostenrijkse den in de boswachterij Texel werden afgeschreven. Een aanwasverschil tussen de verschillende dunningsgraden kon niet worden aangetoond. De
proefvelden hebben de gegevens opgeleverd voor de vaststelling van de praktisch
juiste dunningsgraad voor toepassing in de speciaal voor het kustgebied te vervaardigen opbrengsttabel van de beide Pinus nigra soorten. Het meetwerk in de
verschillende dunningsproefvelden is in tabel 3 weergegeven.
TABEL 3. Aantallen proefvelden
houtsoort
Cors, den
Oostenr. den
Am. eik

gedund

gemeten

12
2
2

12
2
2

berekend
12
2
—

uitbreiding afgeschreven
6
—
—

15
17
—

PLANTAFSTANDSONDERZOEK

Hiervan is weinig nieuws te melden, het onderzoek werd niet uitgebreid. In
tabel 4 zijn de meetwerkzaamheden weergegeven.
TABEL 4. Aantallen proefvelden
houtsoort

gemeten

berekend

groveden
Cors, den

15
4

15
4

uitbreiding afgeschreven

De plantafstandsproef van de groveden in Putten op het terrein van de Waterleiding Maatschappij Gelderland N.V. vertoont een goede groei.
De plantlengten van de nauwe plantafstanden (0,80 en 1,00 m) steken gemiddeld nog steeds uit boven die van de wijdere plantafstanden (1,25, 1,50 en
1,75 m), volgens de laatste meting is het verschil opgelopen tot 10 %. De zekerheid van het bestaan van een verschil tussen de blokken onderling en de behandelingen onderling is vergeleken met de vorige opnamen afgenomen en volgens
de F-toets gedaald tot beneden 95 %.
VERDERE BIJZONDERHEDEN

In het afgelopen jaar kreeg de afdeling de beschikking over een boussoletheodoliet Wild To ten behoeve van het uitzetten van proefvelden en een Philips
bandopnameapparaat ten behoeve van het opnamewerk in eenmansploeg.
In het afgelopen jaar werd een omvangrijke hoeveelheid meetwerk voor de
andere afdelingen uitgevoerd, hetgeen blijkt uit het overzicht in tabel 5.
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TABEL 5. Meetwerk voor andere afdelingen
houtsoort

aantal
gemeten
. .,
proetveldeii

Jap. lariks
Jap. lariks
Jap. lariks
Jap. lariks
groveden
beuk
populier

6
12
18
51
16
12
47

plaats

t.b.v. afdeling

soort van onderzoek

Hooghalen
Ruinen
Hooghalen
Leende
Putten
Speulderbos
Verspreide
objecten

Teelt van naaldbomen
Teelt van naaldbomen
Teelt van naaldbomen
Veredeling
Teelt van naaldbomen
Teelt van naaldbomen
Teelt van loofbomen

bemestingsproef
bemestingsproef
onkruidbestrijdingsproef
herkomstproef
bemestingsproef
bemestingsproef

Afdeling Bosarbeid en Techniek
VELLEN, SNOEIEN

Het onderzoek „gemeten tarieven bij vellingswerk" is, althans voorlopig, stopgezet. De reden hiervan is dat verwacht kan worden dat de werkmethoden in de
toekomst aan betrekkelijk snelle wijziging onderhevig zullen zijn; bovendien zal
in de eerste plaats aandacht moeten worden gegeven aan de ontwikkeling van
gemechaniseerde werkmethoden. Als afsluiting van vermeld project zijn algemene
arbeidsnormen (geen gemeten tarieven) opgesteld voor vellingswerk met motorzagen van groveden, lariks, douglas en fijnspar, per boom en per m 3 (zie III).
In verband met het feit dat sommige bosarbeiders een eigen motorzaag willen
aanschaffen is op verzoek van praktijkzijde een schatting gemaakt van de draaitijden van de motorzaag per boomdiameterklasse bij vellen en snoeien; tevens is
het brandstofgebruik per draaiuur vastgesteld.
Er is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van „lichte" motorzagen
bij vellen en snoeien. De uitkomsten zijn te vinden in een onder III vermelde
publikatie.
Ondanks de introductie van de motorzaag blijft vellingswerk zeer zware lichamelijke arbeid (arbeidsfysiologisch onderzoek). De lichte motorzaag kan hier
enige, echter nog onvoldoende, verlichting brengen. Het streven moet er ook om
andere redenen (lawaai, vibratie) op gericht zijn om een betere gemechaniseerde
vorm van houtvelling te vinden. Het ligt in de bedoeling om een werkgroep op
te richten, die zal trachten om voor het betreffende probleem een oplossing te
vinden.
Een onderzoek over de verdeling van de arbeidstijd en de kosten over het
verloop van de stam van voet naar top heeft duidelijk laten zien, dat de opwerkingskosten in de levende kroon zeer groot zijn, terwijl de houtwaarde er klein is.
Bedrijfseconomisch gezien moet de boom minder ver worden opgewerkt dan
thans het geval is.
Het onderzoek, dat is uitgevoerd bij groveden (zie III), zal worden uitgebreid
tot fijnspar. Over de invloed van dikker tophout in de opstand op de boshygiëne
wordt in samenwerking met het ITBON thans onderzoek verricht.
SCHILLEN

In samenwerking met het Staatsbosbeheer worden de mogelijkheden van mechanisch schillen langs de bosweg onderzocht. De proeven worden uitgevoerd
met een Hydrobark schilmachine, die geschikt is voor het schillen van langhout.
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HOUTUITSLEEP

Het zwaartepunt bij het veldonderzoek heeft in 1965 gelegen bij de houtuitsleep met trekkers.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en met het Staatsbosbeheer.
Getracht wordt om een bruikbaar alternatief voor het paard te vinden; tevens
wordt de invloed van houtconcentratie, lastgrootte en sleepafstand op de produktiviteit nagegaan. Voorlopige conclusies zijn te vinden onder II, punt 22. Een
publikatie is voorbereid.
KORTEN, TRANSPORT

In het verslagjaar is een publikatie voorbereid (zie III) over het onderzoek
„typebeperking bij houtsortimenten". Hierbij is nagegaan of en in welke mate
beperking van het aantal verschillende sortimenten waardevermindering van een
partij hout met zich meebrengt.
Dit onderzoek zal worden uitgebreid; in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij zal enerzijds worden nagegaan in welke mate
de kosten dalen indien langhout, volgens een gemechaniseerde werkmethode, tot
één standaardsortiment wordt verzaagd en afgevoerd, anderzijds in welke mate
de waarde daalt.
BOSAANLEG

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de factoren die de produktiviteit van
plantmachines beïnvloeden (aard van het terrein, vorm van het terrein, plantverband en plantsoengrootte). Een publikatie is voorbereid.
Afdeling Statistiek
De Afdeling Statistiek gaf statistische adviezen bij proefopzet en verwerking
en verleende tevens medewerking bij de verwerking van proefveldgegevens van
diverse afdelingen van het Bosbouwproefstation, namelijk de afdelingen:
Groei- en Opbrengstonderzoek (inhoudsonderzoek; opbrengstonderzoek;
dunningsonderzoek)
Teelt van naaldbomen
(bosaanleg; bemesting)
Veredeling
(herkomstenonderzoek; zaadtuin)
Bosarbeid en Techniek
Aan twee onderwerpen werd in het bijzonder aandacht besteed, te weten het
opstellen van computerprogramma's voor de indeling van zaadtuinen (zie ook
onder III) en voor het uitslepen van dunningshout.
Buiten het proefstation werden adviezen verstrekt aan het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek (Afdeling Houtteelt) en aan het Bureau Inlands Hout.
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II. RESULTATEN VAN PRAKTISCH BELANG
1. In blijvende bosbedrijfskwekerijen voor naaldhoutplantsoen levert bemesting
met stalmest betere resultaten dan bemesting met minerale meststoffen.
2. Van het totaal aantal zaailingen dat op een zaaibed aanwezig is, is 20 tot
50 % - afhankelijk van houtsoort, herkomst en selectie - voor gebruik in
bosculturen niet bruikbaar.
3. De schadelijke invloed van strooiselwinning, zowel in opstanden als in
culturen, kan niet worden gecompenseerd door organische of minerale bemesting.
4. In heideontginningsbossen laat de koperhuishouding te wensen over.
5. Op sterk vervuilde terreinen, die na de onkruidbestrijding snel en zwaar
herbegroeid raken, verdient het gebruik van groot plantsoen - mits dit aan
hoge eisen voldoet - de voorkeur.
6. Voor de bestrijding van de populierenbladziekte Marssonina brunnea blijkt
maneb effectiever te zijn dan zineb. Door het grote aantal noodzakelijke
herhalingen van de bespuitingen lijkt de chemische bestrijding alleen in
kwekerijen praktische perspectieven te bieden.
7. Gezien de grote vatbaarheid voor Marssonina brunnea moet de aanplant van
P. 'Regenerata' ( = P. 'Serotina erecta') ten sterkste worden afgeraden.
8. Onderbeplanting van lariks met douglas brengt het risico van aantasting van
de douglascultuur door het lariksmotje met zich mee.
9. De, ten aanzien van houtproduktie en resistentie tegen roest en Marssonina,
voorlopig meest belovende nieuwe populiereklonen die ter vermeerdering
aan de NAKB werden overgedragen zijn:
— de Aigeiros hybriden NL 925 ('Dorskamp') (Populus canadensis Moench
cv. Dorskamp)
en N L 923 ('Flevo')
(Populus canadensis Moench
cv. Flevo)
— P. nigra Gasfabriek Hulst S en P. nigra Loenen $
— P. canescens Limbrichter bos en P. canescens Haamstede.
10. De voorlopig meest belovende nieuwe wilgekloon is:
Salix alba L. cv. Belders.
11. Een voorlopige opgave van de door het Bosbouwproefstation voor zaadwinning goedgekeurde grovedennenopstanden in Nederland kwam gereed.
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12. Door de statisticus van het Bosbouwproefstation werd op verzoek van de
Afdeling Veredeling van naaldbomen een programma voor de computer
ontwikkeld, waarbij het mogelijk wordt verschillende basisschema's voor
zaadtuinen te maken, die aan alle gestelde eisen voldoen.
13. Voor de fijnspar werd een spilinhoudstabel berekend uit 498 sectiemetingen.
14. Voor de Amerikaanse eik in Nederland werd een opbrengsttabel berekend
voor drie groeiklassen.
15. Verticillium aantasting in jonge iepen lijkt van voorbijgaande aard te zijn:
aangetaste bomen kunnen zich spontaan en volledig herstellen.
16. Als onderstammen voor de nieuwe iepeklonen kunnen in de eerste plaats
afleggers van Ulmus X hollandica 'Belgica' aanbevolen worden, en op de
tweede plaats zaailingen van Ulmus glabra Huds. (zie Korte Meded. 74).
17. Opstellen van algemene arbeidsnormen voor het aanleggen van naaldhoutcultures met bosploeg-plantmachines.
18. Opstellen van algemene arbeidsnormen voor vellingswerk met motorzagen
van groveden, lariks, douglas en fijnspar, per boom en per m 3 (zie III).
19. Vaststellen van de draaiminuten van de motorzaag per boomdiameterklasse
bij vellingswerk van naaldhout en van het brandstofverbruik per draaiuur.
20. De lichte motorzaag lijkt bij het vellen van naaldhout zeer goed bruikbaar.
Alleen in dik naaldhout zal de lichte zaag ten opzichte van de zware wat
betreft de veltijd iets ongunstiger zijn.
De indruk bestaat, dat de lichte zaag bij het snoeien van naaldhout, evenals
de zware, beperkte betekenis heeft. Bij het volledig snoeien met een motorzaag zal in het algemeen pas tijdwinst optreden ten opzichte van snoeien
met een bijl bij een gemiddelde takdikte per boom van omstreeks 28 mm.
Deze takdikte komt bij groveden voor bij een dbh groter dan 24 cm (zie III).
21. In de levende kroon zijn de opwerkingskosten groot, de houtmassa en de
houtwaarde zijn er klein. Bij groveden blijkt het aftoppen bij de aanzet van
de levende kroon in dun hout (tot dbh 19 cm), bij de huidige arbeidslonen
en houtprijzen, financieel voordelig te zijn. De invloed van ongeschilde,
dikkere topstukken in de opstand op de boshygiëne wordt onderzocht door
het ITBON (zie III).
22. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en
Staatsbosbeheer zijn uitsleepproeven gehouden in dunningsopstanden met
20 pk gelede trekkers met vierwielaandrijving. De uitkomsten van het onderzoek zijn enerzijds hoopgevend in dun hout (inhoud per boom kleiner dan
0,04 m 3 ), dat op grote stapels langs uitsleeppaden is geconcentreerd en
anderzijds in dikker verspreid liggend hout (inhoud per boom groter dan
ongeveer 0,3 m 3 ). In het tussen deze beide uitersten gelegen gebied zal het
economisch gezien moeilijk zijn om het paard te vervangen.
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IV. BIJLAGEN
SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES
Bestuur
Het aantal leden werd metéénuitgebreid. Hierdoor is vanwege het Landbouwschap
voorgesteld en door de Minister van Landbouw en Visserij benoemd de heer L.Y.
BROUWERS te Groenekan.

Ir. J. W. HUDIG en ir. C. STAF bedankten alslidvanhetbestuur. De nieuwe leden,
resp. ir.M.VAN DAALEN enir.G. MEMELINK werden nogniet officieel benoemd, zodat
de samenstelling eind 1965alsvolgtis:
Ir. A. STOFFELS, Utrecht, voorzitter

vertegenwoordiger Ministervan
Landbouw en Visserij
H. KIKKERT, Zeist, ondervoorzitter
I
,
,.
, .„
,
Dr. J. F . VAN OOSTEN SLINGELAND, DeSteeg, lid ( vertegenwoord.gers vanhet Bosschap
L. Y. BROUWERS, lid
vertegenwoordiger Landbouwschap
Prof. dr. G. HELLINGA
Prof. ir. I. A. DE HULSTER

adviserende leden

De secretaris vande Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O woont
op uitnodiging de vergaderingen vanhetbestuurbij.
Raad van Bijstand
S. H . FREDERIKS, Arnhem
Ir. A.J. GRANDJEAN, Utrecht
W. J. HENDRIKS, Amsterdam
F. OTTEN, Weert
Ir. E. REINDERS, Apeldoorn
J. SAES, Nederweert
Drs. J. VAN DER VALK, Amsterdam

(Ned.Ver.van Rentmeesters)
(Staatsbosbeheer)
(Ned. Dendrologische Vereniging)
(Centraal Verbond Houtindustrie)
(Kroondomein)
(Afd.Boomkwekerij vanhet Landbouwschap)
(Algemene Vereniging Inlands Hout)

Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw
In de plaats van wijlen dr. H. VAN VLOTEN werd als voorzitter benoemd ir. J. F .
WOLTERSON, tot dusver adviseur van de commissie.
De heer J. HUBBERS werd vervangen door de heer L. MAGIELSE.
Samenstelling:
Ir. J. F. WOLTERSON, Wageningen
Mr. J. W. BAX, Arnhem

voorzitter
), ,
.

,.

H. R. BARON VANHEECKEREN VANK E L L , Ruurlo

leden-vertegenwoordigers

Drs. V. TIMMERMANS, Waalwijk

Swerkgeversorgamsatie

B. DOOLAARD, Oosterbeek

). ,

,

,.

L. MAGIELSE Breda
leden-vertegenwoordigers
H. J. VAN DER WOERD, Utrecht
S werknemersorganisaties
Ir. E.
H .M.
P. JUTA,
Utrecht
(Staatsbosbeheer)
Ir.
P.H.
TROMP,
Arnhem
(Kon.Ned.Heidemij) ( a d v l s e r e n d e leden
Ir. M. BOL, Wageningen (Bosbouwproefstation)
secretaris
Drs. G.J. DEN HARTOG, 's-Gravenhage
waarnemer Bosschap
Drs. G. J. DENHARTOG kwam in de plaats vanMr.S. J. HALBERTSMA (waarnemer
Bosschap).
Iepencomité
Dr. J. G. TEN HOUTEN trok zich terug alslidtenbehoeve vanir.J. H . VAN EMBDEN.
Het comité besloot ir. J. VANDER HARST (Instituut voor Veredeling van Tuinbouw-

42
gewassen) te verzoeken de plaats in te nemen die was opengevallen door het overlijden
van prof. dr. C. L. RÜMKE.

Samenstelling:
Prof. dr. G. HELLINGA, Wageningen, voorzitter
F. G. BREMAN, Amsterdam
Ir. J. H. VAN EMBDEN, Wageningen
Ir. J. VAN DER HARST, Wageningen

Prof. dr. L. C. P. KERLING, Baarn
Prof. dr. A. J. P. OORT, Wageningen
Dr. P. M. L. T A M M E S , Wageningen
Ir. J. VLIEGER, Leeuwarden

(Landbouwhogeschool,
Afdeling Houtteelt)
(Hoofd Amsterdamse Plantsoenendienst)
(Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek)
(Instituut voor Veredeling van
Tuinbouwgewassen)
(Phytopathologisch Laboratorium
„W. C. Scholten")
(Laboratorium voor Fytopathologie)
(Plantenziektenkundige Dienst)
(Staatsbosbeheer)
(Laboratorium voor Entomologie)
(Bosbouwproefstation)

Prof. dr. J. DE WILDE, Wageningen
Ir. J. F. WOLTERSON, Wageningen, secretaris
Commissie van advies inzake selectie en veredeling van bos- en laanbomen
Samenstelling:
Prof. dr. G. HELLINGA, Wageningen, voorzitter
Ir. A. J. GRANDJEAN, Utrecht
L. Y. BROUWERS, Groenekan
Drs. M. J. A. CAMPS, 's-Gravenhage
M. A. ERKELENS, 's-Gravenhage
Ir. F . W. BURGER, Bilthoven
JAC. LOMBARTS, Zundert
Ir. J. VAN FLORENSTEIN MULDER, Epe

Ir. G. MEMELINK, Arnhem

(

\

Ir. J. F. WOLTERSON, Wageningen, secretaris

(Landbouwhogeschool,
Afdeling Houtteelt)
(Staatsbosbeheer)
(Landbouwschap,
Afdeling Boomkwekerij)
(Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor Boomkwekerijgewassen)
(Vereniging van boomzaadhandelaren,
-eesters en bosplantsoenkwekers)
(Bosschap)
(Bosbouwproefstation)

Werkgroepen
Kwekerijen bosplantsoen
Nachtvorst bosbouw
Bosbouw Randstad Holland

') Kwekerij (ressorteert onder Hoofdafdeling Veredeling)
J. G. GEURTSEN (tuinbaas)

H. J. Bos
J. H. Bos
H. VAN HOLLAND
H. J. OOSTENDORP
J. ROELOFSEN
A. WELGRAVEN
W. F. WESTLAND
H. WIGGELMAN
2

) Kas (ressorteert onder Hoofdafdeling Veredeling)
A. VAN WIJK (kasbaas)
G. ROELOFSEN

De organisatie vanhetBosbouwproefstation isalsvolgt samengesteld.
HOOFDAFDELING

AFDELING

HOOFD

HOOFD

ASSISTENTEN

Ecologie vande houtsoorten
P.H.SCHOENFELD

Ir. E. C. JANSEN

Bodemkunde

en fysiologie

Dr. H. D. W. VAN TUIL

Mejuffrouw P. W. VAN DEN BERGE

HOUTTEELT
Ir. C. P. VAN GOOR

Mejuffrouw M. DEW I T
(chef chemisch laboratorium)

Teelt van naaldbomen
Ir. C. P. VAN GOOR

Toegevoegd: Ir. L. OLDENKAMP

H . BLOK
H. H O L
K. JAGER

Teelt van loofbomen
Ir. C. P. VAN GOOR
H. A. J. VAN HAAREN
1Toegevoegd: Ir. J. L. GULDEMOND J. P. PEETERS

Veredeling van loofbomen
Ir. R. K O S T E R 2 )

VEREDELING

A. L. VAN LOKHORST ')

Veredeling van naaldbomen
I h r . C. L. H . VAN VREDENBURCH M . F .

Ir. R. KOSTER

lepenonderzoek
vraagstukken

en veredelings-

Ir. H . M. HEYBROEK

A. M. VAN DEN MAAGDENBERG

Speciale bosbeschermingsvraagstukken
BOSBESCHERMING

Dr. J. LUITJES

Ir. J. F . WOLTERSON

Pathologie en resistentieonderzoek
(fungi en bacteriën)

RECTEUR

M. DE K A M

J. G R E M M E N

J. F . WOLTERSON

Groei- en

opbrengstonderzoek

Ir. P. J. FABER

IEconomische

ECONOMIE
Ir. M. B O L

F. TIEMENS
E. J. D I K
R. P . MANGOLD

vraagstukken

Ir. M. B O L
Bosarbeid en techniek
Ir. M. BOL

A. H . SCHAAFSMA
F . T H .J. HOKSBERGEN

Statistiek
J. G. A. LA BASTIDE

Mevrouw M.H .J.
VON DER HEIDE-KEUKENS

A L G E M E N E Z A K E N Mejuffrouw C. GREGOOR (hoofd)
Personeelszaken
Boekhouding
Typekamer

Mejuffrouw C. GREGOOR
Mejuffrouw M. HENDRIKSEN

Mejuffrouw G.H . JANSEN (chef)
Mevrouw H . VAN HOFFEN-DEKETI
Mejuffrouw J. M. MÖLLER

Administratie
voor de Hoofdafdeling Veredeling
Glasblazerij
Timmermanswerkplaats
Concierge
Huishoudelijke dienst
Bibliotheek
Fotoatelier en
tekenkamer

G. KRALENDONK
G. VAN LAAR
J. W . VAN N I E U W E N H U I J S E N

J. B. W. W E G
Mevrouw T. H E I J - M E U R S
Mejuffrouw A. H. ONDERSTAL
Mejuffrouw G. H. JANSEN

J. B. W. W E G
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Personeel
Met ingang van 1 januari trad als adjunct-assistent bij de Afdeling Groei- en Opbrengstonderzoek in dienst de heer R. P. MANGOLD.
Bij de Hoofdafdeling Veredeling werd eveneens per 1 januari aangesteld de heer
A. L. VAN LOKHORST.

Per 1maart verliet de heer H . W. KOLSTER (Afdeling Teelt van loofbomen) de dienst,
wegens het aanvaarden van een werkkring bij de Stichting Industrie-Hout. In zijn plaats
trad op 24 mei in dienst de heer J. P. PEETERS.
Aan de werkster mejuffrouw C. J. M. NIENHUIS werd op haar verzoek eervol ontslag
verleend per 22 maart, in haar plaats kwam reeds per 16 maart in dienst mejuffrouw
A. H . ONDERSTAL.

Per 1 april werd aan mejuffrouw E. J. OOSTENBRUGGE eervol ontslag verleend eveneens wegens aanvaarding van een andere functie; op 1 oktober werd zij opgevolgd door
mejuffrouw P. W. VAN DEN BERGE.

De heer J. H . Bos werd op 31 maart opgeroepen voor het vervullen van zijn militaire
dienstplicht. In zijn plaats werd tijdelijk aangesteld de heer H . WIGGELMAN (kwekerij).
Wegens huwelijk verliet mejuffrouw G. J. E. BOER het proefstation per 1 mei en
werd per 1 september opgevolgd door mevrouw H. VAN HOFFEN-DEKETH.
Aan de nieuw gevormde Afdeling Bodemkunde en Fysiologie werd op 1 oktober
toegevoegd dr. ir. H. D. W. VAN TUIL. Per 1 december is de heer VAN TUIL hoofd van
genoemde afdeling geworden. De heer VAN TUIL maakt tezamen met de directeur en de
laboratoriumassistente, mejuffrouw M. DEW I T , tevens deel uit van de bouwcommissie.
Als hoofd van de Afdeling Speciale bosbeschermingsvraagstukken is per 1 december
tewerkgesteld dr. J. LUITJES.

Sedert november is in het kader van de „pool" van het Internationaal Agrarisch
Centrum aan het proefstation gedetacheerd ir. W. KRIEK.
Aan mejuffrouw G. H. JANSEN werd op eigen verzoek gedurende de maanden juni,
juli en augustus buitengewoon verlof verleend wegens verblijf in het buitenland.
In het verslagjaar brachten enkele ambtenaren in opleiding bij het Staatsbosbeheer
een stage door.
Een aantal leerlingen van de Hogere en Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische
school te Arnhem bracht bij het proefstation hun praktijktijd door.
Enkele studenten werkten aan hun ingenieursscriptie (zielijst van publikaties).
Mevrouw M.H.J. VON DER HEIDE en de heer J. G. A. LABASTIDE volgden een cursus
Fortran II en een cursus Algol voor het programmeren voor een rekenautomaat. De
heer L A BASTIDE volgt enkele colleges in Analytische Meetkunde, Differentiaal en
Integraalrekening aan de Landbouwhogeschool.
Gastmedewerkers
Van 19 juli - 1 augustus was als gastmedewerker werkzaam de Turkse student S.
AKALIN. Hij heeft gewerkt op het dunningsproefveld van Corsicaanse den bij Ede en de
opbrengstproefvelden van Amerikaanse eik op de Buunderkamp.
A anschaffingen
Een nieuw kasje voor het winnen van stuifmeel werd gebouwd. Deze bouw was
noodzakelijk geworden, daar de voordien gebruikte veranda van het oude gebouw onbruikbaar werd. De ketel van de verwarming in de kas moest worden vervangen.
Een nieuwe trekker met ploeg en schijveneg werd aangeschaft.
Voordrachten, congressen, excursies e.d.
Door verschillende afdelingshoofden werd op 24 maart medegewerkt aan een serie
lezingen voor bosbouwstudenten aan de Landbouwhogeschool.
Door het hoofd van de Hoofdafdeling Houtteelt werden voor het middelbaar en
hoger personeel van het Staatsbosbeheer te Zwolle en het dienstvak domeinbeheer van
de houtvesterij „Arnhem-West" lezingen gehouden over bosplantsoen.
Op 29 april werd door de Hoofdafdeling Veredeling een klimdemonstratie georganiseerd voor een journalist en fotograaf van het blad 19Nu.
Voor de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren is door ir. C. P. VAN GOOR een
lezing gehouden, betreffende „Algemeen voorkomende moeilijkheden en fouten bij de
bosaanleg, die gemakkelijk kunnen worden vermeden" (zie publikaties).
Door ir. C. P. VAN GOOR en ir. R. KOSTER werden voor een drietal regionale bijeen-
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komsten van eerder genoemde vereniging lezingen met excursie, waarvan de betekenis
van goed plantsoen voor de bosbouwpraktijk het onderwerp was, gehouden.
Ir. H. M. HEYBROEK gaf in het laboratorium voor plantenveredeling van de Landbouwhogeschool een college over „Soortskruisingen in de bosboomveredeling", hij nam
deel aan de zomerbijeenkomst van de Nederlandse Dendrologische Vereniging en zat
als gecommitteerde aan het eindexamen van de Tuinbouwschool te Frederiksoord.
Het hoofd van de Afdeling Pathologie en resistentieonderzoek werd in het afgelopen
jaar lid van de Contactcommissie voor Biologische Bodemverbetering. Op 23 november
hield hij voor deze commissie een voordracht getiteld „Enkele aspecten van wortelschimmels".
Van 7 tot en met 9 september vergaderde de Werkgroep Ziekten van de Internationale Populieren Commissie te Wageningen om van gedachten te wisselen over de
gevreesde Marssonina ziekte. Aan de discussies namen de officiële delegaties deel van
België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, loegoslavië, Nederland, Oostenrijk, Polen
en het Verenigd Koninkrijk, alsmede een aantal belangstellenden: in totaal 27 deelnemers. Een excursie naar de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland besloot deze
bijeenkomst. Alle voorbereidingen en de samenstelling van het protocol werden door
het hoofd van de Afdeling Pathologie en resistentieonderzoek verzorgd.
Door het hoofd van de Afdeling Bosarbeid en Techniek werden verschillende lezingen
gehouden o.a. over „gemeten tarieven", „houtuitsleep en houttransport".
Het hoofd van de Hoofdafdeling Veredeling nam het initiatief voor het maken van
een film over klimmen.
Buitenlandse

reizen

naam

periode

doel

J. G. A. LA BASTIDE

27/9-1/10

Ir. M. BOL

24/6

Ir. M. B O L
Ir. P. J. FABER

27/9-9/10
26/4-30/4

Ir. P. J. FABER

22/7-2/8

Ir.
Ir.
Ir.
ir.
Ir.
ir.
J.

29/6-30/6
4/10-6/10
9/8-14/8

Tweede vergadering van de Advisory Group of
Forest Statisticians te Stockholm
Bezoek aan Forstamt Salzhausen in verband
met mechanisch schillen van hout
Symposium mechanisch schillen te Finland
Tagung des Deutschen Verbandes Forstlicher
Forschungsanstalten,
Sektion
Ertragskunde,
Giessen, Duitsland
Opbrengstonderzoek, Britse bosbouwproefstation, Alice Holt Lodge, Farnham, Surrey
Norddeutsche Pappelverein, Hamburg
Arbeitsgemeinschaft Forstdüngung, Dresden
Bestudering van Pinus contorta opstanden, Ierland
Union Allumettière te Geraardsbergen, België

C. P. VAN GOOR
C. P. VAN GOOR
C. P. VAN GOOR en
R. KOSTER
C. P. VAN GOOR en
J. L. GULDEMOND
GREMMEN

J. G R E M M E N
J. G R E M M E N

Ir. J. L. GULDEMOND
Ir. H. M. HEYBROEK

Ir. H. M. HEYBROEK
Ir. R. KOSTER
Ir. R. KOSTER

Jhr. C. L. H. VAN
VREDENBURCH

12/10-13/10
10/5-12/5

Populiereninstituut te Grammont, België (bacteriekanker)
16/5-21/5
Studiereis Schleswig-Holstein en Noordfriese
eilanden (Brunchorstia pinea)
11/10-19/10 Casale Monferrato, Italië (Marssonina brunnea)
Torino, Italië (roestziekte P. strobus)
Padova, Italië (herbarium Saccardo)
13/9-17/9
Institut für Pappelwirtschaft, Hann-Münden
9/8-16/8
Verzamelreis naar Noordoost-Frankrijk en
West-Duitsland (klonen van iep, zwarte populier en wilg meegebracht)
8/10-12/10
Bezoek kwekerij Noord-Frankrijk (oude iepeklonen, U. pumila als onderstam)
25/2
Bezoek lucifersfabriek, Geraardsbergen, België
13/5-14/5
Vergaderingen van de werkgroep „Uiterlijke
9/12-10/12
kwaliteitseisen bosplantsoen" van de E E G ,
Brussel
3/10-9/10
Excursie Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging, Engeland
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Bezoekers

buitenland

E. A. ANDERSON
Mr. CowAN

Earl P. STEPHENS

Dipl. Forstw. R. SYACKER
G. MIKOSCH
PEDERSEN
W. ZACHARIAS
R. C. KELLISON
M. T. SHERIF
A. G. SHERIF
A . R. D E O L I V E I R A

Forstmeister WEIHE
Mr. VINCENT
M. COOKE
G. RAETS
Mr. JARVIS

Prof. dr. S. SINHA
A. LEFÈVRE
Mr. LE ROY JONES
Dr. E. DONAUBAUER
Dr. H. D. GERHOLD

Binnenlands

New York State College of Forestry, Syracuse, N.Y., USA
Australie
Houston, Texas, USA
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft,
Reinbek, Duitsland
Forstamt Salzhausen, West-Duitsland
N.C. State University, School of Forestry,
Raleigh, N . C ,USA
Jordanië
Lybië
Instituto Agronomico-Campinas, Sao Paulo, Brazilië
Duitsland
FAO, Rome, Italië
Forestry Dept., University of Aberdeen, Schotland
Instituto Forestal Latinoamericano Merida, Venezuela
Woodlands Ltd., Bodenham, Salisbury, Engeland
New Delhi, India
Ets. Leroux, Antichute, Frankrijk
Southeastern Forest Experiment Station,
Athens, Georgia, USA
Oostenrijk
Pennsylvania, USA

bezoek

Als groepen o.a.
Tariefcommissie Staatsbosbeheer
Brabantse Populieren Vereniging
Leerlingen van de Bosbouw-technische School, Apeldoorn

