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JAARVERSLAG Nationale Populieren Commissie 1975

I

Organisatie en Samenstelling

Er traden geen wijzigingen op in de organisatie. Ir. A. A. C.
van Leeuwen werd per I-I-I915 benoemd als vertegenwoordiger van het Bosschap terwijl op dezelfde datum Ir. J. L. Gul-

demond als vertegenwoordiger van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging werd benoemd.

De Commissie vergaderde 3 x waarvan eenmaal met een excursie naar de bezittingeo van her Recreatieschap ,,Rortemeren"
onder Zevenhuizen.
De voorzitter werd in Rome benoemd tot lid van her E.C. van
de Internationale Populieren Commissie.

U

Voorlichting
Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers mer in totaal 82 bladzijden. In voorbereiding zijn de uitgifte van een
brochure ,,Populier populair" met tekst van Ir. J. L. Guldemond

ten dienste van landschapsdeskundigen en de brochure ,,\íelke
populier plant men waar" met betrekking tot de groeiplaats van
de verschillende klonen t.b.v. de praktijk.
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij is bereid gevonden een herziene druk te verzorgen van het Handboek Populierenteelt.

III

0nderzoek Prof. Vroom
Het met veel foto's geïllustreerde rapporr inzake het onderzoek
naar de image van populier, uitgebracht door Prof. Vroom
kwam gereed. In de Commissie werden bezwaren geuit tegen de

wijze van uitwerking van de enquête alsmede tegen bepaalde
uitspraken in de tekst. De bezwaren zijn samengevat in een nota
die met Prof. Vroom besproken zal worden.

IV

V

Regionale Populieren Commissie

De LP.C., als onderdeel van de F.A.O., is sinds 1947 van een
\7est-Europese tot een wereldwijde organisatie uitgegroeid met
volledig uiteenlopende problemen op her gebied van de populiereteelt en het populiere-onderzoek. De N.P.C. meenr dar in
het kader van de ontwikkeling van het bodemgebruik in de
E.E.G. en van de bosbouw in het bijzonder de populierereelt
een geheel aparte plaats inneemt.

In verband hiermee heeft de N.P.C. initiatieven ontwikkeld om
in E.E.G.-verband te komen tot een Regionale Populieren Commissie welke naast de I.P.C. zich meer op regionale belangen
van de leden zou kunnen toespitsen.

VI

Aktiviteiten van d.e Werkgroepen

Bedrijlseconomie

In voorbereiding is een reorgariisatie van de werkgroep

zowel

wat betreft de samenstelling als het programma.
Phntsoen en taÍJen
De werkgroep ,,Plantsoen en Rassen" is in 1975 slechts éénmaal
bijeengekomen, o.a. ter bespreking van her verzoek van de
N.P.C. om een advies inzake het al dan niet subsidiëren van
populierenbeplantingen die met buitenlandse rassen worden
aangelegd. Op basis van het artikel ,,Populieren en de E.E.G."
gepubliceerd in het februarinummer 1975 van het tijdschrift
,,Populier" heeft de werkgroep een overzicht samengesteld van
de handelsrassen in de EEG-landen. In januari 1976 is dit bij
de N.P.C. ingediend.

De Commissie adviseert de drie navolgende groepen re gaan
onderscheiden, te weten die, welke:
a voor subsidie in aanmerking komen

Internationale Populieren Commissie
Van 1-6 december vond de 15e zitting van de I.P.C. in Rome
plaats. Nederland was hierop vertegenwoordigd door Ir. A. van
Maaren, terwijl de voorzifter van de N.P.C., Ir. H. Á. van der
Meiden, als lid van de Nederlandse delegatie tevens vice-voorzitter van het Executive Committee van de I.P.C. is. Ir. Koster

komen

bezocht het congres als lid van een werkgroep.
Door Nederland werd ingebracht:
- een rapport over de werkzaamheden van de Nationale Populieren Commissie over de periode 1971-1974
- een rapport inzake de ontwikkelingen van de populierehoutmarkt in Nederland
- een rapport inzake de betekenis van de populier en de wilg
voor de produktie en het milieu in Nederland.

vaard tot indeling in groepen van soorten en hybriden van her
handelssortiment. Dit voorstel hield verder in welke Nederlandse namen voor deze soorten en groepen zouden worden ingevoerd. Behoudens enkele wijzigingen werd dir voorstel door de
N.P.C. aaÍlwlaÍd. Op de waarmerkstrookjes van de N.A.K.B. zal
in de nabije toekomst onder de naam van de kloon ook de Nederlandse naam van de soort worden gedrukt of van de groep
waartoe de soort behoort. Tenslotte is een voorstel van de werk-

b
c

onder bepaalde voorwaarden voor subsidie

in

aanmerking

niet voor subsidie in aanmerking komen.

In 1975 heeft de N.P.C.

een voorsrel van de werkgroep aan-

4>

gtoep aanvaard, inhoudend hoe de soort en de afstamming van
elke kloon door middel van afkortingen zal worden aangegeven.
Verwacht wordt dat deze afkortingen alleen voor wetenschappelijke publikaties van belang zullen zijn.
Beuord.ering aan d,e aanplarrt aan erpen
In het voorjaar van 1,974 heeft de Hoofdafdeling ,,Veredeling"
van ,,De Dorschkamp" espenzaad beschikbaar gesteld aan de af-

deling,,Plantsoen en Boomzaden" van Heidemij Nederland B.V.
Het espenzaad is deels verkregen door gekontroleerde kruisingen tussen getoetste ouders in de kas en deels uit de zaadtuin,
waarin uitsluitend ouders staan waarvan de goede genetische
kwaliteit door 10-jarige toetsing is vastgesteld. Het zaad is door
een boomkweker te Zundert op verschillende tijdstippen, zowel
in een kas als in volle grond, uitgezaaid (door een volledig gebrek aan bloei in L975 kon dit veelbelovende begin nog niet
worden herhaald).
In het plantseízoen 1974/'75 zrjn ca. 6000 eenjarige espen af-

Het percentage eenjarige planten van de ,,nieuwe" rassen is
duidelijk groter dan dat van de ,,oude" rassen.

canescens bedraagt in de laatste
60 000 planten, waarvan 60 %o een-

Het aantal gewaarmerkte P.
drie seizoenen meer dan

jarige planten. Van P. alba 'Raket' zijn in het seizoen 1973/'74
en I974/'7) ca. 6000 planten gewaarmerkt; dit aantal bedroeg

in het seizoen 1.912/'13 nog 1500 sruks.
Het aantal gewaarmerkte wilgen (excl. de RIJP) is in de laatste
drie seizoenen sterk toegenomen (van ca. 39 000 tot 65 000
stuks) terwijl het aantal gewaarmerkte iepen sinds 1973 sterk
gedaald is (van 225 000 naar 111 000 stuks).

Á Het aantal gel'aarmerkte en het percentage éénjarige planten
vanaf het seizoen 7972/7973 (excl. de RIJP en de RIJP apart).

Tabel

Seizoen

Aantal gewaarmerkte populierenl)

éénjarig meerjarig totaal

/6

éênjarige planten

geleverd.

Door het Staatsbosbeheer zijn in Noord-Brabant 500 espen op
verschillende plaatsen uitgeplaot en door het rilTaterschap
,,Noorderveld" L400 stuks in een beplanting bij Nieuw Roden.
Ca. 1000 planten zijn bij de aanleg van kleine objekten gebruikt.

De Stichting Industrie-Hout heeft 2750 espen gratis beschikbaar gesteld; 2500 hiervan werden door het S.B.B. in het ,,Blijhamsterbos" (gemeente Bellingwedde) uitgeplant en 250 door
het ,,Brabants Landschap" in een beplanting bij Gemonde. Uitval trad vooral op bij herkomsten die in de kas waren uitge-

zaaid; de iichtere planten hiervan begonnen vlak boven de
grond af te sterven. De eerste ervaringen hebben aangetoond
dat espen bij voorkeur niet in een kas moeten worden gezaaid;
veel planten worden lang en slap en rijpen niet goed af. De in
volle grond gezaaide espen waren korter en steviger. Ruimtegebrek bij iang plantsoen dat onderdrukt raakte kan natuudijk
ook niet als gunstig worden aangemerkt.
V( a mnt er king uan

uliereplants o en
Met ingang van her seizoen 1974/'7t zijn populieren en wilgen,
die door de RIJP worden gekweekt, door de NAKB gekeurd en
p

o

Excl. de RIIP
1912/1973

19t) / 197 4
r97 4/ r97 5

131.800
125.100
110.200

79.900

21j.t 00

61

87.800

21j.)00

59

99.900

210.100

52

116.7 00

4.100

16.100r)
134.900

3.100
2.700

120.800
119.600r)

97

r37.600

98

De RllP
1972/1973
197i
191

/

4/

r97 4
197

t

1

1) excl. P. canescens en P. alba'Raket'
2) excl. experimentele rassen (3600 stuks)

Tabel
RIJP.

B Het aantal

en het percentage gewaarmetkte planten excl. de

1)

Gewaarmerkte planten

Groep

r972/197j 197)/1974

p

in de ,,Statistiek Veldkeuring en \Taarmerking" opgenomen. In
verband hiermee is aan de RIJP verzocht de werkgroep een
opgave te verstrekken van de in de iaatste drie jaar uitgeplante
aantallen populieren en wilgen. Zonder deze gegevens is het
onmogelijk om te bepalen of wijzigingen in de kwantitatieve
afzet van populiere- en wilgeplantsoen al dan niet mede door
de RIJP (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) worden veroorzaakt.

Het aantal jaarlijks gewaarmerkte populieren zonder die van de
RIJP en P. canescens en P. alba ('Raket') blijkt in de periode
1973 r/m 1975 vrijwel konstant te zijn gebleven (ca. 213000
stuks). In dezelfde periode is het percentage eenjarige planten
echter afgenomen en wel van 63 naar 52 /6 (zie tabel A). Dit
kan betekenen dat voor de bosaanleg minder en voor beplantingen buiten het bos, bijvoorbeeld door gemeenten, meer populieren worden gebruikt. Of en in hoeverre een en ander ook
samenhang vertoont met de afname van het aantal gewaarmerkte iepen is niet bekend. Evenmin bekend is in hoeverre de hoge

grondprijs de animo om populieren

in

97

1974/1975

aantal %

aantal 7o

aantal

rr7.800

128.000 60,0
61.000 28,6

111.900 53,1

oude rassen
nieuwe rassen 1967
nieuwe rassen 1972
diversen

t5,2

78.400 j6,7

11.900

7,4

1.100

0,7

22.)00 10,,

i.900

%

63.000 30,0

j4.9oo

0,9

300

16.6
0,1

1) Voor de namen van de oude en nieuwe rassen zie biilage I.

Tabel C Het totaal aantal gewaarmerkte, het percentage éênjatige
planten en het marktaandeel van de balsempopulieren, zwarte balsempopulieren en hybride balsempopulieren t.o.v. het totaal aantal gewaarmerkte planten, excl. de RIJP, P. canescens en P. alba 'Raket'.
Seizoen

1972/1973

197i/1974
191 4/ r97 t

Áantal gewaarmerkte planten

7o

Marktaandeel

éénjarig meerjarig

éénjarige
planten

9.joj

totaal

62.800

13.500
33.900

18.000

5

46.200

19.)00

65.500

1.900

8t
6t
7l

7o

to
24

jr

bosverband te planten

afremt.
Het percentage gewaarmerkte planten van de in 1967 en 1972
in de handel gebrachte ,,nieuwe" rassen bedroeg in het seizoen
1972/'73 447o, in 1973/'74 39 7o en tn L974/'75 47 % (zie
tabel B), en het percentage balsempopulieren, hybride-balsempopulieren tezamen bedroeg in deze drie seizoenen resp. 29,24
en 3l 7c (zie tabel C).

Afzet en gebrtrik
Door Ir. H. A. van der Meiden werd ten behoeve van het Congres van de I.P.C. in Rome de internationaal gehouden enquête

over de ontwikkeling van de populierehoutmarkt verwerkt tot
een raPport.
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VII

Andere aktiviteiten van de N.P.C.
Het onderzoek van het Houtinstituut T.N.O. naar het verband
tussen de volumedichtheid (thans genoemd dichtheidsgetal) van
de boorkernen en die van de gehele boom, vond plaats in november/december. In het onderzoek werden betrokken 8 stammen van vier hybriden: 'Barn', 'Donk', 'Rap' en 'Spijk'.
In de loop van 1976 kan het eerste rapport tegemoet worden

VIII Aktiviteiten buiten ile N.P.C.
I Sticltting Ind.ustrie-Hour
In het voorjaar van 1975 zijn twee nieuwe

proefbeplantingen

aangelegd voor onderzoek naar de mogelijkheden van een mini-

omloop bij populier. De meer dan 30 demonstratiebeplantingen

van de Stichting Industrie-Hout trekken

in

toenemende mate

belangstelling van boseigenaren, vooral populierentelers, en van
instanties die zich met de bosbouwvoorlichting bezighouden. In
het plantseizoen 1974/1975 zijn door de Stichting ca.23000
éénjarige populieren gratis ter beschikking gesteld aan grondeigenaren.

Ongeveer 34 o/o van deze populieren bestond uir balsempopulieren, hybride balsempopulieren en zwarte balsempopulieren;
70 7o van de geplante populieren bestond uit rassen die sinds
1967 door de N.A.K.B. gekeurd worden.

Rijksinttiïuut uoot Onderzoek in

d.e Bos-

en

Land.schapt-

bou.w ,,De Dorschkamp"

Afd.eling Teelt uan loof bomen
Zowel de oudere als de nieuwe populiereklonen groeiden in
1975 bijzonder goed, vooral de klonen uit de Aigeiros-groep.
Zo werden twee nieuwe toetsproefvelden aangelegd. Een in
Spaarnwoude met de in 7912 uitgegeven klonen en een in
Liempde met een aantal uit België afkomstige klonen (UNALklonen).
Ten behoeve van het onderzoek naar de teelt van populier met
zeer korte omloop werd in samenwerking met de afdeling
Groei en Opbrengst in Zuidelijk-Flevoland een tweede cirkel-

proef aangelegd.
In Tilburg wordt een houtsoortenproefveld aangelegd op riool-

slib gemengd met teeltaarde in een aantal verhoudingen. Een
van de te toetsen houtsoorten in dit proefveld is de Populus
'Robusta'.

Op het proefveld in Haren (Gr.) waar de Populus 'Robusta
Zeeland'reeds gedurende 1 jaar op 100 7o rioolslib groeide was
de groei ook dit jaar zeer goed.
Selectie ett, uered.eling uan populier
62230 planten werden geproduceerd door open bestuiving en
door 111 gekontroleerde kruisingen. Hierbij waren P. deltoides
planten, gekweekt ut zaad, dat verzameld en gedistribueerd is
door de Amerikaanse populieren Cie; daarnaast 3 herkomsten
van P. trichocarpa uit \Washington.
Sedert 1971 worden alle zaailingen, die geselecteerd zijn omwille van groei, vorm en weeÍstand tegen bladziekten, met bacteriekanker geïnoculeerd. Zaailingen, die een voldoende hoog
weerstandsniveau demonstreren worden vegetatief vermeerderd
en opnieuw getoetst, nu in 7-voud (14 inoculaties, 2 per plant),
gedurende nogmaals 2 jaar.
Door deze methode krijgt de selectionist een beter inzicht in
de genetische kwaliteit van ouders voor wat betreft bacteriekanker.
rVegens droogte in enkele van de 4 deelnemende landen, Frankrijk, België, Engeland, Nederland moest de gelijktijdige inoculatie van 23 gedisuibueerde klonen nog een jaar worden uitgesteld.

digd.

4 nieuwe P. nigra klonen werden uitgegeven. Zi1 zullen,

naar

verwacht wordt, vooral van belang zijn voor het kustgebied.

De volumedichtheid van de klonen 'Spijk', 'Barn', 'Donk'

en

'Rap' werd onderzocht door het houtinstituut T.N.O. te Delft.
De fineerkwaliteit van deze 4 en 12 andere klonen werd onderzocht door het populieren veredelingsinstituut in Geraardsber-

gezien.

2

300 klonen werden vermeerderd voor het eerste deel van een
nieuw Populetum dat in 1976 in Zuidelijk-Flevoland zal worden aangelegd. Elke kloon zal met 8 bomen zijn vertegenwoor-

gen, België.
'Flevo', een reeds wat oudere Nededandse kloon bleek in NieuwZeeland resistent tegen zowel de Europese roest Melampsora
laricipopulina als tegen de Amerikaanse roest, Melampsora medusae. Sindsdien zijn 20 andere roestresistente klonen (waar-

onder 19 Euramerikanen) vanuit Nederland naar Nieuw-Zeeland gezonden. Van deze 19 werden 17 in Nieuw-Zeeland als
,,immuun" geclassificeerd en 2 als ,,resistent". Bovendien waren
2 hiervan ,,immuun" en 2 resistent tegen de Ámerikaanse roest.
Met inbegrip van 'Flevo' zijn 5 Euramerikanen resistent of immuun, aile met Italiaanse P. nigra vaders (in totaal zijn 3 vetschillende vaders in het spel).
Populiereziekten
Een grote hoeveelheid slijm van de bacterie Aplanobacter populi werd in het laboratorium vervaardigd en was benodigd

voor de inoculatie vaÍr ca.9500 populieren voor de afdeling
Veredeling van Loofbomen.
Het jaarlijks onderzoek naar de uitstoting van de ascosporen
van de schimmel Marssonina brunnea werd voortgezet. Op
22 april bleken de vroege Aigeiros klonen in het infecteerbare
stadium gekomen te zijn, hetgeen aan de betreffende instanties
werd gemeld met het oog op de te geven waarschuwing voor
een bespuiting van het gewas. Dit is tevens de laatste maal dat
deze waarschuwing wordt gegeven, zoals reeds in het vorige
Verslag van 1974 werd aangekondigd.
Een groot aantal isolaties werd gemaakt uit de 1-jarige scheuren
van 'Rap' en P. trichocarpa die opzwellingen en knobbels vertonen. Een pathogeen organisme kon hieruit niet worden verkregen.

IVilgeziekten

Het onderzoek over de \íatermerkziekte werd vooÍtgezet. De
bacterie kon worden geïsoleerd uit takken, stammen en wortels
van bomen met en zonder ziekteverschijnselen. Onderzoek toonde aan dat de vermeerdering van de schietwilg door het gebruik
van poten afkomstig van oudere bomen of van knotwilgen bijgedragen heeft tot de verspreiding van deze ziekte in Nederland. Het gebruik van poten dient dan ook te worden gestaakt.
Vermeerdering door een eenjarig kort- of langstek of met rweejarige scheuten, afkomstig van moerstoven die regelmatig verjongd worden, dient te worden aanbevolen. Ofschoon aange-

toond werd dat vele knotwilgen carriers kunnen zijn van E.
salici moet worden beklemtoond dat het knotten de ziekte nier
wegneemt, maar uitsluitend dient tot behoud van de knotwilg
zelf. Knotten dient regelmatig om de drie jaar te geschieden.

3
I
a

Latulbouuhogeschool, uakgroep Hou,tteelt

ld.entificatie en beschrijaing
Populier

De morfologische beschrijving van de inheemse populatie van
Populus nigra aan de hand van 1-jarige planten van een 70-tal
herkomsten werd voortgezet.
Een eerste indruk is dat er

verschillen bestaan.

in morfologisch opzicht

regionale
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Het onderzoek zal pas over enkele jaren tot resultaten kunnen
leiden.

Er werd een begin gemaakt met de beschrijving van

enkele

Bijlage II
Leden ran de conntissie per 1-1-1976

terte

ge nu, o ord i ger ua n

1 Ir. H. A. van

à titre personel

opgezet naar de identiteit van enkele rassen van Populus eura-

2

Staatsbosbeheer

mericana.

J K.

Cultuuruitoefenende

4

Ministerie van

nieuwe handelsrassen van Populus nigra.

Ten behoeve van buitenlandse instanties werd een onderzoek
Inventarisatie van de ,,verschijningsvorm" van Nededandse handelsrassen, werd uitgevoerd als doctoraalonderzoek door een
student.

b

5

Vilg

6

Geen onderzoek.

2

U

itu.,isseliltg

u/t11.

7

stekmateriaal

Ontvangen uit: Engeland.
Verzonden naar: \7est-Duitsland, Korea, Roemenië.

8

der Meiden, voorzitter,
Bowlespark 18, $/ageningen
Ir. A. van Maaren, vice-voorzitter,
Museumlaan 2, Utrecht
Ádema,
Grevenmacherhof 2, Eindhoven
K. Alkema, afd. Div. Bedrijfstakken.
Bezuidenhoutseweg 30,'s-Gravenhage
Á. J. Assink,
Rapenburg 33, Neede
F. Bloemendaal,
Julianastraat 10, Haarlem
Drs. P. J. H. Coorens,
Ri.lksweg Noord 4, Swalmen (L)
Ir. G. Elzenga,
Margrietlaan 20, Bennekom

9 tiidelijk:
Bijlage I

Uit:

Statistiek Veldkeuring en

$íaarmerking Seizoen

4/ 797 5 NAKB

Eenjatige Meerjarige Totaal

Populus incl. De RIJP

Ottle

197

planten

10
1

12

rassen

'Zeeland'
'Robusta'

'Heidemij'
'Gelrica'

Áigeiros

'Vereecken'

(Zsvarte
) populieren)

'l{arÍÍ'
't 2t4'

50.7
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45.7 61

5l

96.5r0

20.7

17.0t6

3.1

t0

5.156

37.773
8.306

110

t.2)0

t.960

/

657
652
455

tJ>

6t0
1t0

'Marilandica'

200

'Tardif de Champagne'

2

j0,
r67

j67

,of

)63

22t

60

285

6.794

'Geneva'

LwaÍte b^lsem- 2>.>>4
populieren 22.984

3.388

)2.348
26.i72

'Flevo'
'Dorskamp'
'Lóns'

Àigeiros 24.485
(Zvtarte It.0O4
populieren) 57t

988
5.991

25.47)
20.995

100

6/>

'Androscoggin'

Hybride

t.3 08

19.124

'Serotina'
Rassen uitgegeuen

in

1967

'Oxford'

11.816

balsempopulier

I3
14

It
t6
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Economische Zaken
Houthandel
Papierindustrie

Houten Emballage
Industrie
Nedetlandse Algemene
Keuringsdienst voor
Boomkwekeri jgewassen

Dr. K. Griffioen,

Houtinstituut T.N.O.

Somerlustplein 21, Vootburg
Ir. J. L. Guldemond,
Kleverlaan 9, Haarlem

Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging

1 tijdelijk:

planten

industrie

Prof. Dr. Ir. G. Hellinga,
Lijsterbeslaan 22, $(/ageningen
H. A. van Iersel,
Schoorstraat 21, Udenhout
Ir. À. A. C. van Leeuwen,
Baron van Pallandtlaan 1.
Rozendaal (Gld)
Ir. A. J. v. d. Poel,
Bosrandwe.q 20, $Tageningen

Ir. P. J.

Taconis,

Veldsrraat 8, Andelst (Gld)
H. M. C. v. d. Vieuten,
Kerkheiseweg 1, Liempde

Ir. A. D. Verhoeff,

Landbouwhogeschool
Landbouwschap
Bosschap

Riiksinstituut voor
Onderzoek in de
Bos- en Landschapsbouw
,,Dorschkamp"
Plantenziektenkundige
Dienst
Klompen.industrie
Heidemij
Nederland B.V

Heidemij Nederland B.V.,
Postbus 33, Árnhem
Secretariaat

Ir. C. Tutein Nolthenius,
Nassaulaan 14, Oisterwiik

Ratsen iltgegeuen in. 1972
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'Biom'
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9.59r
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populieren)

1.485

126
26

'Agathe F'
'Florence Biondi'
'Spijk'

Aigeiros
(Zwarte
populieren)

9.890

6j6

8.111

207

10.526
8.3 38

4.270

80

4.350

7.697

104

8.401

3.685
2.880
2.255

2.r65
55

5.850
2.880
2.110

lj.)12

8.242

2r.81.4

8.727

6.300

tt.027
12.170
>.b/ /

Pauley'

'R"p'
'Rochester'

Zwarte balsem
populieren

'Barn'

'Donk'

'De Moffart'

'\fitte

van Haamstede'
'Limbricht'

Leuce

(\)/itte

7.650

t.120

'Tatenberg'

4.9r0
2.r70

767

'Honthoroa'

populieren)
Populus

'Schijndel'
'Enniger'

canescens

r.930
i.107

'Raket'

Idem
Populus alba

3.400

r.0t 4

j.244

849
1.019

2.779
2.126

2.49r

1.895

300

300

288.613

128.508

4r7.12r

424.10r

339.r60

7

Diuersen

Totaal waarmerking
Totaal veldkeuring

7.5r1

6).661
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e rÈ
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Bedrijfseconon ie

t
Ir. J. v. d. Bos
Prof. Ir. M. Bol

vootz.

Ir. R.

voorz

Ir. C. P. van Goor
Ir. B. van Boven
Ir. 'Sí'. E. Meyerink
Ir. A. J. v. d. Poel

Planltoen en Rassen

Koster

H. lW. Kolster
H. Á. van Iersel

sect.

Ir. G. Elzenga
Ing. H. v. d. Hoef
Ing. H. J. Gerritsen

Afzet en Gebrtik

Dr. K. Griffioen
Ir. Á. Ií. J. Bosman
K. Adema

Drs. P. J. H. Coorens

K. Álkema

A. J. Assink
Ir. Á. G. Gerritsen

Ir. J.

Sipkens

vootz.
secr.

