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Verslag van de 6le vergadering van de afdeling toegepaste 

entomologie 

door 

P. GRUYS, Secretaris 

Op dinsdag 22 juni 1965 werd in het centrum voor Bosbiologisch Onderzoek te 

Bokrijk-Genk, België, de 61e bijeenkomst van de afdeling gehouden. Zij werd 

bij gewoond door 25 leden en 10 introducés. 

Tijdens de busreis vond het huishoudelijke deel van de vergadering plaats. De 

heer C. F. A. Bruijning trad af als bestuurslid, in zijn plaats werd de heer 

J. J. Laarman te Leiden gekozen. 

Het wetenschappelijke gedeelte van de bijeenkomst was gewijd aan bosbouw- 

entomologische problemen in Noord-België. De directeur van het Centrum voor 

Bosbiologisch Onderzoek, de heer A. Huygh, schetste de bosbouwkundige situatie 

in de Kempen en gaf een overzicht van de werkzaamheden van zijn instituut. De 

heer L. Nef besprak de bosbouwentomologische problemen in dit gebied en 

behandelde het onderzoek, dat het Centrum hierover verricht. In een tweede 

voordracht besprak de heer Nef zijn proeven over de invloed van de minerale 

bemesting van dennenbossen op schadelijke insekten. De inhoud van de laatste 

voordracht zal in het volgende nummer van Entomologische Berichten worden ge¬ 

publiceerd. 

Vervolgens was er gelegenheid het nieuwe gebouw van het Centrum te bezich¬ 

tigen. Behalve ruime laboratoria voor de verschillende afdelingen en een bijzon¬ 

der smaakvol vergaderzaaltje is er een logeergelegenheid in het gebouw ingericht 

voor gasten, die voor enige tijd onderzoek in het Centrum wensen te verrichten. 

Tot slot van de bijeenkomst werd een bemestingsproefveld in de omgeving van 

Mechelen aan de Maas bezocht. Het proefveld is aangelegd in jonge grove-den- 
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nenbossen die op een deel van dit zeer fraaie heidegebied zijn geplant. Onder 

leiding van de medewerkers van het centrum werd hier de invloed van de bemesting 

op de groei van het bos, en op de aantasting van de bomen door dennelot- en 

-knoprupsen, bezichtigd. 

Het Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek te Bokrijk 

(Genk, België) 

door 

A. HUYGH, Direkteur 

Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek, Bokrijk-Genk, België 

Het Centrum is opgericht in 1949 onder de stuwing van het Provinciebestuur 

van de Belgische provincie Limburg. Deze provincie zag in haar 36.000 ha 

bossen en 19.000 ha nog woeste gronden een ekonomische produktiebron die nog 

lang niet tot haar potentiële produktiviteit was opgevoerd en waarvan, mits ge¬ 

bruik te maken van wetenschappelijk onderzoek, heel wat meer kon verwacht 

worden. 

In de loop van de eerste jaren aktiviteit is ook de Provincie Antwerpen, 

die 37.000 ha bossen en 14.000 ha woeste gronden had, mede geïnteresseerd 

geworden aan dit initiatief. 

De opdracht van het Centrum was te onderzoeken, hoe deze meer dan 100.000 

ha tot een hogere produktie konden gebracht worden. De juridische status is deze 

van een maatschappij zonder winstoogmerken, met als financiële basis de sub¬ 

sidiëring voor 80 tot 85% door het Instituut tot Aanmoediging van het Weten¬ 

schappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw, een parastataal orga¬ 

nisme dat met overheidsgelden door subsidiëring en kontrole het wetenschappelijk 

onderzoek in de twee haar toegewezen terreinen stimuleert. De verdere 20 à 15% 

van de werkingskosten dienen door de geïnteresseerden zelf bijeengebracht te 

worden, met name door de provinciebesturen, de gemeentebesturen die bosbezit¬ 

tingen hebben, de nijverheden, andere instellingen, en de private personen die 

als boseigenaars, als geïnteresseerden in het wetenschappelijk onderzoek in bosbouw 

of als liefhebbers een vrijwillige bijdrage willen leveren. De wetenschappelijke 

supervisie werd toevertrouwd aan de Katholieke Universiteit te Leuven, die een 

aantal professoren afvaardigde om het onderzoek te leiden. 

Na een eerste inloopperiode, tijdens dewelke met een beperkt aantal onder¬ 

zoekers (drie universitairen en twee helpers) een algemeen overzicht van de 

situatie werd gemaakt, is men gekomen tot een indeling in vijf secties, elk ge¬ 

leid door een universiteitsgediplomeerde en bijgestaan door het nodige hulp¬ 

personeel. Een universiteitsprofessor houdt toezicht op de wetenschappelijke 

werking van de secties. 

Het typische kenmerk van de Kempense bossen was in 1950 hun eenvormig¬ 

heid van bewerking, bemesting, aanplanting en onderhoudspraktijken. Het 

was nog bijna uitsluitend grove den (Pinus sylvestris), die voor mijnhout zou 

moeten dienen. 

Intussen is echter de ekonomische situatie zich snel aan het wijzigen gegaan 

en daar de vraag naar mijnhout afnam, stelde zich het probleem wat men in 


