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S T E L L I N G E N

I
Het gunstigste gebied voor in Nederland te importeren zaad van de
douglas moet worden gezocht in de kustprovincies van Washington en
N.Oregon beneden 100 mboven zee%
II
Aan herkomstenonderzoekingendienendiepgaande klimatologische resp.
phaenologische studies van de betrokken gebieden resp. gewassen voor
af te gaan.

in
De minerale armoede van de bovenlaag Van onze bos^onden kan in het
merendeel der gevallen niet worden opgeheven door remineralisatie van
het strooisel.
IV
Het uitkapbos is, uit plantensociologische en houtteeltkundige overwegingen, voor ons land geen geschikte bedrijfsvorm.
V
Bij de boderakundige kaartering van bosgronden in ons land dient in de
eerste plaats te worden gelet opde vochthuishouding.
VI
De opvatting, dat het verschil in vatbaarheid van douglasrassen voor
Rhabdocline berust op verschil in uitlooptijd, is onjuist.
VII
Als gevolg van onvoldoende scholing is het loon van de Nederlandse
bosarbeiderte laag naar verhouding van de door hem verbruikte energie.
VIII
Een wereldhouttekort behoeft voorlopig niette worden gevreescLDe herhaald optredende acute tekorten zijn het gevolg van onvoldoende ontsluiting,
IX
De Nederlandse bosstatistiek moet op korte termijn sterk worden uitgebreid en geregeld gereviseerd. In het bijzonder gegevens betreffende de
bezitsvorraen, de bezitsspieiding, de beheersvormen, de arbeidsintensiteit f de houtsoottensaraenstelling en de leeftijdsklassenverdeling worden tot op heden node gemist.

X
Oculaire taxatie is voor de massabepaling ten behoeve van de indenting van de NederIandse bossen voldoende nauwkeurig*
XI
Naast de verdampingscijfers van een vrij wateroppervlak dient men aan
de weerkundige stations gegevens te verzaraelen over de verdamping
uit gestandaardiseerde onbegroeide en begroeide oppervlakken met constante grondwaterspiegel, omdat deze gegevens van groot gewicht zijn
voor de typering van het klimaat.
XII
In verband met de kans op verstoring van het biologisch evenwicht mag
chemische insectenbestrijding in de bossen slechts in uiterste nood en
over geringe oppervlakten worden toegepast.
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HOOFDSTUK I
INLEIDING
De Douglas is in N.Amerika inheems en werd er in 1792 door A.MENZIES
op Vancouver Island aan de kust van de Stille Oceaan ontdekt. In 1827 bracht
DAVID DOUGLAS zaad uit de staat Washington raede naar Engeland, waarvan
de oudste bomen en opstanden in Europa afstammen. De twee oudste bomen
in Schotland, in 1834 geplant op de Lyedoch Old Pleasure Grounds, hadden
in 1914 een hoogte van 34.5 tn bereikt. Omstreeks I860 werd de eerste douglas
in Denemarken ingevoerd. De eerste aanplant in bossen aldaar dagtekent uit
1866. In 1882 bedroeg het douglasareaal er 3.7 ha, in 1922 155 ha en thans
ongeveer 1100 ha. De eerste bosbouwkundige aanplant in Duitsland geschied*
de koft na.1870 in Gadow door Graf VON WlLAMOWITZ MOELLENDORF.
Voor zover bekend staan in Nederland de oudste bomen in een opstand in het
park van het Koninklijk Paleis *Het Loo*. Zij zijn in 1857 geplant en thans
dus omstreeks 95 jaar oud. Het douglasareaal in Nederland wordt thans (ruw
geschat) gesteld op4000 ha.
In 1923 werd een onderzoek opgedragen aan DE HOOGH (1925)* Het werd
bemoeilijkt door de geringe aandacht, die aan de herkomst dezer houtsoort
was geschonken. In Duitsland daarentegen had men zich al lang met het her*
komstenvraagstuk bezig gehouden, SCH1APPACH (1914) en MUNCH (1923).
Eerst in 1923 ging bet toenmalige bosbouw proefstation er toe over zaad van
verschillende herkomsten uit Amerika te importeren, waarmede een groot aan*
tal proefvelden werden aangelegd, Na de opheffing van dit proefstation is de
opname van deze proefvelden overgenomen door de 9Afdeling Houtteelt en
Bosbescherming in de Gematigde Luchtstreken* van het „Inst!tuut voor Bosbouwkundig Onderzoek*. De resultaten van dit onderzoek, waarover reeds een
en ander is medegedeeld door JAGER GERLINGS(1939)| zullen in deze publicatie worden besproken. Eerst zullen echter de botanische kenmerken van
soort en ras en de natuurlijke groeiomstandigheden in het kort worden uiteenDe nomenclatuur der houtsoorten, welke in deze publicatie voorkomen, is
geheel vol&ens REHDER (1947).
BESCHRIJVING VAN PSEUDOTSUGA TAXIF0L1A (POIR.) BRITT.

Amerikaanse dendrologen onderscheiden binnen het geslacht PsemJotsmga
vijf soorten: Ps. taxifolia (VOIK.) BRITT.; Ps. japonica (SHIRAS.) BEISS.J
Ps. sinensis DODE; Ps. Wilsonima HAYATA en Ps. macmcatpa MAYR. Vele Europese botanici onderscheiden voorts Ps. glauca MAYR9 welke in Arae»
rika als een variteit van Ps. taxifolia wordt opgevat. Op grond.van microsco*
pisch onderzoek van de naalden van herbariummateriaal beschrijft FLOUS
(1935) een tiental nieuwe soorten. SCHENCK (1939) racrkt hierbij op, dat,
volgens zijn onderzoektngen ter plaatse en op grond van waarnemingen van
vele Amerikaanse bosbouwers en dendrologen, FLOUS op deze wijze nog eni-

