Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
STICHTING VOOR DE LANDBOUW
Hoofdafdeling Bosbouw
De Hoofdafdeling hield haar 39c vergadering op 7 Mei 1953.
Naast enige kwesties betreffende het komende bosschap werd de afzet van het inlandse mijnhout besproken. Er werd besloten zich hierover tot de Minister van Economische Zaken te wenden.
De invloed van sucessiebelasting op het voortbestaan van particulier bos zal in een
daartoe te benoemen commissie worden bestudeerd.
Wegens bedanken van Ir H. W. Schenkenberg van Microp als voorzitter en lid
van de Subcommissie Voorlichting en Propaganda Vrijwillige Bosbrandwcct werd de
Heer P. J. Drost als zodanig gekozen. terwijl tot lid van deze Subcommissie werden
benoemd Mr S. J. Halbertsma en Ir W. L. lansen.
Commissie Planologie
Deze commissie behandelde in haar vergadering op 8 Mei 1953 wederom het voor~
ontwerp "Boswet'" en de daarmee samenhangende vraag of de herplantplicht al dan
nIet gehandhaafd moet worden. De resultaten zullen te zijner tijd het bestuur der stichting
in een nota worden aangeboden.
Commissie Grondgebntik
Jn deze commissie werd gesteund de ontstemming, die heerste bij de Stichting van
de Landbouw in Friesland, over het bebossen van 350 ha heide in de Friese Wouden,
die als Vijandelijk vermogen in handen van de Staat waren gekomen. Men achtte het
van belang deze gronden alsnog bestemd te zien tot bouw... en graslandaanleg, daar
hierin een beslissing werd gezien om mede het kleine~boeren~vraagstuk in die streek te
helpen oplossen. alsmede de werkloosheid in de landbouw te helpen bestrijden. yoor
recreatie meende men, dat er reeds terreinen voldoende aanwezig waren. Het dagelIjks
bestuur van de Stichting heeft zich hierover tot de Minister van Landbouw gewend.

BOSBRAND PLAAT
De Nederlandsche Heidemaatschappij heeft weder een nieuwe bosbrandplaat uitge~·
geven, teneinde het publiek op het grote gevaar van bosbrand te wijzen. Deze plaat.
die gratis ter beschikking wordt gesteld, is op grote schaal over het gehele land vcr·
spreid. Het beeld is suggestief, alhoewel niet zo geslaagd als menige voorganger. _
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Tot dusverre waren de leden van de Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering
voor het Agrarisch Bedrijf op grond van hun lidmaatschap tevens vezekerd tegen het
risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schaden aan derden, mits deze schade vcr·
band hield met het door het lid uitgeoefende bedrijf. en op de in het reglement voor
deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering omschreven voorwaarden. Met ingang van
I Januari 1953 zijn in de voorwaarden betreffende deze verzekering enige belangrijke
wijzigingen aangebracht, waarvan de voornaamste zijn:
1. De beperking, dat de schade moet zijn toegebracht in verband met de uitoefening
van het bedrijf, is vervallen. zodat van I Januari 1953 af ook de schadegevallen,
welke geen verband houden met de bedrijfsuitoefening (dus het zogenaamde particu~
liere risico) door de afdelingen der Bedrijfsvereniging in behandeling worden ge~
nornen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor de publiekrechtelijke lichamen.
2. De verzekerde bedragen zijn verhoogd en wel tot: f 50.000.......... per persoon en
f 100.000.......... per gebeurtenis terzake van aan personen toegebracht letsel en tot
f 10.000.- terzake van aan zaken toegebrachte schade. Tot 1 Januari 1953 waren
de maximumbedragen resp. f 30.000.-, f 60.000.- en f 6.000.-.
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3. De mogelijkheid tot verzekering van het risico verbonden aan het besproeien en
bespuiten van gewassen voor derden (loonsproeien) is Diet meer in: het reglement
opgenomen. Degenen, die hieromtrent met een afdeling der Bedrijfsvereniging een
overeenkomst hadden gesloten, zullen elders voor dit risico een dekking moeten
zoeken. (Het risico van schaden aan derden bij het bespuiten van gewassen op
eigen bedrijf is dus wel gedekt.)
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4. Het risico wettelijke aansprakelijkheid veroorzaakt door het gebruik van landbouw~
tractoren kan. evenals voorheen. worden bijverzekerd. doch er wordt thans onder~
scheid gemaakt tussen de tractor, die uitsluitend voor landbouwwerkzaamheden in
engere zin wordt gebruikt en dè tractor, die ook voor andere dan voor eigenlijke
landbouwwerkzaamheden wordt gebruikt (b.v. voor vervoer langs de weg naar de
velling) .
Voor het bijverzekeren van een tractor, die nict uitsluitend voor landbouwwcrkzaamheden wordt gebruikt. is de premie gestcld op f 12.50 per jaar; voor gebruik
. uitsluitend voor landbcuwwerk:<:aamheden blijft de premie gesteld op f 7.50 per jaar.
5. De wetteHjke aansprakelijkhcidsregeling is niet van toepassing op leden, dIe van de
aanvang van het voorafgaande kalenderjaar tot aan het tijdstip waarop de schade
. is toegcbracht, volgens de loonlijsten geen ingevolge de Land- en TUinbouwongevallenwet 1922 verzekerd personeel hebben gehad, tenzij zij een vrijwillige ongevallenverzekering bij een afdeling van de Bedrijfsvereniging hebben lopen.
Evenals. voorheen is het risico van wettelijke aansprakelijkheid, verband houdende
met de uitoefening van bepaalde bcdrijven, van de verzekering uitgesloten.
Deze bedrijven zijn ( tfm n) :
e. het rooien. hakken en vervoeren van bomen. wanneer deze werkzaamheden door
het lid als afzonderlijk bedrijf en niet als onderdeel van de uitoefening van zijn
bedrijf worden verricht.
Van groot belang is het tijdig aangeven van schadegevallen waardoor moeilijkheden'
bij de afwikkeling worden voorkomen. Het is niet geoorloofd dat men bij schadcÇlevaIlcn
de schade geheel of ten dele regelt zonder toestemming van het Bestuur of de Directie
van de afdeling der Bedrijfsvereniging.

CURSUS OVER ,.PHOTOSYNTHESE'"
Een cursus, in dezelfde Reest als in September 1952 over .. Problematiek van de
organische stof in de grond" gehouden werd. is thans in voorbereiding over "Photosynthes!!", wedérom in samenwerking tussen het Nederlands Genootschap voor Landbouwwetenschap, het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs. het Minis~
terie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de LandbouwhoÇleschooI.
De photosynthese of C-assimilatie van de groene 'plant is ongetwijfeld het meest
fundamentele proces in de productie van organische stof. omdat andere organismen
dan groene planten - saprophyten en parasieten. dieren en de mens ,..... uiteindelijk
afhankelijk zIjn van organische stof, geproduceerd door de groene plant. Het photosynthese~'proces verdIent dus onze volle belangstelling.
De bedoelIng is aJlereerst de meer zuiver wetenschappelijke facetten van het vraagstuk te belichten. waarop zal volgen een bespreking van de specifieke problemen met
betrekking tot de photosynthese in tuin-. land ... en bosbouw. De regelingscommissie
onder voorzitterschap van Prof. Dr E. C. Wassink stolt zich voor de volÇJendc punten
te doen behandelen door bevoegd~ sprekers. waaronder een ,enkele buitenlander.
Algemene inleiding, kinese van het photosynthese-proces; bouw van het photosynthese-apparaat; physische en chemische eigenschappen van het chlorophyl;
photosynthese als redox proces.
'
Enkele apecten van het mechanisme van de zuurstofontwikkeling en het chemis"me van de koolzuurreductie.,
.
Een en ander: over de methodiek van het photosynthese~onderzoek.
"Solar Energy Conversion" de analyse van de droge~stofproductie van hogere
planten.
Problemen met betrekking tot de photosynthese in tuin-. land- en bosbouw.
De cursus wordt op 23. 24 en 25 September 1953 Çlchouden te Wageningen in het
Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek. Aán deze cursus zijn geen in~
schriifgelden verbonden. Het definitieve proÇlramma zal binnenkort In dit tijdschrift
worden gepubliceerd. Deelnemers kunnen zich desgewenst reeds nu opÇ(even bij de
secretaris van de regelingscommissie. Dr W. 'B. Deljs, Pootakkerweg 20. Wageningen.
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PRODUCTIVITEIT IN BOSBOUW EN HOUTNIJVERHEID
SEPTEMBERCONGRES IN STUTTGART
Onder bescherming van de Organisatie van

Europese

Economische

Coöperatie

(O.E.E.C.) en de Mutual Seeurity Ageney (M.S.A.) zal van 7_12 September 1953
een Europees Congres worden gehouden over de productiviteit in bosbouw en hout·
nijverheid. De taak van het congres is dus de problemen verbonden aan het opvoeren
der productiviteit in be-schouwing te nemen en naar de middelen te zoeken ze op te
lossen, mede aan dq hand van de ervaringen en adviezen van de missies van de 17
Marshall~landen, die in het kader van de Technical Asslstance, een reis' naar de
Verenigde Staten hebben gemaakt. Het bedoelt het karakter te dragen van een arbeids.
conferentie die zich vooral bezig dient te houden met de principiële zaken. Leden van
het congres zijn afgevaardigden van hun regeringen en zij alleen houden inleidingen,
nemen deel aan de beraadslagingen en hebben stemrecht. Andere ter zake kundigen
kunnen als gast deelnemen en mogen vragen stellen. Zij kunnen zich vóór 31 Juli aanmelden bij het secretariaat te Bonn, Linsenstrasse 3. De Contactgroep Opvoering Productiviteit te 's-Gravenhage treedt op als verbindingsdienst voor Nederland.
Plenaire bijeenkomsten.
1. Algemene problemen: Grondslagen der productiviteit, technische factoren, organisatorische factoren en sociale aansprakelijkheid.
2. Voorstellen van practische aard: bestaande en nog op te richten nationale en internationale organisaties, samenwerking op basis van wederkerigheid, uitwisseling van
opgedane ervaringen en propaganda.
Technische bijeenkomsten.
1. Houtteelt: zaadwinning en waarborg herkomst. boomkwekerij. bossen en beplantingen buiten het bos. gebrUik van exoten.
2. Velling en transport.
3. Houtzagerijbedrijf.
4. Houtverwerkende industrie.
5. Verwerking van houtafvallen.
6. Sortering, opwerking en afzet van het hout.
De voorbereiding van het congres ligt in handen van de "Deutsche Gesellschaft rur
Holzforschung". Algemeen voorzitter is Dr F. E. Eidmann, Oberforstmeister. Forsteinrichtungsamt der Landesforstverwaltung Nordrhein·Westfalen te D,üsseldorf. Voor alle
congreszittingen zijn afzonderlijke voorzitters aangewezen, die voor de Houtteeltsectie
is Prof. Weck uit Hamburg-Reinbeck. Voorzitter van laatstgenoemde sectie is ons lid
W. Boerhave Beekman te 's Gravenhage.
F. B.

Boekbesprekingen
181 : 176.32 Quereus borealis (i3)

Dr Franz Bauer. J. D. Sauerlánder's Verlag, Frankful-t.
106 blz., 1953 met 42 afb. en 12 tab. Dissertatie.
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In hoeverre is het gerechtvaardigd in steeds grotere omvang Quercus borealis in de
Duitse opstanden in te voeren? Buitenlandse houtsoorten kunnen in grotere mate gebruikt worden, wanneer zij in hun groei. en houteigenschappen vergelijkbare inlandse
houtsoorten overtreffen. Tot nu toe werd over bedoelde houtsoort wel reeds veel gepubliceerd, maar in het algemeen kwamen daarbij zeer tegenovergestelde meningen en
sterk contrasterende ervaringen tot uiting. Bauer's onderzoek geldt als het eerste
systematisch opgezette onderzoek.
Het voornaamste onderdeel van zijn onderzoek geldt de samenstelling van een opbrengsttabel, w1!!ke reeds eerder is gepubliceerd in Schober's bewerking van de opbrengst.tabcIlen van Grundner-Schwappach. Voor sectie~metingen heeft hij gebruik ge ..
maakt van 322 proefstanunen, hetgeen voor een uitvoerige en zeer exacte meting betrekkelijk gering is. Maar het aantal bruikbare opstanden is hier mede debet aan. In
totaal heeft hij gebruik gemaakt van 363 proefvelden, waarvan 33 in Nederland.
Interessant is het resultaat, dat de groei prestatie van de Amerikaanse eik in verge·
lijking met onze zomereik, tot een leHtijd van 60 Jaar ongeveer 20..30 % hoger ligt,
maar dat dit op de leeftijd van 100 jaar gelijk is. De Amerikaanse eik bezit 10% van
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het dikhout, minder bast op. die leeftijd en een betere kernhoutvorming. Bovendien,
doordat het stamtal per ha op die leeftijd bij de Amerikaanse eik ook geringer is dan
bij de zomereik. is de totale massa per boom aanmerkelijk groter.
Door de ongelijkmatiger bouw van het hout, in vergelljking met onze zomereik, is
het voor de fineer~ en meubelindustrie slechts voorwaardelijk geschik~. Tengevolge van
de vastheidseigenschappen is het zeer geschikt voor karren~ en wagenmakers. Overigens
biedt -het verder nog talrijke technische gebruiksmogelijkheden.
Bauer houdt het botanisch onderscheid tussen de verschillende Qucrcus borealls~ \
scorten aan en deelt niets mede omtrent de mening van Amerikaanse onderzoekers, o.a.
Palmer. betreffende de differentiatie in· variëteiten, waardoor is gebleken dat de onder~
scheiding in Quercus borcalis Michx. en Quercus borealis Michx. maxima Sarg. niet
houdbaar is, ondanks het uitgestrekte gebied van herkomst van deze soorten (ook reeds
verme1d in het Rapport Studiegroep Bosbouw van 1951). Het morphologisch onder~
scheid zou ontstaan zijn door verschillende oecologische omstandigheden.
Zijn oecologische onderzoekingen zijn zeer beperkt. Hij heeft nagelaten te onderzoe~
ken hoever de wortelconcurrentie van deze houtsoort gaat met zijn oppervlakkig
wortelgestel. In Amerika komt deze eik overwegend in gemengde opstanden voor, ter~
wijl hier in Nederland en W.~Duitsland de oudere opstanden practisch allen mono~
opstanden zijn. Eveneens besteedt hij weinig aandacht aan de humificering en de vege~
tatie-oritwikkeling. Dit valt te betreuren, daar mededelingen hieromtrent In vergelijking
met door hem in het onderzoek opgenomen zomereiken~opstanden interessant zouden
zijn geweest. mooe in verband met het groot aantal bezochte proefvelden. Volgens
Bauer groeit de Amerikaanse eik het beste op leemachtige zandgrond tot zandige Jecm~
grond die een goede struc'tuur en waterhuishouding heeft. Zware leemgronden kunnen
beter voor de zomereik worden gebruikt. Deze mededelingen worden gedaan aan de
hand van morphologische waarnemingen, Hierin zijn door hem ook geen exacte onder~
zoekingen gedaan.
Schrijver wijst tevens op -het grote gevaar van de Amerikaanse eik in gemengde op~
standen. Door middel van foto's wordt dit geillustreerd. Alleen in menging met beuk,
haagbeuk en douglas is hij toelaatbaar. Vooral met laatst genoemde houtsoort, daar
deze op vele groeiplaatsen van jongs af de Amerikaanse eik-voor blijft. Van deze men..
ging dient dan ook in de toekomst meer gebruik te worden gemaakt. Goede selectie
tijdens de jeugdgroei is gewenst in verband met spreikroonvorrnJng, gaffelvorming en
kromme stammen. In een tabel geeft hij de dunningsvoorschriften, het aantal resterende
eri te kappen stammen. Betreffende de ziekten deelt de auteur mede. de betrekkelijk ge~
ringe gevoeligheid voor biotische schaden, toegebracht door zwammen of insecten. Hij
wijst op Chalara quercina, zoals door J. Went in het Bosbouwtijdschrift October 1952
reeds uItvoerig is medegedeeld.
.
Het onderzoek is zeker wat betreft de opbrengsttabellen, de dunningsvoorschriften en
de technische houteigenschappen zeer belangrijk te noemen. Het is daarom voor de
Nederlandse Bosbouwer te beschouwen als een richtlijn tot betere oriëntering en waar~
dering van deze houtsoort voor onze opstanden als houtproducent. Immers ook in Ne~'
derland lopen de meningen hieromtrent zeer uiteen. Het is evenwel gewenst, dat een
exacter onderzoelè geschiedt betreffende de degraderende of regenererende invloed, die
deze houtsoort heeft op onze Net:ferlandse goede. respectievelijk gedegradeerde bosgron~
den. Het is nog de vraag in hoeverre deze houtsoort bruikbaar is voor onze gronden.
die door jarenlange grovedennen~cultures "grve dennenmoe" zijn en of men op onze
absolute bosgronden de Amerikaanse eik moet verkiezen boven andere houtsoorten en
in ·bijzonder voor de zomereik. Een oecologisch onderzoek in deze kan misschien in de
resterende problemen meer klaarheid geven.
j. G, P. M. SMEETS.

