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Ueber die forstliChen Verhiiltnisse in Spanien door C. A J bis e t t i.
Van de bosschen in Spanje wordt zoo weinig gepubliceerd. dat het zijn
nut kém hebben een en ander uit dit ilrtikel (een ~tudiereis~verslag) aan
te halen.

Volgens mededeellngen van het Spaansche boschpersoneel vindt men in
Spanje 17.300.000 ha bosch en wel 300.000 ha Staatseigendom, vier milHoen ha zijn van de gemeenten, de rest is particulier bezit.
Men kan onderscheiden:
Ie. de bosschen van kurkeik. die langs de kust brecde stroaken beslaan.
2e. het gemengde loofhout in het binnenste des lands, meest struikhout.
3e. het naaldhout. dat men in het Zuiden, m"ar vooral in het Noorden
in en om de Pyrenëcn vindt.
,

,

De voornaamste houtsoorten hier zijn Pinus pinaster, halepensis, silves~
trls en laricio. Zilverden en fijnspar komen ved in het Noorden voor.
AleppÇ>~ en zeepijn bevinden zich aan de kust en gaan landwaarts in
gewonen en Corsicaanschen pijnboom over. Hooger in de bergen vindt
men den en spar.
Op de laatste hellingen der Pyrenëen groeien tal van Qucrcus~soorten,
meest wintergroen.
1n sommige dalen van de Midden~Pyrenëen groeit beuk. Trouwens ook
andere houtsoorten worden daar aangetroffen. die naar de hoogvlakte en
de kust toe schaarscher worden.
.
De struikbosschen bestaan uit Quercuscoccilifera en sessiaflora. Celtis
australis, Sorbus aria en aucuparia, en Buxus sempervirens. Ze worden
geplentero. het hout wordt ter plaatse verkocht en verkoold voor huise. .
lijk gebrJ.1ik.
.
.
Behalve werkhout en houtskool leveren de Spaansche bosschen kurk en
schors voor de looierijen (van eik en Corsicaanschen pijnboom). In enkele
gevaIJen wordt hars gewonnen.
Het weiden van vee doet den bosschen weinig kwaad. Ten eerste zijn
er weinig koeien en ten tweede staan de geiten onder toezicht van herders.
\Vat de wetgeving betreft zoo heeft inen de wet van 26 Juli 1926 die
voorschriften bevat, Doodig om den boschbouw op eene nieuwe leest te
schoeien. Er zijn 100 millioen peseta's uitgetrokken voor de bebossching
van kale vlakten gedurende d.e eerste 10 jaren. waarbij de aandacht ge·
vestigd wordt op zorgvuldige keuze vah het plantmateriaal. dat van bin~
nenlandsche afkomst moet zijn.
Een wet van 8 September 1929 regelt de bescherming der bosschen tegen
brand. de organisatie van brandweren, voorbehoedmiddelen enz. Van
groote-beteekenis is ook de verplichte boschbrandverzekering.
De Spaansche boschbouwdienst heeft. dank zij de politiek, steeds mel
moeielijkheden te kampen gehad en eèrst in 19.28 is het gelukt eene alge~ .
meene directie van het boschwezen te organiH'cren, die de macht en de
middelen' heeft, iets tot stand te b!'engen; ook de jacht en de visscherij
behooren tot dezen dienst. Het land is in 7 divisies verdeeld, die door den
Hoofddirecteur en een Boschraad van 10 leden beheerd worden en die
een paar honqerd boschbouwingenieurs en adjuncten onder zich hebben.
Hoofdwetkzaamheden zijn: bebossching van duinen en kale hoogvlakten
en reguleering van bergstroomen.
de K.
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Vers une: plus grande production fo.estiërc door A. Ba rob e y.
Schrijver dringt" mlO QP mmpIant van Douglas en lork. voorzoover het
gecn bebossching van het "hoogerc bergland geldt. Menging der beide
houtsoorten 'mag alleen groepsgewijs plaats vinden, omdat anders de lork
spoedig is onderdrukt.
In 1911 werd een Douglas~ en lorkenboseh aangele.gd. waarbij de boa.
men op onderling en afstand van ,1.30 m werden gepoot. Achttien jaar
later was de gemiddelde hoogte van del" Dougbs 10 Dl en de dikte 17 cm.
Voor den lork waren deze afmetingen 9 m en 14 cm.
Schrijver ra<ldt aan den lork te onderplanten met beuk. Voor den DOll~
glas kan alJeen dan onclerplanting in a,mmerking komen walIneer de boo~
men eene zekere hoogte! bereikt hebben en de doode takken zijn wegge..
nomen. Lichting van den opstand is eveneens noodzakelijk.
Recensement fêdérEiI d~s c1rbrcs fruWers door H. B.
Er heeft eene telling van fruitboom en in Zwitserland plaats gehad. De
Zwitsersche fruitboomen brengen jaarlijks voor 100 millioen francs aan
fruit op. Er zijn er in totaal iets meer dan 12 millioen. waarvan bijna 5
millioen appelboomen. 3.4 millioen peren, 1A millioen kersen. 1.3 millioen
pruimen, noteboomen ongeveer 350.000. meest in de Romaansche cantons.
Réuniol1 annudle de IE!. Ligue suisse pour 111 p.olpction de la nature
ä Thoune door H. B:=t.doux
Vorig jaar heeft deze vereeniging te ehur het museum van het Na,.'
tionaal park aldaar geopend. Dit jaar verheugde zich het canton Bern in
hare belangstelling.
Er werd een bezoek gebracht aan de "reserve aquatique de Gwatt" aan
de oevers van het Thunermeer, waar verschillende plantenassociaties voor
uitroeien behoed zijn. Dit rese-rvaat is nog klein, maar men hoopt het uit
te breiden. Smalle kreeken ga,m landwaarts. Hier groeit Nymphaea alba.
Het "antal vogels. zwanen enz. neemt jaarlijks toe.
Eene volgende excursie gold het gemeentebosch van Oberhubel. merk.
waardig als plenterbosch. Sedert onheuglijke tijden is hier het plenter.
s~elsel in toepassing gcbr<.!cht. Het bestaat uit sp<l:,r en den. Aanbouw van
beuk is jammer genoeg verwaarloosd.
De natuurlijke verjonging slaagt in dit bosch zeer goed en, wat vooral
de aandacht wm den bezoeker trekt is, dat het jongere hout door het
geregeld weg hakken van kaprijpe stammen niet de minste schade lijdt,
omdat de vaste houthakkers doorkneed zijn in hun vak en met toewijding
hun taak vervullen.
de K.
Bos c hb 0 u w kun di 9 Tij ds c hri ft Tee ton a.
Deel 23. afl. 4. April 1930.
Dit nummer begint met een woord van' afscheid aan H. J. van H a s·
se I t, den organisator van het djatibedrijf. die na een langjarig verblijf in
Indië. als eerste hoofd van d~t - bedrijf, 's Lands dienst heeft verlaten.
Door Dr. F. Kr a mer is een verhandeling opgesteld. omtrent de vcr.
jonging in de houtvesterij Goendih • .-- die tevens verschijnt als korte
mededeeling van het boschbouwproefstation Nr. 18. Het betreft hier een
uitgestrektheid volgens de gegevens van 1929 van 30517 ha. waarvan
ruim 17000 h" of 57 % geschikt geacht worden voor het leegkapbedrijf.
tenvijl de rest een zoodanig slechte grondgesteldheid heeft, dat leegkap
ongewenscht voorkomt. De moeilijkheden met het in kultuur brengen
dezer gronden dateeren reeds van een halve eeuw geleden en welke
methoden ook werden toegepast. is er nog geen bevredigende uitkomst
verkregen. De inzichten omtrent djatiboschbeheer en vooral djatibosch.
verpleging hebben zich in den loop der jaren sterk gewijzigd en hebben
dUidelijk gemaakt. dat de natuur zelf voor verbetering van de grond,. en •
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boschgesteldheid 'kan zorgen, indien de .schadelijke. inwerking van bosch~
brand en v~eweide wordt voorkomen. Hoe de natuur moet geho1pen
. worden bij de boschverjonging. om die meer te "doen beantwoorden aan
de menschelijke behoefte, kon -nog niet worden vastgesteld en zal ter
zake langs experimenteelen weg verder ,gezocht moeten worden.
Omtrent het looistofverloop in d~n bEist Viln eenige Acacia deCUfrens
var. mollis..stammen worden door Ir. H. W. Jap i n 9 nog eenige nadere
uitkomsten gegeven. ter aanvuIling van die in de eerste aflevering van
dit jaar.
Een bijdrage tot de kennis dcr verspreiding van het geslacht Dipterocar,.
pus op Java wordt gegeven door E. van cl e r L a a n.
Ten aanzien van het insektenleven in de djatibossehen vermeld F. A.
Th. Ver b eek het een en ander van~ de Canthariden op Java. Hieruit
blijkt wel dat de onderlinge werking van nut en schade door: insekten
cn hun larven zeer ingewikkeld is en dat het noodig is de levenswijze
van ieder insekt in ~lle vormen volledig ua te gaan alvorens een oordeel
te kunnen vormen omtrent het "lof niet nuttig of schadelijk zijn voor
een bepaalde kultuur.
.
F. W, S.

Bulll!tin de la Société Centrale Forestière de Belgique.
Mei 1930.
R C' s s e e J s geeft h~t vervolg en slot van het verslag van de bosch~
bouw·excursie naar Luxemburg,
Vcr.schcnen is het 4e deel van het werk van Go bie t d' A I v i e 11 a
"Historie des Bois et Forêts de Belgique". Het is 450 pagina's groot en
béhandelt 4- punten, te weten: 1 gemeentebosschen, 2 ontginningen, 3 ·par...
ticuliere b(J~schen en 4 houtprijzen. Dit nummer bevat een uittreksel van
hoofdstuk -1 ove!." de geschiedenis van de ho~~tprijzen. Verder de program~
ma's van de intusschen gehouden congressen ..du carbone carburant" te
Brussel (22-25 Juni) en .. de sylviculturc, défrichement et pisciculture"
te Antwerpen (27 en 28 Juni) met de daarop volgl'nd(" excursies naar
Raevels en. Zonhoven (29 Juni), het Sonienbosch en het arboretum van
Tervueren (30 Juni) en de Ardennen (1. 2 en 3 Juli).
De Chmnique forestii:te bdmnddt het ocgsten en bewilren van beuk€!..
noten (1 hl weegt 42.5 kg. 1 kg
3500 bellkels) en geeft verder
cen· artikel over de mogelijkheid tot exploHiltie van meerdere soorten hout
uit de· koloniën. In bijna alle houtexporteerende landen overtreft de vel..
Iiog den aanwas en dit is aanleirHng, dat de houtimporteerende landen,
(He in het gelukkig bezit zijn van koloniën met bosch. hieraan meer aan..
d§lcbt gaan schenken en de mogelijkheid van exploitatie van meerdere
:;:Jortl.n van dit hout gaan overweguI.
Frankrijk heeft ruim 91 millioen ha koloniale bosschen, dat is 9 à 10 X
de boschoppervlakte van het land zelve. Het groote bezwaar is de onbe....
kendheid met de gebruikswaarde van de meeste van deze soorten. Indien
men ze bij het publiek ingang wil doen vinden. is hIervoor een krachtige
propaganda noodig, niet alleen door woord en ~ geschrfft, maar nog veel
meer door producten te toenen. welke .er van Qemaakt zijn (meubelen.
parketvloeren enz,). Het Ministerie van Koloniën en ook particulieren
werken reeds in dIe richting, maar nog lang niet genoeg.
De Third Britlsch Empire Foreslry Conference te Australië in 1928
hield zIch ook zeer met dit vraagstuk, bezig en stelde een lijst van 200
exotische houtsoorten samen. welke Van beteekenis kunni:n zijn. voor
exploitatie.
.
Belgii! Interesseert zich sterk voor een en ander voor wat betreft de
1(ong6 en wijst op de noodzakelijkheid van een classificatie van de ver...
schillende daar voorkomende soorten naar hun gebruikswaarde.
~ederla"ndsch. Indië heeft op Java 1200 verschillende houtsoorten en op
de andere eil!inden 3000. Dus ook hier is in dit opzicht nog wel wat"te doen.
M. 0 s ski n, een ·boschbouw.specialist van de Sovjet..:Unie, heeft bere..
keningen gemaakt over de boschoppervlakte in N. Rusland en over dè
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mogelijkheid om den houtuitvoer te vergrooten. Zijn
dan zijn daar nog enorme, betrekkelijk gemakkelijk
vlakten beschikbaar. En het gaat met kracht! In 1926
van z~aghout uit Rusland 229.000 standards (1 St.

=

de gegevens juist.
bereikbare. opper...
bedroeg de uitvoer

4.67 m3 ). in 1927

360.000 st .• in 1928 435.000 st. en In 1929 870.000 st. Het plan is om de
.productie, Vém werkhout. welke in 192811929 62 millIoen m3 bedroeg. voor
1929/1930 op te voeren tot 108 millioen m3 •
Een groot gevaar voor den handel van Finland en Zweden - Ruslands belde grootste concurrenten op de Europeesche houtmarkt - wijl
G. H.
Rusland om finantleele redenen beneden kostprijs verkoopt!
Revue cl e

5

Eaux et Förets.

Mei 1930.

."

B u f f a u I t schrijft<over het ..pare national'" in de Abruzzen in Midden
Italië. Italië heeft 2 van dergelijke reservaten n.l ... Ie parc national du
Grand Paradis" en dan de hier g~noemde Abruzzen. Het eigenllJke park
is 380 km~ groot, doch wordt begrensd door 6 gemeenten, wier bosschen
en weilitoden op dezelfde wijze worden geadministreerd als het park en
aan dezelfde regels zijn onderworpen, in het bijzonder wat betreft de
bererijacht. Bij elkander daardoor een complex van 880 km 2 , waar de
bestaande flora en fauna en al het overige natuurschoon ongeschonden
bewaard blijven.
De beuk is de hoofdhoutsoort van de bosschen, verder de "pin de
Viletta Barrea" , een plaatselijke variëteit van den Oostenrijker. In de
lagere gedeelten ook wintereik, moseik, haagbeuk. eschdoorn, wilde appel.
Verder een zeer rijke kruidenflora.
De fauna is gekarakteriseerd door 3 belangrijke soorten: de bruine
beer, de gems en de. reebok. Verder enkele wolven, de wilde kat, marter.
4
bunsing. eekhoorn.
Jou b e r t !ichrljft over den bever, die voorkomt in het zuidelijk ge...
deelte van het Rhönegebied, doch hier door verschillende omstandigheden
steeds schaarscher wordt en waarvoor nu een gedeelte van 20 km len'gte
langs' de oevers van de Rhöne als "réserve protégée" is bestemd. Alle
particullere eigenaars in dit gebied hebben zich ook verbonden de hier
bestaande beverkolonies intact te laten en hun surveiIleerend personeel
op te dragen zooveel mogelijk mede te werken om deze SOOrt te be..
schermen.
Volgens sommigen is de bever van de Rhöne een bijzondere soort. Hij
is ook zwaarder (gewicht 30--40 kg.).
In de Chronique forcstiëre wordt medegedeeld, dat bij bepaling van de
wet van 16 April 1930 is besloten. dat de kosten van overdracht van
boschbeziUingen met ~ worden verminderd. indien:
Ie. wordt àvergelegd een bewijs van het Staatsbóschbeheer, dat de be··
zitting in kwèstie geschikt is voor een regelmatige boschexploitatie ;
2e. de eigenaar zich verbindt zijn bosschen gedurende 30 jaar normaal
boschbouwkundig te beheeren; een en ander volgens voor ieder bijzonder
geval vast te stellen regels.
G é n e a u deelt mede, dat deze bepaling door de Fransche boschbe~
zitters over het algemeen met weinig enthousiasme is ontvangen. HIJ hoopt
echter, dat het Parlement meerdere dergelIjke bepalingen zal maken, ten~
einde de fimmtieele l<lsten voor de boschbezitters meer afdoende te ver~
minderen. Wel zal het steeds moeilijk blijven bepalingen te maken, die
gelIjktijdig het algemeen belang dienen en de boschbezitters tevreden stel~
len. Deze toch hebben steeds bezwaar tegen eenige inmenging van den
Staat en dat is volgens den heer G. in dergelijke gevallen, toch vrijwel
onvermijdelijk. Doch de staatsbemoeiing moet nooit hinderlijk zijn. in
tegendeel moet deze voor de eigenaars de gelegenheid zijn voor nuttige
en kostelooze 'raadgevingen.
In de bepalingen van de Wê:t is ook nog opgenomen, dat in geval
van overtreding de verleende reductie met 50 % verhooging moet worden
terugbetaald.
G. H.
J
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Dansk Skovforenings Tidsskrift.
April 1930.
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In tegenstelling met ons land worden in de meeste Deensche ·boschdistricten moderne zagen gebruikt. waarbij behJllve tusschen de tanden ••
ook nog onder de tanden ruimte Voor het zaagsel is. In het bijzonder
vonden cr twee Amerikaansche typen van de firma Dis s ton and
S 0 n'~ ingang. I-Ioewel beide typen. indien ze op de j1.,liste manier gevijld
word~{l, even goeq ,snijden, wordt het type met afwisselend 2 snijtanden
en 1 opruimer toch. meer gebruikt dan het type met afwisselend i snijtanden en 1 opruimer. Dit vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat
de opruimers daarbij naar verhouding in grooter aantal voorkomen er.
deze n,i?(ar de meeniqg van de arbeiders gemakkelijker in orde zijn te
~.
.
houden dan snijtanden..
BliJkbpar schrikt men in Denemarken dus niet terug voor het moeilijker
scherpeIj. dier zagen.
•
W. J. B a u man n wijst er hier nadrukkelijk op; dat zonder het spe...
ciale vijlgereedschap to~h niet het beste resultaat kan worden bereikt.
Met behulp van foto's z~t hij op dUidelijke wijze uiteen, hoc het yijlappa~
raalje gebruikt moet worc,ien.
G.

Mei 1930.
Mat h I a s· Th 0 m sen: Tortrix rufimitrana, en for Danmark ny Aj..
delgranfiende.
Gedurende den afgeloopen zomer trad in verschillenäe deden van
Denemarken een tamelijk sterke aantasting van Tortrix rufimitrana aan
Abies pectinata en Abies nordmanniana op, welke boomsoorten tot nog
toe slechts te lijden hadden van Mindarus en Chermes. In verschillende
distrikten vertoonden de zilverdennen daardoor ontnaalde takeinden .en
topscheuten. Eigenaardig is wel, dat deze soort in Denemarken tot op
heden slechts in twee exemplaren bekend was en T. murinana. dIe in
Midden~Eur.bpa steeds met de eerstgenoemde samengaat en gewoonl1jk ook
de hoofdrol speelt. nog niet gevonden werd.
De larven beperken zich over het geheel tot de naalden der nieuwe
scheuten . .Q.e afgebeten naalden krijgen snel een bruinroode kleur, welke
het geheeIe boschbeeld karakteriseert, omdat de aangetaste toppen reeds
van verre door 't ..rood" zijn opvallen. In het najaar is het ·onder de aan . .
getaste bompen, wanneer de naalden afgevallen zijn, belangrijk lichter
dan gewoon~Jk. Reeds "in J928 moet cr een aantasting geweest zijn, zoo~
als het groote aantal eierschalen op de takken ook aanduidt.
,
Hoewel deze aantasting de boomen niet tot afsterVen brengt. omdat de
vreterij tot de nieuwe-scheuten beperkt bUjft, beteekent ze toch een be . .
langrijk bijgroeiverlies. De reeds in Juni aangetaste scheuten bereiken door
het gemis der naalden lang niet de volJedige lengte. terwijl ook de knop~
ontwikkeling slechts zeer zwak kan zijn.
H. H. B i i I man: Dansk GUlntrJmmcl" i engros Handelen.
Gedurende een reeks van jaren stijgt de productie van sparrenhout
als gevolg der abnormdle leeftijdsklasseverhouding en· sterke dunning
voortdurend, waarvoor op verschillende plaatsen moeilijk eeri afz!:!tgebied
te vinden is, ondanks het feit. dat de invoer van bouwhout de productie
veIe malen overschrijdt. Het bouwhout toch wordt door de timmerlieden
en bouwondernemers betrokken van den groothandel, die zich, daar de
productie in eigen land te klein en te afwisselend is, tot import beperkt.
Om succes te hebben zal men zich dus tot den groothandel moeten
wenden met de garantie, een voldoend groote hoeveelheid op een bepaald
tijdstip en tegen overeenkomstigen prijs te kunnen leveren. Daartoe kun~
nen meerdere boschdistrikten zich vereenigen eri de levering onderling
op de beste manier verdeden. of wel de levering geschiedt op nog ratio...
neeIer wijte, door een groote zagerij. die het rondhout van de distrikten
koopt tegen uniforme prij::en.
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Op het landgoçd "Frijsenborg" maakt men voor leveringen aan den
groothandel gebruik van een massa tabel voor rondhout, gerangschikt naar
lengte en topdiameter. waarin men de massa voor de verschillcode sorti ...
menten kan opslaan. Nadat de massa per m3 eenmaal is vastgesteld, kan de

. kooper dus zeer nauwkeurig berekenen. hoeveel elk sortiment hem kost en
de controle der geleverde hoeveelheid beperkt zich tot het tellen van het

aantal.
F. M u us : Traebrolaegning af klovet Bogeknippel.
In den zomer van 1926 werd in het Svenstrup boschdistrikt ccn proef
genomen met een houten wegdek in een grindweg, welke jaarlijks zeer veel
onderhoudskosten eischte voor het aanvullen der sporen en gaten. Wel
was er geen verkeer Vat;L snelrijdende bussen, maar over dezen weg werd
toch al het hout van ± 300 ha bosch vervoerd, gedeeltelijk met paard
en wagen en gedeeltelijk met vrachtauto's van lYz-5 ton. In het proef~
stuk bestond de weg bedekking uit twee lagen van beukenhout: de onder~
ste vlakke schijven van 1}1 cm dikte, de bovenste uit 10 cm hooge
blokjes van gekloofd knuppelhout. De tusschenruimten in iedere laag en
tusschen de beide lagen werd zorgvuldig aangevuld met berg zand en
over het geheel kwam een dunne laag grind.
.
Vier jaren daarna Was dit stuk nog zonder gebreken en het beukenhout
volkomen hard en onbeschadigd. De kosten worden berekend op f 2.40
per m2 wegdek.
G.
Allgemeine

Forst~

und Jagdzeitung.

Mei 1930.
In deze aflevering geeft Prof. A. C 0 t t a te Rome een overzichtelijke
beschrijving van de ontwikkeling van den bo."ichbouw in Italië van

1913-1927.
Gedurende de oorlogsjaren was men in Italië, wat het houtverbruik
betrof. op eigen bosschen aangewezen. Voor militaire doeleinden en brand·
stof was veel hout noodig. Nä den oorlog werd door de annexatie de
boschoppervlakte wel uitgebreid,' maar toch steeg. in verband met de
sterke bevolkingsaanwas de jaarlijksche houtinvoer van 200 tot 1200 mil~
Hoen lire.
De regeering nam verschillende maatregelen ter bevordering van den
boschbouw :
Ie. Door aanleg tot bosch van die terreinen welke ongeschikt voor
eenig andere intensieve cultuur zijn.
2e. Door herbebossching der verwoeste bergachtige gronden. Door den
akkerbouw werd in deze terreinen de afspoeling van bovengrond sterk in
de hand gewerkt. mede tot schade der cultuurgronden in de vlakten.
3e'. Zorg voor de steeds verarmende landbouwende bevolking der berg_
achtige terreinen.
. 4e. In 't leven roepen van wettelijke bepalingen, inzake 't verleenen
van geldelijken steun.
Vooral de boschwet van minister Lu z zat t i bracht groote verbeteringen.
Later afgekondigde: wetten verplichten de gemeenten een deskundige
aan te stellen voor 't beheer der gemeentelijke bosschen en landerijen. De
bezoldiging Van zulk een ambtenaar geschiedt voor % gedeelte door den
Staat. Ook mag zonder machtiging van den Staat ,geen bosch geveld of
grond van bestemming veranderd worden.
De practische uitvoering dezer wettelijke voorschriften vorderde eenigen
tijd. vooral in de onrustige periode, die Italië doormaakte.
De verbeteringen der boschbouwkundige verhoudingen omvatten:
Ie. Vergrooting boschbezit van den Staat (eInd 1914 95000 ha: in 1927
227000 ha met inbegrip van de 101.000 ha bosch verkregen door annexatie).
2e. Verbetering beheer gemeente~bosschen.
3e. Aansporing der particuliere grondbezitters tot verbetering hunner
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bosschen, nieuwe aanleg (de regeering geeft vrijstellingen van belasting,
premiën bij nieuwen aanleg. deskundige voorlichting en stelt plantsoenen
beschikbaar) .
ie. Verbetering. uitbrei~ng onderwJjs--inric:htingen voor den boschbouw.
De uitbreiding der boschbouwJitteratuur gedurende de laatste jaren, alsook·
de congressen, wijzen op een algemecne opleving, vooruitgang vàn den
boschhouw in Italië.

Juni 1930.
Ervaringen inzake den eik in de Rijnvlakte bij Emmendmgen (Baden)
door Dr. M. Suger.
.
Schrijver wijst er op. dat de groei en ontwikkeling van den: eik in deze
Rijnvlakte in vele opzichten afwijkt van die in de litteratuur beschreven.
De bodem bestaat hier uit 30-50 cm zwarte open bovengrond, waaronde:r
,grintlagen met fijn zand liggen, afwisselend ook leemplekken. Fijn' en grof
grint zijn op ± 1 m diepte niet gelaagd. doch meer gemengd. Alhoewel
de grond op onderscheiden plaatsen vrij gesloten is. wordt bankvofming
niet aangetroffen. .
',.
.,
'..
.
.
De streek. waarin 't boschcoII1plex is gelegen, behoort tot de warmst~
gebieden van Duitschland. De regenval is naar verhouding hoog. De
grondwaterstand is laag. Vervolgens geeft Schr. een uitvoerig~ beschrij~
ving van den plantengroei en de geschiedenis van, het betreffende bosch~
complex. De meest voorkomende eik is hier de zomereik. plaatselijk kOPH
de wintereik voor.
..
'
Schrijver is overtuigd, dat door het gedurende de laatste jaren sterk qp~
treden van den eikenbladroller '(Tortrix) en de kleine wintervlinder (Chei..
matoba) de vrucht:ietting der eiken sterk is belemmerd. Het aantal vogels
is klein, de meezen ontbreken vrijwel. Vervolgens wordt opgemerkt. ~at
hier bij stormachtig weer steeds buitengewoon veel stammen vallen. vooral
exemplaren met groote kronen. In 1913 werd op rond 1000 ha ruim 80~
jarige eiken. 1400 m3 neergelegd bij een Zuid~Wes~er storm. Het on*~~
zoek der wortels van de eiken over alle leeftijdsklassen toonde' aan. dat
de penwortels der nog jonge hoornen op een diepte van 30-60 cm, t'~p:
gevolge van de eigenaardige geaardheid van den grond op die di~p~t;.
niet· verder doordrongen. doch zich ombogen. Reeds op 10-15 jarigen
leeftijd wijzigt zich het wortelgestel, op ± 25~jarigen leeftijd gaat de ,p~n~
wortel verloren. ontWikkelen zich sterke zijwortels. De eik wordt dus '!lÎer
een zuivere vlakwortelaar. Door een groot aantal schetsjes en goede fqto's
wordt de tekst verduidelijkt.
L

Onder de Mededeelingen wordt een korte be"schrijving gegeven van qe
natuurmonumenten (oerbosch in Tschecho Slowakye en Karpaten Rusland.) Merkwaardig zijn in deze oerbosschen het voorkomeli en de groc"
peering dei verschillende houtsoorten.
'

Juli 1930.
. Onder Mededeclingen komt in deze afleving een artikel voor Qver
..Dendrologie en Arboreta" van Ir. J. Po d kor f 5 k Y (overgenomen uit
L' Alpe. waarin dit onde('Werp beschreven werd door A I doP a v & r i).
Schrijver wijst er op, dat de dendrologie ~. : de studie der hoogere pIal1ten,
boomen eu struiken - -gedurende de laatste 50 jaar. ziCh verbazend ~eeft
uitgebreid en ook voor de boschbouwwetenschap van groote bèteekeni~ is.
Lord Do u g I a s bracht een groot aantal -vnl. naaldhoutsoorten uit Arpe,..
rika naar Engeland over '; Rob e r ~ F or t :'- n ,e bracht a~iatische soort,e!l
over.'
.
Vervolgens wordt nagegaan wat i~ verschill.ende landen op dit gebJ~d·
is gedaan.

"
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Engeland. Arboretum van Kcw ~ oppervlakt~ thans 110 ha. Aanleg reeds
in 8e 16e eeuw. Thans de rijlSste verzameling v.n.l. van hoornen en
struiken.
Schotland. Arboretumvan Edi~burg. uitgebreid met steun van de Royal
Scottish Arboricultural Society. Dit arboretum werd in 1926 door 900.000
perspnen bezocht.
Ie'rland. Botanische tuin van Glasnevin bij Dublin.
Fiankrl]k. Nationaal Arboretum "Les Barres", aanvankelijk 3 ha groot,
thans 70 ha. Genoemd worden Jean Robin (1601), Duhamcl de
Mo:'nceau (1753). J. de Vilmorin. Sedert 1905 bestaat de Fransche
dendrologische vereeniging.
B~lgië. Beroemde Arboretum. van Tervueren (schenking van koning
Lcol~old 11). Arboretum van Groenendal (120 ha groot).
DllÎtschland. Arho'retum van Grafrath bij München, waaraan de naam
v~n Hei n ri c h Ma y e r steeds verbonden z~1 blijven. In 1892 oprichting
der .Duitsche dendrologische vereeniging. De tegenwoordige voorzitter
Graf v 0 n Sc h w e rin, bezit in Oost~Pruisen een uitgebreid Arboretum.
Verder komen nog arboreta voor bIJ de verschillende botanische tuinen.
Amerika bezit te Boston het "Arnold Arbóretum" met een oppervlakte
van ruim tOO ha. Het behoort tot de Harvard universiteit. De opbrengsten
der entrêe's beJoopen per jaar ± 125.000 dollars. Verder worden nog
genoemd de boomaanplantingen in den Botanischen tuin te New York, als~
mede het Morton Arboretum te Chicago.
.
Italië. Arboretum van Vallombrosa en het in het "Herinneringspark" te
Turijn aangelegde ..Arboretum Taurinense" (na 5 Jaren tegen de -4000
verschillende houtsoorten).
In dezelfde aflevering komt een artikel voor over de bisaml"at van
Lu d wig Sc h u s ter. Ook in ons land is over deze rat reeds meermalen
gesch;reven en met nadruk gewezen op de enorme schade, welke deze
dieren kunnen aanrichten. Schrijver meent. d!lt de vernietiging door den
Staat moet ter hand genomen worden en niet aan jachtliefhebbers kan
over~elaten worden.
Voorts wordt in deze aflevering bekend gemaakt het invoerverbod voor
.naaldhout der Duitsche regeering. Dit verbod moet voor ons land van niet
geringe beteekenis zijn. De Invoer van naaldhoutsoorten (Abies, Pinus,
Picea, Pseudotsuga en Tsuga) is verboden. Dit verbod is reeds in werking
getreden. Men vreest uitbreiding van de in ons land waargenomen ziekte
in den Douglas, veroorzaakt door de zwam Rhabdocline pseudotsugae.
AanvankeUjk werd deze ziekte in Engeland waargenomen, tot dusverre
Dr.
nog niet op 't vasteland van Europa.

Der Deutsche Forstwirt.
12 Band. 11 April 1930. No. 42 .
..Neuere Erfahrungen im Durchlol"stungswescn" van Prof. Dl". Bus 5 e,
Tharandt.
Hoewel het doel, dat men met de dunning wil bereiken, va.~tstaat, na~
menlfjk om de boornen gedurende hun opstandsleven die groeivoorwaarden
voor de kroon en het wortelstelsel te verschaffen, opdat de grootste hout~
massa en waarde wordt bereikt, zijn nog steeds de twee vragen volgens
welk systeem en sterktegraad gedund dient te worden onopgelost.
De onderzoekingen, welke volgens de indeeling van de "Verein der
Deutschen Forstlichen Versuchsanstalten" ziJn gepubliceerd hebben tot resultaat gehad dat nu weer eens dit systeem of M'erktegraad en dan weer
een ander betere resultaten geeft. Een uitzondcring hierop vormt de A
graad (zwakke dunning) bij laagdunning. Bij dit systeem van dunning gaat
de totaal" aanwas achteruit en wel des te meer hoe armer of ongunstger
de groeiplaats is.
Alle bijzondere systemen als van Bar 9 9 re v e. B 0 r 9 man n Sr.,
B ohdan eck y, We i nk a u f f. Reus z, U r i c h, Pus tC.f enz. hcb~
ben op den duur geen bevredigende resuJtaten gegeven.
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Van 'het thans gepropageerde .. Schnelwuchsdurdiforstungs-systeem"
van Ge h Jo har d't. eene wijziging van het systeem van B 0 h cl a nee k y •.
zijn nog onvoldoende resultaten voorhanden om reeds een eindoordeel uit
te spreken. Tengevolge van het zeer sterke ingrijpen in het kronendak is
een natuurlijke afstooting van de takken uitgesloten eri moet overgegaan

worden tot opsnoeien van doode. zoonoodig levende takken. Ge h r..
har cl t streeft naaT een gelijkmatlgen bouw der jaarringen. welke het
systeem van B 0 h cl a nee k y mist. Het Ge h r har cl t'sche systeem sluit
echter het gevaar van achteruitgang van den grond in.
Volgens Bus s e dienen wij ons te onthouden van overdreven zwakke
of sterke dunningen. Men kan geen algemeen geldig systeem- of ,graad
van uitdunning voorschrijven, als een gevolg van de voortdurende, wisse ...
ling in groeiplaats en opstand op kleine oppervlakten.
Van invloed op het systeem en de sterkte van dunning zijn in de eerste
plaats de samenstelling van den opstand. namelijk houtsoort en sluiting.
waarmede de praktijk ook rekening houdt. Een der belangrijkste punten
is. acht te slaan op den individuee1en aanleg van de boomen van dezelfde
soort. die zich afteekent in de diktegroei. De kroon staat niet altijd in
verhouding tot den aanwas. Boomen met -kleine kroon hebben dikWijls
een grooteren aanwas dan in het omgekeerde geval. Slechts wanneer het
totale gewicht aan naalden in rekening wordt gebracht is er meer over~
eenstemming. doch spreekt hier ook weer de individueele aanleg een woord
mede. (H. B u r g e r •.NadelbaliElst").
De individueele aanleg komt ten duidelijkste 'te voorschijn bij onder~
zoekingen die gehouden zijn omtrent het "Umsetzcn". waaronder verstaan
wordt een verandering in den groei der stammen. Stammen die onderdrukt
zijn kunnen uitgroeien tot heerschende en zelfs overheerschende stammen,
omgekeerd gaan stammen die jaren lang tot de beste hebben behoord in
groei achteruit. Dit verschijnsel treedt bij iedere houtsoort en op eIken
leeftijd op en komt veel meer voor dan vermoed werd. zonder dat ingrijpen
in den opstand het gevolg hiervan was. Uit dit "Umsetzen" blijkt, dat
.
goede aanleg meer beteekent dan hulp van buiten af.
Op grond van' bovenst~ande punten komt schrijver to.t de slotsom dat
de dunning zich moet uitstrekken tot de mede heerschende klasse en voorzichtig dient- te ge~chieden. daar in deze klasse "de strijd om de heerschappij zich afspeelt en het geen doel heeft keurstammen uit te zoeken.
Nu dient ook nog bij de dunning rekening gehouden te worden met de
groeiplaats. Zoo laat Bus s e op hetere groeiplaatsen meer stammen staan
dan op plaatsen W<lar de grond minder goed is. daar treedt wortel ...
concurrentie en de strijd om licht en water meer op den voorgrond. Deze
wijze van ingrijpen leidt dus tot dunning in groepen, gelijkmatige stam~
verdeeling acht hij te verwerpen.
Bus s e wijst cr op. waartoe een dunning volgens een bepaalde
schablone heeft geleld bij doorvoering van hoogdunning bij sparren en
pijnboom opstanden. De zwakste stamklasse geeft tengevolge van den
geotropischen groei geen voldoende grondbedekking en sterft af na te
voren jarenlang een broedplaats te zijn geweest van schadelijke insecten.

12 Band. 13 Mei 1930. No. 51.
..GedlJnken abel" Zl1.wlJchspf!cgc" van Forstmeister .Dr. Dan nee k e r,
. Stuttgart.
Een zeer lezenswaardig artikel schrijft Dr. Dan n e c k erover de wijze
waarop de boschbouwe? den aanwas dient te verzorgen. Hij komt tot de
conclusie d<!t de verzorging van den aanwas niet naar behooren kan geschieden bij de nog algemeen toegepaste "Bestandswirtschaft'~ met kaalkapsysteem, doch wel bij voortdurende begroeiing (Dauerbestockung) van
den grond.
De gelljk bejaarde hooghoutopstand met daarop volgenden kaalkap sluit
de productie van waardevol hout uit, hetgeen nog verergerd wordt door
een bedriegelijke rentabiliteits·berekening. Van de 50 milHoen 'm:l hout
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welke Duitschland jaarlijks produceert vormt de helft brandhout. zoodat
nog jaarlIjks 14-15 millioen m3 timmerhout dienen te worden inge~
vocrd. Het grootste gedeelte van de boschoppervlakte bevat geen
dikhout ; er wordt tientallen van jaren slechts rijshout gekweekt. terwijl
in de oudere opstanden zeer veel waardelooze stammen tientallen van
jaren worden aangehouden. Door de kaalkapmethode worden goe~ ge~
vormde exemplaren met veel aanwas geveld en daarmede de gebruiks.
waarde v~n de stÇ!mrncn verminderd. Slechts in het meerdere étagebosch
(Plenterwald) zIjn de voorwaarden voorhanden dat de productic·factoren
ten volle en voordurend worden benut. De vraag hoe de grootst mogelijke
aanwas wordt bereikt kan slechts worden opgelost wanneer naast een
tot standkoming van waardevolle bopmkronen van den hoofdopstand tege~
lijkertijd een gezonde tusschen~ en onderstand in het leven ,l,'ordt ge~
roepen en zijn zoodoende terugslagen in den aanwas te vermijden.
Slechts het meerdere étagen vormende bosch verschaft de voorwaarden
voor een met' succes bekroonden aanwas als een gevolg van een gezond
opstands~ en bodem klima<'lt. Nog uitdrukkelijk wordt aanbevolen dat door
periodieke aanwas bepalingen rekenschap wordt gegeven van de bereikte
resultaten en dienen deze metingen zich ~>ver langere termijn uit te strek~
ken. Periodieke vergeliJkingen van den voorraHd van bepaalde bosch~
vakken kan uitmaken of de aanwas in stijgende of dalende lijn is.

16 Mei 1930. No. 52.
,Massen oder WertzuwBchs?" Van Samson Himmelstierna
beschrijft, naar aanleiding van een artikel in SUva No. 9,1930 van Prof. Dr.
Ma y e r Weg e I i n "Zweckmäszigc Nufzholzaushaltutlg" waarin onder
meer medegedeeld wordt dat de gebruikswaarde vall het hout in de eerste
plaats afhangt van het ontbreken van knoesten In het huut, de wijze
waarop de opstanden dienen verzorgd te worden, Volgens S, H. heeft,
met uitzond~ring van randstammen en zeer ongunstige grondtocstanden,
vooral bij den pijnboom de beheerder het in de hand de boomen takvrij te
doen opgroeien. zoodoende waardevoller hout te kweeken. Recd~ de wijze
van cultuuraanleg heeft hierbij een grooten invloed en voelt hij meer
voor een kunstmatigen cultuuraanleg dan voor een natuurlijke verjonging.
Bij laatstgenoemde verjonging is dikwijls de sluiting niet voldoende zoo~
dat spreigroei en zware takken hiervan het gevolg zijn. De opstandsver~
• pleging is echter van nog meer gewicht dFtn de aanleg. omdat fouten
bij den Mnleg gemaakt hersteld kunnen worden onder meer door inbren~
ging van menghoutsoorten.
Vooral de nieuwe ideeën van "Dauerwald" en "Schellwuchsbe...
trieb" hebben bij de pijnboomopstanden maar al te veel aanleiding gegeven
tot een ingrijpen in het kronendak op te jeugdigen leeftijd. waarbij ver...
geten wordt dat de pijnboom zich reeds op veel te jeugdigen leeftijd licht
stelt z.oodat een kunstmatige te vroege lichting het groote gevaar van het
niet afstooten der t.akken en te breede jaarringen in de hand werkt. Met
uitzondering van te dichte bezaaiingen op zeer droge zandgronden zal
men bij normale grond en watertoestanden de pijnboom tot slietenleeftijd
gesloten moeten laten opgroeien, Hoewel de massa aanwas dan geringer is
zoo is de waarde":'aanwas door ..Astreinheit" en het vormen van smalle
jaarringen des te grooter. Een takvrije stam, smalle jaarringen en daarmede
verbonden goede stamvorm en breedc kern. zijn de kenmerken van
waardevol pijnboomenhout, hetwelk zich alleen door sluiting van den
opstand in het jeugdstadium laat bereiken en geldt hier het gezegde "Liever
te dicht dan te licht",
Bij beuk en spar, waarbij de takvrije stam en fijnheid van jaarringen
niet van zoo'n groot gewicht zijn en bij te dichte sluiting de grond
bovendien nog slechter wordt, kan men iets verder gaan om de "Boden~
gare" en aanwas te bevorderen.
Bij den eik zal men het bedrijf zoo dienen in te richten dat naast het
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goed afstooten van de takken deze houtso9rt 7.00 veel mogelijk breede
jaarringen vormt, w~ardcor het hout gemakkelijker te bewerken is. Dus
lichtstellen met vroegtijdigen onderbouw.
Bij de houtproductie dient men in acht te nemen dat hout vervangen

kan worden door steen. heton. ijzer enz., zoodat hij het boschbeclrijf de
massaproductie van minder heteekenis is dan de waardeproductie van.
het hout.
13 Juni 1930. No. 60.
Tegen bovengenoemde verhandeling wordt opgekomen door R 0 11 e.
Het"SchnelJwuchsbctrieb" mag in de ooren van een conservatieve be. .
heerder van pijnbosschen een onaangenamen klank hebben. hierbij wordt
ook wel degelijk rekening gehouden met de waarcletoenaruc van de boomen. ~
Het gMt echter niet aan de massa aanwas van minder beteekenis te achten
dan de niet altijd vaststaande factoren die de waarde aanwas van het
hout bepalen. In tegenstelling met Wëlt S. H. als de belangrijkste factoren
acht die de waarde van het hout bepalen, namelijk het vriJ zijn van
knoesten en fijnheid van jaarringen. schijnt de houtkooper een veel grootere
waarde toc te kennen aan de dikte van het hout. Eerst in de 2de plaats
komt de afwezigheid van knoesten en in de laatste plaats de breedte der
jaarringen. Volgens de ervaringen van schrijver wordt gemiddeld voor
fijnringighout 30 % meer betaald tegenover hout dat breede jaarringen
vertoont. waarvan echter de massa met 300 % is gestegen.
Schrijver bestrijdt het dat takvrij hout alleen bereikt wordt door sluiting
Van, den opstand. Hoewel exacte onderzoekingen ontbreken zoo blijkt in
de praktijk dat "Astreinheit" • onder gelijke omstandigheden een ras~ of
ook wel individueele eigenschap is. Dit bleek ook weer op de voorjaars~
excursie van de "Arbeitsgemeinschaft für Zuwachsförderung" waar pijn·
boomopstanden werden getoond die onder verschillende sluiting waren
opgegroeid. Vele van de mooiste takvrije opstanden hadden op een leeftijd
van 30--40 jaar door sneeuwdruk geleden en waren sedert de laatste 20
jaren zwaar gedund en doen zich nu op 70--90 jaren als de mooiste
takvrije opstanden voor, zoodat het vermoeden voor de hand ligt dat niet
de sluiting maar wel de raseigenschappen hierop invloed hebben. De
bodemeigenschappen spelen in deze aangelegenheid een groote rol, doch
het is niet juist te achten om alleen van de sluiting takafstooting te
verwachten en dit ten koste te Jaten gaan van de grootst r.logelijke aanwas.
Van S. H. acht de verzorging der jonge opstanden van meer gewicht'
dan de cultuuraanleg. maar verpleging van een cultuur, waarvan het za;;:d
afkomstJg is van een niet takvrijen opstand kan deze nooit tot een takvrijen
opstand doen opgroeien zonder opsnoeiïng. Dat hij ech.ter de wijze waarop
de methoden van het "Dauerwaldlt en "Schnellwuchs" systeem de vroeg~
tijdige dunningen uitvoeren wenscht te beschouwen als zoogenaamd weten~
schappelijke verruiming van het plantverband en grondverpleging enz.
enz., is in strijd met de grondgedachte çlie hierbij voorzit. Het is toch
ook geen verzorging. zooaIs tot nu toe gebrUikelijk was, het jonge den~
nenbosch maar aan zichzelf over te laten tot het moment dat ingrijpen
noodzakelijk werd en reeds belangrijke storingen in den aanwas hadden
plaats gevonden. Slechts wil S. H. voor te dichte culturen uit zaad ont·
staan en voor zeer droge zandgronden een uitzondering maken. Hij deelt
echter niet mede wat onder te .. dicht" en .. droge" zandgronden verstaan
dient te worden. Bij normale grond en watertoestanden wil hij de jonge
slieten bosschen. goed gesloten houden. Ook dit zijn weer uitdrukkingen
waarvoor hij nadere aanvulling schuldig blijft.
Waar de invoer in Duitschland van niet waardevol hout nog Y2 milliard
R.M. bedraagt daar is het van meer belang de massa dan de waarde ..
aanwas te bevorderen. zoodat men de invoer kan beperken tot het waarde ..
vollere hout.
Er is eerder te wdarsc;huwen voor een te dichten stand dan voor de angst
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schuwq te worden voor te korte omloopstijden, die noch hout van groote
waardè noch van groote massa op de markt brengen. De mogelijkheid om
zonder te groote offers de omloopstijd te verhoogen is slechts te bereiken
door het .. Dauerwald'· en .. Schnel1wuchs" bedrijf.

20 Mei 1930. No. 53,·
"Das Bock'sche Doppclschiiléisen"
Wordt door Gö h 1 crs W i tw e Fr ei be r 9 i. Sa. in den handel ge~
bracht. Met dit werktuig kan men zoowel door stooten als door trekken
de stammen schillen, wé'I<!rdoor meerdere arbeid verricht kan worden daar
de arBeider niet altijd genoodzaakt is dezelfde spierhewegingen uit te
voeren. Het werktuig bestaat uit een stootijzer aan een steel bevestigd en
is dit in het midden doorbroken en in een hoek van 90 0 naar achteren
gebogen. zoodat deze snede bij het gebruik ondgr dezelfde hoek werkt als
het stootijzer. Verder is dit werktuig van een krachtige haak voorzien.
die speciaal ingericht is om het stamstuk te keeren.

23 Mei 1930. No. 54.
"Die Siemens Kleinfräse fi!r HackarbcU".
•
Dit werktuig is geëigend om tusschen de plantrijen gras, heide enz. weg
te schoffelen. Door toepassing van een hakinrichting worden de beide
zijden van de plantrijen bewerkt en zijn schijven aangebracht opdat de
planten niet door de omgewerkte grond worden bedolven. De bewerking
dient te geschieden bij droog zomerweer opdat het onkruid verdroogt. Dit
toestel heeft in de praktijk goed voldaan.
de W.
Zeitschrift für Forst, un'cl Jagdwesen.

Juni 1930.
Het boschbouwproefstBtiol1wczcn. in het bijzonder met betrekking tot
PmÎ:sen. Een terugblIk. door Prof. Dr. S c h w a p p ach.
De boschbouwwetenschap heeft voor haar grondlegging en verdere
ontwikkeling behoefte ëlan het verrichten van proeven en ondf!rzoekingen.
De onderzoekingen worden onderscheiden in
1. die. welke onder gewone omstandigheden door een enkelen onder~
zoeker met eenige hulp,arbeiders kunnen geschieden.
2. werkzaamheden. die zich uitstrekken over langere tijdrUimte. zoodat
ze afhankelljk zijn van de wisseling van personen. Hier is een proef~
station op zijn plaats.
.
Reeds sedert twee eeuwen werd de behoefte aan onderz:oekingen aan,
gaande het groeiproces gevoeld. In het begin der 1ge eeuwen nog sterker
na 1850 steeg het aantal onderzoekingen en proéven gaandeweg. Genoemd
worden dunnings~ en aanplantingsproeven in 1857. In 1868 werd op het
congres Deutscher L~nd~ und Forstwirte te Weenen bes~oten tot oprich~
ting van een organisatie voor proefstations.
In 1857 kwam een boschbouwproefstation tot stand in Saksen. 1874 in
Oostenrijk. 1888 in Zwitserland. 1882 in Frankrijk en Denemarken. 1887
in Japan. in 1919 in Nederland.
De vraag doet zich ....oor of een proefstation moet zijn ondergebracht
bij het Staatsboschbeheer. bij de universiteit of wel, dat het op zichzelf
moet staan. En daaruit vloeit weer voort de vraag of de professoren der
hoogeschool in de gelegenheid zijn dezen arbeid naast hunne colleges uit
te oefenen. Men kwam in sommige landen reeds spoedig tot de conclusie.
dat het een afzonderlijke dienst moet zijn. zoo in Oostenrijk. Rusland.
Zweden. Finland. de Ver. Staten van Noord~Amerika en ook in Holland.
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Het innigste verbrmd tusschen hoogeschool en proefstation. bestaat In.
Tharandt. waar sedert 1870 alle professoren lid van het proefstation zijn.
Evenzoo was het in 'Pruisen geregeld met dit verschil. dat voor: de boschtechnische' vraagstukken afzonderlijke ambtenaren waren aangesteld. ter·
wijl de "Academiedirector'" tevens directeur van het proefstation was. Het
Directorialsysteem hedt bestaan in Pruisen en Oostenrijk en bestaat nog
in Frankrijk, maar het heeft niet voldaan, omdat gebleken is. dat een
onderzoeker het beste werkt biJc groote vrijheid en zelfstandigheid. Na
veel gevechten is het dan ook in beic\e: eerste landen verdwenen.
In Pruisen, waar 6 afdeelingen bestaan~ aan het proefstation n.l. een
boschbouw.... een chemisch~physische. een m~te,re,ologische. een planten~
physiologische. een zoölogische en een mycologisch.ç. heeft men getracht
proefstation en bel}eerders te laten samenwerken. speciaal voor wat betreft
dunningen en massa~opnamen der proefvlakken, om tot de conclusie te
komen. dat dit systeem niet door te voeren was. omdat de zoo nood~
zakelijke gelijkmatig~eip eI! betrouwbaarheid van het werk, zelfs. bij goeden
wil. onmogeUJk te ,bereiken waren. ,Daarbij komen nog gebrek aan belang~
stelling en gebrek aan tijcf bij de beheerders door een overgroote hoeveel~
heid van loopende dienstzaken. Men i~ dan ook sedert 1882 gekomen tot
algeheele centraUseering van alle boschbouwproefstationwerk. Aan het
"Verwaltunspersonal" wordt uitsluitend overgelaten de bescherming der
proefv1akken en die werkzaamheden, welke onmiddel1jk met het bedrijf
samenhangen.
.
Sc h w a p p ach geeft verder in ,ziJn artikel een overzicht van wat het
boschbouwproefstation te Eherswalde heeft gepraesteerd in de periode

1868-1929.
De heropbouw' van de Duitsche boschbouwwetenschap door Prof. Dr.
C. Wagner.
.
Wa g n e r bepleIt in dit artikel een betere aaneenschakeling van de
stof, die de boschbouwwetenschap vormt; in leervakken, zóó dat wat te
samen hoort, vereenigd en in verband toet elkaar gebracht wordt en de
gebieden. die van e,lka~r verschillen, scherp gescheiden worden.
Hij wil het centrale gebied, van ons vak op den voorgrond plaatsen en
op de juiste wijze indeelen; de nevenvakken moeten zich daaraan dan
aanpassen.
Op den voorgrond stelt hij, dat voor de boschböuwwetenschap uitslui...
tend van belang, is een boschbedriJf met "jährlichem Betrieb", waar dus het
Nachhaltsprindpe doorslaggevend is.
Hij maakt onderscheid tusschen "Wirtschaft" en "Betrieb" (zie ook zijn
"Lehrbuch der theoretischen Forsteinrlchtung) en in verband hiermede
tusschen een economische en technische zijde van het bedrijf. Het ..Bctrieb"
blijft ingesloten in de ..Wirtschaft". omdat het zoozeer wordt beheerscht
door de economische wetten en, zal het juist. zijn,- zich door doelmatige
technische maatregelen aan de economische eischen dient aan te passen.
Wa g n e r wil de indeeling van, de-- gezamenlijke stof der boschbouw..
wetenschap als volgt.:
1. betrekking 'hebbend op het geheele gebied der "Wirtschaft", op het
geheele bedrijf dus, dit als eenheid beschouwend.
1... ,betrekking hebbend op afzonderlijke opgaven van grondleggenden
aard als ptoductieleer, boschbouw, boschbescherming, houtmeetkunde
Hij wenscht een zelfstandige boschbedrijfsleer d.w.z. een vak, dat ziel-.
met het bedrijf, zijn grondslagen, zijn opbouw bezighoudt. Hij zegt tot
heden heeft dit vak zich in het boschbouwonderwijs slechts kommerlijk
ontwikkeld; weliswaar is het een onderdeel der boschbedrijfsregeling. maar
daarin stiefmoederlijk bedeeld.
Het door hem bedoelde. vak moet omvatten:
1. de economische organisatie van de onderneming, dus vaststelling van
het bedrijfsdoel, van het kapitaal der onderneming, den omloop. de keuze
van de houtsoort (Forstwirtschaftslehre).
l. de technische organisatiè van het bedrijf, dus opstelling van de grond~
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slagen en regels van het bedrijf cn van de meest geschikte hedrijfssoort
op biologisch~tcchnischen grondslag (Forstbetriebslehre).
3. "Nachhaltigc" regeling van den opbrengst (Forstertragslehre).

4. Opstelling van het bedrijfsplan. Leer van de practische boschbedrlJfs~
regeling (praktische Forsteinrichtungslehre).
~ N.B. In verband met de 'viering van het 100~jarig bestaan der Forst~
akademie te Eberswalde verschijnt het Zeitschrift für Forst~ und Jagd~

wesen 'niet in de maand Juli. zoodat voor ons Boschbouwtijdschrift Scp'"
tembcr geen referaat wordt ingezonden.
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