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Referàtert.
'RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder biologie der houtge~
wassen, systematiek en zaa-dteÈdt}.
Der Eichenbcstand' dia Buchemmterwuchs. Prof. Dr. E. Wie cl e;
mann. Z.J.F. u: Jw, ,9. 305-337, 1942.
Door Wie d e man n werden 54 proefvlakken opgenomen van dit
soort êtage~bosch (zweihJebigér Hochwald), waarin eik als opperbestand
voorkomt en daaronder beuk, Er zijn groote verschillen in standplaats
.' en in leeftijd van eik en beuk; d~ proefvJakken lagen verspreid in het
W. Duitsche middelgebergte, de N.W. Duttsche laagvlakte en in het
N.O. Duitschc moreene-gebied. De leeftijd van de -eik varieert van 70
tot boven 150 jaar, terwijl de beuk meestal 40--50 jaar "jonger is dan
de eik; in de oudere eikenopstanden bedraagt het leeftijd.!}verschil met
,de. beuk .80-100 jaar. De beuk ,is gedeeltelijk kWlstmatig ingebracht.
'gedeeltelijk uit opslag ontstaan.
Ondanks de verschillen in het onderzoekingsmateriaal was toch' een
statistische behandeling der 54 proefvlakkel1 niogelij~; daartoe werden
. de waarden van alle proefvlakken vergeleken met de opbrengsttabel
van S é h w a p p a c. h 1920 voor eik in zuJ.ver ge,lijkbejaarden opstand.
Schrijver komt tof de volgende, conclusies: De voorraad eik in de
onderzaaide proefvlakken komt~' overeen met die van de'" tabel van
Sc.hw,appach 1920. Er is geen vermindering van de cirkelvlakt!!~
aanwas tengevolge van de onderzaaiïng aan re wIjzen. De onderzaaide
belik levert een 'hooge cirkelvlakte~aanwas en; wel in de oudste opstanden
bIjna evenveel als de elk: in de jongere de .helft tot een derde daarvan.
Eik en beuk leveren ;;amen aan loopende cirkelvlakte aanwas per ha
~ vanaf het looe jaar meer dan de gesloten. zuivere eikenopstand : op
150 jaar is dit zelfs ,50 % haoger en in nag oudere opstanden 1000/0'
De massa-aanwas wordt niet zoo gunstig beïnvloed -j in de jongere
onderzaaide, opstanden is de massa van de eik minder. in de oudere gelijk
aan Sc h w a p p ach 1920, De loopende massa-aanwas van de beuk'
is in de minder dan 100 jaar oude eikenopstanden: tengevolge ~van de
geringe hoogte en voringetal van de ,beuk maar 20 % van de eiken- '
aanWas, in' de .lOO---150...jarige eikenCipstanden 500/0' te.rwijl de' massa
in de nog oudere eikenopstanden I gelijk is aan die van de eik in de
opbrengsttabel. De loopendc' massa~aanwas van eik en beuk samen blijft
'. eerst wat terug vergeleken 'bij de tabel. overtreft die later met 40 % en
op de hoogste leeftijden met 80 0/0'
De jaarlijksche dikte...aanwas van den eik hlijft goed door. de groote (.
kroenontwikkeling van de sterk gelichte kronen j ook op hoegen. .leeftijd
neemt zij slechts langzaam af en is zelfs bij eiken van meer dan 200 jaar
nog boven de 3 rrun. tegen die, van de opbrengsttabel voor zuivere eik
1,8 mmo
'
"
Wie d erna n n heeFt behalve vergelijking met de tabe} Sc h w a p ...
p a eh 1920 90k vergeleken met niet~onderzaaide opstanden. gelegen in
de nabijheid' der onderzaaide. Het bleek daarbij. dat hij tot dezelfde ~
resultaten kwam.
"'.-.
Wç zien. dat bij korten' omloop de totale 'massa van elk en beuk lets,
terugblijft ten opzichte van het zuivere eikenboseh, bij 140~jarigen om...
loop dezelfde. is en dat bij nog hoogerc ,omloop,"-dank zij het stee~
stijqende aandeel van de beuk. boven hct _nict onderzaaide, eikenbosch
wordt uitgekomen en dit bij 300 jaar me:t 40 % overtreft. Zelfs ziet men,
6
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<:Jat ge ja~rlijksche ~ikte~qa!1\yà~ ~f:U1 eil5. ~I} ~euk sa,men gegurenc!~ den
geheden ofi!loop ste~ds gn;>ote! W'Ç)rdt. .
pe groptere ma.ss,! pest_a,at uitsluiten9 ~it ~çuk ,en lev~rt in het alge~
meen sleçhts beukenhrançJ.hout, omdat veel vaq. de goede eQ.~neJstgroeiende
bellken ontijdig In~ten wordep gehakt. da<;lr .:;ij '~et JlUn top 4e kr.onen
der _eik.:eJ;L beschadigen. ~iettenûn levert ~e beuk'-w~r9-evolle inkomst~~·
en men yergeh~ niçt. ,dat de eik çl.oor waarde.-~~nw~~ sterk in prijs stijgt.
Een gevaar vormt het waterlot. vooral in die' opstp.nd~n, .waar men de
eik reeds vroegtijd.ig heeft gelicht om de. groei van çen .beulc te l;>eyorderen .
. " Wie,demann geeft als practlsch'e gevolgtrekking, dat het dçel. .
\ matig
is de onderbouw yroeg te goen. beglqnen; het beste :zou, zIjn
gelijktijdige bezaaJ,ïn:g van eik ~n beuk. maar ~_a.!lgez;ien .d~ ,- ~aatste' een
ve.el sJle.llere groeier is en de: verpleging in de jeugd _dus moeilijk]1ed~n
Il]eebrengt, 'i~ het beter: de eik een YoOrspro~g t~ geven. D.e onderzaaiïng
maakt lichtstelling van den eik n009zakelijk _en .~an dus eerst geschieden
a!s de eik een !akvrUe stam -heeft ontwikkeI4., ~us 9P het 30e tot 50e
levensjaar.
.
, , ~.
'. Verder geeft schrijver dan' nog aan hoe gedWld moet worden om .de
vonning' van waterlot ·t.e voorkomen t:n zegt: ;,Ik h01!:d de bestrijding
van' het waterlot- voor een besliste voorwaarde van een modem op hoog.;.
ste kwaliteit aansturend eikenbedrijf" . Zó.odra de beuk hoog genoeg is,'
best?at er 'geen gevaar !'leer- voor w~terlot e)Î, kan in de e!~en wat s'terkei worden' gelicht. echter weer piet te snel, omdat' dè- jaarring breedte te
spel ZO\} wisselen. qp 120;'jarigen' leeftijd staan ,cr dan nog 130 cj~eJl
van dc hoogste waarde per ha en op 2_00~jarigen leeftijd no.g 80 per ha.
Ook in de beuken, moet behoorlijk word~~ ge~und. ten einde te yoor.-...
komen, dat door te sterke 'onttrekking van water en voedingsstoffen'
concurrentie aan den eik wordt aangedaan. Echter dient erop gelet te
worden. dat in den beuk niet zoo sterk wordt 'gedund, dat dientengévolge
",'
te veel licht op c!en grond zou v?lleJ;l.
Als houtsoorten voor de onderplanting noemt Wie d erna n,n naast
beuk nog Amerikaansche eik: linde.' douglas en Weyniouth. Hij besluit
met te zeggen. dat- d(" onderzoekingen wel hebben -uitgewezen. dat. het
eikenUchtirigsbedrijf met onderplantiQg recht van bestaan heeft. maar dat
dan ook de achtereenvolgt;nde beheerders zich ten volle daarvoor moeten
inzetten en .me~h~n mo!!ten zijn met veel boschbouwkundige kennis.
W. B.
. -~

RUBRIEK 7. Boschbedrljfsregeling (waa~onder houtmeet~
kunde. rentere!<ening en rentabiliteitsleer),
Kritische! U~terSllC{lUngen über die ö~onomische. Theorie det, Wg.ldwirt. .
schaft. E. A. Mar tin Ha g f 0 r s. Acta fo:re.stalia feilnica. 17, 2,
1-'-191. 1910..
.
r
N<:tar de wijze van verkrijging kan men de in de samenlev!ng benoe· ,
digdc goederen onderscheid~_n in die. welke van natur~ ontstaan en die,
welke door_ den ,mensch word~~ vervaardigd (oerproçluctie tegenover'
nijverheid). De boschbouw behoort kennelijk. ,tot de _eerste groep, waartoe
overigens bijvoorbeeld ook landbouw eI!' mijnbouw b.ehoor,en\o De ,m~n~che~
lijke iIlVloed iry. ,het cuItuurb.osch - hoewel op zic,hzelf bel~ngrijk - k~n
geen afbreuk doe~ aan de omstanqigheid, dat de "groei van het bosch
een zuiver biologisch natuurproces is, dat ook zonder menschelijken in~
vl_QCd evenzeer voortgang zou ~ind~!l,
~
J.VJ;et bovenstaande indeeling in ~tuurlijke .en ~~tm~tige yoortbren~
ging gaat de onc,Ierschei~.ing yad V 0 n W i ~ ~ erin specifieke 'en kost~n~
p"roductie samen. Alleen bij _de laatste vonn -van voortbrenging, zooals
bij ~en fabriek.' kan 'sprake zijn van "een bereke~i119 der pro4üCtiekos-ten.
Bij een bosch derhal~e niet, het' is geen houtfabriek. Bosch valt derhillve,
eve~min ?!s grond, ond.er .het, ~C9nç)fIli~che- begrip' "kàpitaal".' HQogstens
k?n men volge~s ast w ~ 1çl pij bosç:h, - en .ook bij mijnbqlJw en
dergeliJ~ç- - van eel1- "R~~te'.!kap~tal·· sprek.en. pie~ ëch~çr ~an een J'Z~ns~
>
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kapital". En dan is niet alleen de grond: 'cl"och cven;eer d~ opst~nd' een:
.' "Rentenkapital", zoodat Ha 9 f 0 r S ,de theoiÎ~ën van· L e h r. En cl rest
H i I e y,_ G r 0 n e.a., die den houtvoorraad áls '"produ~tiekostenkapitaal"

"

r"

neschouw~ri,

dan ook 'verwerpt. >.
'
•
';.;-'
.:r', ',.. I
E.venmin kan H a ij f 0 r s zich vcreenigen met boschbouwkundig.-econo~
mische b'-eschouwingswijzen, die uitgaan ·van-, het' normale = i~eale bOsch
of van den enkelen opstand. in 'plaats van het concrete. werkelijke }josch~

"

,.

,

,~",

bedrijf in zijn geheel.
' "
.' _
'., "
, ... , ~
Met inachtneming van het vorenstaailde móeten de twee grondbeginselen'
van de boschbouw~ecoilomie, dat zijn duurzaamheid' en winstafwerping,
aan een nadere beschouwing worden onderworpen.
, D~ duurzaamheid (Nachhaltigkeit) is het, oudste en belangrijkste' be~ _
ginsél. Volgens Wa 9 n e r kan f.en' van een duurzaam. boschbedrij f
alleen spreken, als ieder jaar slechts zooveel wordt -geoogst. d.at ,de
mogelijkheid van, ee~ gelijkerf jaarlijkschen kaP. voortbestaat. Herbebossching na ·velling' is' op zichzelf dus nog geen voldoende maatstaf voor
duurzaamheid.
' - "
.,"
,
... Vim 4e oude boschbedri}fsregelingsmethodes waarborgen de' vakwerks- .
methoden de.' duurzaamheid het beste. Bij de "Bodenreincrträgler~' kwam ...
, het' duutZaamheidsheginsel geheel op den achtergrond., De methoden; die
· van den ',normbalen voorraad iiitgaan zijn met 'de Z,9. fonnulcmethoden
voor de praktijk niet bruikb~lar, zij geven nooit bevredigende uitkomsten
voor werkelijke. niet-normale bosschen. Duurzaamhei8 naar 'massa wordt
g~waarborgd bij de z,g, conttölemeth,oden, die periodieke voorraadsopnamen verrichten (Bià'lley, Eberbach, M'öller), Dergelijke perio"dieke opnamen zij~ echter alleen voor ,i,ntens\ef beheerde b9schbeCJrijven'
uitvoerbaar... . :
' ',,"'. .; i, -'.:,' ", " ' "
.'
,
·
Duurzaamheid 'naar wáarde werd het eerste ,bekeken. door Wa g n e r'
(financie.el vakwerk). Weise vermoed het uiteraard zeer moeilijke~"
punt. van periodieke inven'tarisatiel ten behoeve van de waaideerlng,.door~
dat hij waarde met vlakte combineerde. Os'twald wil ook periodieke
,'. voorraadsopparrién en deze naar waarde bepalen door middel van een'
vaste ,prijzenverhouding tusschen de verschillende sortini~nten" Duurzaam~
heid is bij hem het beste ge~aarborgd. ..
~
, Aan den tweeden grondslág, de Ulinstafwerping (~inträglichkeit), te
voldoen, was eeD' streVen van G, L" Harti,g, die het beoogde. doel.
· ,probeerde teM bereiken langs den weg, der grootste productiviteit. Later
is hieruit ,ontstaan de "Waldreinertragstheorie", waarbi} de hoogste nettoopbrengst wordt nagestreefd. De 'school der "Bodenreine:rträgler" volgt
daarOp. Zij maken" de fout, dat zij' den houtvoorraad als geÎhvesteerd
kapitaal ,beschouwen.. in plaats van als een p.ToductIefactor; zij rekenen
alleen met ,den grond",waarvan zij de hoogste r~nte, elschen.~ ..
~ W. P f e,i l heeft het in 18,43 al -bij het goede eind gehad, doordat hij'
van alle in hèt, bosch ,aanwezIge kapitalen de hoogste rente verlangde.
I E. 0 s t wal d heeft bijna een eeuw later dezelfde gedachte uitgewerkt
tot zijn "Waldrententheorie". Ook hij verlangt <te hoogste. rente van,;een ' • :
constant te houden bedrijfskapitaal. Daar men bij het werkelijke bosch
nooit jaarlijks ,precies gelijke opbrengsten krijgt, disconteert hij toekóm .. '
'
sfige opbrèngsten 'op het heden.'. ' ' .
De som van alle -;:- tegen een rentevoet p ....:.:.. ,gedIsconteerde ,toekom..
stige opbrengsten beschouwt ast VI a I d ais de werkelijke waarde van
het bosch. Vennenigvuldigt men deze waarde met o,op. dan krijgt men
de "W.a)drentc", die door de hoogte der gekozen rentevoet., p slechtS.
weInig wordt beïnvloed, ·:eij het normale bosch is die invloed zclfs nihil.
Men' heeft bij de "Waldrentcntheoric" dtis niet het bezwaar, dat men,
zooals bij de "Bodehreinertragstheoric", met tv,.·ee onbekenden werkt(grondwaarde en - rentc:-voét)" die' men" zonder CÓn:iptomis nooit uit êên
' . .'.
:',
vergelijking kan oplossen.' . ", -, "
T. Jon s 0 n' en andere vertegenwooiaigers van - de .. Bestandesrenta~,
bilitätstheorie" verlangen in beginsel hetzelfde. ~ echter van den enkelen
opstand. Schrijver beschouwt dc opvattingen-, van 0 s t Vlca 1 d als de
minst, aanvechtbare, heeft 'uitsluitend de reeds genoemde bezwë!ren van
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'practischen aard hl~rtegen. Gezien de' omstandigheid. dat Ha' 'IJ f 0 r s een
Fin is. is het laatste zeer begrijpelijk, daar periodieke vÇlorraadsop~amen
in de' zoo uitgestrekte Finsche,houtvesterijen welhaast onuitvoerbaar zijn.
~ .
. _ . '
~ .
.
'.,~;'~ ....:. j ,
v. S. '.

", '

p'

Ueb~r~ die Bedeufunf' der"': Luftfot~grBmmetrie in· ~nsere/ Waldwirlschaft.
'Red, Silva feIiriica, 48. 1-45. 1938..'
...
<, ' .

, Luchtfoto's kunnen aan, den 'boschbóuw vooral dienstbaar worden ge~ ..... ..:
.. '" maakt hiJ carteerings· en inrichtingswerkzaaniheden. Op deze wijze kan
men vooral sneller, tevens ook goedkooper werken. De luchtfoto's kan
'.
men het beste ma!ten op de schaal 1: 10.000. De beste· résultaten ver~
krijgt men door automatisc1!e luchtfoto~eting; welke op st~reo-fotografie
is gebaseerd. 'Over de. daartoe benoodigde 'apparaten beschikt· men in,:;·
tusschen in Finland nog niet. '"
." :', .. .....
"
Inrichtingswerkzaamheden. kan men alleen op grond, van stereo--foto's "
verrichten. Ten aanzien hiervan 'koestert men; in Duitschland hooge vcr~ ~
wachtinge~. Men heéft daar veelal te doen met regelmatig verzorgde <_.
cultuurbosschen, waarvan men iri hoofdzaak· mathematische' gegevens
verlangt (samenstelling naar hóutsoorten. stamtal. slûiting..- ge.rniddelde~·
en opperhoogte). die m~n, stereografisch voldoende nauwkeurig kan be~,
palen; bij eeÎ1vor~ge regelmatige Opstanden kan 'men qp, deze wijze'·
--or zelfs leeftijd e~ ma~sa" per ha :vaststellen. . -: "
:~ . ." .... , .
, ' In Finland""heeft Ineo daarentegen veelal met, ongelijkmatig 'natuurIijl~ ,:'t.;
.' "
bósch te doen. waarvan men bij de inrichting voóé{ll den houtteeltkundigen ' ,.~
toestand wil weten', met daarnaast het bóschtype. de diameterverdeeling, "
, i" . de .begroeiïng van den 'grond. den \leeftijd en' de massa. Deze gegevens
.
'~
ook' de laatste beide, voor zoover de boSschen onregelmatig zijn,
'-' .
hetgeen regel is ~ kan men niet langs stereo~fotografis~hen weg ver~.
krijgen,~ ,2;oodat de verwachtingen VOÇlr deze werkwijze. .In' Finland lliet
hoog gèspannen' kunnen zijn..
'" .. '''.
. ,
f',
:
....
Anders is het met de carteering. liierbJj' ·kan de boschbquwer zeker • ':.
zijn voorde,eL met luchtfoto's doen, temeer daar hij daarbij· dikwijls .ge.,' :
bruik kan maken van de gegevens, die. ten behoeve van' de ~weermacht
'. - en het kadaster zijn verzameld. De uitgewerkte, naar luchtfoto's verva~r~
digde kaarten. kan' hij dan aallVullen. re.rbeteren .en ,.,vervÇllmaken. De
kosten blijven hierbij uiteraard ver beneden de opnamen op den béganen
.<
~>
-'
,~
v. S.
grond. •
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Waldllächen.' E.i n ~~ S a à r i. ,.... . . .
,
. r
"' Slechts wanneer h~t mogelijk is ten tijde v~n de taxatie het bosch in
zijn geheel te vellen. kan ,men de waarde' 'ervan geUjkstellen, aan de
nettQc-houtopbrengst
de grondopbrengstwaardé; in een forzpule weer~
gegeven. wordt dit:'·
. , . ,(- . " '., ..f
\'
)<
~ ~ t ,opu""': 1 '", . ~
o
. A
I....
.
,u:~ .
.
, waarin.: Ao de thans door kaalkap te veJ'krijgen oogstkostenvrije hout· '.'
opbrengst; Au de houtopbrengst värt 'de 'voJgende generatie als 'deze ,u
jaar oud is en weer kapbaar : u de omloop en p, de rentevoet.
_
Veelal zal een dergelijke velling van een boschbezit in zijn geheel eniet
mogelijk zijn; hetzIj uit hoofde van wettelijke bepalingen, hetzij .doof
~ .Jechnische bezwaren, waarbij, men in de eerste plaats denke aan. ,de be·'
. grensde capaciteit van de houtmarkt.',
.'
" ,~ _
'
b'~
Eerstgenoemde: formule is délfi niet b~jkbaar, In het algemeeIil zal de " '.,
volgende formule beter voldoen:
' '
,
,
Die Schätzung des Werles'
., Silva . fennica. 55. 1-41. 1940.
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waarin An de oogstkostenvrlje opbrengst - die nfet beslist door ~?alkap
behoeft te worden verkregen - op een leeftijd u.'
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Dat de tweede formule niet in tegenspraak met de eerstè is. kan ge·
makkelijk worden aangetoond. Inuners vQOr één enkelen kaprijpen op·
stand wordt

top"

-p:-

gelijk aan
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RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis (waaronder beschrijvingen
van bedrijven).
Jaarvergadering van het Comité ,.Centre inter"nafional de Sylviculturc",
F. Aminofl. Skogen. 20. 285~286. 1942. (Zie ook Ned. Boschbouw.
,
Tijdschrift 11. 559-560. 1942).
Op deze samenkomst. die in Weenen werd geho~den van 7-12 Sep·
tembcr 19.~2. waren zestien staten vertegenwoordigd, -waaronder ook
Nederland. De beide laatste dageh waren gewijd aan boschbouwstudie
In het Nasswald. een bergland. dat 600 ,tot 2000 m .boven het zeenivèau
ligt en 22.000 ha oppervlakte heeft. Het bosch bestaat er uit 70 % zilver. . .

den. 100/0 beuk en lariks en 20 % Pinus silvestrls.
Deze bo-%chen worden in den zomer gedund en gehakt, daar de vele
sneeuw dit werk in den winter verhinde,rt. Het uitsleepen geschiedt in
't najaar. In de laatste jaren heeft men er het kaalslagbedrijf ingevoerd
op 50 meter brcede en zeer lange strooken~ Deze wijze van boschbedrijf
was in dit steile' en moeilijk begaanbare terrein het meest economisch.
Den volgenden dag bezocht men hc;t Wienerwald. dat ongeveer 38.000
. ha groot is; de bergen zijn er niet hooger' dan 890 meter. Het bosch
bestaat uit: 'eik, beuk. haagbeuk en zilverden. Op de veel voorkomende
.
kalkgronden is Plnus nigra austrlaca de hoofd houtsoort.
De bosschen van den zwarten den maken een somberen indruk. die nog
verergerd wordt door de behandeling. die men deze hoornen laat ondergaan. door het afschi1len van de bast aan één kant op borsthoogte voor
harswinning. Van Pinus 'Silvcstris kan van de gemiddelde boom jaarlijks
een kg hars geoogst worden, maar \ran den zwarten den oogst men 2 kg:
De voor dit werk speciaal onderwezen arbeiders ontvangen als arbeidsB. S.
loon de helft van de waarde van de ,hars.
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