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„SPREKEND" HOUT IN DEN M I J N B O U W door
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• Ik heb mi] de vraag gesteld hoe het komt, dat in ons land voor mijnhout bijna steeds
het hout van den groveden gebruikt wordt en dat er naar andere houtsoorten voor
dat doel weinig vraag is. De Veronderstelling, dat deze voorkeur het gevolg is van
den lagen prijs van het grovedennenhout, ligt voor de hand, doch bij navraag bleek
mij, dat dat niet de eenige reden is. Behalve andere goede hoedanigheden heeft het
nl. de eigenschap, dat het „spreekt", d.w.z. dat het veranderingen in deni weerstand
van de betimmeringen tijdig aangeeft door een eigenaardig knisterend geluid, dat ontstaat wanneer Isij overmatigen druk of bij een te zwakke ondersteuning de houtvezels
zich van elkander beginnen los te'makeri, zoodat de mijnwerkers nog tijd hebben
hetteij om de betimmeringen te versterken, hetzij om zich in veiligheid te brengen. (Zie
inhoud brief hieronder.)
Verleden jaar, toén bij een lastgeving tot veiling op „Schovenhorst" behalve grovedennenhout ook een partij Oosten rijksche en Corslcaanschc dennen als mijnhout voor i
velling werd uitgezocht (dit in overleg met het Staatsboschbeheer), sprak een, oude
arbeider, die al wel dertig jaar in het mijnhout werkzaam is, er zijn verwondering .
over uit, dat die beide soorten ook vobr mijnhout gebruikt zouden worden, omdat
deze, zooals hij het uitdrukte, niet „spreken".
_
Tijdens mijn verblijf in Engeland in 1913 heb ik eenige malen kolenmijnen in Wales
bezichtigd, en ik herinner mij nog heel goed, dat aldaar 'ook nimmer het hout van den
CorsicaanSchen den als mijnhout gebruikt werd. Over de reden daarvan heb ik toen
niet verder nagedacht, maar nu bracht ik dit feit onwillekeurig in verband met het
gezegde van dien ouden mjjnhoutbewerker. Bij informatie bleek mij, dat men in de
Engelsche mijnen, inderdaad het hout van den *Corsicaanschen dén wegens het ontbreken van het waarschuwend vermogen niet gebruikt. Hoe is menj, echter tot deze
overtuiging gekomen ? Berust Bij alleen op traditie 7 Een wetenschappelijk onderzoek
naar het antwoord op de vraag, of de Corsïcaansche den werkelijk niet „spreekt" zou,
nu er in de laatste dertig jaar heel veel hectarên" grond in Nederland met deze houtsoort zijn beboscht, zeker op 'zijn plaats zijn. /
>
v. Daar ik gaarne iets meer wilde weten over de eigenschappen van mijnhout in het
algemeen en over het waarschuwen, of „spreken" in het bijzonder, was mijn zwager,
ons medelid Dr Ir H a c k e, Directeur-Generaal van den Arbeid, zoo vriendelijk daarnaar te informeeren bij den Inspecteur-Generaal van de mijnen te Heerlen. Hij kreeg
een uitvoerig antwoord, dat naar mijn~meening van belang is voor alle lezers van
het Ned. Boschbouwtijdschrift. Ik verzocht en verkreeg van den Inspecteur-Generaal
voornoemd toestemming om genoemd antwoord te publiceeren, en laat den brief in
extenso hier volgen:
'
v
„Hout, dat geschikt is voor mijnhout, moet bepaalde éigenschappen
'j
bezitten en wel een "zekere drukvastheid, buigzaamheid en «het vermogen
om te waarschuwen. In bepaalde gevallen, b.v. voor ondersteuning van
galerijen, dient het hout een behoorlijken levensduur te hebben en mag
_ het niet al te spoedig verrotten of vermolmen. In den eigenlijken afbouw,
waar de te ondersteunen ruimte voortdurend wisselt, zal het hout uiter,, aard minder lang tegen de op te treden drukkra'chten weerstand behoeven
,
te bicden. Voor betrekkelijk korten tijd slechts dient het bescherming te
•bieden tégen steen- en kolenval en het wordt dan ook bij voorkeur uit
de goedkoopere soorten genomen. .
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Dat het mijnhout een zekere minimum drukvastheid moet hebben is
duidelijk, bovendien moet het bij sterken druk ook kunnen buigen en
niet dadelijk breken.Kortvezelig hout, dat spoedig breekt, biedt dan ook
geen voldoende zekerheid.
Het waarschuwen of het spreken van mijnhout geeft veranderingen
in den weerstand van de betimmering tijdig aan. Onder dit waarschuwen
of spreken verstaat men dat eigenaardig knisterend geluid, dat ontstaat
wanneer bij overmatigen druk of bij een te zwakke ondersteuning de
houtvezels zich van elkaar beginnen los te maken. Wordt de druk, die
eerst gemakkelijk door de betimmering opgenomen wordt, langzaam aan
sterker, dan hoort menl in den aanvang dat knisterend geluid ternauwernood ; gaandeweg wordt het echter meer hoorbaar, totdat het hout ten '
slotte begint te kraken, waarna de breuk van het hout volgt. *
Het kan ook gebeuren, dat de zware gebergtedruk plotseling met vólle
kracht intreedt. In dergelijke gevallen - dreunt en! kraakt de heele betimmering en de tijd tot aan de breuk is dan zeer kort.
In ieder geval diént goed mijnhout zoo tijdig te waarschuwen, dat de
mijnwerker over het algemeen nog voldoende den tijd en de gelegenheid
heeft om de betimmeringen te vérsterken. Dit zal evenwel niet altijd mogelijk
zijn bij het plotseling optreden van eert overmatig zwaren druk; in dit
geval zullen, de betimmeringen binnen een kort tijdsverloop bezwijken.
De mijnwerkers zullen dan echter door een heftig waarschuwend" geluid
hierop opmerkzaam worden, gemaakt en meestal, zelfs in de ergste gevallend, nog wel tijd kunnen vinden "om zich in veiligheid te brengen.
Voorheen werd als mijnhout veel loofhout gebruikt, nl. eiken- en
beukenhout. Tegenwoordig bezigt men in hoofdzaak naaldhout, hetgeen,
daar de mijnwerker de onderscheidene soorten met kent, geleid heeft tot
de algemeene aanduiding „dennenhout". Over het algemeen wordt gebruikt de gjoveden of Pinus silvestris, die, naar men i n n e e m t , het beste . \
mijnhout levert. Hoewel dit laatste niet geheel juist is, staat toch "wel
vast dat, afgepien van de groote hoeveelheden van deze houtsoort, die
in Europa voorkomt, en betrekkelijk laag in prijs is, de groveden bij goede
bewerking en zorgvuldige verzorging, alle gewénschte eigenschappen in
hooge mate bezit. De Larix en de Fichte of1 roodc den of spar bezitten deze
eigenschappen soms in zelfs nog grootere mate; zij worden echter-minder gebruikt omdat, zij niet in zulke groote hoeveelheden schijnen voor
te komen, Spoedige of langzame groei van de boomen is op de hier
bedoelde eigenschappen van beduidenden Invloed.
De Weymouthsden of Pirius strobus L. en de z.g. witte den, die soms
onder het aangevoerde mijnhout worden aangetroffen, zijn echter als
mijnhout totaal ongeschikt. Zij kunnen plotseling breken zonder voorafgaande waarschuwing. Ze zijn o,a. te herkennen aan het geringe soortelijk gewicht, het weeke hout en de zwarte bast. .
In de laatste jaren is onder de bijzondere tijdsomstandigheden weer af
en toe overgegaan tot het gebruik van loofhout, voor zoover dit ^gemakkelijk te krijgen is en niet te zwaar weegt.
Onder het hout van xeen en dezelfde soort bestaat echter nog veel __
verschil. Stempels van dezelfde houtsoort" en van gelijke lengte en diameter bezitten dikwijls een verschillende drukvastheid, buigzaamheid en
waarschuwingsvermogen. De oorzaak hiervan is niet slechts terug te
voeren tot de plaats waar en de wijze waarop de boom gegroeid is, maar
moet vooral gezocht voorden in de behandeling en de verzorging bij en
na het kappen en in den graad van uitdroging. Hoe natter het hout is,
hoe minder weerstand het biedt en hoe geringer het waarschuwingsvermogen is.
.
.
'' '
Zoowel van Engelsche als van Amerikaansche zijde werden met betrekking tot het gebruik van mijnhout uitgebreide proeven genomen, waarvan de resultaten in verschillende publicaties werden vastgelegd, die o.a.
verschenen' in Safety in Mines Research board paper no. 72 "Tests on
timber pit props by D i x o n and H o g a n " , "
Zeer klassiek zijn de proeven van Bergwerksdirektor D ü 11 i n g en
Oberförster Q u a s t , gepubliceerd in Berg-», Hütten- und Safinenwesen
van 1900 blz. 181 enz. onder den titel vlintersuchungen libér die Gebrauchfahigkeit verschiedener Holzarten". Enkele van de gevonden conclusies laat ik hier volgen.
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1. De beuk behoort tot dë houtsoorten met het hoogste draagvermogen.
Het draagvermogen van den vooral,»yroeger zoo veelvuldig gebruikten eik is overschat. ~
' 2. Een goede uitdroging samengaand met een deskundigen opslag en het
ontbasten van het gevelde hout, waardoor gewichtsvermindering plaats
•
heeft en de transportkosten belangrijk" dalen, verhoogen de drukvastheid, het waarschuwingsvermogen, de duurzaamheid en de neiging tot
;
splinterige breuk.
ƒ
3* De taaiheid van loofhout is over het algemeen grooter dan van naald^ hout. Deze taaiheid van loofhout vermindert echter in de mijn veel
spoediger dan van dennenhout. Een uitzondering hierop maken de
eiken en acacia's. Het fichtehout is ook minder bestand tegen de
mijnlucht dan het dennenhout.
4. Door den invloed van de gebruikte mijnlucht krijgen de stempels de
' neiging tot kortbreukerigheld, •waarmede samengaat afname van vastheid," taaiheid en waarschuwingsvermogen.
5. Bij gelijke droogte van het hout schijnt de fichte het grootste waart
schuwingsvermogen te hebben, daarop volgen de groveden, de beuk,
de haagbeuk, de berk, de eik en de acacia.
6. Bij genoegzame uitdroging is de breuk van gezond hout gewoonlijk .
"
splinterig.
"•
Zeer vele houtsoorten en bijna alle soorten dennenhout bezitten het
vermogen van waarschuwen of spreken, mits de boom en na het vellen
verzorgd, ontbast en uitgedroogd zijn,
' •
-••> • Tegenwoordig wordt voor pl.m. 9 5 % Nederlandsch hout in onze
mijnen gebruikt. Volgens hen die hier het mijnhout verzorgen, is dit
Nederlandsche hout over het algemeen niet zoo goed als het Russische
of Finsche hout, hóewei er in Nederland ook hout voorkomt, dat voor
het beste geïmporteerde hout niet onder doet, zooals o.a. het geval is
met het hout van den Nederland^chen pinus' silvestrls of groveden.
De kwaliteit van het hout is echter niet slechts afhankelijk van de
soort van het hout en de verzorging en uitdroging, maar ook van de
"wijze van groei. Recht hout zonder knoesten is natuurlijk verre te ver- kiezen boven min of meer krom en knoesterig hout"
.

Uit dit schrijven zien we, dat de Pinus Strobus én" de Zïg. witte den (hier is waarschijnlijk bedoeld Picea alba) niet geschikt zijn voor mijnhout Over de geschikt-heid van Pinus nigra_ var. corsicana wordt niet gesproken^ evenmin over Pinus nigra
var. austriaca. Deskundig onderzoek moet nog Uitmaken, of deze soorten bruikbaar
1
mijnhout opleveren. '
.
<•
„Schovenhorst", Maart 1944.

. Verbetering: Op bldz. 166 van de vorige aflevering staat vermeld (18de regel van
onderen) dat de jacht op vrouwelijke wilde zwijnen, die zijn vergezeld van jongen,
geopend wordt op 16 Juli. Dit moet zijn 16 Juni.
. v•
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