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meer te lijden dan die. welke op beschutte plaatsen staan.
Het verschijnsel is vooral op die terreinen duidelijk te zien
waa r het schot voor de ee rste maal optreedt. In die vakken.
welke reed s vori g e jaren zijn aangeta st. is de oorzaak veel

minder duid elijk waarneembaar. doordat waar schijnlijk de besmetting met de zwam
inv loed is.

Lophodermium pinastri mede van

Bij nadere beschou wing van de a fzonderlijke denn en komen
naast de exemplaren. die geh eel en al zijn aa ngetas t. dennen
voor, waarva n v ooral de naalden. gekeerd naar de westelijke
zijde. bruin zijn verkleu rd. Z o o kunnen van den topscheut

de westelijke naalden bruin zijn en de oostelijke naalden groen.
terwi jl aa n de zijtakken ee n groot ve rschil is te zien tusschen

de naalden va n westelijk en oostelijk ge richte takken.
V erder treedt het ver kleuren va n de naalden vaak op van
boven naar beneden. d.w.z. de top scheut en de bovenste
takkran s zijn geheel bruin en de ond erste takkra ns is geh eel
g roe n gebl even . V o o ral is dit te zien bij jong e dennen van

'1-5 jar en oud . waarva n de ond er ste takken geheel beschut
zijn door de he idestruiken en het bovengedeelte aan den

wind is bloot gesteld . Bij 10- 12 jari ge denn en. die van boven
geheel zijn afges to rven. kunnen de onderste takken. welke
tusschen de heid estruiken liggen. soms met geheel gezonde
naald en bezet zijn.

(Wordt vervolgd.)

DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.

Op den 27 en Juni werd te Arnh em de voorjaarsvergadering

gehouden van de Nederland sche Boschbouwvereeniging.
H et Bestuur had gemeend deze verg ad erin g te moeten do en
samenva llen met de jubileumviering der N ederlandsche Heidemaat schappij.
Het was toch te verwachten dat een gro ot deel der leden
der Ned. Boschbouwvere eniging zo u deelnemen aan het bij
die gelegenh eid te boud en boschb ouwcongres en aa n de hieraa n verbonden bo schbouwexcursies.
Dat dit juist gezien wa s bleek wel uit de druk bezochte
v e rgade ring.

Na de afdo ening van enkele huishoudelijke aa ngelegenheden.
hield de H eer J. J. M . [an sen , houtvester van het Staat sboschbeheer te Assen. een lezing over het tegenwoordig gevoerde systeem van bebossching in Drenthe.
Spreker wees er op . dat in verband met de slechte resul-
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taten met den groveden verkregen. deze hier bij de bebosschtnq
steeds meer verdwijnt althans als houtsoort in zuivere opstanden.
Eik. lariks. fijnspar en Douglas zijn thans de hoofdhoutsoorten
met v.n.l, els en verder ook berk en lijsterbes als aanvullende
en bodemverplegende soorten. Uit deze inleiding _ die door
een mooie serie lantaarnplaatjes was verduidelijkt - bleek
voor de zooveelste maal hoe sterk zich de ideëen op dit gebied in de laatste tijden hier te lande hebben gewijzigd en
hoezeer de opvattingen van mannen als van Schermbeek en
Dr. Erdmann hier gelukkig steeds meer veld winnen.
De Heer Blokhuis. houtvester van het Staatsboschbeheer
te de Bilt. hield een inleiding over het schotvraagstuk in
Drenthe. Hij wees er op hoe deze ziekte hier bij de grovedennen veel heftiger en schadelijker optreedt clan in eenig
ander deel van ons land. Hij meent dat dit voornamelijk is
te verklaren uit klimatologische verschijnselen (gemiddeld meer
wind. vaker stormen . gemiddeld lager temperatuur. lager
minimum temperaturen.) Verder hebben herkomstproeven bewezen. dat Noordelijke rassen minder gevoelig zijn voor de
schotziekte dan ZUidelijke rassen. In verband hiermede wordt
aanbevolen :
a. het afzien van het gebruik van grovedennen uit andere
streken van Nederland dan uit Drenthe.
b. invoer van Noordelijk zaad.
c. kweeken van eenjarige dennen in dennenschotvrije en
meer beschutte gebieden (dus liefst buiten Drenthe).
d, in afwachting van de resultaten met Noordelijk zaad.
de grovedennencultuur in Drenthe tot een minimum te beperken.
Op deze vergadering werd ook nog hesproken het in het
pas verschenen jaarboek 1928 der Ned. Boschbouwvereentging opgenomen rapport van de Commissie tot het brengen
van meerdere eenheid in de afmetingen en benamingen der
inlandsche houtsorteeringen.
Op dit voor den Nederlandsehen boschbouw en voor den
houthandel zoo belangrijke rapport zal later nog nader worden
teruggekomen. Het zal thans op ruimen schaal bij de rechtstreeks of zijdelings belanghebbenden worden verspreid, teneinde de hierin gedane voorstellen zooveel mogelijk bekendheid te geven en ingang te doen vinden.
Pas indien toonaangevende lichamen als Staatsboschbeheer.
Nederlandsche Heidemaatschappij en Kroondomein hierin
voorgaan zal in dezen wat zijn te bereiken. Anderzijds is
het echter even noodzakelijk dat ook Rijks- en Provinciale
Waterstaat. de hoofden van Gemeentediensten en dergelijken
hun medewerding verleerten daar zij. zooals in dit rapport
wordt aangetoond. door het brengen van slechts kleine veranderingen in de te stellen eischen, het gebruik van inlandsch
hout vaak krachtig kunnen helpen bevorderen. Veel te weinig
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wordt hieraan nog de aandacht geschonken tot schade va n
o nzen Nederlandsc hen Boschbouw.
Aa n de gedurende de beide volgende dagen onder leiding
va n de n H eer G . Houtzagers te Arnhem gehouden boschbouwexcursies de r N ed. H eidemaatscha ppij naar de Peel en
op de Veluwe. werd door vele leden deelgenomen.
REFERATEN .
REV UE DES EAUX ET FORÈTS.
Mei 1928.
Ol/din. geeft mededeelinqen over den invloed van de zuur graad van den bodem op de ontwikkeling va n verschillende
zade n van bosehboomen : eik. zeeden en groveden toonde n
zich weinig gevoelig. zilverden en lariks veel meer. D eze
laatste soorten vragen voor hun kieming en vooral voo r hun
ee rste o ntwikkeling een neutra len tot zwak basischen bodem.

R. Hickel, schrijft over den bosch bo uw in Spanje. die na
het wetsbesluit van 26 Juli 1926 dat 100 millioen peseta's
(41 milhoen gu lden) te verdeelen over 10 jare n. beschikbaa r
ste lt voor nieuwe bebosschingen , in een nie uw sta dium is
gekome n. Spanje is 50 milIio en H.A. groot. w aa rvan o nge...

veer de helft boschg ro nd. H iervan is than s productief bosch.
nog geen 4 millioen H .A . va n den Staat en circa 5 millioen
H .A. va n particulieren . Er is dus no g heel wat te doen. w at
men tracht te bereiken gedeeltelijk door ze lf te bebossch en
(voo ral in de g eb erg testrek en in de stroombe kke ns va n de

g roo te rivieren) gedee lte lijk door het geven van subsidies aa n
gemee nten. ve reenigingen en pa rticulie ren. Gronde n van par-

ticulieren, die deze niet wensc hen te bebossc hen, kunnen doo r
den Staat on teige nd wo rde n.
J. M assias. doet mededeelingen over de bosschen va n
T secho-Slowakije. Deze in 1919 gest ichte rep ubliek is 11 millioen
H .A . g roo t. heeft 13 millioen inwoners en ruim 4'/, milhoen
H .A. bosch (31 pCt van de totale opperv lakte: per inwoner
35 a re bosch).
4 millioen H. A . zijn opgaand bosch, waarvan ruim de helft
naaldhout (Boheme, M o ravië, Silezië). 50 pCt. de r bosschen
is eigendom va n particuliere n. 12 pCt. van de n Staat. de
rest be hoort aa n de gemeenten en aan de kerk. D e voornaam ste hou tsoorten zijn fijnspar, zilverden. groveden en beuk.

Van minder beteekenis zijn de eik, de iep. de esch en de
eschdoorn.
Kaalslag is de meest toegepaste bedrijfsvorm : de jaa rlijksche
vellingen zijn berekend op basis van een aanwas va n 3 M3.

per jaar en per H .A. De werkelijke aanwas is echter bed uidend hooger.

