oogstjaar van douglaszaad voor acht jaar viel. Hij zou
onderzoek door het Bosbouwproefstation willen zien
ingesteld, met name naar een eventueel verband met een
verhoogd S0 2 -gehaite van de lucht;
- de heer prof. dr. M. F. Mörzer Bruins verzocht, in
verband met het precaire aanbod van arbeidsplaatsen
voor afgestudeerde bosbouwers, of men vacatures in het
tijdschrift wil vermelden;
- de heer A. Graf zu Ortenburg stelde de kritische vraag
of bij beperkte budgetten voor landbouwkundig onderzoek
het bosbouwkundig onderzoek wel mag worden beperkt
ten gunste van onderzoek over recreatie;
- ter vergadering werd deel II van het boek
Bosbescherming, uitgave PUDOC Wageningen, uitgereikt
aan het bestuur.
Ir. J. Sipkens.

Boekbespreking
Platzer, H. B., und S. von Stackelburg. Sturmholzaufarbeltung, Arbellstechnik lm Sturmholz und bei der
Lagerung des Holzes.
Mitt. Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik,
Band XVI (1), 80 blz., DM 10,—.
Dit boekje verschijnt juist op een ogenblik dat er veel
vraag naar zal zijn. Weliswaar hadden de schrijvers reeds
het initiatief genomen om de ervaringen bij het opwerken
en bewaren van stormhout gedurende de laatste 20 jaar te
bundelen en overzichtelijk weer te geven, doch de uitgave
ervan is na de stormramp van november 1972 bespoedigd.
Zoals de titel ook aangeeft, leggen de schrijvers vooral
de nadruk op de techniek. Terloops wordt een opmerking
gemaakt over de bosbeschermings- en boshygiënische
aspecten. Wanneer op dit laatste wat dieper ingegaan zou
zijn, zou men een vollediger overzicht verkregen hebben
over de problematiek rond het opwerken en bewaren van
stormhout.
Er is geen algemene methode te stellen voor het
opruimen van stormhout, doch de gevolgde methode dient
afhankelijk te zijn van de plaatselijke omstandigheden en
de beschikbare mankracht en materieel. Het op het juiste
moment en in de juiste hoeveelheid inzetten van sleep-,
transport en schilmaterieel en het afstemmen daarvan op
de beschikbare arbeidskracht is van groot belang voor
een vlot verloop van de werkzaamheden. Op grotere
stormvlaktes dienen zware, speciaal voor de bosbouw
ingerichte trekkers te worden gebruikt; lichtere
landbouwtrekkers kan men eventueel gebruiken voor het
opruimen van stormgaten en verspreid liggende bomen.
Trekkers, uitgerust met een lier, zijn het meest geschikt
voor dit werk.
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Verschillende methoden, met succes toegepast bij het
opruimen van stormhout, worden behandeld. Aangezien de
omstandigheden telkens aan verandering onderhevig zijn,
is een volledige inzet van de leiding vereist. Het
kernprobleem is een goede organisatie van de
uitsleepwerkzaamheden. De schrijvers leggen er de
nadruk op, dat de arbeiders zo min mogelijk de
gelegenheid gegeven moet worden de stormvlakte binnen
te dringen. Door tijdig wegslepen van het hout kan dit
voorkomen worden.
Voor het loszagen van de bomen is beheersing van de
techniek van het werken met de motorzaag een eerste
vereiste. Daarom moet deze arbeid slechts door ervaren
bosarbeiders geschieden. Eventueel extra aan te trekken
arbeidskrachten kunnen bij minder gevaarlijke
werkzaamheden worden ingezet.
Indien de markt de aangeboden houtmassa niet wil of
kan opnemen, dient het hout opgeslagen te worden. Veel
aandacht wordt door de schrijvers besteed aan het op
stapel zetten en het onder water bewaren van het hout.
Kennelijk zijn er nog weinig ervaringen bekend aangaande
de methode van kunstmatige beregening.
Enerzijds wordt gesteld, dat de schors de beste
beveiliging tegen schimmelaantastingen biedt, anderzijds
wordt als eis bij het stapelen van het hout genoemd, dat
het hout geschild moet zijn. Het zou wellicht juist geweest
zijn, indien de schrijvers wat dieper op deze problematiek
waren ingegaan. Al met al biedt het boekje veel
wetenswaardigs. Het kan besteld worden bij de KWF,
Hengstbachanlage 10, 6079 Buchslag, Duitsland.
W. Heij.

