Boekbespreking
Protection of wood in storage; IUFRO symposium
subject group S 5.03-2 "Protection of wood in
storage", Norway and Sweden, July 1972.
Rapp. Inst. Virkeslara (Dept. Forest Products),
Stockholm, nr. R 83, 1973.
In de herfst van 1972 is in Noorwegen een IUFROCongres gehouden, gewijd aan de bescherming van
hout in opslag. Onlangs is daarvan een lijvig rapport
verschenen. In aansluiting op een eerder in dit tijdschrift gepubliceerd artikel betreffende het bewaren
van hout (Heij, Leek en de Vries), wordt hier een
samenvatting van een aantal van de nieuwste bevindingen gegeven.
In de eerste plaats dient men zich af te vragen of
het onvermijdelijk is om hout op te slaan: immers
5-10% v an het hout in opslag gaat jaarlijks verloren.
Indien het wel nodig is hout op te slaan, kan men zich
afvragen of het mogelijk is de periode van opslag
tot een minimum te beperken. Dit kan als men in staat
zou zijn de keten van werkzaamheden van veiling tot
houtverwerking volledig te integreren. Opslag van
hout in het bos dient vermeden te worden. Dit is
mogelijk door het hout bijv. als langhout af te voeren
naar verwerkingsplaatsen.
Tot de houtafb re kende organismen worden vooral
schimmels gerekend. Insekten, en in het bijzonder
bastkevers, zijn de voornaamste verspreiders
van de sporen van deze organismen. Deze insekten
beschikken over specifieke organen, mycangia
genaamd, een soort huidplooien, waarin de sporen
worden meegedragen (Kaatik). De mycangia zijn bij
de vrouwelijke dieren sterker ontwikkeld dan bij de
mannelijke dieren. In de mycangia monden veelal
klieren uit. Het secreet is in het algemeen toxisch
voor schimmels behalve voor bepaalde aangepaste
soorten. Zelfs komt het voor dat de sporen van deze
soorten in de mycangia overgaan tot een gistachtige
vermenigvuldiging.
Afgezien van de mogelijke vreterij door insekten,
vormt de bast de beste bescherming van het hout
tegen schimmelaantastingen (Tarocinski). Beschadigingen van de bast vormen de toegangspoorten
voor de fungi. De fungi verspreiden zich van daaruit
onder de bast. Op die plekken van de stam, waar geen
bast meer aanwezig is, treden bij droge opslag van
Pinus'hout de eerste zichtbare tekenen van blauw
op na ongeveer zes weken. Dit geldt zowel voor de
zomer als de winter, zij het dat blauwschimmel in de
winter in mindere mate optreedt dan in de zomer.
In onderzoekingen van Moltesen bedroeg het verlies aan droge stof bij beukenhout na opslag
gedurende drie jaar in het bos gemiddeld 15 resp.
19% al naar gelang het in de schaduw ofwel in
open terrein opgeslagen was. Het aandeel aan lignine
in het hout bleef gedurende deze periode vrijwel
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gelijk. Verlies aan droge stof trad niet gelijkelijk over
de stam op, doch was het hoogst daar, waar het hout
direct aan de buitenlucht blootgesteld werd, zoals
de kopse einden van de stamstukken.
Bij opslag van houtspaanders is het gemiddelde
verlies aan droge stof veel groter. Dit beloopt ca.
1 % per maand. Oorzaak hiervan is voornamelijk de
hoge temperatuur, die in de stapels optreedt, variërend van 20-50° C en in sommige gevallen nog
hoger. Hierdoor treedt een totaal andere micro-flora
op die onder deze omstandigheden het hout sneller
afbreekt.
Het in water opslaan of het beregenen van hout
wordt gezien als de beste beschikbare methode van
opslag. Natte opslag dient echter ook tot het
minimum beperkt te worden en bij verkrijging van
hoogwaardige produkten (fineer, e.a.) zelfs in
zijn geheel vermeden te worden. De celwanden vooral
van het parenchymatische weefsel worden aangetast door de enzymatische werking van microorganismen. Vooral de cellulose en hemicellulose
worden afgebroken, gepaard gaande met een voortdurende teruggang van de mechanische eigenschappen van het hout.
Bacteriën worden zo nu en dan aangetroffen in het
levende spinthout. Na velling en opslag van Pinus
onder kunstmatige beregening bleken bacteriën
zich zeer snel in het spinthout te verspreiden. Gedurende de eerste maand van opslag onder beregening wordt de doorlatendheid van het hout voor
lucht in de vezelrichting geleidelijk aan groter, waarna in de tweede maand de doorlatendheid plotseling
zeer snel toeneemt. Een en ander gaat gepaard met
een in de eerste maand vrijwel niet toenemend, daarna een snel toenemend absorptievermogen van
het hout, dan zijn maximumwaarde na ongeveer
drie maanden bereikt. Dit verschijnsel wordt in
verband gebracht met afbraak van het parenchymatische weefsel door bacteriën. In de buitenste lagen
van de stam (0-5 cm) neemt de doorlatendheid
gedurende de eerste maand van opslag reeds 5x
toe, terwijl in de volgende zone van 5-7,5 cm de toename 3x bedroeg. Gedurende een periode van vier
maanden opslag onder beregening wordt behalve
een geringe afname van de taaiheid geen verandering
in de mechanische eigenschappen van het hout
geconstateerd.
Tenslotte dient het onderzoek van Paserin vermeld
te worden die de conservering van het hout in een
totaal andere richting zoekt dan tot nu toe gebruikelijk was. Ervan uitgaande dat de levende cellen
het hout van de staande boom tegen nadelige invloeden beschermen en dat het afsterven van dit levende weefsel de weg vrij maakt voor houtafbrekende organismen, is het volgens hem zaak bij
het bewaren van hout het weefsel in leven te houden.
Redenen van afsterven van weefsel zijn uitdroging
en gebrek aan voedingsstoffen. Behandeling van het

hout met groeistoffen en handhaving van het vochtgehalte van het levende weefsel zou het hout tegen
nadelige invloeden kunnen beschermen. Proeven
met beukenhout op laboratoriumschaal hebben een
bemoedigend beeld te zien gegeven en dit onderzoek
zal dan ook verder uitgewerkt worden.
W. Heij

Opvolging van kampeerpaspoort
Op initiatief van de Vereniging Nederlandse Landgoed- en Kasteel-Campings is een nota opgesteld, die
medio maart 1973 verscheen onder de titel: „Het
Kampeerpaspoort - lust of last?" De reden hiervoor is
dat de ANWB besloten heeft om met het einde van
1973 de administratie van het kampeerpaspoort te
beëindigen. Dit gebeurt mede naar aanleiding van een
besluit van de Stichting Kampeerraad.
Enkele organisaties van kampeerterrein-eigenaren
zijn daar niet gelukkig mee: ze hebben de laatste tijd
ondervonden, dat de belangstelling voor het soort van
kamperen waarvoor het kampeerpaspoort nodig was
zelfs nog groeiend is. Daarom heeft men gezamenlijk
getracht met de nota een alternatieve mogelijkheid te
geven. Want tot die tijd bleven de ANWB en de Kampeerraad rustig met de armen over elkaar zitten, terwijl de kampeerpaspoorthouders niet georganiseerd
zijn. Hoewel het Staatsbosbeheer het grootst aantal
kampeerpaspoortterreinen bezit, heeft het Staatsbosbeheer de nota niet mede kunnen ondertekenen. Immers het Staatsbosbeheer is in dergelijke gevallen
een van de adviseurs van de overheid. Er is echter
wel gebruik gemaakt van het onderzoek Bos en
Recreatie II van het Staatsbosbeheer, waarin vastgesteld wordt dat het kampeerpaspoort in het huidige
bestel een aparte differentiatie mogelijk maakt
Oorspronkelijk is het kampeerpaspoort bedoeld om
geroutineerde kampeerders na een examen de wettelijke mogelijkheid te bieden buiten de kampeerter-

reinen hun vaak kleine tentjes op te slaan. Maar uit
het "grasveldje met pomp in het bos" waar de kampeerpaspoorthouders graag hun tent op kwamen
slaan, is een nieuw soort kampeerterrein ontstaan:
het kampeerpaspoortterrein met misschien wat meer
voorzieningen dan alleen die pomp, maar zonder kantine, bar, kampwinkel, zwembad, luidsprekerinstallatie
en georganiseerd vermaak, zoals de gewone camping
die tracht te bieden. De term "kampeerpaspoortterrein" komt zelfs voor in menige gemeentelijke kampeerverordening.
Nu moet er dus ter vervanging van iets anders gezocht worden. Misschien meteen soort van document
maar in elk geval zonder examen. De tijd om het kamperen met fraai klinkende maatstaven te omringen is
voorbij. Wel kunnen voor de kampeerinrïchtingen bepaalde systemen bedacht worden, waarbij toegezien
wordt, dat er vaste afspraken komen tussen de terreineigenaren en de kampeerders. Dan is het zelfs
denkbaar, dat er meer kampeerpaspoortterreinen komen. Bossen daarvoor zijn er genoeg voorhanden,
terwijl een groeiend aantal overnachtingen op de huidige kampeerpaspoortterreinen doet vermoeden dat
ook de exploitatie ervan lonend kan zijn.
Ook van andere zijde is aangedrongen op de voortzetting van deze kampeergelegenheid, met als gevolg dat op de algemene ledenvergadering op 23 juni
j.l. de ANWB verklaard heeft dat zij haar bijdrage zal
leveren aan elk zinnig voorstel in deze richting.
R. F. de Fremery
293

