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De voornaamste werkzaamheden betroffen de bosinventarisatie, de
het bosverjongingsonderzoek en de cultuuraanleg.

bosontsluiting,

Bosinventarisatie.
Begonnen werd met de baboen (Virola surinamensis) verkenning van het Tibitigebied, waarvan over een areaal van 13.000 ha 1 : 10.000 luchtfoto's beschikbaar waren.
Er werd een proeflijn van 71 km uitgezet, waarop hoogte, diameter en kroonbreedte
werden gemeten. Met dit onderzoek bleek, dat de fotointerpretatie gepaard moet gaan
met het terreinwerk; het beeld van een der houtsoorten leek al bijzonder veel op dat
van baboen, zodat baboen niet met voldoende zekerheid was te herkennen. Micrenhout
(bruikbaar als mijnhout) is alleen te herkennen, wanneer de boom in bloei staat. D e
kwaliteit van de luchtfoto is echter zodanig, dat men haar direkt als kaart kan gebruiken.
E r werden in dit gebied tenslotte ruim 11.000 baboenbomen uit de luchtfoto's geinterpreteerd. Door middel van proefbanen werd een areaal van rond 36.000 ha terristrisch opgenomen.
Bosontsluiting.
V o o r verschillende complexen zijn bedrijfsplannen opgesteld, terwijl in de laatste
jaren in dergelijke gebieden door het bosbeheer ook de ontsluitingswegen zijn aangelegd.
Men beoogt met die ontsluiting een overschakeling van de particuliere exploitatie naar
de meer naar binnen gelegen gebieden, een tegengaan dus van de afroming der gemakkelijk bereikbare gebieden.
In het Boven-Coesewijne complex kwamen door de bouw van een 3-tal bruggen de
hoofdwegen tot een gezamenlijke lengte van 61 km gereed. Sedert 1955 is aan die
ontsluiting het navolgende besteed: personeelskosten f 390.300 en materiële kostenonderhoud machines f321.000; totaal f711.300. D e kosten van aanschaffing machines
bedroegen f 393.800, waarvan over drie jaren de helft of f 196.900 moet worden
afgeschreven, wat de kosten verhoogt tot f908.200. D e nog te verrrichten werken als
afdekken met leem en zand zullen f52.500 bedragen, zodat het totale kostenbedrag op
f960.700 komt of f32 per ha. Bij een exploitatie van 15 m a per ha drukken de ontsluitingskosten met f2,15 op de m J .
Voorts werd nog begonnen met de ontsluiting van het Mapane complex. Voor de
uitvoering van al deze werken werden tal van machines, tractoren, bulldozers, treedozers, motorgraders aangeschaft.
E r werd ook begonnen met de ontsluiting van een zwampgebied, een baboencomplex
van rond 11.000 ha. D e afvoerkanalen worden niet gegraven, wat een onbegonnen
werk zou zijn, maar men „springt" ze met dynamiet. Dfeze methode wordt ook toegepast
in Zweden bij de aanleg van drainagesloten en in Amerika. Het gezochte tracee wordt
over een breedte van 20 m kaalgekapt, waarna het materiaal 5 m links en rechts van
de as wordt verwijderd. D e wijze van het plaatsen van de springstof bepaalt het profiel
van het kanaal. In het onderhavige geval werden om de 45 cm 2 patronen 30 cm onder
het maaiveld aangebracht; men streeft naar een breedte der kanalen van 2—3 m en
1 meter diepte. Het tracee v a n de kanalen is 50 km lang.
In het Hierboven genoemde Boven-Coesewijne complex is de exploitatie aan een
viertal concessionarissen uitgegeven. D e afvoer is geheel gemechaniseerd: het overladen
geschiedt met kraanwagens, In het verslagjaar bedroeg hier de produktie rond 13.000
m\ waarvan ruim 3300 m ' basralocus, dat uitsluitend in bekapte vorm wordt geexporteerd. Bij de bekapping kan op een kapverlies van 3 0 — 4 0 % worden gerekend:
Bosralocus is een kostbare houtsoort bestand tegen paalworm.
D e ontvangsten uit het complex bedroegen in 1958 aan retributie a f0,50 per blok
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f2915. Toeslag voor inventarisatie en Inrichting f2858 en bijdrage In het onderhoud
van de ontsluiting&wegen f 12.197; totaal f 17.970
Als gevolg van de in de laatste jaren gevolgde bospolitiek blijkt, dat de kap boven
de vallen een dalende tendens vertoont en in de laatste tien jaren terugliep van 13.000
3
m tot 3.700 m 3 . O p de concessies zonder bedrijfsplannen liep de kap ook wel terug,
maar niet in zo'n sterke mate: v a n 22.600 m 3 tot 17.900 m a . In de gebieden, onder
bedrijfsplannen werkende, maar nog niet ontsloten, liep de kap daarentegen op v a n
5.500 m 5 in 1954 tot 9.200 m 3 in 1958, terwijl in de beide laatste jaren de kap in de
ontsloten gebieden achtereenvolgens 3.600 en 12.800 m 3 bedroeg. Het volume per blok
is in de ontsloten gebieden ook veel groter, dank zij de betere wegen, die de zwaardere
last verdragen van 20 ton per vracht. In de ontsloten gebieden kan het volume per
blok (balk) op 2,2 m ' worden gesteld, daarbuiten in de concessies boven de vallen
slechts op 0,5 m 3 .
D e totale opbrengst v a n retributies bedroeg f87.350 (vorig faar f87.000), de opbrengst van aangehaald hout f3.020. D e producie van houtskool beliep 111.741 zakken
met een retributie opbrengst v a n f 10.000. Het totale in concessie uitgegeven gebied
bedroeg 1.572.000 ha.
D e exportwaarde van hout bedroeg in 1958 ruim f5.600.000 of iets minder dan het
vorig jaar: na bauxiet bleef hout het 2e exportprodukt. A a n het eind v a n het jaar
kwam echter een spaanplatenfabriek in bedrijf en aangezien dit product in hoofdzaak
voor export is bestemd, zal de waarde der houtexport het volgend jaar wel hoger liggen.
Vermeld zij nog, dat, als gevolg van de overproduktie in de kolenindustrie, het niet
mogelijk was de proefexploitatie v a n mijnhout (mierenhout) voort te zetten.
Bosonderzoek.
Terwille van het stamvormonderzoek werden aan staande bomen sectiemetingen
verricht door middel van inklimming; totaal werden 1350 bomen opgemeten. Ruim 600
boomkaarten voor basralocus en wana werden naar het Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek te Wageningen opgezonden. O o k aan liggende stammen v a n baboen werden
metingen gedaan.
V a n een 5-tal houtsoorten werd het physisch-mechanisch onderzoek te Wageningen
voortgezet en de uitkomsten daarvan fn een 5-tal rapporten neergelegd. O o k werd
nog de doorlaatbaarheid van de zijvlakken voor een 2 % wolmanszoutoplossing onderzocht.
Door het Houtinstituut te Delft werden droogprocessen uitgevoerd met 1" dik wanahout (Ocotea rubra). Het bleek dat wanahout in ongeveer 21 dagen kunstmatig foutvrij
kon worden gedroogd v a n een gemiddeld vochtgehalte v a n 7 0 % tot 15%.
Bosverjongingsonderzoek en Cultuuraanleg.
D e langdurige droge weersgesteldheid was zeer ongunstig voor de cultuuraanleg.
18,5 ha werd met verschillende houtsoorten beplant en bezaaid; kiembedden werden
o.a. ook met zelfgeoogst Okumezaad bezaaid; de kieming was goed, doch door het droge
weer kon nog niet tot uitplant worden overgegaan.
Het droge weer belemmerde de aanleg v a n de Pinusculturen in hoge mate. E r stonden
rond 350.000 planten van Pinus caribaea, -elïotil en -orientalis in fineerkokers ter uitplanting gereed, doch door het uitstellen van de uitplant verrotten de kokers. Herverspening bleek noodzakelijk en wel nu in polyaethyleen plasticbuizen, uit Nederland betrokken. Bruynzeel's nieuwe spaanplatenfabriek gebruikt al het afvalfineer als grondstof, zodat dit niet meer beschikbaar komt. D e plasticbuizen voldeden uitstekend en zijn bovendien nog goedkoper dan de fineerbuizen.
. • . . Tegen het eind v a n 't jaar lagen ter beplanting gereed 27 ha savannebos ën 95 ha
bgroelde savanne. D e lichte begroeiing werd met een bulldozer omgereden, de zwaardere bomen werden met een 5 % oplossing van 2,4,5 T in dieselolie bewerkt.
Het Pinuscultuurareaal bestaat thans uit 285 ha oudere aanplant en 134 ha van 1959.
D e zaadvoorziening geeft bij de Pinussoorten nogal eens moeilijkheden. Vandaar, dat
een der houtvesters een studiereis maakte naar Brits Honduras. Het daarop betrokken
zaad was v a n goede kwaliteit; rond 150.000 plantjes konden er uit worden opgekweekt.
Het uit Indonesië betrokken zaad v a n Pinus Merkusii was slecht.
Bosverbeteringsproef.
In 1957 en 1958 werden over een oppervlakte van 45 ha alle ongewenste bomen,
dikker dan 5 cm, met een contactarborlcide bespoten. Eind 1958 bleek de lichtsterkte
in dit bos op 1,5 m hoogte 8 0 % v a n die in 't vrije veld te zijn; in ongerept oerbos is
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die maar 1»5%. Het bleek na dcrc behandeling, dat de aanwas der marktwaardige
soorten sterk was toegenomen.
Voorlichting.
Deze werd verleend bij het zagerij bedrijf. D e zagerij consulent gaf raad en medewerking bij reparaties, revisies en afstelling v a n machines. D e grootste fout bij de zagerijen
is het gebrek aan goed geslepen zagen. Daarom werd overgegaan tot de inrichting v a n
een modelslijperij. Deze modelslijperij beschikt thans over een elektrische strekwals,
waarmede men raam- en bandzaagbladen de nodige inwendige spanning kan geven,
een automatische raamzaag- en cirkelzaagslijpmachine, een zetapparaat, waarmede men
de zaag kan zetten met een nauwkeurigheid van 0,01 mm, slijpstenen van verschillende
hardheid en korrel grootte, planeeraambeeld, vlakplaat- en plancerhamers, een werkbank
en gereedschap voor reparaties. D e kwaliteit van het hout, gezaagd met de zagen, geslepen op de automatische slijpmachine, bleek veel beter te zijn.
D e staf van het Surinaamse bosbeheer bestond uit een opperhoutvester, hoofd van
de dienst, cn 5 houtvesters.
Zoals gewoonlijk is het jaarverslag instructief geïllustreerd.
P. van Z o n .
«
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Physiotogie van dc bosarbeid. Rapport I.L.O. Reis H, R. v. Hccckeren. 1959, 16 bh.
gestencild. — Het rapport betreft een studiereis naar Duitsland ten behoeve van de
arbeidsphysiologie in de bosbouw en de gezondheid van de bosarbeider, onder auspiciën
van het Inernationaal Arbeidsbureau ( I . L i O . ) . Hiertoe bezocht rapporteur in december
1958 een kliniek voor adem- en hydrotherapie, een specialist voor heil- en ademgymnastiek, een sporthogeschool en het M a x Planck Instituut voor Arbeidsphysiologie.
D e houdingen en bewegingen Van de bosarbeider moet orthopaedisch, physiologisch
en ademtechnisch verantwoord zijn, terwijl aandacht moet worden geschonken aan een
doelmatige voeding en lichaamsverzorging en een goede hygiëne. Hiervoor zijn onderzoek, opleiding en voorlichting een vereiste, opdat de bosarbeider een goede lichamelijke
en geestelijke gezondheid verkrijgt en deze behoudt. D c arbeidsrationalisatie en bcdrijfsgymnastiek, die reeds in vele Nederlandse bosbedrijven hun intrede hebben gedaan, zijn
op dit doel gericht. W o r d t de bosarbeider door ziekte of ongeval getroffen, dan moet
zijn genezing en revalidatie krachtig worden bevorderd. D e wegen hiertoe worden in
het rapport aangestipt.
Tenslotte wordt de wenselijkheid uitgesproken, dat er een europese samenwerking met
betrekking tot de physiologie v a n de bosarbeid to stand wordt gebracht.
Enkele foto's brengen het vellingswerk in beeld.
A. J. Grandjean.
[946.3]
Jaarverslag 1958 van het HoutvoorHchtingsinstituut.
— In afwijking van vóórgaande
jaarverslagen heeft het HoutvoorHchtingsinstituut zijn verslag over 1958 in een aantrekkelijke vorm gegoten. Verschillende pakkende foo's brengen de aktiviteiten van het
H . V . I . in beeld. Naast de overwegend voorlichtende taak van het instituut wordt in het
verslag aandacht geschonken aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het houtgebruik, dc normalisatie, de publiciteit, de dokumentatie en de buitenlandse kontakten. D e
voorlichting aan het bedrijsleven blijkt een overwegende plaats in te nemen. Het aantal
cursisten dat onderwijs geniet aan de Nederlandse H o u t Academie beweegt zich in
stijgende lijn, terwijl de jaarlijkse Houtdag zich mag verheugen in een toenemende
belangstelling. Tenslotte wordt de organisatie van het H . V . I . gegeven.
D e opgaande lijn, waarvan het jaarverslag getuigt, lijkt recensent mede het uitvloeisel
van dc zinsnede van de voorzitter van het bestuur van het H.V.I., die in zijn voorwoord
schrijft dat het hout „in opmars is" als volwaardig ingenieursmateriaal. Deze stelling
werd bewezen in de toepassing van moderne houtkonstruktie's, die op de wereldtentoonstelling te Brussel waren te aanschouwen.
A . J. Grandjean.
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[231 : 4591
U n élément indispensable et méconnu des régénérations en essences forestières de
valeur: la faune des carnassiers et des rapaces. L'exemple des forêts domaniales de
Valois. J. P. A. Debreyne. — Revue Forestière Française, 11 (7) 1959 (503—516).
Een groot deel van de bossen in het Bekken van Parijs bestaat uit opstanden van eik,
beuk en groveden. Vanouds geschiedt de verjonging door natuurlijke bezaaiing. Het valt
echter op dat er zeer weinig goede opstanden jonger dan 60 jaar aanwezig zijn. D c
meeste kapvlakten van later datum zijn begroeid met waardeloze struiken en onkruiden.
M e n heeft deze ontwikkeling aan verschillende oorzaken willen toeschrijven, onder
andere aan een „moeheid" van de bodem, hoewel het vreemd is dat deze zich zo plotseling en zo algemeen zou doen gelden. O o k heeft het konijn vaak de schuld gekregen,
maar deze stelling is aanvechtbaar. Immers, hoewel de koijnenschade dikwijls aanzienlijk
was, heeft de myxomatose, die de konijnenstand sinds 1952 decimeerde, vrijwel geen
invloed op het slagen van de verjongingen gehad.
Volgens de schrijver Is te weinig aandacht besteed aan de enorme schade die kleine
knaagdieren — muizen, woelmuizen e.d. — aanrichten door het vreten v a n zaden en
het beschadigen van jonge planten, terwijl de verjonging ook vaak ernstig te lijden heeft
van engerlingen. In enkele bossen blijven deze schaden achterwege en het valt óp dat
dit bossen zijn waar geen verdelging van roofdieren — ook door de Franse wet aangeduid als „schadelijk gedierte" — heeft plaats gevonden. D e auteur stelt nu, dat de
bescherming v a n dit „schadelijk gedierte" een noodzakelijke voorwaarde is voor de
natuurlijke verjonging van de waardevolle'houtsoorten in Noord-Frankrijk. Ter staving
hiervan beschrijft hij enige voorbeelden.
Z o vertoonde het „Forêt de Compiegne" omstreeks 1920 het geschetste beeld van
uitblijvende verjonging. Sinds echter de beheerder de jacht aan vergunningen bond
en de verdelging van roofdieren verbood, is een normale bosbouw weer mogelijk geworden. In verscheidene andere staatsbossen had de duitse bezetting die de jacht aan zich
trok en de roofdieren met rust liet dezelfde uitwerking. N a de bevrijding heeft het
beheer het verbod van de verdelging van „schadelijk gedierte" gehandhaafd, met als
volg dat sinds 1940 overal weer natuurlijke opslag verscheen. In enige naburige bossen
is men tot de oude praktijk teruggekeerd en hier is natuurlijke verjonging als vanouds
onmogelijk.
Het nut van de karnivoren voor de bosbouw is nu wel aangetoond, maar ook over
hun betekenis voor de landbouw en de jacht merkt de schrijver interessante dingen op.
Z o konstateert hij dat het voorkomen van chronische ratten- en muizenplagen juist in
die gebieden opvalt waar de verdelging v a n het roofwild het hevigst woedt. Bovendien
ontstond een dergelijke plaag in Oost-Frankrijk, toen men ter voorkoming v a n hondsdolheid vossen en dassen op grote schaal ging uitroeien.
D e schade v a n roofdieren aan de landbouw wordt vaak overdreven. Het belangrijkst
zijn de aanvallen van vossen op de pluimveestapel en deze kunnen zeker worden beperkt
door de kippen binnen goede afrasteringen te houden. Z o nodig kan een plaatselijke
bestrijding v a n de vossen gewenst zijn.
W a t de jacht aangaat merkt de auteur op, dat een dichte en gevarieerde wildstand
zeker niet onverenigbaar Is met het voorkomen v a n roofwild. De genoemde staatsbossen
hebben een zeer goede wildstand. Bovendien zegt hij dat wanneer de jacht een plaats
moet worden toegewezen in de schaal van waarden, men er onvermijdelijk toe moet
komen dit bedrijf, dat slechts een tijdverdrijf is, een veel geringere betekenis toe te
kennen dan bijvoorbeeld de bosbouwkundige produktie. In zijn eigen woorden:
il
est indispensable de ne point réserver à ce qui n'est plus qu'une distraction
une
importance cosidérable, comparable à celle de la production forestière par exemple".
D e schrijver besluit met een krachtig pleidooi voor herziening van de opvattingen omtrent het schadelijk karakter v a n roofdieren en voor een wijziging van de wettelijke
voorschriften op dit gebied.
J.

w.

