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Boekbespreking

[811.4 : 561.24]
Dr. W. Knigge, Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen
Holzeigenschaften
und Wuchs der Gastbaumart Douglasie (Pseudotsuga
taxtfolia Britt. Schriftenreihe der
Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und Mitteilungen der Niedersächsischen
Forstlichen Versuchsanstalt, Band 20, 1958, 101 S, 34 Abb, 19 T a b ; J, D . Sauerländer's
Verlag, Frankfurt am M a i n ) .
Het proefmateriaal bestond uit 3 stamschijven en 1 stamklos van 1 proefstam uit elk
van 9 Noordrijn W e s t f a a l s e houtvesterijen, verspreid over het gebied tussen Oberweser en de Duits-Belgische grens. D e leeftijd van de proefstammen bedroeg 47 tot
55 en 70 tot 75 jaar.
D e jaarringbreedten varieerden van 0,16 tot 12,18 mm, de gemiddelde ringbreedte
bedroeg 3,13 mm. D e douglas vertoont daarmee een gemiddelde ringbreedte en in het
bijzonder een spreiding v a n de ringbreedte, welke uitgaat boven die van de inheemse
naaldhoutsoorten.
In de stamdwarsdoorsneden hangt de ringbreedte ten nauwste samen met de leeftijd
van het hout. D e typische jeugdperiode met extreem brede jaarringen werd hier vroeger
afgesloten dan bij het door Göhre onderzochte materiaal uit het Markgebied, dat een
hogere gemiddelde ringbreedte toonde.
In de lengterichting van de stam neemt in gesloten opstanden de ringbreedte toe met
de hoogte. D e gemiddelde breedte van alle gemeten jaarringen bedroeg op 0,5 m hoogte
2,94 mm, op 5 m 2,96 mm, o p 9 m 3,12 mm en op 13 m hoogte 3,20 mm.
D e breedte van het voorjaarshout nam in verhouding van de jaarringbreedten toe,
terwijl de breedte v a n het zomerhout tot een ringbreedte van 5 mm parabolisch steeg
en daarna constant bleef.
Het percentage zomerhout nam in dwarsrichting v a n de stam tot de leeftijd van
38 jaar gelijkmatig toe, terwijl daarna nog slechts kleine veranderingen werden waargenomen. In de lengterichting v a n de stam nam het aandeel aan zomerhout met toenemende hoogte af. Het maximum werd bij een ringbreedte van 2 mm bereikt.
Het gemiddelde volumegewicht berekend op gewicht en volume in absoluut droge
toestand bedroeg 0,47 g/cm ! 1 r dat berekend op droog gewicht en nat volume 0,412
g/cm^. Daarmede ligt bet volumegewicht van de noordwest-Duitse douglas aan de
onderkant v a n de tot dusver vastgestelde volumegewichten v a n Europese aanplantingen en valt het ongeveer samen met de in het natuurlijk verspreidingsgebied gevonden
gemiddelde waarden van „second growth". Het ligt ongeveer op gelijke hoogte van
dat van de inheemse groveden, hoger dan dat van vurehout en beneden dat van de
lariks. Binnen het Midden- en Westeuropese aanplantgebied van de douglas valt de
tendens van afname van het volumegewicht van het oosten naar het westen waar te
nemen, hetgeen waarschijnlijk door klimaatsfactoren wordt veroorzaakt.
Het volumegewicht steeg in rechtlijnig verband met het aandeel zomerhout. Het gemiddelde volumegewicht van het zomerhout, berekend o p gewicht en volume in absoluut droge toestand, bedroeg 0,714 g / c m a ; dat van het voorjaarshout 0,269 g / c m 3 ,
hetgeen een verhoudingscijfer oplevert van 2,65. D e eerstgenoemde cijfers zijn in ver
houding met die van vroeger gevonden waarden van hout uit andere groeigebieden
laag, het verhoudingsgetal stemt beter overeen.
Het gewicht van het voorjaarshout daalt in de dwarsrichting van de stam v a n een
bij het merg liggend maximum tot een na ongeveer tienjarige a a n w a s bereikte constante waarde. Het gewicht van het zomerhout daarentegen steeg in die 10 jaar eerst
sterk, daarna nog slechts zwak. Beide tendenzen gaan in tegengestelde richting en
beïnvloeden daardoor het gemiddelde houtgewicht weinig.
In de lengterichting van de stam nam het drooggewicht van het voorjaarshout tot
een boomhoogte van 9 m af, terwijl het daarboven weer steeg. D a t van het zomerhout
daarentegen steeg tot een hoogte van 9 m, om daarna te dalen.
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Het maximale volumegewicht van het totale hout lag bij 2 mm ringbreedte, hetgeen
verband houdt met de samenhang tussen ringbreedte en percentage zomerhout.
In de stamdwarsrichting bleek het volumegewicht van merg naar bast zowel afhankelijk v a n de ligging v a n de proefstukken in de stamdoorsnede als v a n de boomleeftijd
toe te nemen. Bij rekenkundige uitsluiting v a n de invloed van de jaarringbreedte op
de gewichts verandering w a s een gewichtstoename met stijgende boomleeftijd echter niet
meer aantoonbaar, zulks dus in tegenstelling met de waarnemingen v a n Turnbull (1947).
In de lengterichting van de stam daalde het volumegewicht binnen groeizönen van
gelijke leeftijd, doch bleef binnen cylindrische houtmantels constant, zodat de gewichtsveranderingen met wisselende boomhoogte aan de veranderingen in de jaarringbreedte
moeten worden toegeschreven.
D e gemiddelde volumekrimping nat tot ovendroog bedroeg 11.6%, de gemiddelde
volumezwelling v a n ovendroog tot nat 13,2%. D e veranderingen in afmetingen in
radiale en longitudinale richtingen waren relatief hoog, de tangentiale krimping lag
naar verhouding laag. O v e r het geheel genomen gedroeg het hout zich o p overeen
komstige wijze tegen vochtinvloeden als de inheemse naaldhoutsoorten.
D e sterkte-eigenschappen bij 12% vochtgehalte bedroegen gemiddeld: druksterkte .
in vezelrichting 460 k g / c m 2 , treksterkte in vezelrichting 815 k g / c m 2 , buigsterkte
903 k g / c m , breukslag arbeid 0,53 m k g / c m 2 = 22,1 m k g / d m 3 , statische elasticiteitsmodulus 126.000 k g / c m 2 . In verhouding met de uitkomsten v a n andere onderzoekingen
ligt de drukvastheid en trekvastheid laag, ook beneden die v a n de inheemse naald- .
houtsoorten, de breukslagarb'eid en de elasticiteitsmadulus echter hoog. Het hout van
de noordwest-Duitse douglas moet dus als minder druk- en trekvast, daarentegen als
buigsterk, t a a i en stijf gekwalificeerd worden.
D e sterkte-ei genschappen en elasticiteitsmodulus veranderden binnen de stam in
lineaire verhouding met het volumegewicht en het aandeel zomerhout en overeenkomstig de samenhang die gevonden werd van het houtgewicht en dc breedte van het
zomerhout met de jaarringbreedte. D e houteigenschappen van de noordwest-Duitse
douglas zijrt door maatregelen, die veranderingen in de jaarringbreedte ten gevolge
hebben, dus positief of negatief te beïnvloeden.
Om het douglashout gelijkmatiger en daarmede veelzijdiger bruikbaar te maken,
moet men, zowel in dwars- als lengterichting van de stam, naar een zo gelijkmatig
mogelijke jaarringopbouw en een optimum jaarringbreedte (hoogste volumegewicht)
streven. In de dwarsrichting v a n de stam moet men de zeer.brede jaarringen van de
jeugdgroei proberen af te remmen en de te smalle o p oudere leeftijd trachten te stimuleren. In de lengterichting van de stam moet men een te sterk verval, dat tot afname van
de ringbreedte met toenemende hoogte in de stam leidt, trachten te voorkomen. O o k
een te grote volhoutigheid is tegen te gaan, d a a r deze tot toename van de ringbreedte
voert. Bij de noordwest-Duitse douglas lag de gunstigste ringbreedte (maximaal gewicht
en sterkte) bij ongeveer 2 mm.
D e beste uitzichten voor een geremde jeugdgroei geven zuivere opstanden, of opgroeien onder scherm van houtsoorten waarmede de douglas harmonieert (grovcden).
Verder nauwere plantverbanden, niet te vroege en sterke dunningen. Sterkere dunningen
eerst na het 30-ste en 40 ste levensjaar. Veelal zijn in deze latere tijdsperioden de dunningen te zwak geweest.
Tijdig snoeien van de douglas is bijzonder aan te bevelen. In de jeugdperiode leidt
dit tot geringere assimilatie en tot vooropbrengsten uit de mogelijke verkoop van sicrtakken. O p latere leeftijd bereikt men er kwaliteitsverbetering v a n het hout mee, daar
de natuurlijke takreiniging onvoldoende is.
Door steekproeven met een aanwasboor kan men het verloop v a n de a a n w a s geregeld controleren en n a g a a n of deze met de optimale ringbreedte overeenstemt
H . W . Japing.

