Boekbespreking
Land*, Tutti' en Boschbouwkundig
Woordenboek, bevattende de meest
gebruikelijke woorden en uitdrukkingen op het gebied van land-, tuinboschbouw, veeteelt, bijenteelt en zuivelbereiding in het Nederlandsch,
Fransch, Engelsch en Duitsch, samengesteld door T. J. B e z e m e r,
Hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen.
Dit is de ietwat lange titel van het zoo juist bij de Uitgeversmaatschappij, N . V . v a n L o g h u m S l a t e r u s te Arnhem verschenen
woordenboek, in den handel verkrijgbaar voor f 10.50 per exemplaar.
Nog langer dan de titel is de lijst der medewerkers, alle deskundigen
op bepaalde gebieden van de landbouwwetenschap: hoogleeraren, lectoren,
leeraren, consulenten, directeuren van instituten enz.
Het woordenboek bestaat uit 4 deelen in één band, tezamen 1026 pagina's van twee kolommen omvattend. In het eerste deel staat het Nederlandsche woord voorop, in het tweede deel het Fransche, in het derde
het Engelsche en in het vierde het Duitsche woord; telkens staat achter
het woord of de uitdrukking de vertaling in drie talen. De druk is voortreffelijk, het lettertype zéér duidelijk, waardóór de raadpleging gemakkelijker is dan gewoonlijk van woordenboeken gezegd kan worden.
W a t overigens te zeggen van dit uitgebreide werk, dat als een eerste
poging op dit gebied moet worden beschouwd ?
Over land- en tuinbouwkundige woorden i en uitdrukkingen en over
de vertaling daarvan voel ik mij niet geroepen, te oordeelen. W a t de verzorging van den boschbouw betreft, zoo kunnen wij boschbouwers volkomen tevreden zijn. Het zal slechts zelden voorkomen dat wij tevergeefs
zullen zoeken naar een boschbouwkundige uitdrukking in het Nederlandsch,
Fransch, Engelsch of Duitsch. Rupsenvreterij, methode van wijzeropstanden, maserhout, kroonsluiting, kraakwilg, hout voor spanen doozen,
hoogteklasse, galwesp, eikenprocessierups, duig, draadverloop in hout,
buigingsweerstand, boschbouwstudent, beukenootje, aflegger, afstooting
van takken, achtender, aanaarden, mogen als een voorbeeld gelden, dat
in dit woordenboek tientallen — wellicht honderdtallen — van technische
termen voorkomen, waarvan ons de Fransche, Duitsche en Engelsche
vertaling niet altijd paraat voor den geest staat en we dus een dankbaar
gebruik kunnen maken van hetgeen Prof, B e z e m e r ons biedt. Miaar
ook als ons de vertaling van meer algemeen gebruikte woorden, zooals
houtvester, witte els, domein, boschwachter enz. toevallig eens ontschoten
zal zijn, kan dit woordenboek ons te hulp komen.
Omgekeerd, wanneer men bij raadpleging van buitenlandsche literatuur
woorden tegenkomt als gourmand, haute-perche, plus grande hauteur,
barême, compasstimber, flume, osiery, torchwood, Rendant, Dücker, Kiefernritzenschorf, Schotendorn, kan het voorkomen, dat men de juiste
Nederlandsche vertaling niet dadelijk bij de hand heeft. Het voor mij
liggende boek geeft ook hier alweer uitsluitsel.
Éénmaal in het bezit van dit werk, komt men dadelijk tot de overtuiging, dat men het altijd heeft gemist en dat men er niet meer buiten;
zal kunnen.
In het voorbericht zegt Prof. B e z e m e r : „ O p volledigheid kan dus
dit werk, juist omdat het een eersteling op zijn gebied is, geen aanspraak
maken, en de samensteller zal het zeer op prijs stellen, wanneer de gebruikers hem hun op- en aanmerkingen niet onthouden, zoowel wat betreft ontbrekende woorden als naar huri inzicht onnauwkeurige vertalingen".
Het is te hopen, dat het aantal gebruikers zeer groot zal zijn, zoodat
spoedig een nieuwe druk noodig zal worden, die dan, dank zij op- en
aanmerkingen, nog beter kan worden dan deze eersteling, die reeds,
althans wat den boschbouw betreft, zeer goed geslaagd mag worden
genoemd.
t. W .

Referaten
Grondwaterdaling en boomgroei. In den loop van het jaar 1933 verscheen bij de Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage onder den titel „Wateronttrekking aan de Veluwe" een rapport, uitgebracht door een Interdepartementale commissie, die tot taak had een onderzoek in te stellen,
naar de belangen dié betrokken zijn bij de wateronttrekking aan de Veluwe ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Amsterdam. In de
aflevering van Januari 1934 van dit tijdschrift kan men een korte bespreking van dit rapport vinden. 1 )
Het ligt in mijn bedoeling een overzicht te geven van het boschbouwkundig onderzoek, dat als onderdeel van den veelzljdlgen arbeid der
ommissie heeft plaats gehad. Een verslag van dit boschbouwkundig
onderzoek is onder den titel „Onderzoek naar de gevolgen van een
grondwaterdaling voor den boomgroei" als bijlage in bovengenoemd rapport opgenomen. :
*\
'
Ik hoop hierdoor nogmaals de aandacht op dit rapport tc vestigen en
de belangstelling ° te wekken of levendig te houden voor de vraagstukken,
die betrekking hebben op het verband tusschen grondwaterstand en boomgroei, welke vraagstukken voor de practijk van een zoo groote beteekenis zijn. W a t de methode van onderzoek betreft staan wij in menig
opzicht nog voor moeilijkheden, doch als, grondleggend werk heeft dit
onderzoek wellicht een blijvende beteekenis.
Bij keuze der objecten voor onderzoek naar de gevolgen van een grondwaterdaling voor den boomgroei is het vóór alles noodig aan de navolgende voorwaarden de bijzondere aandacht te schenken:
a) Slechts die terreinen leenen zich voor een onderzoek, waarvan vaststaat, dat zich ter plaatse een eenigszins belangrijke en vrij plotselinge grondwaterdaling heeft voorgedaan.
b) E r behooren betrouwbare gegevens omtrent de opgetreden grondwaterdalingen beschikbaar te zijn.
c) Het is een vpreischte, dat de boomwortels vóór de daling van het
grondwater hebben kunnen profiteeren.
d) E r moet bruikbaar materiaal voor het onderzoek aanwezig zijn.
e) Men behoort te beschikken over vergelijkingsmateriaal, dat niet aan
den invloed van een grondwaterdaling onderhevig is geweest, doch
dat 2ich overigens onder invloed van dezelfde groeiplaatsfactoren
heeft kunnen ontwikkelen,
Ik^moge deze voorwaarden allereerst in het kort toelichten.
sub. a. Uit voorloopige onderzoekingen op terreinent welke aanvankelijk voor het beoogde doel geschikt voorkwamen, is gebleken, dat er
slechts weinig kans is op het vaststellen van een verband tusschen grondwaterdaling en boomgroei, indien de dalingen gering en van korten duur
zijn of geleidelijk verloopen. In de laatstbedoelde gevallen blijkt het niet
mogelijk te zijn met eenige zekerheid den invloed van de grondwaterdaling
op den groei tc scheiden van dien van het complex der overige groeiplaatsfactoren. Dergelijke gevallen deden zich o,a. voor op de la'ndgoederen „Beekhuizen" en „Leuvenhorst", gelegen op den Westelijken
Veluwerand.
sub b. Gedurende den loop van het onderzoek is het meermalen ge1
) Het rapport is verkrijgbaar bij de Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage
a f 5.— per stuk.
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bleken, dat een object, dat aanvankelijk aan de te stellen eischen scheen
te voldoen, moest worden uitgeschakeld wegens het ontbreken van betrouwbare gegevens omtrent vroegere grondwaterstanden. Gegevens hieromtrent zijn bijna alleen aanwezig ten aanzien van sommige waterwinplaatsen van waterleidingen, waar zich peilbuizen bevinden ter geregelde
controle van den grondwaterstand. Doch ook hier bleken gegevens van
ouderen datum niet steeds voorhanden, terwijl die objecten in andere
gevallen moesten worden uitgeschakeld wegens gebrek aan bruikbaar
materiaal. In dit verband zij opgemerkt, dat zich bij keuze van een waterwinplaats in de duinen als object van onderzoek nog bijzondere moeilijkheden voordoen ten aanzien van den hydrologischen toestand in die gebieden. Door het veelal ontbreken van een bovengrondschen waterafvoer
kunnen In het duingebied tengevolge van natuurlijke oorzaken (klimaat)
groote periodieke schommelingen in het grondwaternivea\i optreden, waardoor de boomgroei in belangrijke mate wordt beïnvloed. Deze invloed is
doorgaans veel sterker dan die, welke door een grondwaterdallng tengevolge van wateronttrekking wordt veroorzaakt, zoodat het vaak moeilijk
is hier een verband tusschen grondwaterdalirig en boomgroei aan te
toonen.
sub c. O m van het grondwater te kunnen profiteeren is het voldoende,
dat de wortels van een boom de capillaire opstijgingssfeer van het grondwater bereiken. Onder grondwater wordt in dit verband verstaan al het
water in den bodem, hetwelk zich beneden het phreatisch oppervlak bevindt. Bereiken de boomwortels niet de capillaire opstijgingssfeer, doch
wel de funiculaire zóne, dan kan — zulks in verband met de geringe en
langzame aanvulling van het funiculaire water uit het grondwater — de
invloed van het grondwater op den boomgroei practisch worden verwaarloosd. Deze invloed is geheel afwezig, indien de wortels ook de
funiculaire zóne niet kunnen bereiken.
Ten aanzien van den stand van het grondwater met betrekking tot
de beworteling kunnen de navolgende gevallen worden onderscheiden :
1. De grondwaterstand is zoodanig, dat de boomwortels onvoldoende
ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Een grondwaterdaling kan een
gunstigen invloed op den groei uitoefenen.
2. Het grondwater is (evenals de capillaire opstijgingssfeer) door zijn
groote diepte voor de wortels onbereikbaar.
3. Het grondwater is voor de wortels bereikbaar, zonder de ontwikkeling
daarvan te benadeelen.
Voor de bestudeering van e.v. nadeelige gevolgen van een grondwaterdaling is de laatstgenoemde toestand slechts van belang. Ten behoeve van dit onderzoek heeft men boomen noodig, die vóór de grondwaterdaling van grondwater konden profiteeren (geval 3) en daarna
niet meer, terwijl het tijdstip van de daling en de grondwaterstanden vóór
en na de onttrekking tevens bekend behooren te zijn.
sub. d. Behalve aan de voorwaarden, welke hierboven zijn genoemd,
behoort het voor onderzoek te bestemmen materiaal nog aan eenige eischen
te voldoen. Uit de nog te behandelen methode van onderzoek zal blijken,
dat houtsoorten benoodigd zijn, welke een duidelijk zichtbare jaarringsgrens bezitten. Door dezen eisch is men in de keuze der te gebruiken
houtsoorten beperkt. Zooals nader zal blijken mogen de jaarringen echter
ook niet te smal zijn, omdat anders een nauwkeurige meting van de
jaarringbreedten of een bepaling van de jaarringoppervlakten onmogelijk
wordt. Hieruit vloeit voort, dat de voor onderzoek te bestemmen houtgewassen niet tot de langzame groeiers mogen behooren, noch te oud
mogen zijn of door andere oorzaken een zeer smallen jaarring mogen
vertoonen. Het moeten bij voorkeur boomen zijn, die zich normaal hebben
ontwikkeld; de gronden, waarop zij voorkomen, moeten regelmatig zijn
opgebouwd, daar plaatselijke onregelmatigheden in den structuur van
den bovengrond (grindlagen, bankvormingen, e.d.) de normale waterhuishouding in belangrijke mate kunnen wijzigen.
sub. e. Het controle-materiaal behoort zóó te worden gekozen, dat
het een zuiver beeld geeft van het groeiverloop bij boomen, die, met
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uitzondering van de watervoorzieningen uit het grondwater, onder gelijke omstandigheden zijn opgegroeid als de aan de grondwaterdaling
blootgestelde boomcn. Door vergelijking van de gegevens, van het controle"
materiaal verkregen, met die, afkomstig van boomen, welke onder invloed
van een grondwaterdaling hebben gestaan, is het mogelijk een inzicht te
krijgen in de gevolgen van de grondwaterdaling voor den groei. Het
spreekt van zelf, dat de zekerheid van de conclusie's afhangt van de
hoeveelheid materiaal. Het verkrijgen van veel bruikbaar materiaal is
echter de moeilijkste zijde van het onderzoek.
'
O p den theoretischen kant van de methode van onderzoek zal ik hier
niet diep ingaan; ik moge het navolgende volstaan:
Onder de factoren, die invloed uitoefenen op den diktegroei van een
boom, neemt de watervoorziening een zeer belangrijke plaats in. Dit blijkt
wel duidelijk uit ^ het feit, dat een droog jaar zich in den diktegroei afteekent als een smalle jaarring. Het ligt voor de hand te veronderstellen,
dat boomen, die over een regelmatige watervoorziening uit het grondwater
kunnen beschikken^ in langere perioden van geringen regenval daarvan
weinig nadeelige gevolgen zullen ondervinden, omdat de wateraanvoèr
en daarmee de toevoer van voedingsstoffen geregeld doorgang kan vinden.
Daalt het grondwater echter zóó diep, dat het voor de boomwortels onbereikbaar wordt, zoo zal deze belangrijke verandering in de groeiplaatsomstandigheden eveneens in de jaarringbreedte tot uiting komen. Aangezien een beïnvloeding van de grociplaatsfactoren in ongunstigen zin
zich vrijwel op dezelfde wijze uit, n.1. in een vermindering van de houtr
productie, dus in de vorming van smalle jaarringen, is het noodlg om over
controle-materiaal te beschikken, dat voldoet aan de hierboven, onder c.
genoemde voorwaarden. Met behulp van de gegevens, aan dit controlemateriaal ontleend, moet worden nagegaan in hoeverre de ingetreden aanwasvermindering op rekening van de grondwaterdaling mag worden
gesteld.
.
In de practijk verliep het onderzoek als volgt:
V a n de uitgezochte stammen werd een stamschijf gezaagd op zoodanige
hoogte boven den stamvoet, dat een regelmatig verloop van de jaarringen
was te verwachten. Voorts werden omtrent deze boomen nadere gegevens
bepaald als-: boomhoogte, diameter, kroonbreedte, kroondiepte, worteldie'pte, grondwaterstand t.o.v. den stamvoet, terwijl tevens cijfers werden verzameld omtrent grondwaterstanden vóór en tijdens het onderzoek. Aan
de stamschijven werd het verloop van den jaarlijkschen diktegroei bepaald ;
de berekening van de jaarringoppervlakten geschiedde aan fotografische
opnamen van de schijven met behulp van een planimeter. De gegevens
werden grafisch voorgesteld door op de abscissen-as de jaren, en op de ordinaten-as de bijbehoorende jaarringbreedten (of jaarringoppervlakten) uit
te zetten. De aldus verkregen lijn geeft den dikte groei jaar voor jaar weer.
Door vergelijking van de resultaten van het controle-materiaal verkregen
en aan de hand van de gegevens omtrent de grondwaterdalingen kan een
indruk worden verkregen omtrent den invloed van de grondwaterdaling
op den groei van den betrokken boom.
/?esu/fafen. Het ligt niet in mijn bedoeling de uitkomsten van de
verschillende onderzoekingen stuk voor stuk na te gaan. Ik zal de voornaamste objecten noemen, de voor onderzoek gebruikte houtsoorten vermelden, mededeeling doen van de oorzaken en grooten der waterdalingen
en de gevolgen daarvan op den groei kort aanduiden.
1. Landgoed „Schovenhorst" bij Putten.
De grond bestaat uit praeglaciaal diluvium.
Verzameld materiaal: stamschijven van grovedennen en Rhododendrons.
Grondwaterdalingen in 1911 en 1921, resp. ± 2.-m en 1.5 Om., veroorzaakt door lange perioden van weinig neerslag.
Resultaten: Uit de grafieken blijkt, voor zoover het de Rhododendrons betreft, dat deze struiken gedurende de eerste jaren na 1911 /en in
mindere mate ook na 1921 ceq geringen diktegroei vertoonen, hetgeen wijst
op een nadeeligen invloed van de dalingen van het grondwater.
Het van de grovedennen verzamelde materiaal bleek voor het onder-
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zoek niet bruikbaar te zijn, o.m. in verband met den vrij hoogen leeftijd
van de boomen (zeer smalle jaarringen).
2. De duinen, in exploitatie bij de Amsterdamsche duinwaterleiding.
De bodem bestaat uit kalkarm oud-duinzand.
Verzameld materiaal: stamschijven van eiken- en esschenhakhout, benevens boorspanen van oude eiken.
Grondwaterdaling vrnl. in 1925, ongeveer 2.-m., tengevolge van het
graven van het z.g. Oosterkanaal.
Resultaten:
De boomen vormden in 1925 en 1926 smalle jaarringen;
daarna herstelden zij zich onder invloed van het regenrijke jaar 1927.
3. Landgoed „Tusschenwljk", duinterrein nabij Beverwijk.
De terreinen behooren in geologischen zin tot het jong-duinzand gebied.
Grondwaterdaling : Ten behoeve van de sintelberging van het Hoogovenbedrijf werd in de onmfddellijke omgeving van, bovengenoemd landgoed een kuil van zeer groote afmetingen gegraven ,(ong.
ha. oppervlakte en — 14 m. diep). Het water, dat zich hierin verzamelde, werd
geregeld weggepompt. In het aangrenzende duingebied trad hierdoor een
grondwaterdaling op in het voorjaar van 1928. De grootte van de daling
van den grondwaterspiegel was afhankelijk van den afstand tot de kuil
(op 300 m, daling 1,70 m a 2 ra).
Gevolgen: verdorringsverschijnselen aan berken, later ook aan eiken.
De hevigheid nam af met het grooter worden van den afstand tot de
afgraving.
Resultaten: Uit de onderzochte stamschijven bleek, dat de boomen in
1928 zeer smalle jaarringen hadden gevormd, hoewel de velling eerst aan
het einde van de vegetatie-periode 1928 had plaatsgehad.
„ O p grond van de onderzoekingen, waaraan wegens gebrek aan materiaal en gegevens niet die uitbreiding kon worden gegeven, welke uit
Wetenschappelijk oogpunt gewenscht was te achten, kwam de Commissie
tot de vaststelling van de navolgende feiten:
I. Slecht dan kan sprake zijn van 'den invloed eener grondwaterdaling op den boomgroei, indien de wortels vóór de daling het phreatisch
oppervlak of het in onmiddellijke verbinding daarmede staande water in
den bodem konden bereiken en daarna niet meer.
II. Een daling van den grondwaterspiegel oefent een schadelijken
invloed op den boomgroei uit, indièn de boomen in het sub. I bedoelde
geval verkeeren en het grondwater oorspronkelijk een voor den boomgroei gunstigen stand innam. Deze schadelijke invloed kan als volgt
worden omschreven:
a. De boschcultuur is in ons land om economische redenen bijna uitsluitend aangewezen op de arme gronden en heeft daardoor met vele
moeilijkheden te kampen, terwijl een rendabel boschbedrijf zelfs in vele
gevallen niet mogelijk is. Het gevolg van een wateronttrekking zal, in
vèrband met het geringe waterhoudend vermogen dier boschgronden, behalve in een geringere of minder waardevolle houtproductie, die rechtstrceksch geldelijk nadeel voor den eigenaar beteekent, in den regel bestaan in toename dier moeilijkheden. In het algemeen zal onder de hierboven sub' II genoemde omstandigheden de groei van de bosschen door
de wateronttrekking afnemen, waardoor zij tevens minder bestand zullen
zijn tegen schadelijke invloeden, zooals van insecten en zwammen.
De omvang van de schade, door de grondwaterdalig veroorzaakt, is
al naar de omstandigheden zeer ongelijk en hangt in de eerste plaats af
van de gesteldheid van den grond (korrelgrootte, humusgehalte en in verband daarmede watercapaciteit), terwijl voorts de aard van het bosch en
de leeftijd invloed uitoefenen. Boomen, gegroeid op standplaatsen, waar
de groeiplaatsfactoren in het algemeen ongunstig zijn (b.v. op vele plaatsen in de duinen), zullen van een grondwaterdaling meer schade ondervinden dan die, welke onder gunstige omstandigheden zijn gegroeid.
' b. Door de grondwaterdaling wordt de verjonging veelal bemoeilijkt,
terwijl natuurlijke verjonging (b.v. van herken in duinpannen) meestal
geheel ónmogelijk wordt gemaakt.
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Hoewel het aannemelijk is, dat een volgende boschgeneratie zich in
vele gevallen bij de door wateronttrekking veranderde omstandigheden zal
aanpassen, is het niet te verwachten, dat zulks onvoorwaardelijk het geval
zal _zi]n, en evenmin, dat het houtproduceerend vermogen van de groeiplaats hetzelfde zal blijven."
„
W.
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Prof. Dr. A . De n g 1 e r : Die Wiedecautforstung dec Etdenfrassflachen
von 1924 '25 in den Pceussischen Staatsforsten.
V a n de ruim 60.000 hectaren, waarin vreterij plaats vond, moesten
44.000 worden kaalgeslagen, terwijl 16.000 gedeeltelijk konden worden
behouden en voor onderbouw in aanmerking konden komen.
De kosten daarvoor zijn hoog, gedeeltelijk zelfs zeer hoog geworden.
De geheele vlakte, ook die der jongere aangetaste opstanden, werd in
twee jaren tijd door grassen ingenomen, waardoor het vraagstuk der herbebossching aanmerkelijk in verzwaard. Het meest kwam Aira flexuosa
voor, maar daarnaast in sommige revieren een sterke zegge- (Calamagrostis) vegetatie. I n deze laatste was spoedige herbebossching geboden.
W a a r een sterke Rohhumus-laag voorkwam, lag het voor de hand deze
onder atmosferische invloeden gedeeltelijk te doen verteren.
Als gemiddelde der kosten voor herbebossching, met uitzondering van
het zaad- en plantgoed, het behakken en bespuiten tegen schot, wordt
opgegeven 188 Mk. per ha, waarbij nog komt voor zaad- en plantgoed
45 Mk., bodemverplegïng 25 Mk., sociale lasten 20 Mk., zoodat alleen de
herbebossching der kaalslagen na deze rupsenvreterij 12H miJHoen Mark
aan den Pruissischen staat heeft gekost. V a n de herbeboschte vlakten
is 2/a door zaaitng en 1/a door planting ontstaan en nu doet zich hfct
verschijnsel voor, dat de groote aaneengesloten bezaaide vlakten veel
meer mislukking hebben opgeleverd, dan de beplante. Vooral droogte
en schot hebben onder de bezaaiingen ernstig huis gehouden, zoodat een
deel daarvan wederom beboscht zal moeten worden en een ander deel
veel gaten met sterke bodemverwildering en kommerlijke culturen vertoont. Wanneer men de antwoorden der verschillende beheerders leest
aangaande zaaien of planten, dan ziet men dat de oude strijd op dit
gebied nog niet uitgestreden is.
1
Omtrent het schotgevaar zegt Prof. D e n g i e r , dat in gebieden, waarin
tot nu toe met goede resultaten werd gezaaid, deze niet meer behaald worden zoodra men op reusachtige vlakten bezaaiing toepast. Deze culturen zijn
thans over groote uitgestrektheden door schot aangetast en zullen nog
eenige jaren lang daaronder lijden en steeds holler gaan staan, tot eindelijk
de gevaarlijke leeftijd is overwonnen, maar dan blijft slechts een zeer
onvolkomen gesloten opstand over. Daarom komt hij tot de slotsom, dat
bij kaalgevreten vlakten van grooten omvang, welke aan elkaar grenzen,
het zaaien ook op gronden, die zich daar anders wel toe leenen, groot
risico oplevert met het oog op het schotgevaar.
Hij geeft dan een overzicht over de bodembewerking der kaalslagen
in verschillende houtvesterijen, met opgaaf der kosten, die zeer uiteenloopen tengevolge van het verschillende bodemdek (mos, heide, boschbes, zegge). Daar waar zegge voorkwam was de bodembewerking het
kostbaarst, evenals de beplanting, die in nauw verband geschiedde (30 cm).
Veel gebruik werd gemaakt van de Eckertsche en Stehle'sche boschploeg ;
algemeen was het oordeel der beheerders over deze wijze van bodembewerldng gunstig.
O o k pasten velen het strooken behakken toe, dat aanmerkelijk duurder
is dan ploegen, terwijl bleek, dat bij beide methoden de planten evengoed
staan.
De egel gaf goed werk, maar alleen op gronden met weinig grasgroei.
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Strooken spitten kostte 200—400 Mark per ha ; deze methode is te
duur en ware te vervangen door een goedkoopere grondbewerking met
daarna verpleging der cultuur.
Men kwam ook tot de conclusie, dat grondbewerkingen met het Hauptschwein van A b b é, met de Spitzenbergsche Geräte en de Siemensfrees
te duur zijn, zoodat men daarvan reeds terugkomt; bovendien gaven deze
alle slechts goede resultaten op lichte gronden met weinig bodembedekking. W a a r zegge heerscht, zijn de culturen, ondanks de hooge bewefkingskosten met deze woelapparaten veelal nog mislukt of moest er veel
geld worden ten koste gelegd aan inboeten.
In een der Regierungsbezirke, waar veel zegge groeit, paste men volle
grondbewerking toe, die van 350 tot 1000 Mark per ha kostte, maar die
daar de eenige goede methode i s ; de hooge kosten worden gedeeltelijk
in het leven geroepen, omdat men verplicht is de stobben te rooien terwille
van het later noodzakelijke eggen. Dit dient in den zomer bij droog weer
te geschieden en is een uitdrukkelijke voorwaarde om de zegge baas te
blijven.
Meerdere beheerders hebben de culturen op de kaalslagen gemengd
met loofhout, waartoe zij gebruik maakten van beuk, wintereik, AmerikaanSche eik, linde en eschdoorn. Reeds in 1931, dus na 4 ä 5 jaar, bleek,
dat deze bijmengingen op een volslagen mislukking waren uitgeloopen.
Hier en daar liet men de berk zich aanzaaien, met als gevolg, dat deze
in veel te groot getal opsloeg en de grove den in verdrukking k w a m ;
schrijver waarschuwt dan ook voorzichtig te zijn met berken-menging.
D e sterk gelichte opstanden heeft men onderbouwd; waar dat geschiedde onder betrekkelijk jonge opstanden (stangenhout), op goeden
grond en met gebruikmaking van schaduwhoutsoorten, is schrijver het
met deze methode eens, maar hij betwijfelt of men zich wel overal aan
deze beproefde methode heeft gehouden. E r zijn zeer vele mislukkingen
te boeken en deze zijn ontstaan doordat men op te armen grond onderbouwde en verder door wildbeschadiging.
. Andere beheerders hebben beproefd te onderzaaien en onderplanten met
grové den, doch dit werd algemeen een mislukking ; de jonge dennen
verdwenen op de goede gronden tengevolge van grasgroei en schermdruk
en op de armere gronden door schermdruk en wortelconcurrentie van den
bovenopstand.
Als eindconclusie geeft schrijver, dat de calamiteit veroorzaakt door
gestreepte dennenrups geleid heeft tot de noodzakelijkheid van de herbebossching van grootel kaalslagvlakten, welke thans gereed is, maar waarvan
moet worden getuigd, dat geen culturen aanwezig zijn, waarvan de sluiting
en groei bevredigend genoemd kunnen worden. Grasgroei en schot zijn
als hoofdoorzaken daarvan te noemen. Hoe deze jonge culturen zich
verder zullen ontwikkelen is niet te voorspellen.
O o k is gebleken, dat geen heldere voorstelling bij verschillende beheerders heeft bestaan aangaande den weg, welke men bij het vraagstuk
van de herbebossching dezer groote vlakten moest inslaan, zoodat er op
groote schaal „herumprobiert" is, wat veel geld kostte, terwijl het resultaat van het gebruik der1 duurste werktuigen en werkmethoden op meerdere
plaatsen een volkomen mislukking was.
Forstmeister i. R . D o m m e s : Alte Erinnerungen und Erfahrungen
mit
Kiefernnahirverjüngung.
Reeds B o r g g r e v e en G . L. H a r t i g propageerderf sterk de natuurlijke verjonging van grove den. De resultaten daarvan waren toentertijd veel vellings- en uitsleepschade.
Schrijver herinnert zich een in 1863 door B o r g g r e v e
aangewezen grove dennen opstand met beukenonderhout, die door natuurlijke
bezaaiing zou worden verjongd. In 1893 was van de bezaaiing niets
meer te zien ; alleen vertoonde zich toen een sterke grasgroei.
Betere resultaten noemt hij aangaande de natuurlijke bezaaiing in verschillende houtvesterijen van het Regierungsbezirk Lüneburg met zoomkaalslagen ter breedte van 30 m. In de door hem beheerde houtvesterij
Bleckede paste hij deze methode tot 1926 met succes toe. D e methode
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was vooral goedkoop doordat geen "bodembewerking werd toegepast;
alleen werd strooisel en de bovenste Rohhumuslaag aan de bevolking
afgegeven.
Een andere methode door hem toegepast, bestond hierin, dat hij per
ha 30 boomen liet staan als zaadboomen; ook daar werd alleen het
strooisel verwijderd en de bezaaiing gelukte goed.
W a t de Wagnersche Blendersaumschlag aangaat, geeft hij als zijn
meening, dat deze voor grove den op drogen grond niet toepasbaar is,
omdat de den zich daar onder schêrm niet kan ontwikkelen.
Als bezwaren tegen den zooeven genoemden zoomslag {30 m) noemt
hij den zeer langzamen groei en het verdwijnen van vele dennen in dc
schaduwstrook, die — 10 m breed is, wat op een breedte van 30 m nogal
van beteekenis is. Maar in ieder geval is de methode goedkoop en was
daarom zeer welkom in en na den oorlog, toen men nooit wist hoe men
met de schaars toegestane gelden voor cultuurkosten uit moest komen.
Hij waarschuwt verder nog tegen schot bij bezaaiingen en zegt persoonlijk geen natuurlijke bezaaiing te willen beginnen in een streek waar
veel schot heerscht.
Hij komt tot de slotsom, dat natuurlijke verjonging van grove den
volgens de methode van W a g n e r (Blendersaumschlag) of volgens dc
schermslag-methode slechts met succes is toe te passen op frisschen grond.
Dezelfde ervaring dus als bij ons te lande.
Als meeste resultaat belovend op onze zandgronden met diepen grondwaterstand noemt hij de kunstmatige bezaaiing op kaalslagen, waarbij
deze niet te klein genomen moeten worden, om de nadeelige werking van
den rand der omgevende opstanden te ontgaan.
Der

Deutsche
Fortwirt.
Jaargang 1934, N o . 10/11.

Dr. G r i b l o w s k i . , Zchn ]ahre Dauerwaldwirtschaff
in der Lauenburgischen
Landesforstverwaltttng",
Schr. deelt zijn ervaringen mede omtrent de sedert 1923 ingevoerde
„Dauerwaldwirtschaft" in de houtvesterijen „Lauenburg" gelegen in het
Z . O . deel der provincie Sleeswij k-Holstein.
De opstand bestaat u i t : 8 0 % loofhout, waaronder 5 2 % beuk, 2 1 %
eik en 7 % andere loofhoutsoorten en 20 % naaldhout. Voor het eerst
vindt deze bedrijfsvorm toepassing op loofhoutopstanden.
V ó ó r 1923 werd, bij de gemengde loofhout opstanden, de beuk verjongd volgens de „Breitsamenschlag" eh zijn aan deze methode dc volgende bezwaren verbonden :
1°. deze methede geeft aanleiding tot bijna zuivere beukenopstanden,
dc eik verdwijnt;
2°. bij mislukking der verjonging moet worden gewacht op een tweede
zaadjaar en treedt verwildering van den grond o p ;
3°. de uitgestrekte gelljkbejaardc verjongingsvlakte verhindert een goede
jeugdverpleglng ;
4°. de tusschen twee zaadjaren optredende beukenverjonging (sprengmast) geeft aanleiding tot slecht gevormde beukenhorsten, die bij de algeheele verjonging van het terrein worden opgeruimd;
5°. de regelmatige jaarlijksche houtvoorziening komt in het gedrang.
N a mislukte proefnemingen met stamsgewijze uitkap'heeft men thans
de volgende bedrijfsregels voor het loofhout vastgesteld. Men streeft
naar een ongelijkbejaarde zónegewijze natuurlijke verjonging der beuk,
waarbij de verdecling moet zijn 0,6 beuk en de rest eik en ander loof- en
naaldhout. Natuurlijke verjonging van den eik in het beukenmengbosch
is practisch onmogelijk; daarom wordt de eik op daarvoor geëigende
plaatsen op kleine vlakten, van minstens 5 0 X 5 0 m , met een voorsprong
van 20 jaren in de oude bèukenopstand in rijen gepoot. O m deze eikenvlakten worden sparren gepoot om den eik tegen Verdrukking van den
beuk te beschermen. De eerste kap, in het 100/130-jarige bosch, die de
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zónegewijze verjonging inleidt, is 10/15 m breed en wordt in Z.- tot Z.W.richting gevoerd, om de,sterkere warmte en lichtwerking. N a 2 tot 3 jaren,
wanneer de verjonging is aangeslagen, wordt de zoom verbreed cp is
de verjonging van den opstand in 20 tot 30 jaar voltooid. Momenteel
heeft nog grondbewerking vóór de verjonging plaats, doch hoopt men
door zorgvuldige verpleging van den opstand ook den grond zoodanig te
verzorgen, dat deze bewerking niet meer noodig is. De tusschen de beukenzoomen liggende strooken worden vervolgens met verschillende loofhoutsoorten zoomede larix en spar beplant. De natuurlijke verjonging van
den pijn gaat hier niet zoo gemakkelijk als in Barenthoren, mede als een
gevolg van de verwildering van den grond. Schr. gaat daarom over tot
een gedeeltelijke kunstmatige verjonging op kleine vlakten, overeenkomende
met de Wagnersche Blendersaumschlag. Het doel is het verkrijgen van
een gemengden opstand van pijn, larix en spar, waarin verspreid enkele
loofhoutboomen en omgeven door een 25 m breeden singel van eik en
beuk.
De verjonging begint met uitkap op een 25 m breede strook langs een
indeelingsweg, welke strook met eik en beuk wordt onderzaaid. In het
daarop volgende- jaar wordt deze strook weer met 25 m verbreed, doch
blijven alleen enkele stammen als „überhalter" staan. Nadat strooken
geploegd zijn, wordt 1,5 kg pijn en 0,5 kg larix per ha gezaaid; de spar
verjongt zich natuurlijk en het loofhout wordt door vogels ingezaaid. De
kunstmatige bezaaiing van he:t terrein ïs in strijd met de Dauerwaldgedachte, doch men moet bedenken dat de pijn thans een onvoldoende
kroon heeft zoodat om de 8 è 10 jaar op een voldoende zaadoogst kan
gerekend worden. De niet pijn bezaaide strook dient na 2 jaren minstens
50 m breed te zijn om de pijn te vrijwaren tegen lichtgebrek en het „schot".
N a 10 of 20 jaren is het bosch verjongd en krijgen wij dan een ongelijk
bejaarden maar gelijkmatige afloopenden gemengden opstand.
In 1923 meende men te moeten afstappen van de gebruikelijke inrichtingsmethode, de leeftijdsklassenmethode, óm over te gaan tot de controlemethode van B i o 11 e y.
Als nadeelen waren aan deze methode verbonden:
1°. belangrijke kosten voor de houtopname. Twee jaren waren noodig
om 810782 m 3 boven de 13 cm middellijn te klemmen ;
2. de te kappen stammen moesten nog eens worden geklemd.
Daar het bosch zich nog gedurende eenige decenniën in een overgangsvorm bevindt verdient de goedkoopere leeftijdsklassen-methode aanbeling. Het verdient dan. aanbeveling de le en 2e periode te laten vervallen en te spreken van een „verjongingsperiode", omvattende 30 jaar
en een „verplegingsperiode". Bij een normale leeftijdsklassenverhouding
omvat de verjongingsperiode J4 v a n het boschareaal. De totale voorraad der opstanden behoorende tot de verjongingsperiode dient om de
10 jaren te worden opgenomen en de état dient voor iedere 10 jaar te
worden vastgesteld. De opstanden, behoorende tot de verplegingsperiode,
worden door dunning verpleegd en de opbrengst wordt als vóóropbrengst
geboekt. De massa der gelijkbejaarde bosschen, behoorende tot de verjongingsperiode, kan volgens opbrengsttafels worden geschat; zoodoende
krijgt men een overzicht over den totalen houtvoorraad.
de W . .

Dansk

Skovforenings
Januari 1934.

Tidskrift.

C. J.
M a d s o n komt op grond van verschillende beschouwingen
tot de slotsom, dat bij de chemische verwerking van hout het grootste
nuttig effect zal worden bereikt, wanneer het tot suikers wordt omgezet,
waarbij men als eindproduct waardevolle veevoederstoffen kan verkrijgen. De cellulose productie, zooals ze in Finland en Zweden op groote
schaal geschiedt, acht hij voor de Deensche omstandigheden niet op zijn
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plaats. Z e hebben namelijk het nadeel, dat 2e om eenigermate te kunnen
rendeeren een buitengewoon groote kapitaalsinvestering eischen en vanwege hare groote capaciteit te groote houtmassa's noodig hebben.
Meer uitzicht bieden de procédé's, welke de cellulose chemisch omzetten. D e eerste proeven daaromtrent dateeren reeds uit 1820 n.1. van
den Franschman B r a c o n n e t , die hout met behulp van geconcentreerde zuren In suiker omzette. O p eenigszins andere wijze gelukte dit
later ook aan M e l s e n s (1856), B e c h a m p s , D a n g e v i l l e .
en
Si m o n s e n. Het bleef echter bij laboratoriumproeven.
D e eerste poging tot de omzetting tot suiker in het groot werd gedaan
door den Amerikaan T o m l i n g s o n , die in 1909 te Georgetown een
fabriek oprichtte, welke echter in 1907 weer stopgezet moest worden.
Volgens de methode B e r g e s i u s werd te Genève nog een proeffabriek gesticht, waar het hout met 4 0 % zoutzuur werd behandeld en
tot voedersuiker werd verwerkt.
Practische beteekenis verkreeg slechts de in 1928 te Tornesch bij Hamburg volgens de methode S c h o l i e r gestichte fabriek. De moeilijkheden, welke aan de methoden T o m l i n g s o n en B e r g e s i u s verbonden waren als de scheiding van de houtmassa en de omstandigheid,
dat de suiker bij de aanwezigheid van 't warme zuur weer snel werd
afgebroken, loste S c h o l i e r op door het gebruik van perculatoren. N a
neutralisatie en indampen kan men bij deze inrichting een 5 0 % melasse
verkrijgen, welke zonder verdere behandeling als veevoeder bruikbaar is.
M a d s e n berekent, dat door een of meer van zulke fabrieken in
Denemarken 60.0000 m 3 hout zou kunnen worden verwerkt, waaruit o.a.
5760.000 1, 1 0 0 % spiritus (b.v. voor vermenging met benzine) of wel
23.000 ton melasse zou kunnen worden verkregen. Denemarken met zijn 4
millioen varkens zou, daarvan dagelijks heel goed 2000 ton kunnen afnemen.
Het bijproduct lignine dekt voor een aanzienlijk gedeelte de brandstofbehoefte van de fabriek, terwijl het ook in actieve koolstof kan worden
omgezet. Als verdere gebruiksmogelijkheden noemt M a d s e n strooisel,
brandstof, briketten, welke een verbrandingswaarde van 5000 k cal. hebben,
omzetting in methylalcohol en kunstmatige harsen.
S. A b r a h a m s e n geeft enkele kostenberekeningen van wegenaanleg
met gekloofd beukenhout. Een der proefvakken ter lengte van 300 m werd
van 4 op 6 m verbreed, wat, aangezien tevens het lengteprofiel werd
gewijzigd, een aanzienlijk' grondverzet met zich mede bracht. O o k moest
de bestaande verharding worden losgemaakt.
Voor dezen weg werd een ronding van 1 : 60 aangehouden. Het
wegbed werd na walsen bedekt met een 5 cm dikke sintellaag, waarna
opnieuw werd gewalst. Daarover kwam een 9 cm dikke steenlaag van
het oude wegmateriaal, welke in dit bizonder geval uit scherven bestond.
N a walsen en aanplempen met water kwam op een 1 cm dik zandfundament het houtdek, waarvoor gekloofd beukenhout in blokjes van 10 cm
lengte werd gebruikt. Het zetten geschiedde door ervaren straatmakers.
Over het hout werd zoolang zand gestrooid tot alle voegen gevuld waren,
waarna grind gestrooid werd en onder toevoeging van water opnieuw
werd gewalsd.
A b r a m s e n berekent de kosten v a n : de onderlaag op f0.80 per m 2 ,
het hout afgeleverd ter plaatse op f 1.— per m 2 en voor het zetten met
inbegrip van de kosten voor het randen en het walsen f0.60 per m 2 . Per
vierkanten meter bedroegen de kosten in dit geval, een der duurste, f2.40.
G.
Tharandler

Forstliches
84. Band, Heft 6.

Jahrbuch.

Die Sudetenlärche, Geh. Rat H e r r m a n n , Breslau.
In een zeer gedocumenteerd artikel worden vele mededeelingen gedaan
over den lariks in de Sudeten. Het natuurlijke verbreidingsgebied, voor het
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grootste deel in Bohemen gelegen, is slechts klein, doch schrijver bewijst,
dat ook de lariks in Silezie voor een deel tot dit ras behoort. Thans
worden bij de zaadwinning de opstanden gekeurd en van deze goedgekeurde, kankervrije opstanden wordt zaad afgeleverd. De lariks komt
in Silezie en het Reuzengebergte alleen in menging voor en groeit het
best indien hij van de jeugd af de kroon vrij heeft gehad. Het hout van
de Sudetenlariks is sterk verkernd. Zelden komt meer dan 2 cm spint voor;
de kern is rood of lichter geelbruin. Het roode hout zou beter zijn en
schijnt vooral op Zuid- en Westhellingen voor te komen, het is fijner
dan het bruine. Daar in de vlakte echter ook rood kernhout voorkomt
moet men met deze onderscheiding voorzichtig zijn.
85. Band, Heft 7.
Das Larchenratsel ais Rassenfrage. Prof. Dr. E . M ü n c h.
In Duitschland worden naast vele mislukkingen bij den aanbouw van
lariks vele zeer goede opstanden aangetroffen. Men heeft getracht de
oorzaak van slechten groei toe te schrijven aan allerlei factoren als grond,
bedrijfsvorm, aanplant, verpleging, infectie met kanker, bodemachteruitgang
enz. Schrijver is overtuigd, dat deze argumenten geen steek houden en dat
alleen de studie van de herkomst van het zaad uitkomst kan geven. Het
is de vraag welk ras aangeplant werd.
M ü n c h meent dan ook, dat de wijze van aanleg en verpleging en
de bedrijfsvorm alleen ondergeschikte beteekenis hebben. De bestudeering
van de resultaten met larikszaad van verschillende herkomst wordt bemoeilijkt door het feit, dat vele herkomsten plantsoen geven wat tientallen jaren zeer goed groeit, waarna dan plotseling een terugslag optreedt.
Een verdere moeilijkheid bestaat in het schijnbaar periodiek optreden van
de lariksziekten. Eenige malen is lariksaanplant mode geweest, doch door
groote beschadigingen of vrijwel geheele vernietiging werd de lariks niet
meer in het groot aangeplant. Blijkbaar werden en zijn deze tegenslagen
steeds na zeer korten tijd vergeten.
Schrijver zegt, dat bij den aanplant zeer zeker de grootste aandacht
moest besteed worden aan de herkomst van het zaad. D e studie hiervan
kan moeilijk plaats hebben met herkomstproefvelden, daar om bovengenoemde reden, deze proefvelden tientallen jaren aangehouden moeten
worden en ook dan eerst resultaten kunnen geven. M ü n c h heeft echter
de goede lariks opstanden bestudeerd en meent dat de 80-jarige opstanden,
die in de Jeugd de groote kalamitecten naast zich hebben gehad van goede
herkomst moeten zijn.
Het blijkt, dat in het grensgebied van Midden-Duitschland en NoordWest-Duitschland op de meest ulteenloopende grondsoorten lariksopstanden voorkomen, die door geheel onaangetast blijven door kanker, groote
en aanhoudende Iengtegroei, goeden stamvorm, goede takreiniging, het stellen van lage eischen, groot schaduwverdragend vermogen, goede natuurlijke verjonging en sterke kernvorming onder allerlei omstandigheden opvallen. Deze zijn volgens M ü n c h meer dan 70 jaar oud of door natuurlijke verjonging ontstaan. Het leidt z.i. geen twijfel dat men hier met een
afzonderlijk ras te doen heeft.
Hij meent dan ook, dat in dat gebied succesvolle aanplant van lariks
zonder moeilijkheden en zonder bijzondere boschbouwkundige maatregelen mogelijk is, indien slechts dit goede ras gebruikt wordt. Daar klimaat
en ook grondsoort weinig verschillen meent schrijver,,dat ook voor Noordsen Noord-West-Duitschland dit ras geschikt is. Hij meent nog den oorsprong te vinden in de Sudeten, zoodat het hier • een geaklimatiseerde
Sudetenlariks zou zijn.
Eine neue Laubhoïzkrankheit
Prof. Dr. E . M ü n c h .
In Juni van het vorige jaar werd vastgesteld, dat eiken voor een groot
deel kaal waren. O o k aan. elzen en esschen was hetzelfde waar te nemen.
De knoppen waren niet uitgeloopen, zoodat een vreterij aan het blad kon
plaats gehad hebben. De oorzaak van deze ziekte kon niet vastgesteld
worden, doch onderzoekingen houden zich hiermede bezig..
S.
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T e c to na.
Deel X X V I I , afl. I, Januari 1934.
Sclcctie-ondeczoek van den djati (Tectona grandis L.f.) door Dr. Ir.
Ch, C o s t e r en Dr. F. E. E i d m a n n . Korte mededeeling van het
boschbouwproefstation nr. 40. Het betreft verschillende proeven met zaadsoorten uit het geheele verspreidingsgebied van den djati en van enkele
weinige uitgezochte, afwijkende, ekonomisch belangrijke typen van Java.
In 1932 werden deze zaadsoorten gebruikt voor het aanleggen van verschillende proefterreinen en in Juli 1933 had de eerste vergelijking plaats
der jonge planten. Als meest sprekende afwijking met de Europeeschg
boomsoorten moge vermeld worden, dat de hoogte dezer nog geen jaar
oude planten zich bewoog tusschen 17 en 230 cm. D e verdere ontwikkeling dezer proefkultures kan mettertijd het maken van gevolgtrekkingen wettigen. •
Het boschtvezen in Malakka, door A . J. B e v e r s I u i s. Er wordt een
beschrijving gegeven van, de intensiteit van het boschbeheer in Malakka
en daarbij een vergelijking getroffen met het beheer in het overeenkomstige 'gebied op Sumatra.
De voedsterplant van Pyransta machaeralis Walk (the teakleaf skelctonizer) op Java door Dr. L. G . E . K a 1 s h o v e n. Er wordt gewezen
op het verschil in levenswijze van genoemd insekt in Britsch Indië en
op Java, waar het niet op djati wordt aangetroffen.
Volgens een bijgevoegden staat werd in de jaren I930V33 op openbare
notarleele verkoopingen aan djatitimmerhout achtereenvolgens verkocht
124265 m11, 73702 m 3 , 3fï674
45317 m 3 ( waarvan de gemiddelde
mn e n
opbrengst per m 3 achtereenvolgens bedroeg f34.65, f27.29, f22.90 en
f21.34. D e sterke -daling van de verkochte hoeveelheden hield in het
laatste jaar op, maar de daling in den gemiddelden prijs hield aan.
F. W . S.
Journal
forestier
Mars 1934.

suisse.

Lc pin de montngne dans Ie hatit Jura par A n b e r t.
Hoewel Pinus montana eerder karakteristiek is voor het Ergadin, zoo
is hij toch ook voor de Jura van groote beteekenis, niet zoozeer als voortbrenger van hout, maar als voorpost van den boomgroei op de hooge,
schrale kalkgronden waar de spar zich niet waagt.
O p de Crês de la Neige, 1723 m. bereikt hij, trots alles wat hij van het
rauwe weer tc lijden heeft eene zeer behoorlijke hoogte. D e normale kegels
bewijzen dat zijn vruchtbaarheid er niet door is achteruit gegaan.
Waarschijnlijk zijn de bergen van de Jura vroeger alle bezet geweest
met bosch. De menschen echter, die brandhout noodig hadden en weiden
voor het vee, deden het verdwijnen. Door het vee, kon geen natuurlijke
verjonging plaats vinden. -Alleen de bergpijn kon er weer vasten voet
krijgen, daar hij op de schrale toppen, in kloven en op steenachtige hellingen nog groeien wilde. Het zaad werd er heengevoerd door den wind.
De spar moest worden aangeplant. E n toch heeft P. montana. zich niet
overal kunnen nestelen. E r zijn plaatsen die zelfs vóór deze houtsoort
niet geschikt zijn (b.v. de Mont Tendre).
Onderzoekingen van het stuifmeel in de venen van Zwitserland brachten
aan het licht, dat zeer waarschijnlijk na het verdwijnen der gietchers de
bergpijn de eerste houtsoort was, naast den berk. Veel later zijn, tenminste in de Jura spar en den gekomen.
Thans gebruikt men hem gaarne voor de bebossching der lage vorstgaten, waar de spar niet hoog kan komen. Dikwijls vormt Pinus montana
daar zeer goed bosch. O o k in de venen groeit de bergpijn. W e zien hem
dus zoowel op de hooge toppen als in het veen, zoodat hij met recht
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in dc Jura een pionier kan worden genoemd. Overal waar de grond en
het klimaat beter zijn tracht de spar hem te verdringen.
Z o o zal Pinus montana in de Jura steeds van groote beteekenis blijven
al mag men van de bosschen die hij vormt geen groote houtopbrengsten
verwachten. W a a r bodem en klimaat voor ander hout niet deugen nestelt
hij zich, waar de omstandigheden gunstiger worden laat hij zich door
beter hout verdringen.
de K,

Tharandter
Forstliches
Jahrbuch.
84. Band. Heft 8/9, 10.
Beiträge zur Fortentwicklung des sächsischen Forstcinrichtungsucrfahrens. Forstmeister F r a n c k e.
Schrijver meent, dat de Saksische inrichtingsmethode de mogelijkheid
tot aanpassinp in allerlei richting geeft. Tekortkomingen zouden aan persoonlijke invloeden of organisatorische gebreken zijn toe te schrijven. Bij
de inrichtingswerkzaamheden moet de beheerder weer medewerken. Het
contact tusschen inrichter en beheerder moet van waarde zijn. Het zal
daartoe noodig zijn den inrichter van de ondergeschikte werkzaamheden
te ontlasten. De kosten voor de inrichting zijn in Saksen te hoog, deze
bedroegen voor de staatsbosschen in Saksen 2.— R . M . per ha, in Württemberg 0.80 R.M., in Beljeren 0.50 R . M .
Het boschonderzoek zal ook voor de inrichting van belang zijn, terwijl bij de eigenlijke inrichting vooral zal worden vastgehouden aan de
oppervlakte. Een bedrijfscontröle, die hier voorgesteld wordt, kan ook
veel nuttig materiaal leveren.
Zur Grundlegung der Forstwissenschaft bei allgemein gültiger und
einzelgültiger Forschung, Dr. Ing. Th. L o e t s c h.
Êen theoretische beschouwing omtrent het nut van onderzoekingen in
den boschbouwi Men zal rekening moeten houden met de plaatselijke afwijkingen. D e algemcene regels hebben voor de practijk minder waarde.
Kritische Bemerkungen zu dem „Zöblizer Wirtschaf tsverfahr en". Oberforstmeister i. R. P u t s c h e r.
Het gevoerde boschbedrijf te Zöblitz in een vorig nummer door Forstmeister G r a s e r beschreven, wordt door zijn chef becritiseerd. Men
heeft G r a s e r , die geheel anders zijn bedrijf beheerde als volgens de
Saksische inrichting was voorgeschreven zoo ver mogelijk vrij gelaten,
doch steeds was dit niet mogelijk.
Frostuntersuchungen an Fichtentrieben. M .
Pfeiffer.
Jonge scheuten van den fijnspar verdragen een temperatuur onder 0°
beter indien de afkoeling geleidelijk plaats heeft. D e kritische temperatuur
schommelt slechts onder invloed van uitwendige omstandigheden. De
spar past zich echter goed aan, vlugger aan warmte dan aan koude.
Daar de aanpassing een chemische reactie is, en deze bij lage temperaturen langzamer verloopt, zou hierin de verklaring voor het bovenstaande
verschijnsel moeten worden gezocht. Plotseling ontdooien kan soms zeer
schadelijk zijn en dit is bij lager temperatuur voor het ondooien sterker.
Sterk beschaduwde, slechte sparren of scheuten ?ijn in den winter
gevoeliger dan volbelichte, goed ontwikkelde scheuten. Hierdoor laat zich
verklaren dat vaak de beschadiging afneemt van onder naar boven en
van binnen naar bulten.
Heber den. Zuwachs von Beständen an Kreisflächen und Massen und
dessen Ermittlung mit dem Zuwachsbohrer.
H.
Saussenthaler.
De bepaling van den aanwas met behulp van meten met den aanwasboor heeft vele bezwaren. De formule van B o r g g r e v e kan slechts
met groote moeite worden uitgevoerd. Schrijver bepaalde op kleine oppervlakten door klemmen en met den aanwasboor den aangroei en verkreeg op die wijze een juist beeld van het verloop van den aanwas.
Houtteeltkundig acht hij van belang, dat hem bij grove den de zeer
sterke bijgroei van de dikste boomen gebleken is. O p grond hiervan
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raadt hij aan op 70—80-jarigen leeftijd 40 tot 80 van de beste stammen
per ha boven den jongen opstand over te houden.
Die rechtliche Stellung der Pflanzerihygiene. Prof. Dr. H . P r e l l .
In dit artikel wordt gewaarschuwd tegen het in Duitschland steeds
meer veld winnende streven op allerlei maatregelen patent te vragen.
Vooral bij de plantenbestrijding kan dit groote schade met zich brengen
en schrijver vraagt de erkenning van de planten „hygiëne" als „Hygiene"
van levende wezens en vastleggen van deze erkenning bij de behandeling
van octrooi-aangelegenheden.
Anteil sächsischer Forstleute an der Bewirtschaftung der elsasz~lotharingschen Forsten unter deutscher Herrschaft (1871-—1918). Prof. B e r n hard.
E r worden mcdedeelingen gedaan over het werk in Elzas-Lotharingen
door Saksische boschbouwers.
Mass erdin ienve rfa hren und Verfahren nach Stammklassen
gleicher
Masse. Prof. Dr. W . N e u b a u e r .
Schrijver vergelijkt zijn methode met die van G e h r h a r d t en werkt
met massatafels en modelbóomen. Met beide methoden worden goede re- (
sultaten verkregen doch N e u b a u e r
gebruikt zoo weinig mogelijk
modelboomen.
'
S.
Allgemeine

Forst-

und

Jagdzeitung.

Erfordert der gute Waldstandort
nährstoffreichen Boden ? von
R i c h a r d L a n g in München,
Inderdaad schijnt de groei bevorderende werking der bemesting op
onze cultuurplanten en de betere groei op goede gronden, ten opzichte
van een minder gunstigen groei op armere gronden, de juistheid van
bovenstaande opvatting aan te duiden.
Niet echter geldt deze opvatting in alle opzichten voor onze houtsoorten. Sehr, noemt verschillende voorbeelden. De voor den groei van
heide of sphagnum geschikte grond, is voor deze planten wel goed, doch
een slechte grond voor cultuurplanten. Het bosch heeft zijn hoofduitbrciding verkregen op mineraal cn klimatologisch minder goede gronden, Dc
wijze van vaststelling der levensbehoeften van de houtsoorten kan niet
overeenkomstig die der cultuurgewassen zijn.
De spar wordt in Zuid-Duitschland op de warmere kalkgrond op hoogeren leeftijd vatbaar voor wortelrot. O p de zeer voedingsrijke basaltgrond wordt, b.v. in de Oberpfalz, deze" houtsoort op jeugdigen leeftijd
aangetast door wortelrot.
Deze, in chemisch opzicht rijkere gronden zijn voor de spar te goed
en worden als slecht aangeduid.
O o k de Oostenrijksche den gedraagt zich ln verschillende warmtcgebieden uiteenloopend.
De houtsoorten, in 't algemeen de planten, zullen, voor zoover ze niet
de noordelijke verbreidingsgrens van het bosch bereikt hebben, op basischen grond het best groeien, terwijl ze aan de zuidelijke verbreidingsgrens op meer zuren, ärmeren grond gedijen zullen.
Zur natürlichen Verbreitung der Kiefer von Prof.
Hausrath,
Freiburg.
.
Sehr, heeft reeds jaren studie gemaakt, betreffende het voorkomen
der dennen en doet thans mededeeling, onder vermelding van de bronnen,
van het voorkomen der dennen tusschen 900—1400 in het Rijndal.
Onder Mededeelingen is een antwoord der Badische boschbeambten
opgenomen, over ,,Die Anfänge einer revolutionären Bewegung unter den
Badischen Forstunterbeamten."
Dr.
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S k o g e n.
N o . 5 (vervolg).
De Kultuticbosschen in Nicuw-Zeeland.
Het kaalslaan en afbranden van het terrein gaat in den regel vooraf
aan de nieuwe bebossching, maar op het zuidelijke eiland zag ik een
experiment met onderplanting met Lawson cypres, (Cham. lawsoniana)
die blijkbaar veel schaduw kan verdragen.
Het verwilderde met struiken begroeide terrein werd in 8 voets verband met Chamaecyparis beplant en het was de bedoeling drie jaar lang
het onkruid- om de boompjes weg te hakken, in de veronderstelling
dat de planten dan krachtig genoeg zouden zijn om door te groeien. Deze
aanplanting zag er veelbelovend uit.
De staatsbosschen worden op verdienstelijke wijze beheerd. Er wordt
nimmer zonder goed voorbereide proefnemingen bosch aangelegd.
Voor brandgevaar worden 20 en 40 m breede brandwegen uitgespaard,
soms tot 60 m breedte, terwijl op veel plaatsen schuren voor brandbluschgereedschap aanwezig zijn.
Men heeft in Nieuw-Zeeland een inventariesatie gemaakt van alle
grond die voor boschbouw bestemd moet worden en men heeft bevonden dat 2 millioen ha slechts met struiken en varens begroeid terrein,
daarvoor geschikt zijn.
Deze groote oppervlakten heeft men steeds beschouwd als ongeschikt
voor landbouw of veeteelt. Langzamerhand wordt dit land in bosch omgezet. In 1925 had men in een 10-jarige periode reeds 121 duizend ha
beplant. In 1931 reeds 124 duizend, waarvan 7 4 % op het noordelijke
eiland. De algemeene kosten heeft men thans veel lager kunnen houden
dan in den aanvang.
Wanneer men bedenkt dat op deze vrij goedkoope terreinen in 30 tot
40 jaar zwaar timmerhout kan groeien, dan begrijpt men dat deze boschaanleg een schitterende zaak wordt.
In de omgeving van de meren Rotorua en Taupa zijn talrijke maatschappijen opgericht die grond aankoopen en bosschen aanplanten. Reeds
in 1913 waren door deze maatschappijen tezamen 81 duizend ha bosch
geplant.
Tezamen met de staatsbosschen beslaat de beplante oppervlakte reeds
213 duizend ha, waarvan 9 0 % na 1921 is geplant.
O o k de boeren en andere grondbezitters zijn bezig bosschen aan te
leggen om te voorkomen dat er houtgebrek zal ontstaan, wanneer de oorspronkelijke natuurbosschen verdwenen zullen zijn.
B. S.
N o . 6.
Geroosferci hout, Ir. L. O . S v e d 1 u n d.
Een aan bitumen-arme brandstof met veel goede eigenschappen. In
Zweden gaat men voort houtafval tot bruikbare brandstof te maken. Er
is jaarlijks een houtafval van 10 milioen m 3 .
Een m a pinusbrandhout heeft met 25 % vochtgehalte de brandstofwaarde van 4.50 hl cokes; een m 3 piceabrandhout 4.25 hl cokes; een
m s berkenhout 5.85 hl cokes; een m 3 beukenhout 6.65 hl cokes.
•Cokes is geen ideale brandstof, omdat in den regel het aschgehalte
groot is. D e sintelresten en de zwaveldamp zijn dikwijls hinderlijk, ook
bij anthraciet. Gewone houtskool geeft in gewone vuurhaarden eveneens
moeilijkheden.
In de laatste jaren is een methode van droge destillatie van brandhout
uitgedacht, die men roosteren of half verkolen zou kunnen noemen. Dit
geroosterde hout bevat slechts 1 tot 1 M % asch; als brandstof is het
geschikt zoowel voor open, als voor gesloten vuurhaarden, maar in de
laatste natuurlijk het meest economisch, omdat deze brandstof vrijwel
zonder luchttoevoer kan verbranden. Als motorbrandstof in een generator
is het geroosterde hout niet te overtreffen en verre te verkiezen boven
houtskool.
Wanneer er sprake is van het maken van briketten van houtafval dan
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moet de roostering op den voorgrond staan, vooral als de grondstof uit
houtspanen en zaagsel bestaat.
De grondstof moet droog zijn voor het destillatie proces begint. Een
hl van deze briketten weegt 60 tot 70 kg. Voor het roosteren van hout
zijn geen groote of kostbare installaties noodig, maar de grondstof moet
niet veel kosten. Het geroosterde hout is te gebruiken in gewone kachels,
in kachels voor centrale verwarming en voor gasgeneratoren.
De afval uit onze bosschen» zegt de schrijver, kan arbeid verschaffen
en ons warmte en kracht geven, die tot nog toe grootendeels verloren
gaat.
B. S.

Quarterly

Journal

Forestry.

Vol. 27. N o . 4 (Oct.) 1933.
p. 259—263. Editorial { H i l e y , W . E . ) t
„Thinning".
S. geeft algemeene beschouwingen over het dunnen. Over het algemeen wordt te zwak gedund, Opstanden die vroeg sterk gedund zijn,
zullen op den duur het be^t tegen windgevaar bestand zijn, bovendien
zullen zij eerder en hoogere opbrengsten geven.
p. 264—280. A c k e r s,
C. P. „Arboricutturat impressions on the
Canadian and American Pacific Coasts."
A . beschrijft indrukwekkende bosschen van het Westen van NoordAmerika o.a. van Sequoia sempervirens en S. gigantea, Pseudotsuga,
Abies sp. met talrijke illustraties. W a t de schrijver zag brengt hem tot
de slotsom, dat de vraagstukken van groeivormen, typen, rassen, kruisingen (natuurlijke en kunstmatige) bij boomen voor boschbouw en tuinbouw nog veel en veelbelovend onderzoek vereischen.
p. 291—296. B u r t t - D a v y , J. „The british oaks".
Geeft een determinatietabel van Quercus robur, Q u . robur X sessiliflora, Q u . cerris en Q u . ilex. Behandelt in het kort nomenclatuur, verspreiding, elschen speciaal aan den grond van Q u . robur (The Pedunculata or „Common O a k " ) , Q u sessiliflora (The Sessile or „Durmast
O a k " ) en bastaarden van beiden.
v. VI.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 13 April 1934.
UITVOER

VAN

HOEPELS NAAR

DU1TSCHLAND.

De Kamer van Koophandel te Dordrecht heeft 'zich met een adres
gewend tot den minister van Economische Zaken. Daarin wijst zij op
den zwaren slag, dien de export van ongeschilde hoepels naar Duitschland
heeft getroffen door de alle perken te buiten gaande tariefsverhooging,
die krachtens verordening van 3 Maart j.1. met ingang van 9 Maart wordt
toegepast.
Een verhooging van inkomende rechten met 5 0 0 % van f120 tot f600
per wagon van 10.000kg doet het invoerrecht de waarde van het product
met f 100 overtreffen, waarmede tevens voldoende uitsluitsel is gegeven,
over de exportmogelijkheid van dit artikel naar Duitschland.
Een dergelijk exces als Duitschland zich hier heeft geoorloofd doet de
waarde van den regeeringssteun aan de hoepelmakersbedrijven, die toch
al twijfelachtig was, geheel te niet.
Daar het onder de huidige omstandigheden ook niet mogelijk is het in
Duitschland verloren afzetgebied elders terug te winnen, zal het dringend
noodzakelijk zijn de Duitsche regeering in deze tot reden te brengen.
D e Kamer verzoekt den minister dringend de in deze noodlge maatregelen te nemen.

