Boekbesprekingen

Haaften, J. L. van. Das Rehwild in verschïedenen
Standorten der Niederlande und Slowenien. Inst.
Toegep. Biol. Ond. Natuur, nr. 76, 1968.
1 n bovengenoemde studie zoekt Van Haaften naar
een correlatie tussen biotoop en bepaalde morfologische eigenschappen van het reewild, terwij! hij zich
als tweede doel stelt de bestaande methoden voor
waardering van 'het terrein waarin het ree voorkomt,
uitte breiden en daardoor voor Nederlandse reewildgebieden bruikbaar te maken.
Na de literatuur over de invloed van de biotoop, de
factoren bodem, voedsel, klimaat, ziekten en roofdieren te hebben besproken en te hebben vermeld dat
een tweede groep van factoren, welke niet aan de biotoop gebonden zijn, als geslachtsverhouding, afschot,
voedering en erfelijke aanleg, niet direct in deze studie zullen worden behandeld omdat ze door de mens
min of meer kunnen worden beïnvloed, gaat hij over
tot een beschrijving van de terreinen waarin waarnemingen zijn gedaan. Dit waren ervoor Nederland
vier rn de vrije wildbaan en twee in meer geïsoleerd
gelegen gebieden (Ameland en Hoge Veluwe) en voor
Joegoslavië twee in Zuid-Sloverïië. Deze beschrijving
omvat een vermelding van de begroeiing, een bodemanalyse met pH, humus, P 2 0 5 , K 2 0 en MgO-gehalte
enerzijds en een verzamelen van gegevens over aantallen, gewei kwaliteit, gewicht en gezondheidstoestand van het voorkomende reewild, anderzijds. Een
belangrijke factor is ook'de wilddichtheid per 100 ha,
al dan niet alleen op de oppervlaktedekking betrekking hebbend. De vraag naar de toelaatbare dichtheid
is in Duitsland behandeld door ückermann en hij
komt daarbij tot een bepaalde terreinwaarde, afhankelijk van begrenzing aan bouw- en graslanden, oppervlakten Wiïdweide, houtsoortenverdeling, bodem en
bodemftora, uitgedrukt in cijfers van 0-100. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen biologisch toelaatbare
dichtheid en economisch toelaatbare dichtheid.
Van Haaften wil deze waardering, terecht, modificeren en uitbreiden met de factoren: aandeel dekking,
pH waarde van de grond, het veel of weinig voorkomen van leverbot en het eventueel voorkomen van
andere wildsoorten als roodwild en damwild. Hij komt
daarbij tot een biologisch toelaatbare reewild dichtheid van 0-12 stuks per 100 ha dekking in het be64

trokken terrein bij resp. een terreinwaardering van 0
(totaal ongeschikt) tot 100 punten (alle factoren optimaal), met verschillende trappen daartussen.
Van Haaften komt tot de volgende conclusies:
1 Er bestaat een 'hoge correlatie tussen pH van de
grond en waarde van de reegeweien van meer dan
70 punten, met dien verstande: hoge pH = hoge
waarde.
2 Een toename van de wilddichtheid heeft een negatieve Invloed op de kwaliteit van het reewild.
3 Deze toename is afhankelijk van de bodem en
dus voödselplantengroei, de oppervlakte dekking, het
voorkomen van ziekten en het voorkomen van roofwild.
4 Het hoogste geweigewicht en -volume wordt bereikt op zes- tot zevenjarige leeftijd.
M.i. zeer terecht, concludeert hij ook dat naast de
bodem, de dekking van grote waarde is. Dit geldt
voor het reewild, dat beslist geen cultuurvlteder is,
maar in even grote of nog grotere mate voor andere
wildsoorten. Rust is een der belangrijkste factoren
in de natuur.
Door de grote correlatie tussen biotoop en geweikwaliteit kan door selectief afschot alleen, deze kwaliteit niet verhoogd worden, hetgeen niet wil zeggen
dat dit afschot geheel moet worden nagelaten. Alleen
al niet om de stand gezond te houden. Een niet (te)
dichte stand bevordert de gezondheidstoestand, vermindert de schade en levert voor de jacht waardevoller trofeeën op.
Alles bij elkaar genomen zal men geneigd zijn te
zeggen na het lezen van deze studie: dat is alles wel
logisch en vanzelfsprekend, dat weet ik al wel. Het
nut van een dergelijk onderzoek ligt echter m.i. toch
juist in het waarnemen, constateren en optekenen
van al deze zgn. al bekende feiten. Aan de andere
kant moet men oppassen de waarde en conclusies
van zo een, toch beperkte, studie, een te algemene
en overal geldende waarde te geven.
Resumerend: Een nuttige en interessante publikatie.
Men mag hopen dat de schrijver in de toekomst nog
meer van zich zal laten horen.
J. van Florenstein Mulder

Goor, C. P. van, K. R. van Lynden en H. A. van der
Meiden resp. vertegenwoordigende het Bosbouwproefstation en de Stichtingen Bodemkartering en
Industriehout. Houtsoorten voor nieuwe bossen in
Nederland.
Arnhem, Kon. Ned. Heidemaatschappij, 1969. 115blz.
Wij zijn niet rouwig om het in rouwkleed voor ons
liggende keurige boekje. De inhoud is vrij wat fleuriger en alleszins de moeite waard om kennis van te
nemen en niet alleen voor de minder met de bosbouw
bekende personen en instellingen. Primair geeft het
boekje (weinig meer dan 100 bladzijden) steun voor
de houtsoortenkeuze bij de allerwege nu gepropageerde uitbreiding van ons bosareaal, waarbij we
hopen dat er méér terugkomt voor de velerlei verliezen van alle dag. Het gaat dan ook vooral om de
eerste bebossing van de verschillende typen grond
in ons land.
De indeling van de stof fs uitermate overzichtelijk
gesteld. Allereerst een vogelvlucht over de inhoud,
waar we de te behandelen groeiplaatsen zien geetaleerd, die daarna uitvoeriger worden besproken.
Dan de opsomming van de hanteerbare houtsoorten,
die dan later stuk voor stuk worgden behandeld met
vele wit-zwarte illustraties, maar bovendien met bijzonder fraaie kleurenfoto's, waarbij geen enkele van
de zeventien in eerste instantie behandelde soorten
werd overgeslagen en 'bijna alle over de gehele bladzijde genomen, waardoor het hoge volwassen bosbeeld zo uitmuntend tot zijn recht komt. Dit is wel iets
om speciaal de aandacht op te vestigen, daar dit in
onze bosbouwliteratuur gerust als uniek is te vermelden. Een speciaal woord van hulde aan het adres
van de fotograaf van de Bosbouwproefstation
J. B. W. Weg is dan ook wel op zijn plaats. Daarna
komt dan de behandeling van de houtsoortenkeuze
voor de zeven vermelde grondsoorten met de zo
nodige onderverdeling. En ook hier wordt ons een
kleurrijke verrassing bereid in de vorm van een buitengewoon illustratief overzicht van al het behandelde
in dit derde onderdeel, waarbij we in één oogopslag
voor bepaalde omstandigheden weten waar we aan
toe zijn. Natuurlijk moet men dan wel nader de voorafgaande tekst behoorlijk in zich opnemen met zeker
ook de enkele bladzijden "algemene opmerkingen".
Na deze jubel zeer weinig kritiek. De grondindeling
is eenvoudig gehouden en begrijpelijk voor iedereen.
De houtsoorten werden duidelijk beschreven met hun
speciale eigenschappen, de terreineisen, de rassenkeuze, de vereiste grondbewerking, de onkruidbestrijding, aard van het te planten plantsoen en de
dichtheid van planten; dat alles is secuur en grondig
nagegaan. Ook over de kosten en opbrengsten
wordt kort iets gezegd. De nagestreefde beknoptheid
gepaard aan helderheid kan door iets te veel te willen zeggen worden verstoord, maar toch mis ik een
kleinigheid. Er wordt namelijk nogal eens verwezen

naar het noodzakelijke van een advies in te winnen
of de literatuur te raadplegen; ook daarvoor had ik
wel enkele korte aanwijzingen willen aantreffen. Niet
iedereen weet de beste weg, die men nu veelal eerst
moeizaam moet zoeken.
Nog een kleinigheid valt mij op. In onze vereniging
hebben wij voorheen een glorieus gewonnen strijd
gestreden over de schrijfwijze van groveden, in één
woord aan elkaar. Waarom daar nu van afgeweken?
Wil men nu ook de Nederlandse namen wisselen zoals
in de Latijnse namen steeds weer wordt gewroet?
Wat dat betreft zijn we wel gebonden aan internationale beslissingen al staan die ons niet altijd aan.
Silvestris werd lang met een y geschreven, toen ineens met een i en nu weer met een y. Van gekkigheid
weet men vaak niet wat men doet. Een wijziging bijvoorbeeld waar de bosbouwers maar schoorvoetend
aan zullen toegeven is de benaming van de Corsicaanse den, die nu al sedert enige jaren P/nus nigra
var. maritima schijnt te moeten heten. Deze benaming hadden we dan nu ook in dit boekje moeten aantreffen. Velen van ons weten niets van deze wijziging;
ik hoorde het pas kort geleden op het Bosbouwproefstation. De berichtgeving omtrent dergelijke
spellingen laat trouwens ook veel te wensen over.
Hoe dan ook, alle bosbouwers en bos-geïnteresseerden dienen dit boek te bezitten. Het is goed.
F. W. Burger

Schimitschek, E. Grundzüge der Waldhygiene.
Hamburg, enz., Parey, 1969. 167 blz., afbn., 24
tab. Prijs ƒ37,45.
De ondertitel van dit werk luidt: "Wege zur ökologischen Regelung. Ein Leitfaden". De schrijver geeft
een boeiende en uitgebreide verhandeling over de
zgn. "Befallsbereitschaft" van bomen en bossen. Een
begrip dat na enkele regels lezen onmiddellijk duidelijk wordt en waarvoor we onze oosterburen benijden.
Zij maken een woord dat meteen een duidelijk begrip
heeft en wij zitten met de moeilijkheid van de vertaling. Predispositie is een term die nog het meest in
aanmerking zou komen, maar deze dekt het begrip
"Befaflsbereitschaft" niet volledig. De predispositie
van een plant houdt in hoofdzaak verband met de
inwendige eigenschappen van de plant, terwijl de
"Befallsbereitschaft" ook nog door invloeden van
buiten de plant wordt bepaald.
De schrijver definieert de "Befallsbereitschaft" als
een toestand van een plant, waarbij deze onder bepaalde omstandigheden op dezelfde groeiplaats voor
bepaalde insekten (dit kunnen even goed schimmels
zijn; eigen opmerking) een optimale voedingsbodem
biedt. De genetische eigenschappen zijn van grote
betekenis, maar even zo belangrijk zijn de factoren
van klimaat, bodem en menselijke invloed.
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Bij de veredeling is dit algemeen bekend, zij het dan
dat bij ons bet zwaartepunt ligt op de resistentie van
rassen tegen schimmelziekten. De schrijver geeft
enkele voorbeelden dat de predispositie tussen
rassen en soorten voor insektenaantastingen ook varieert.
Uiteraard wordt het grootste deel van het boek gewijd aan de niet natuurlijke oorzaken of wel de menselijke invloed van de "Befallsbereitschaft". De schrijver toont aan dat een achteruitgang in de conditie
van een boom of een bos bijna altijd het begin vormt
van een parasitaire aantasting, al zijn er enkele
duidelijke uitzonderingen. En met deze uitzonderingen
weet de schrijver niet direct raad. De aantasting van
Pinus strobus door Peridermium strobi bijvoorbeeld
wordt afgedaan met de verklaring dat dit een gevolg
is van de introduktie van de betreffende boomsoort
door de mens in Europa. Van enige fysiologische
oorzaak is in dit geval geen sprake. Het is jammer
dat het aspect van primaire en secundaire aantastingen niet wordt uitgewerkt. De schrijver is bosbouwentomoloog en geen ecoloog, met het gevolg dat de
wijze, waarop de ecologie in het probleem van de
boshygiëne wordt betrokken niet altijd even juist is.
De argumentatie van de betekenis van monoculturen
voor de "Befallsbereitschaft" is bepaald zwak. Maar
hiertegenover staat de uitnemende behandeling van
de samenhang tussen de fysiologische verzwakking
van'boom en bos enerzijds en de toename van de
aantasting door parasieten anderzijds. Alleen hierom
al wordt het boek van Schimitschek aan alle bosbouwers ter lezing aanbevolen.
C. P. van Goor

Forest fertiiization (Walddüngung).
Proc. Vth colloquium International Potash Institute,
Jvvaskyla (Finland), 1967. 379 b!z.
Op de eerste zitting kwamen algemene vraagstukken betreffende bemesting van bossen ter sprake.
In Zweden is de meest rendabele bemesting gebleken het toedienen van N aan in'krachtige groei verkerende bossen van middelbare leeftijd, hoog gelegen
en op goede, maagdelijke gronden (geen veengronden). Zij liggen voornamelijk in Centraal Zweden;
300.000 ha worden in een omloopstijd van vijf jaar
bemest, waarbij elk jaar 60.000 ha uit de lucht 5.000
ton urea toegediend krijgt. Produktievermeerdering
15%, kosten 2 miljoen dollar. In het hoge noorden is
op schrale, droge en humusarme gronden N ook de
beperkende factor gebleken, waardoor de groei stagneert (Hagner).
In Noorwegen begint op grond van jarenlang onderzoek bemesting met N op gang te komen: op minerale
gronden met N, op veengronden moet daaraan vooral
P en ook K worden toegevoegd (Jerven).
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In Finland werden in 1967 ongeveer 100.000 ha bos-1
sen bemest. Het grootste deel ligt op veengrond en
ontvangt vooral P en K; de bossen op minerale gronden hebben vooral behoefte aan N (Salonen).
De omstandigheden in de rest van Europa liggen
blijkbaar anders dan in de Skandinavische landen
met hun grotendeels maagdelijke bossen in een koud
klimaat. In Duitsland werden met bemesting de hoogste aanwasresultaten bereikt op gronden, waarvroe^
ger roofbouw was gepleegd (met lupine + P, K, Ca).
Een groot deel van de bossen van Midden-Europa
lijdt onder de naweeën van roofbouw (winning van
strooisel en heideplaggen, kaalkap, beweiding enz.),
ook al werd deze meer dan een eeuw geleden bedreven. Het leidde tot humusverarming en daarmede
ook tot een verarming aan beschikbare voedingsstoffen (Wittich).
In de tweede zitting werden methoden ter vaststelling van de bemestingsbehoefte behandeld.
De enige methode die betrouwbaar is, is de veld- •
proef, die echter tijdrovend, omslachtig en kostbaar
is. Blad-analyses blijken slechts in beperkte mate
aanwijzingen te kunnen geven. De methoden van
grondanalyse, die in de landbouw worden gebruikt,
geven onvoldoende correlatie met de bemestingsbehoeften van bosbestanden. Verschillende oorzaken
hiervoor komen durdelijk naar voren. Bij de diep
wortelende houtgewassen vormt de monstername
direct al een probleem. Volgens Jansson hebben oude
bossen zelf een grote reserve aan P en K opgebouwd,
hetgeen de verklaring zou kunnen zijn, dat de meeste
Zweedse bossen met een laag P en K gehalte toch
alleen maar op N bemesting reageren (hoge leeftijd
van bossen versus eenjarige landbouwgewassen).
Een andere 'belangrijke factor wordt door O'Ha ra
belicht, die erop wijst, dat in Ierland en in andere
kuststreken twee tot vijf maal zoveel K, Ca, Mg, Na
door bossen wordt opgevangen uit de regen en
aerosol in de lucht, dan op het omliggende bouwland.
Bossen kunnen in kustlanden voor een groot deel in
hun behoefte aan K en Mg uit de van de zee aangevoerde lucht voorzien (hieraan zou nog B kunnen
worden toegevoegd, zoals onlangs in Chili is gebleken).
Van Goor geeft uit ons land weer een andere reden
voor discrepantie tussen bodemanalyse en bemestingsbehoefte. Een voorafgaand onderzoek over
fosfaatcijfers in de grond en de stand van de iariks
had een gemiddelde produktievermeerdering van
30% doen verwachten als gevolg van P bemesting,
doch in de praktijk bleek op enige duizenden hectaren slechts 20% dezer gronden wiskundig betrouwbaar positief te reageren. In dit geval werd het afwijkende resultaat toegeschreven aan de interactie van
Cu. Fosfaat versterkt het kopergebrek en vele dezer
gronden hebben nauwelijks voldoende koper.
In de derde zitting kwam bemesting van kwekerijen
aan de orde. In Engeland wordt het gebruik van lang-

zaam werkende meststoffen geprefereerd (Benzian).
In Finland wordt turfmolm, waaraan N/P/K/Ca/Mg
en enig B en Cu zijn toegevoegd, als de ideale voedingsbodem voor boomkwekerijen beschouwd
(Puustjarvi).
De in de vierde zitting behandelde resultaten van
uitgevoerde bemestingen sluiten hierbij aan. In Denemarken was het verwachte resultaat van K bemesting
slechts gering; dit veroorzaakte Mg gebrek (Holstener-Jörgensen). In oostelijk Noord-Amerika wordt
K gebrék versterkt door enig Mg tekort (Stone). Verder bleek daar bij een onderzoek over verband tussen het K/Mg gebrek en grondsoort, dat deze tekorten zonder enige uitzondering samenhangen met voorafgaand rigoureus grondgebruik. Kaalkap, beweiding,
zwaar branden in de afgelopen twee eeuwen, met als
gevolg humusverarming en soms verstuiving, bleek
in alle gevallen de oorzaak van deze bodemarmoede
te zijn.
In de vijfde zitting kwam de invloed van bemesting
op ziekten en plagen ter sprake. Evenwichtig bemeste bomen worden in het algemeen minder door
insekten aangetast, doch schimmelziekten worden
veelal door overmatige N bemesting bevorderd.
D. Tollenaar t

Bosbouwpraktijkschool
Cursusprogramma 1970
1 5/1-16/1 2-weekse cursus gebruik en onderhoud
van motorzagen en bosmaaiers.
2 19/1-23/1 1-weekse cursus onderhoud gereedschap.
3 26/1-30/1 1-weekse Idem.
4 2/2-13/2 2-weekse cursus rationalisatie van de
arbeid in de bosbouw.
5 16/2-27/2 2-weekse cursus gebruik en onderhoud
van motorzagen en bosmaaiers.
6 2/3-6/3 1-weekse cursus chemische bestrijding
van onkruid en opslag (leerlingenstelsel, groep 1969).
7 9/3-13/3 1-weekse idem.
8 16/3-20/3 1-weekse idem.
9 31/3-2/4 3-daagse cursus idem (voor leidinggevend personeel).
10 6/4-17/4 2-weekse cursus algemene bosbouwkunde.
10a 6/4-17/4 2-weékse cursus gebruik en onderhoud met kleine trekkers en aanbouwwerktuigen
(leerlingenstelsel, groep 1969).
11 20/4-1/5 2-weekse cursus gebruik en onderhoud van motorzagen en bosmaaiers.
11a 20/4-24/4 1-weekse cursus snoeien van laanbomen.
12 11/5-12/6 5-weekse cursus voor leerlingen van
de Hogere en Middelbare Bosbouwien Cultuurtechnische School; ook aanbevolen voor studenten van de
Landbouwhogeschool.
12a 19/5-22/5 4-daagse cursus voor leerlingen van
de Lagere Agrarische School Horst'.
12b 25/5-5/6 2-weekse cursus aanleg en het onderhoud van landschappelijke beplantingen (leerlingenstelsel, groep 1968).
12c 8/6-12/6 1-weekse cursus onderhoud van grasvelden.
13 15/6-26/6 2-weekse cursus voor leerlingen van
de Hogere Tuinbouwschool Boskoop.
Het programma voor de tweede helft van 1970 zal
nog nader worden bekend gemaakt. Hierin worden
opgenomen de volgende cursussen:
2-weekse cursus gebruik en onderhoud van motorzagen en bosmaaiers.
2-weekse cursus algemene bosbouwkunde.
2-weekse cursus gebruik en onderhoud van kleine
trekkers en aanbouwwerktuigen.
1-weekse cursus onderhoud van grasvelden.
2-weekse cursus aanleg en het onderhoud van landschappelijke beplantingen.
1-weekse cursus snoeien van laanbomen.
1-weekse cursus onderhoud gereedschap
terwijl bij gebleken belangstelling nog andere cursussen aan het programma kunnen worden toegevoegd.
De directeur
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Uitgaven van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
Deze zijn te verkrijgen door gireren van de hierna te vermelden bedragen verhoogd
met ƒ 1.— porto- en administratiekosten voor elke zending op de postrekening van
de Penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, kantoor
Arnhem, nr. 90 84 88, met vermelding va'n het verlangde, waarbij kan worden volstaan met de aanduiding hierna tussen aanhalingstekens gesteld.

1. "Documentatie eerste 30 jaargangen" van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift (gerubriceerd en
volgens schrijvers; 190 bladzijden)
ƒ 2,50
2. "De Bosbouw in Nederland", een geïllustreerd
oriënterend overzicht (50 bladzijden)
ƒ 1,00
3. "Opbrengsttabellen voor de groveden" in Nederland (1950)
ƒ1.00
4. "Nederlandse bosinsecten", determinatie-tabel
volgens teweeggebrachte beschadigingen enz; bestrijdingsmogelijkheden
ƒ1,00
5. "A. J. van Schermbeek" en zijn werk in het vroegere rentambt "Breda" (een deel bosgeschiedenis
van de Baronie van Breda) door J. H. Jager Gerlings, 1953 (40 bladzijden)
ƒ 1,00
6. "De Japanse lariks" (teelt, groei, verpleging enz.
door elf medewerkers belicht; 70 bladzijden)
Studiekring 1954
ƒ1,50
7. "Douglasdagen" 1954 (Studiekring, 80 bladzijden)
ƒ1,50
8. "De Veredeling in de bosbouw" in Nederland 1954
(Studiekring, 60 bladzijden)
*
ƒ1,50
9. "Het reeënvraagstuk" i960
ƒ1,00
10. "Minutentabellen 1960" voor het vellingswerk van
groveden en Japanse lariks
ƒ 1,00

11. "Minutentabellen 1962" voor het vellingswerk
van douglas
ƒ 1.00
12. "Minutentabellen 1964 I" voor het vellingswerk .
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse
den en fijnspar
ƒ 1,00
13. "Bosbouw In Nederland" (Duitse uitgave) ƒ 2,50
"Richtlijnen voor de bedrijfsregeling van bosbezit in
Nederland'. Met van ringband-(multo-)perforatie voorziene bijlagen, waaronder opbrengsttabellen der voornaamste Nederlandse produktlehoutsoorten. Bestellen
door overschrijving van ƒ 6,00 op postrekening van de
"Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters", kantoor te Wageningen, nr. 90 41 61, onder vermelding
van "Richtlijnen".
De opbrengsttabellen zijn, voor wie de uitgave reeds
eerder aanschafte zonder deze tabellen, ook afzonderlijk door overschrijving van ƒ 1,50 op vorenvermelde
postrekening, onder aanduiding "Opbrengsttabellen".
N.B. De ringband is verkrijgbaar bij uw boekhandelaar, uitgave Esveha v.h. Ph. Simons en Co. N.V.,
Den Haag, Rijswijkseweg 512.

