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Dit werk over de „Boschbedrijfsleer" wendt zich tot drie groepen, van lezers ; tot
de studenten in de boschbouwwetenschappen, tot de praktische boschbouwers en tot hen,
die verder van het vak af staan, maar zich door beroep of belangstelling met boschbouwkundige vraagstukken bezig houden. Het wil ons voorkomen, dat de studenten
1 het meeste voordeel uit het boek kunnen trekken1. De stof is zeer overzichtelijk behandeld en een groot aantal juist gekozen tabéllep moeteiï dienen om de gehuldigde opvattingen te bewijzen. Voor een groot deel maakt het boek den indruk van een dictaat,
d.w.z. 'een volledige doch beknopte systematisch goed geordende samenvatting van
alle onderdeel en die tot de bosch bedrijfsleer kunnen gerekend worden te behooren.
Het cgeheele werk is verdeeld in 5 deelen : I. Het boschbedrijf als onderdeel der
staatsbedrijven; II. De boschbouwkundige'Éedrijfseenheden ; III. De houtmarkt (Marktbeziehungen der Forstwirtschaft) ; IV. Ingrijpen van staatswege in het boschwezen >
V'. Boschbouwkundige opvatting van het bedrijf en bedrijfsdoeleri.
« W a t de strekking van het werk betreft, 200 keert het zich vooral tegen de „bodenreinertragslehre". Prof. K ö s t l e r verdedigt zijn opvatting, dat de,geldelijke resultaten
geen maatstaf kunnen zijn voor het beoordeelen van de resultaten van het boschbedrijf.
„Mit forstliche Wirtschaftsgesinnung nicht vereinbar sind Geldgier und mechanistisches
Denken" (bldz. 343). In algemeenen zin zegt sehr. (bldz. 243) : „Ein grosser Teil
der Schuld an Fehlentwickelungert liegt auch hier in der Zerstörung aller Bindungen
des Forstwesens durch den wirtschaftlichen Liberalismus zu Beginn der 19.'Jahrhunderts". En verder, op dezelfde bladzijde : „Auch in der Forstwirtschaft mag das Wort
„Blut und Boden" mit neuem Sinngehallt erfüllt werden."
En op bladzijde 266: „Es steht ausser Zweifel, dass für die Behandlung des Staats. waldes der Gesichtspunkt der höchsten Rentabilität auszuscheiden hat und durch das
Ziel der volkswirtschaftlichen Höchstleistung zu ersetzen ist. Der Auffassung von
Endces ist zugute zu halten, dass im 19. Jahrhundert die finanzielle Bedeutung der
Staatswaldungen im Rahmen des Staatshaushaltes eine sehr hohe war. Auch unter
diesem Gesichtspunkt würde vor die höchste Rentabilität das Ziel der höchsten Dauerrente zu setzen sein. Beide Wirtschaftszielsetzungen sind jedoch heute überholt"
Deze persoonlijke opvattingen weerspiegelen zich in de meeste hoofdstukken en geven
aan het werk een persoonlijk cachet, waardoor de objectiviteit soms wat in het gedrang schijnt te komen, b.v, waar sehr, zegt {bldz. 353) : „Da die Bodenreinertrègier
bald das forstliche Schrifttum beherschten, konnten sie einen Grossteil ihrer Gegner
mundtot machen". Het wil mij voorkomen, dat ook de tegenstanders van de Bodenreinertragslehre zich voldoende hebben doen hooren in den loop der tijde?!.
Ongeveer aan het einde van het boek betoogt sehr, dan, dat men eigenlijk 5 ver, schillende bedrijfsdoelstellingen van de afzonderlijke boschbedrijven kan onderscheiden, t. w.:
.
I.
Ertragshöchstleistung der standortsgemässen Holzarten.
II. Ertragshöchstleistung an ständortszulässigem Holzarten.
III. Höchste Gelderträge j e . ha unter Erhaltung oder Wiederinbürgerung der
standortsgemässen Holzarten (spec. voor particuliere bosschen).
IV. Deckung standortlich gegebener Bedarfe (Fabrieken, huisindustrie).
V. Höchstverzinsung eingesetzter Kapitalien (in gevallen waarbij werkelijk kapitaal
gebruikt wordt voor ontginningen enz.).
«
Laat men het persoonlijke van het boek even buiten beschouwing, dan constateert
men, dat het ook een schat van objectieve gegevens bevat, niet het minst in de met
groote zorg gekozen en samengestelde 138 tabellen. Op zeer vele vragen die de boschbedrijfsleer en de boschhuishoudkunde ons stellen, kunnen we in het werk van K ö s t l e r ,
vooral in de daarin voorkomende tabellen, het antwoord vinden. Hiervoor behooren
we dankbaar te zijn.
'
teWechel.
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i
Dit lijvige boekdeel leest men zoo maar niet ineens uit. Eerder zal men zich in de
verschillende hoofdstukken afzonderlijk verdiepen, al naar gelang er hiertoe aanleiding
bestaat. Zooals uit den titel al blijkt, is de nonvlindcr-calamiteit in Oost-Pruiseni van
1933—'37, vooral in de bekende Rominter hei, aanleiding geweest, dat een grootscheepsch onderzoek ter plaatse werd georganiseerd, waaraan hebbens medegewerkt
één bioloog, 19 jongere boschbouwambtenaren, 7 bedrijfsambtenaren, 10 studenten,
2 vrouwelijke technische assistenten en één stenotypiste; Zij hebben de bijdragen geleverd in den vorm van een aantal hoofdstukken, waaruit het omvangrijke geheel is
samengesteld. De eerste bladzijde is gewijd aan verschillende, met name genoemde
kameraden, die sneuvelden in den „Grossdeutschen Freiheitskampf", w.o. enkelen, die
bijdragen tot dit boek hebben geleverd. Vervolgens heeft Prof, E s c h e r i c h een
inleidend woord geschreven; hierop volgt het inhouds-overzicht, dat alleen 8 bldz. vult I
De verschillende hoofdstukken hebben; achtereenvolgens betrekking op de organisatie
van het groote werk (G. W e l l e n s . t e i n ) , de massale vermenigvuldiging van den
nonvlinder in het „Regierungsbezirk" Gumbinnen (H.u F i s c h e r), de ontwikkeling
van den nonvlinder in het vrije veld in verband met het klimaat en de voedselplant
(H. M o r s f ) , de nonvlinder op vroeg- en laat uitloopende fijnsparren (ML M i ts c h e r l i c h & W e l l e n s t e i n ) ; activiteit en vreterij van de nonvlinderrups in
de verschillende jaren van haar massaal optreden' (M o r s) ; de nonvlinder tijdens een
massale vermenigvuldiging ( M o r s ) ; over den „massenwechsel" van den nonvlinder
( W e 11 e n s t e i n) ; over de levenswijze van de tachine Parasetigena segregata in
de Rominter hei, alsmede enkele waarnemingen over sluipwespen (E. v. F i n c k f ) ;
over den „massenwechsel" van deze tachine (O. F. N i k l a s ) ; over de levenswijze
van deze tachine in verband met de biologische bestrijding van den nanvlinder (dez.) ;
over sluipwespen en nonvlinder in de Rominter hei (dezelfde) ; relaties tusschen de
vogelwereld en de nonvlinder tijdens de laatste gradatie (O. S t e i n f a t t ) ; bewaking van denj nonvlinder en prognose van zijn massale vermeerdering ( W e l l e n s t e i n ) ; onderzoekingen over den nonvlinder-prognose enz. ( M o r s ) ; vier jaren
bestrijding in Oostpruisen; ( W e J 1 e n s t e i n) ; ontwikkeling van de bestrijding per
vliegtuig (]. R e i e r) ; het kenbaar-maken van vliegvelden bij de boschbestuiving
( W e 11 e n s t e i ri) ; de invloed van de nonvlinderrupsenbestuiving op de insectenwereld ( N i k l a s ) ; de invloed van de bestuiving op de hoogere dieren en de plantenwereld ( S t e i n f a t t & W e l l e n s t e i n ) . Men' ziet, de inhoud is niet alleen zeer
omvangrijk, maar ook rijk gevarieerd, sommige der verschillende bijdragen vormen een
kleine monografie op zich zelf, enkele hebben zelfs als dissertatie dienst gedaan. Gelukkig wordt leder hoofdstuk afgesloten mêt een résumé, zoodat het mogelijk is, zich
spoedig te oriënteereni; ref. echter voelt het als een! groot gemis aan, dat er aan het
slot een samenvattend eind-résumé, een synthese van het geheel, ontbreekt; men kan
dus met één oogopslag een indruk krijgen van de voornaamste resultaten van het
kolossale werk, noch van de richtlijnen, die in de toekomst moeten worden gevolgd,
wil men een1 nonvlinder-catastrophe voorkomen resp. bestrijden. Het is geheel ondoenlijk,
over den inhoud der afzonderlijke hoofdstukken verder uit te wijden, dit zou te veel
plaatsruimte vereischcn. Op één punt echter.. dat ons bijzonder getroffen heeft, moge
ten slotte de aandacht worden' gevestigd. De bestrijding kwam practisch neer op de
toepassing van stuifmiddelen vanuit vliegmachines, men had daarbij de keuze tusschcn
dl-nitro-ortho-cresol-houdende contactvergiften en verschillende calcium-arsenaten, die als
maag vergif ten werken; Om bepaalde reden moest aan de laatstgenoemden de voorkeur
worden gegeven. Daar de nonvlinder-plaag bij Rominten vnl. heerschte in oude Piceaopstanden, moest vanwege den dichten groei een zware bestuiving worden toegediend
van ongeveer 100 kg/ha, terwijl in de ijlere Pinus-opstanden met de gebruikelijke hoeveelheid van 50 kg/ha kon worden volstaan. Hierbij is nu gebleken, dat de zware
bestuiving van een uiterst fatale uitwerking is op het geheele dierlijke leven van het
bosch. Vrijwel alle insecten .werden aedood, o.m. de nuttige rupsen-vliegen (Parasetigena), die tot de meest werkzame vijanden van de nonvlinder behooren. Erger nog:
ook de vogclfauna werd nagenoeg geheel uitgeroeid, en het is aandoenlijk te lezen,
hoe plotseling in het bestoven bosch alle vogelgeluiden waren verstomd, hoe alleen
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nog de hongerende jongen in nesten en nestkastjes om voedsel riepen, terwijl de oude
vogels reeds gestorven waren, of op het punt stonden aan As-vergiftiging dood te
gaan. Verder lijdt het wild er ernstig onder. Hierbij komt dan nog het groote nadeel,
dat het melkvee in nabij gelegen weiden ondervindt, wanneer het stuifmiddel er gedeeltelijk naar toe gedreven wordt. Koeien stierven aan As-vergiftiging, of hun melkproductie daalde sterk, wanneer zij minder dan de lethale dosis hadden binnen gekregen. Dergelijke feiten, hier zakelijk en onbevooroordeeld vastgelegd, geven te denken
en doen den wensch sterk naar voren1 komen, dat de chemische industrie er spoedig
in moge' slagen, nieuwe middelen te vinden, die minder gevaar opleveren voor andere
dierlijke organismen, speciaal voor gewervelde dieren.
Men mag natuurlijk niet uit het oog verliezen, dat deze inderdaad zeer ernstige nadeelen alleen ondervonden werden bij de zware bestuiving van 100 kg/ha. Bij de
„normale" bestuiving van 50 kg/ha doen deze nadeelen zich slechts in zqo geringe
mate voor, dat zij practisch verwaarloosd kunnen worden. En dit is een lichtpunt,
vooral voor hen, die uitsluitend met Pinus-bosschen te doen hebben.
R.

1

„Ruilverkaveling
en Nafuurschoon".
Verslag, der
voordrachten gehouden in de vergadering der contactcommissie op 16 Februari, 1943 te Utrecht. Uitgave
van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapbescherming.

Onder bovenstaanden titel heeft de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming de voordrachten in druk doen verschijnen, die op 16 Februari 1943 te
Utrecht voor een talrijk publiek werden gehouden.
Het verslag begint met een openingswoord door den voorzitter Mr P. G. v a n
T i e n h ó v e n , waarin op het groote belang van een uitwisseling, van gedachten
tusschen -natuurbeschermers en landbouwkundigen wordt gewezen. Hierop volgt als
eerste der vier voordrachten de inleiding door den directeur van den Cultuurtechnischen
Dienst te Utrecht over: De landbouwkundige
befeekenis van ruilverkaveling.
Hierin
geeft Ir F. P. M e s u een oVerzicht van de nadeelen, die aan een slechte verkaveling
zijn verbonden en de gevolgen, die hieruit voor de bedrijven voortvloeien. Achtereenvolgens worden besproken de verspreide ligging der perceelen, de onregelmatige vorm
en de te geringe oppervlakte der afzonderlijke stukken grond, de slechte afwatering, de
moeilijkheden verbonden aan drainage, het tekort aan goede wegen, de ongelijkheid van
den bodem en de invloed van zout water. Voorts wordt een overzicht gegeven van
de voordeelen van ruilverkaveling, waarna in het kort de omstandigheden volgen, die
belemmerend werken op het tot stand komen van een ruilverkaveling. Hierna volgt
een bespreking der verbeteringen, die in den loop der jaren de wetgeving op dit gebied
heeft ondergaan en vervolgens worden naar de mate van ingrijpen in den bestaanden
toestand drie vormen van ruilverkaveling onderscheiden, de conservatieve, de gematigde
en de radicale methode. Tot slot wordt de door ruilverkaveling mogelijke oogstvermeerdering aangegeven, teneinde de groote beteekenis van ruilverkaveling duidelijk te
maken.
*
Als tweeder inleider bespreekt Ir G. A. O v e r dij k i n k , houtvester bij het §taats~
boschbeheer te Utrecht: Het werk van hei Staatsboschbeheer
in het belang van de
landschappelijke
verzorging en het behoud van natuurmonumenten bij
ruilverkaveling.
De inleider begint met èr den nadruk op te leggen, dat bij ruilverkaveling wijziging
van het landschapsbeeld bijna altijd tot het onvermijdelijke behoort en gaat daarna
over tot omschrijving der taak van het Staatsboschbeheer bij de landschappelijke verzorging en het behoud van natuurmonumenten, die hestaat in het scheppen van de
voorwaarden voor het ontstaan van een schoon landschap. Duidelijk wordt dan het werk
van de commissie Weevers besproken en een aantal mogelijkheden óm een goede landschappelijke verzorging van het terrein te verzekeren worden aan een nadere beschouwing onderworpen. Na het overzicht der werkzaamheden van het Staatsboschbeheer op
dit gebied volgt de behandeling van cenige bezwaren van algemeenen aard. De middelen worden aangegeven om deze bezwaren door overleg minder voelbaar te maken.
^De voordracht van den derden spreker, den heer J. }. G o r t e r , hoofd van den
kadastralen ruilverkavelingsdienst, handelt over: De mogelijkheid om bij ruilverkaveling
wenschen van natuurbeschermingszijde
in de praktijk fe verwezenlijken. Om tot een
hetere behartiging der vaak tegenstrijdige belangen te kómen, wordt aangedrongen op
zoo nauw mogelijke samenwerking tusschen landbouwkundigen, cultuurtechnici, stedebouwkundigen, sociaal-geografen en deskundigen op het gebied der landschapsverzorging
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en natuurbescherming in een zoo vroeg mogelijk stadium. De aandacht wordt «nog
eens gevestigd op het groote belang van een aanvulling van het programma van enkele
studierichtingen aan de Landbouwhoogeschool met een aantal vakken, die niet alleen van
groote waarde zijn voor den landschapsarchitect, maar evenzeer voor den cultuurtechnicus. Aan het eind van de inleiding wordt de moeilijkheid besproken van het in
stand houden van natuurschoon, wanneer de finantieele middelen daarvoor niet toereikend zijn. In dat geval dient men naar de meening van den spreker een oplossig te
vinden zonder dat de grootere lasten op de eigenaars worder verhaald.
De laatste der inleidingen is v^n den heer J. W , V e r d e n i u s , stedebouwkundig
architect te Hattum, die de betegkenis der verkaveling in het landschap en in verband
daarmee die der ruilverkaveling schetst. Hij geeft eerst een kort overzicht der oude
verkavel in gsvormen, esch, heerd en polderverkaveling en bespreekt daarna den invloed,
di^ daarop in den loop der tijden door den mecsch werd uitgeoefend. De spreker geeft
als zijn meening te kermen, dat om redenen van landschappelijken of cultuurhistorischen
aard ruilverkaveling moet kunnen worden tegengegaan, maar dat evenzeer ruilverkaveling verplicht moet worden gesteld, wanneer het algemeen belang dit vereischt. Hij
concludeert uit zijn beschouwingen, dat er bepaalde gronden^ zijn, waarop ruilverkaveling
moet worden toegepast en andere, die van ruilverkaveling moeten worden uitgesloten;
dat samenvoeging van kleine perceelen op grooter schaal zal dienen plaats te vinden ;
dat een ruilverkavelingsplan alleen in overleg met den ontwerper van het uitbreidingsplan tot stand mag komen: dat in de „Centrale Commissie" zitting moeten nemen de
Inspecteur van de Volkshuisvesting, de leider van het streekplan en de ontwerper van
het uitbreidingsplan, terwijl voorts een landschapsdeskundige bij iedere belangrijke ruilverkaveling van den beginne af aan zijn medewerking zal moeten verleenen. Het verslag besluit met een overzicht van de discussies, waaraan door vele der aanwezigen werd deelgenomen.
Aan degenen, die zich op de hoogte willen stellen omtrent het onderwerp Ruil'
verkaveling en Natuurschoon kan deze publicatie worden aanbevolen.
\
H. O t t o .
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