Bosbouwnieuws uit het buitenland
(Onder deze titel zullen van tijd tot tijd interessan
te onderwerpen op bosbouwkundig gebied uit verschillende landen aan de orde gesteld worden.)

Finland
Kassen van dubbelwandige folie voor de boomkwekerij

(Ontleend aan een nieuwsbulletin van USI-Europe
N.V.)
De Finse stichting voor boomkwekerij werkt voor
de herbebossing van die delen van Finland, waar
teveel bomen gekapt werden.
Voorheen werd voor het kweken van plantsoen gebruik gemaakt van kassen bespannen met een enkelwandige polyethyleen folielaag. Thans werkt men
veel met dubbelwandige kassen, waarvan de buitenlaag bestaat uit ethyleen vinylacetaat folie en de
binnenlaag uit een polyethyleen folie. De buitenlaag
heeft een grotere bestendigheid tegen zonlicht, een
langere levensduur, een betere plooibaarheid en
minder neiging tot bros worden bij lage temperaturen. Hierdoor zijn de opbouw en eventuele verplaatsing, juist onder de vaak koude Finse klimaatsomstandigheden, zeer vergemakkelijkt. Door de dubbelwandigheid worden de kassen goed van de buitenlucht geïsoleerd, de temperatuurschommelingen
beter opgevangen en de vochtigheid constant gehouden. De buitenlaag zorgt bovendien voor een
Juiste verstrooiing van het zonlicht.

Met ethyleen vinylacetaat folie bespannen geprefabriceerde
kassen op een boomkwekerij in Finland.
Foto: USI-Europe N.V.

De kassen, die geleverd worden in breedten van 71/2,
10, 12 en 16 m en diverse hoogten, worden geheel geprefabriceerd en als harmonica's opgevouwen afgeleverd. De ethyleen vinylacetaat folie kost in Finland
ca. V7 v a n de prijs van glas, terwijl de kosten voor
constructie veel geringer zijn bij het gebruik van folie
en de opbouwtijd korter is. De kassen van folie zijn
bovendien gemakkelijk verplaatsbaar.

Verenigde Staten
Stekken van de boom van Hippocrates

(Ontleend aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, augustus 1968; mededeling ingezonden
door Th. J. C. Oudemans, arts te Voorthuizen)
Op de jaarlijkse Convention van de American medical Association te San Francisco, in juni van dit
jaar, waren stekjes te krijgen van de boom van Hippocrates, van het eiland Cos. De boom zelf is naar
men zegt 2500 jaar oud en heeft een omtrek bereikt
van 46 voet. De stekjes waren gekweekt in een proefstation van de Universiteit van Californië. Ze werden op de jaarvergadering verkocht voor $ 10. De
opbrengst komt ten goede aan een medisch studiecentrum voor internationale bijeenkomsten. William
C. Gibson, MD, van de Universiteit van Brits Columbia te Vancouver, die de verkoop van de stekken
ten behoeve van de International Hippocrates Foundation heeft geleid, verklaarde dat praktisch alles op
het eiland Cos eens in de paar eeuwen door aardbevingen verloren is gegaan. De boom echter is blijven groeien, "just as scientific medicine has kept
growing". (J. Amer. med. Ass., 1 juli bl. 10).
Het is de redactie overigens niet bekend om welke
boomsoort het hier gaat. Is dit bekend bij iemand
van onze lezers?
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West-Duits land
Waardebepaling van stadsbomen

(Ontleend aan das Gartenamt, januari 1969)
Ook in West-Duitsland blijken de stedelijke plantsoenendiensten zorgen te hebben over de grote schade die wordt geleden door het verloren gaan van
oude stadsbomen. Vooral het verkeer eist hierbij
een zware tol, hetzij indirect doorwegverbredingen,
aanleggen van parkeerplaatsen e.d., hetzij direct
door talrijke gevallen van aanrijdingsschade. Het
blijkt dat bij een aantal grote steden verschillende
methoden bestaan van berekening van verliezen
en vervangingswaarden. Men kan niet volstaan met
het berekenen van de herplantkosten van een jonge
boom, maar zal ook de waarde van de verloren
gegene oude boom tot uitdrukking moeten brengen, die zeker in steden bepaald meer is dan alleen
een houtwaarde. Das Gartenamt geeft nu een overzicht van twee methoden van berekening. De methode Maurer-Hoffmann gaat uit van een basiswaarde,
afhankelijk van de stamdiameter, een soortwaarde,
afhankelijk van de boomsoort, een standplaatswaarde, afhankelijk van de opvallendheid van de boom,
een toestandswaarde, afhankelijk van de gezondheid en een indexwaarde, afhankelijk van de bebouwingsdichtheid. Al deze waarden worden in
schaalgetallen uitgedrukt en leveren na vermenigvuldiging met elkaar de waarde van een boom in .. . •
DM. De Zwitserse methode gaat uit van een soortwaarde, een indexwaarde, afhankelijk van de
stamomvang, een toestandswaarde, afhankelijk van
gezondheid en opvallendheid en een standplaats- -„.
waarde, afhankelijk van de bebouwingsdichtheid.
Ook hierbij levert het produkt van de schaalgetallen der waarden het bedrag in DM. Door andere
schaalindelingen zijn de waarden,berekend volgens
de Zwitserse methode gewoonlijk ca. 1/3 hoger dan
bij toepassing van de methode Maurer-Hoffmann.
Bovendien geeft de Zwitserse methode ook richtlijnen voor de bepaling van waardevermindering, indien een boom gedeeltelijk beschadigd is, maar .
wel kan blijven staan. Wortelbeschadigingen, afgerukte takken en stambeschadigingen kunnen procentueel in de boomwaarde worden uitgedrukt

getuigen van een groots verleden, waarin dit land
weelderig begroeid was.
Sedert ruim twintig eeuwen zijn de cederbossen
echter geplunderd voor houtleverantie aan vele landen en ook overheersers. Koning Salomo gebruikte
geweldige hoeveelheden cederhout voor zijn talrijke
bouwactiviteiten; Phoeniciërs bouwden er schepen
van en verhandelden het naar Egypte; Hittieten, Romeinen, kruisvaarders en Turken zetten de plunderingen voort. Bovendien hebben talloze generaties Libanese boeren roofbouw in de bossen gepleegd en
het hout als bouwmateriaal en brandstof gebruikt.
Het resultaat van zo vele eeuwen van vernietiging en
verwaarlozing kan thans in de eindeloze kale berggebieden van de kust tot aan de Syrische grens
aanschouwd worden. De Libanese regering onderneemt thans stappen om het land weer groen te maken. Voor het gehele land is een ambitieus herbebossingsplan opgesteld en dit wordt nu uitgevoerd
met hulp van bosbouwexperts van de FAO, gefinancierd door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. Vele berggebieden zijn al weer
beplant met jonge ceders, terwijl terrassen om de
reeds ver voortgeschreden erosie tot stilstand tè
brengen en nieuwe wegen voor de ontsluiting zijn
aangelegd.
Groot zijn de problemen die zich voordoen bij de
herbebossing. Niet alleen is de bodem door afspoeling en verstuiving plaatselijk zeer ongunstig geworden, ook ondervindt men grote hinder van de talloze geiten, die in deze gebieden voedsel zoeken.
Ondanks deze moeilijkheden is men vol goede moed
dat over circa 30 jaar de kleine cederzaailingen van
thans weer bossen van redelijke omvang en hoogte
zullen hebben gevormd.

Libanon
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Pogingen om opnieuw cederbossen aan te leggen

(Ontleend aan een publikatie van de FAO) '.'

,

Van de uitgestrekte cederbossen die in de oudheid
Libanon bedekten is thans nog een restant van iets
meer dan 10ö ha over, verspreid over zes gebieden.
Hier kan men nog de oude ceders van de Libanon
bewonderen, die een grote historische waarde hebben en evenals de ruïnes van Byblos en Baalbek
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Libanese arbeiders bezig met het planten van cederzaailingen met kluit op een berghelling in centraal Libanon.
Foto: FAO (Whitehead)

