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Rapport van de reis van een Internationale Studiegroep in de Verenigde Staten in
het kader van de „Technical Assistance", uitgebracht door de Nederlandse deelnemers
Ir P. de Fremery, Dr J. de Hoogh en Ir W . E. Meyerink, 1953. Uitgave Contactgroep
Opvoering Productiviteit, Raamweg 43, 's-Gravenhage, prijs f4,40, giro 2586.
Deze „Forest Management Training Course" werd georganiseerd en bekostigd door
de Mutual Security Agency (M.S.A.) in samenwerking met het Amerikaanse Departement van Landbouw.
Het lezen van dit rapport is een genoegen, het geeft vele stimulerende ideeën. Bovendien werpt het een geheel ander beeld op de Amerikaanse bosbouwwereld dan men
meestal hoort schilderen. Er is zo vaak geschreven over bosvernielingen in de V.S.
Maar in dit rapport vinden we een duidelijke tendens tot verbetering. Wanneer we
lezen, dat tussen 1936 en 1948, in de Staat Zuid Arkansas alleen al 240.000 ha bos
werd aangeplant, dan kunnen we niet meer spreken van een beginnend herstel: dit
werk is op gang.
* Belangwekkend is het medegedeelde over het mechaniseren van het vele kwekerijwerk. Dat mag ook wel in deze grote kwekerijen tot 32 ha toe, waar millioenen planten
worden gekweekt. Het komt voor, dat men, met behulp van kunstmest en beregeningsinstallaties, de jonge planten opjaagt, zodat ze in 1 jaar de grootte krijgen van een
normale 3-jarige plant — d,i. een van de stimulerende ideeën.
De Nederlandse deelnemers kregen de overtuiging, dat de chemische onkruidbestrijding in boomkwekerijen nader onderzoek vergt. De behaalde resultaten in de Verenigde
Staten zijn in hoge mate arbeidsbesparend.
Interessant is voorts te vernemen op welke wijze het federale bosbeheer is gedecentraliseerd en hoe vooral deze gedecentraliseerde diensten samenwerken met Staatsbosdiensten en particuliere belangstellenden, de beroemde „cooperation".
Het feit, dat de bosexploitatie geheel ligt op het terrein van het particulier initiatief,
zal er verantwoordelijk voor zijn, dat over dit onderwerp zeer weinig wordt vermeld,
terwijl toch juist op dit gebied de V.S. een vooraanstaande positie innemen.
De recreatie is in de V.S. een troetelkind. De gemiddelde Amerikaan heeft hiervoor
70 uren per week beschikbaar, waaronder de vrije Zaterdag, terwijl zijn woning niet
uitmunt door gezelligheid. Vaak is bovendien het weer standvastiger dan bij ons. Hij
trekt er op uit. De beheerder der Federale- en Staatsbossen achten het hun taak om
aan deze trekkersdrang mede te werken. Men doet dat door het inrichten van picnicen kampeerterreinen, waarbij parkeerplaatsen worden aangelegd, kookgelegenheden
gebouwd en afvalbakken geplaatst.
Van de totale oppervlakte bos in de V.S. hebben 3,2 millioen boeren, Va gedeelte,
of wel 55 millioen ha in bezit, d.i. gemiddeld 17 ha per boerderij — aldus het rapport —. Het is duidelijk, dat het voor de houtproductie van het grootste belang is, dat
deze boeren hun bossen behoorlijk exploiteren. D e voorlichting heeft dan ook een
omvangrijke taak waarin ze in hoge mate wordt bijgestaan door de proefstations.
Deze geven vele publicaties uit en werken bovendien met demonstratie-proef terreinen.
Het lezen van dit rapport kan aan alle belangstellende Nederlandse bosbouwers warm
worden aanbevolen. Het zal niet nalaten vele heersende, op eenzijdige beoordeling
berustende, indrukken uit de weg te ruimen.
J. T h . Overbeek.
Hl]
Der W a l d . H. Leibundgut. Zürich, 1951. 223 blz., rijk geïllustreerd.
Blijkens het voorwoord is dit boek bestemd voor de wetenschappelijk geïnteresseerde
vrienden van het bos. Het houdt daardoor het midden tussen een populair en een wetenschappelijk verhaal over de bosbouw. Daarbij is de traditionele indeling gevolgd, die
men in leerboeken over de houtteelt veelal aantreft.
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Het eerste hoofdstuk behandelt het bos als levensgemeenschap, de bostypen der aarde,
de prae-historische en historische bosontwikkeling in midden-Europa, met in aansluiting
daarop de natuurlijke successie en meer uitvoerig de belangrijkste bosassociaties met hun.
kenmerkende plantensoorten, Aan het eind wordt een antwoord gegeven op de vraag,
waar men deze bosgezelschappen in Zwitserland kan vinden,
In hoofdstuk 2 behandelt Leibundgut de wisselwerking tussen het. bos en zijn omgeving, waarbij, zowel het klimaat en de daarmee samenhangende verbreiding van de
belangrijkste Europese houtsoorten, als de physïologie met water- en voedselhuishouding
en de hogere en lagere dierlijke en plantaardige organismen, in de beschouwingen worden betrokken
Het derde hoofdstuk is getiteld „Der Lebensablauf im W a l d e " en daarin is zowel het
jaarlijkse als> het totale groeiverloop beschreven, van de kieming van het zaad tot de
opbrengsttabel. De materie van hoofdstuk 4 (het opstandsleven) sluit hierbij nauw aan
en is eerder afzonderlijk gehouden uit ruimtelijke dan uit technische overwegingen.
Onderwerpen als de onderlinge strijd van de bomen om het bestaan, de ziekten en gevaren en de genera tic wisseling, vallen immers evengoed onder de levensprocessen van
een bos.
Het laatste hoofdstuk heet: „Vom Urwald zum Wirtschaftswald" en eerst op de 197ste
van de 206 bladzijden die de tekst omvat, komt de menselijke invloed in het geding. N a
de zonden van de vorige generaties, die in Europa houtakkers aanlegden en elders
roofbouw hebben gepleegd, worden de plichten van het huidige geslacht opgesomd.
Dieze kunnen worden samengevat in het streven naar „naturgemasse Waldwirtschaft"
met als hoofdpunt opstandsverzorging en opstandsverjonging.
De publicatie is uitstekend verzorgd en vlot geschreven. De tekst wordt ondersteund
door een aantal duidelijke tekeningen, alsmede door 100 foto's van een zo voortreffelijke kwaliteit als men ze zelden aantreft. Dit succes is mede te danken aan de goede
typografische zorgen, waarbij het onvolprezen diepdruk-procédé is gevolgd. Alleen al
daarom achtte ik een bespreking van dit boek ten volle waard.
V a n Soest.

Growth and yicld of Pinus mcrcusii in Indonesia. J. H. A. Ferguson. Comm. For. Rcs.
Inst. Bogor 43, 1954 [eevens in Tectona 43, 1953 (21—36)].
[566 : 232.43 Pinus mercusii (91)]
Deze opbrengsttabellen voor Pinus mercusii zijn gebaseerd op een bonitering volgens
de opperhoogte van Hart. Daarbij is tevens het in Engeland gebruikelijke systeem
gevolgd voor de onderverdeling van boniteiten: de groeiklasse is gedefinieerd als de
opperhoogte bij een bepaalde leeftijd, die in dit geval 20 jaar bedraagt. Voor Pinus
mcrcusii lopen met een interval van 3 m deze cijfers uiteen van 18 tot 36, hetgeen wil
zeggen, dat op de beste groeiplaatsen deze houtsoort maar liefst 36 m opperhoogte
bereikt in 20 jaar. Dat de gemiddelde aanwas, in weerwil van een ruim plantverband
van 3 X 3 m, een culminatiewaarde heeft die van omstreeks 13 tot omstreeks 34 m a
per jaar per ha loopt, behoeft ons dan ook niet te verwonderen.
Overigens wijst Ferguson nog op de invloed die het plantverband heeft op de totale
productie. Z o blijkt, dat er boven een opperhoogte van ongeveer 18 m een constant
verschil in totale productie bestaat tussen een plantverband van 2 X 2 cn een van
4 X 4 m, van niet minder dan 150 m 3 .
Hoewel de opbrengsttabel uitgaat van een plantverband van 3 X 3 m, zijn er correctietabellen voor totale en gemiddelde productie van andere plantverbanden. Aan de
tabel ligt een constant s % volgens Hart van 25 ten grondslag.
]. van Soest.

