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van de hand gewezen. Het inlands hout is voor vele nader genoemde doeleinden geschikt. De Commissie Inlands Hout geeft hierin voorlichting.
Het tweede artikel betreft het inlands beukenhout, dat sedert de laatste oorlog door
bepaalde industrieën hoog wordt gewaardeerd. Onoordeelkundige velling van beuken
veroorzaakt helaas nog veel onnodige schade.
Vervolgens wordt de populier in het kort genoemd als belangrijke houtproducent. De
jaarlijkse productie van 135.000 m s kan ten minste worden verdubbeld.
Er wordt voorts gewezen op de grote betekenis van de douglas als nieuwe houtsoort. Het douglasareaal wordt geschat op 1200—1400 ha, met een jaarlijkse bijgroei
van 175.000 m 3
In het kort wordt op het belang van het geriefhout voor de boer en van de inlandse
heipalen voor de bouwwereld gewezen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op de zeer grote betekenis van het mijnhout.
Bij een totale jaarlijkse velling van rond 150.000 m 3 naaldhout wordt door de mijnen
ongeveer 100.000 m 3 op contract afgenomen, tegen een totaal jaarlijks verbruik van
200.000—250.000 m 3 mjjnhout.
Ik moge iedere bosbezitter kennisname van dit smaakvol uitgevoerde Inlands Houtnummer van de Houtgazet aanbevelen. Deze uitgave wordt U op verzoek gratis verstrekt op vorenvermeld adres.
.
A. J. Grandjean.
VLUGSCHRIFT „DE DOUGLAS"
[2 : 174.7 Pseudotsuga]
In de serie vlugschriften van het Staatsbosbeheer verscheen thans „De douglas". Het
geschriftje doet duidelijk uitkomen van welk groot belang de douglas kan worden voor
Nederland met zijn geringe bosoppervlakte en de beperkte mogelijkheden tot uitbreiding daarvan. Aanplant van een houtsoort, die in ons land op vijftigjarige leeftijd een
gemiddelde bijgroei van 9 a 10 m s kan halen (er zijn reeds voorbeelden van 14 m 3 ),
tegenover die van de groveden van slechts 4 m:i, is van een niet te onderschatten belang, vooral wanneer die houtsoort dan nog bovendien zulke goede eigenschappen
heeft. Verhoging van de timmerhoutproductie drukt bovendien onze dure invoer naar
beneden.
In 't kort worden behandeld de zaadwinning, de aanleg van zaai- en kweekbedden,
de cultuuraanleg, de dunning. het opsnoeien en de te verwachten opbrengsten. De verhouding is in een bondige, klare stijl gehouden, bovendien is 't werkje aardig geillustreerd, zodat het zijn weg wel zal vinden.
Ons viel op, dat de naam van het douglashout, waaronder het in de houthandel
voorkomt, niet wordt genoemd. Hoe onjuist die naam ook moge zijn, voorlopig is kennisneming daarvan toch wel geWenst. Veel houthandelaren, die jarenlang in Oregonpine hebben gedaan, weten vaak niet, dat dit hout van de douglas afkomstig is.
P. van Zon.

AFFICHES

STAATSBOSBEHEER

[945 29]
De gewoonte van Overheidsdiensten om met reclame propaganda in de ruimste zin
te voeren is na de oorlog toegenomen. Z o heeft het Staatsbosbeheer wederom twee
reclameplaten uitgegeven. Het zijn: „Spaart ons houtbezit" en „Plant populieren".
Van beide Is de grondgedachte goed gevonden. Bij de eerste staat in een donker bos
een fel gekleurde balk, die, als het ware veelvuldig gespleten van boven, de indruk
wekt zo uit een boom te zijn gepeld. Op de andere plaat is van een populierenbol met
een niet bijtijds weggesnoeide zijtak aan de onderzijde een plak afgesneden, die overgaat in een rijksdaalder, daarmede de lucratieve zijde van de opwekking illustrerend tegen een achtergrond van een vriendelijke erfbeplanting.
Zowel deze vondsten als de behoorlijk goede uitwerking maken, dat zij voldoen aan
de eisen welke men aan een affiche mag stellen. Dat de ontwerpers zich daarbij niet
hebben verdiept in het uiterlijk van hout en schors zal de bosbouwer minder bevallen,
ook al is deze reclame niet voor hen bedoeld.
H. de Koning.
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[226:231.4 Q u e r c u s : 651
R. Groos, Der Eichen Ausschlagwald. Diss. Hann. Münden 1950.
Ook in West-Duitschland maakte eikenhakhout in dc vorige eeuw een groot deel
van de bosoppervlakte uit. N a het teruglopen van de rentabiliteit van het hakhoutbedrijf
werden in het einde van de vorige eeuw grote oppervlakten hakhout omgezet in opgaand eikenhout door sparen van telgen. Voor het gebied van de Taunus werden
eikenspaartelgbossen op hun productie, vorm en technische qualiteit van het hout onderzocht, iets dat verwonderlijk genoeg, gezien het grote hakhout- en spaartclgenbos areaal
van West-Europa, nog nergens elders systematisch blijkt te zijn geschied. Het is echter
te betreuren, dat een nader onderzoek naar de groeiplaatseisen van eikenspaartelgbossen
buiten het kader van het onderzoek lag.
Hoewel het gebied van de Taunus, wat grond en klimaat betreft, afwijkt van Nederland, zijn toch een aantal van de resultaten van dit onderzoek van belang voor de
Nederlandse lezer.
Schrijver komt uit de opname van een 100-tal proefperken in spaartelgenbos, variërend van 10—160 jaar, tot de conclusie, dat dit bostype in het onderzoekingsgebied,
vergeleken met eikenbezaaïingen en beplantingen zeer bevredigende prestaties' levert
Uit de beschrijving van deze proefperken blijkt, dat het grootste deel van de onderzochte opstanden ligt op vochthoudende lemige 'zandgronden en leemgronden waarin
een bruin bosprofiel is ontwikkeld. Dc uit de opnaraegegevens samengestelde opbrengsttabel voor eikenspaartelgenbos laat echter zien, dat althans in de jeugd, de gemiddelde
boniteit van deze bossen' niet hoger ligt dan van spaartelgenbossen in Nederland op
vochthoudende gronden.
In grote lijnen hebben wat productie betreft, spaartelgenbossen tot 70 jaar een voorsprong en na 70 jaar een geringe achterstand op vergelijkbare eikenbezaaiingen.
Het is wel opmerkelijk, dat dc invloed van de leeftijd van de hakhoutstoof op de
groei van de spaartelg geen invloed heeft. Dit wordt verklaard uit het feit, dat de
spaartelg een van de stoof onafhankelijk nieuw wortelstelsel vormt, dat na het 50ste
jaar voltooid is. Hoogstens zóu dus op jeugdige leeftijd enige invloed van de leeftijd van
de stoof zijn te bespeuren. Daar in Nederland het verschijnsel van ,,uitgegroeid" hakhout
maar al te bekend is, rijst de vraag of dan niet het feit, dat de hakhoutexploitatie op
toch al arme gronden veel voedingsstoffen aan de grond heeft onttrokken, de oorzaak
is, dat de groei, ondanks de vorming van een nieuw wortelstelsel, zo ver beneden de
normale blijft.
Bij een goede behandeling blijkt de rechtheid, takkigheid en waterlotvorming van
spaartelgenbos dezelfde te zijn als van een eikenbezaaiing. De stam van de spaartelg
blijkt steeds minder verloop te hebben dan stammen uit bezaaiingen, hetgeen een gunstige factor is.
Van belang voor de kwaliteit van het spaartelgenbos is echter de leeftijd van het
hakhout, toen dit voor het laatst werd gekapt, daar er bij velling op oudere leeftijd
minder stoven weer uitlopen. Bij een te gering aantal stoven per ha moet dan, bij het
op één zetten, vaak méér dan één telg per stoof worden gehandhaafd om de sluiting
niet te verbreken. Dit heeft ten gevolge, dat daardoor de onderste stamstukken, door
de onderlinge concurrentie en vrij sterke van de stoof af gerichte kromming vertonen.
Wanneer echter bij het op één zetten slechts één telg per stoof wordt gespaard, heeft
de kromming niets te betekenen.
Indien in de jeugd de dunningen maar zeer voorzichtig worden uitgevoerd, kunnen
wateriot en zware zijtakken worden voorkomen. Wel is de jaarringbreedte in de jeugd (
veelal groot, doch door voorzichtig te dunnen wordt deze spoedig minder en blijft het
hout met brede ringen beperkt tot de kern. Nergens werd geconstateerd, dat rot in de
spaartelgstammen voorkwam.
Op alle punten kan het spaartelgenbos in de Taunus dus een vergelijking met eikenbezaaiing goed doorstaan.
Voor Nederland lijkt een dergelijk systematisch opbrengstonderzoek, gekoppeld aan
een groei plaatsonder zoek, zeer gewenst, teneinde een nader inzicht te krijgen in deze
zeer eenvoudige en, naar het schijnt, voor vele hakhoutpercelen aangewezen vorm van
productie-verhoging.
H. Veenendaal.
[25 : 181.65 : 64]
Untersuchungen über Randschäden, door Prof. Dr. Gustav Baader. (Schriftenreihe
der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen, Band 3). J. D. Sauerländer's Verlag.
Frankfurt a. M. 1952, 73 pp., 6 tekeningeri, 10 foto's en 32 tabellen. Hfl. 8,95.
Van Baader kennen we vooral zijn publicaties over bosbedrijfs- en opbrengstregeling.
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Het onlangs van zijn hand verschenen werk behandelt een bijzonder aspect van dit
onderzoekingsgebied. De enorme vellingen, die in en vooral na de oorlog in Duitsland
hebben plaats gehad, waren er de oorzaak van, dat over grote afstanden de opstanden
in randstelling kwamen, welke voorheen slechts min of meer de beslotenheid van de
bosgemeenschap kenden. De gevolgen hiervan, variërend naar houtsoort, leeftijd, groeiplaats, expositie, duur der randstelling, enz. zullen wel iedere bosbouwer bekend rijn.
B. heeft zijn onderzoek gedaan voor beuk, eik, fijnspar, grovcden en gemengde opstanden, Vooral beuk en fijnspar zijn zeer gevoelig voor randstelling. Bij beide houtsoorten treedt aan de Zuidzijden zeer snel zonnebrand op, wat practisch niet is te voorkomen, Op goede gronden gaat dit bij beuk gepaard met zwaminfectie en snelle afbraak
van het hout: ongeveer in 2 jaar tijd knapt de stam geheel af. Dit kan zo snel in z'n
werk gaan, dat de rand bewegelijk wordt en rt 2,6 m per jaar opschuift 1 Op slechtere
(zandige) groeiplaatsen verloopt het proces veel langzamer en treedt practisch geen
zwamaantasting op, maar eerder stormschade. De fijnspar is het gevoeligst op 40—70
jarige leeftijd: behalve zonnebrand en wortelrot treden schorskevers op. Boven 70 jaar
is de stormschade het belangrijkst. De groveden heeft van dit alles geen last, terwijl
de eik reageert met topdroogte en waterlot.
Behalve deze technische schade behandelt B. tevens de schade aan de grond en het
aanwasverlies, dat door de plotselinge randstelling optreedt. De factoren, die een rol
spelen, zijn uiteraard zeer gecompliceerd en moeilijk te isoleren. Er treedt bodemverwildering op, uitdroging van de grond, verwaaien van strooisel enz. Het verlies in
aanwas komt tot uitdrukking in geringere hoogte- en diameteraanwas en achteruitgang
van de boniteit. Daarnaast heeft vooral bij beuk en fijnspar kwalitatieve schade plaats.
B. heeft zijn onderzoek gedaan door de onderzochte randen over een lengte van 100 m
overlangs te verdelen in stroken van J0 m breedte, waardoor de dieptewerking van de
randstelling kon worden nagegaan. Daarnaast werd ook de invloed van de expositie
nagegaan.
Voorkomen van de schade in de plotseling gevormde randen is naar het inzicht van
B. vrijwel uitgesloten. Het enige wat gedaan moet worden is de rand zoveel mogelijk
met rust laten en er slechts in kappen wanneer stormschade of insectenvraat optreedt.
Bescherming van de grond is alleen doeltreffend uitvoerbaar door behoorlijke afdekking
met takhout.
Tenslotte gaat B. de bedrijfseconomische betekenis van de schade door randstelling
na {waardevermindering van grond en opstand, bepaling van het aanwasverlies, enz.).
Dit laatste is ook voor ons land van belang, ook al bezitten we geen uitgestrekte beukenof sparrebossen. Immers het kan zijn nut hebben eens stil te staan bij de schade, welke
het gevolg van kaalkap kan zijn voor de omringende opstanden. Ook al is de groveden
niet zo gevoelig voor technische schade, aanwasverlies kan, gezien het onderzoek van
B., wel degelijk optreden. Het plenterbedrijf in al zijn vormen heeft ook hierin een prac
op het kaalkapsysteem. Het onderzoek van Baader over schade door randstelling is
dan ook zeker de moeite van het kennisnemen waard. W e kunnen ons er niet genoeg
van bewust zijn, dat iedere kap een ingrijpen in een levensgemeenschap betekent,
hetgeen bij onvoorzichtigheid niet straffeloos kan plaats hebben.
Het besproken werk is gebrocheerd uitgegeven en gedrukt op papier van matige
kwaliteit. De prijs is dan ook vrij hoog.
A. van Maaren.

2.

Houtteelt (Bosbouw).
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The effect of live pruning on the growth of Pinus patula, P. caribaea and P. taeda.
H. A. Lückhoff. TJjdskrif Suid-Afrikaanse Bosbouvereniging. 18, 1949 (25—55).
Op grond van de onderzoekingen van Craib gaat men in Zuid-Afrika over op de
toepassing van grotere plantafstanden en vroegere en sterkere dunningen van exotische
naaldhoutopstanden. De ontwikkeling der takken wordt hierdoor zeer bevorderd, zodat
opsnoeien ,ook van levende takken, nodig is. In 1936 zijn proeven opgezet om na te
gaan, wat de invloed van deze snoei is op de aanwas, een onderwerp, dat in de literatuur slechts spaarzaam wordt behandeld.
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen het opsnoeien van a) alle bomen in dc
opstand en b) enkele speciaal uitgezochte bomen.
a) Worden alle bomen opgesnoeid, dan blijft de onderlinge concurrentie gelijk en het
hervatten van de normale aanwas is recht evenredig met het vermogen om weer een

