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Boekbesprekingen
„Boor en Spade". Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland
VII, J954. Prijs ingen. f7.65. Uitgever: H. Veenman & Zn, ^Vage^inge^.
[114.9 (492)]
In deze publicatie van de Stichting voor Boderakartering, no. 7 van de bekende
reeks „Boor en Spade", is een aantal belangwekkende bijdragen opgenomen. Door
J. Bennema worden de problemen betreffende de bodem- en zeespiegelbewegingen in
het Nederlandse kustgebied uitvoerig behandeld. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat
na aanvankelijk zeer sterke zeespiegelstijgingen — invloed smelten van ijs — thans
bijna het hoogste punt is bereikt, zodat in de komende duizend jaar geen grote veranderingen verwacht worden. De stijging van de zeespiegel gaat echter niet geleidelijk,
doch schoksgewijs. Perioden van sterke en minder sterke stijgingen wisselen elkaar
regelmatig af en gaan gepaard met klimaatsveranderingen. Een zekere periodiciteit
van 525 jaar is vast te stellen. Momenteel bevinden wij ons in een transgressie phasc,
zodat op korte termijn wel met het voorkomen van min of meer sterke stijgingen, gepaard met stormvloeden, rekening moet worden gehouden.
Min of meer hieraan aansluitend beschrijft L. Pons het fluviatiële laag terras van
Rijn en Maas. Uit de ligging van dit terras wordt afgeleid, dat in de Wjirmijstijd het
zeeniveau 85 tot 95 meter — N.A.P. lag.
De opbouw van de bodem in het landschap van Z.O. Friesland, het Land van Heusden en Altena en West-Friesland wordt aan de hand van karteringsresultaten behandeld.
Behalve de betekenis van de pedologie voor de landbouwproductie wordt door
C. H. Edelman een verhandeling gegeven over de plaatsnamen met het bestanddeel
„woud". Edelman concludeert in laatstgenoemde publicatie, dat het woord „woud" betrekking heeft op moerassige bossen, die voor de mens nagenoeg ontoegankelijk waren.
Een zeer bekend voorbeeld is het, in het einde van dc vorige eeuw ontgonnen, Beekberger bos. Over het algemeen zal het woord „woud" in plaatsnamen niet te vinden
zijn op de hogere gronden, waar het bos door de mens gemakkelijker kan worden
ontgonnen. Edelman staaft zijn conclusies met een aantal interessante voorbeelden.
Ook het geschrift van J. Wieringa over prae-historische landbouwgronden in Drente
is voor bosbouwers interessant. Hij behandelt hierin de betekenis, de ouderdom en de
opbouw van de zgn. „Celtic Fields", die op tal van plaatsen, ook in de Drentse bossen,
voorkomen.
De overige publicaties hebben o.a. betrekking op kalkarme zee-afzettingen, het conserveren van bodemprofielen, het slootkanteffect in een klei- of veengebied, de betekennis van bepaalde dagen in de grond voor de fruitteelt en de verkaveling van
Balgoy. Deze min of meer, op gebieden buiten de bosbouw, gespecialiseerde bijdragen
vallen niet direct in de interessesfeer van de bosbouwer.
C. P. van Goor.

Die Wiederauftorstung
in Bayern van 1948 bis 1954. Konrad Rubner. Bayerischer
Landwirtschaftsverlag. Importeur voor Nederland, Meulenhoff & Co. N.V., Amsterdam, Beulingstraat 2, prijs f 12,30.
[233 (43)]
In 1948 was in Beieren 105.000 ha van de totale bosoppervlakte van 2.200.000 ha
kaal gekapt, als gevolg van de grote houtbehoefte en gebrek aan arbeidskrachten in
en na dc oorlog. De Staat stelde voor de jaren 1948 tot en met 1953 een bedrag van
112,5 millioen mark beschikbaar voor de herbebossing van 49.600 ha kaalkapvlakten
in de staatsbossen. Dit boek wil een geschiedschrijving en een verantwoording zijn van
deze enorme herbebossching staak. In 1953 waren er in totaal nog slechts 2.400 ha
kaalkapvlakten niet herbebost of wel 1,1% van de totale bosoppervlakte.
O p heldere wijze wordt een beeld gegeven van de nadelige gevolgen, die de uitgebreide kapvlakten met zich mee brengen, van de moeilijkheden en tegenslagen, bij de
uitvoering van herbebossing ondervonden. Talrijke kaalkapterreinen waren sterk ver-
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wilderd, het klimaat was er, vooral op hoogvlakten en zuidhellingen, zoveel slechter
geworden, dat men was gedwongen eerst met een voorcultuur te beginnen. De zaad'
en plantsoenvoorziening waren aanvankelijk totaal onvoldoende ; om hierin te voorzien
werd een nieuwe grote zaadeest gebouwd en moesten de kwekerijen krachtig worden
uitgebreid. Overeenkomstig het Forstliche Artgcsctz 1934 was men verplicht, alleen
zaad van bepaalde goede herkomstgebieden te gebruiken. In het algemeen bleek diepe
grondbewerking de gunstigste resultaten te geven, Kalkbemesting werd veelvuldig toegepast en het was verrassend, dat hierdoor houtsoorten als esdoorn, iep, linde en haagbeuk ook op armere zandgronden bevredigend groeiden. Het naaldhout werd steeds
met loofhout gemengd; in de staatsbossen bestond 33% van de herbebossingen uit
loofhout. De grootste tegenslagen ondervond men door uitzonderlijk hevige nachtvorsten en droogteperioden. Waargenomen werd, dat de berk nachtvorsten van —10° C
zonder schade had doorstaan, hetgeen zijn grote waarde als voorcultuurhoutsoort
bewees.
Uit deze grootscheepse herbebossching bleek weer de oude waarheid, dat de goedkoopste culturen die zijn, welke geen nawerk behoeven, waarbij dus bij de aanleg geen
kosten waren gespaard. Het staat vast, dat nog grote bedragen zullen moeten worden
besteed aan de verpleging, om de gemengde culturen ook tot mengbossen te laten opgroeien. Deze bedragen schat men ongeveer gelijk aan die, benodigd voor de aanleg.
Degenen, die belang stellen in de Duitse bosbouw, zullen het boek ongetwijfedl met
plezier lezen. Hoewel de omstandigheden in Beieren natuurlijk verschillend zijn van
die hier te lande, doen zich toch ook weer overeenkomstige problemen voor, zodat
de ervaringen, ginds opgedaan, ons tot nut kunnen zijn.
M. Schrevel.

Untcrsuchungert Ober die körperliche Beanspruchung bei der Waldacbeit im Rahmen
cincr forstlichen Arbeitsbewertung.
Dr Heinz Leyendecker. J. D. Sauerlander's Verlag.
Frankfurt/Main. D M 7.20.
[302 (43) ]
Bij alle prestatieonderzoekingen van de bosarbeid dient tot heden als enige maatstaf
de gebruikte tijd. Toch vergen de verschillende soorten bosarbeid meer of minder spierarbeid, handigheid, vakkennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Het vellingswerk vraagt
meer spierarbeid dan het plantwerk, het plantwerk vraagt meer verantwoordelijkheidsgevoel dan het vellingswerk. De hier besproken studie is een poging om de verschillende soorten bosarbeid ten opzichte van elkaar en ten opzichte van andere arbeid te
klassificeren.
In de industrie gebruikt men veelal een werkklassificatie als hulpmiddel voor het
vaststellen van een rechtvaardig loon. Schrijver doet in deze studie een eerste poging
om een werkklassificatie voor de bosbouw op te stellen. Daarom worden verschillende
soorten bosarbeid geanalyseerd.
Hij komt na een vergelijking met enkele in de industrie gebruikelijke systemen tot
de volgende 6-voudige indeling van de bekwaamheden welke een bosarbeider in meer
of mindere mate moet bezitten : vakkennis, handigheid, verantwoordelijkheid voor gereedschap en product, spierarbeid, nadenken en aanpassen aan invloeden van buiten
(omgevingsinvloeden) en aan gevaarlijke situaties (ongevallen). Het is niet mogelijk
om met objectieve maatstaven te meten hoeveel van elk dezer bekwaamheden, voortaan
te noemen factoren, benodigd is voor het vellingswerk of het plantwerk.
Voor dit gezamenlijke stel van 6 factoren doet schrijver een voorstel om ze procentisch als volgt te klassificeren : 10%, 10%, 20%. 35%, 15% en 10% (dit laatste inclusief voorkomen van ongelukken). Het is duidelijk, dat dc factor spierarbeid de belangrijkste is. Om deze belangrijkste factor beter te leren kennen, werd door Leyendecker een nieuwe methode voor de opname van het calorieënverbruik, gedurende
gehele dagen ontwikkeld, de zogenaamde physiologische tijdstudies. Deze vormen het
belangrijkste deel van de studie. Hieronder zal er het een en ander uit worden medegedeeld. T e r bepaling van de belasting, welke het lichaam ondergaat bij de onderdelen
van het vellingswerk, werden deze werkonderdelen gescheiden opgenomen. Zowel de
benodigde tijden als de benodigde energie werd bepaald, vandaar de benaming physiologische tijdstudies. De opnamen zijn geschied met een „Arbeitsschauuhr". Dtt is een
instrument, waarmede zeer nauwkeurige tijdopnamen kunnen worden gedaan. Dit maakt
het mogelijk om zelfs de onderdelen van hoofdhandelingen op te nemen.
Werkzaamheden met de bijl vergen niet steeds dezelfde hoeveelheid energie. Daarom
werden deze bijlwerkzaamheden gesplitst in grondhandelingen, zoals het weghakken
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van de wortelaanloop, het hakken van de valkerf knielend, het hakken van de valkerf
staand, het snoeien met de bijl enz. enz. Het Arbeitsschauuhr geeft de mogelijkheid
voor deze zeer fijne splitsing.
De vaststelling van de benodigde hoeveelheden energie voor deze „grondhandelingen" werd bepaald met in hoofdzaak door Lehmann gepubliceerde gegevens. Ter
controle op de juistheid van deze gegevens voor het boswerk werden enkele respiratieproeven gehouden in het cultuur- en vellingswerk. Hoewel deze proeven zo gering in
aantal waren, dat ze slechts een oriënterend karkter hadden, werd toch duidelijk, dat
de benodigde energiehoeveelheid per tijdseenheid sterk afhankelijk is van de intensiteit
waarmede wordt gewerkt. De uit het eigen onderzoek verkregen resultaten bevestigden
de juistheid van de uit de literatuur berekende waarden.
Voor zagen kon tevens een vast rechtlijnig verband worden gelegd tussen werkintensiteit en benodigde energie. — Het zagen van 700 cm 2 per min. kost 14 kcal/min.,
het zagen van 300 cm 3 /mïn. kost 6 kcal/min. (valkerf zagen) —. Het verband tussen
deze twee waarden is rechtlijnig.
Door de schrijver werden 15 van deze physiologische tijdstudies uitgevoerd. De duur
der grondhandelingen werd bepaald en met behulp van de uit literatuur en eigen onderzoek gevonden energiewaarden per minuut, werd de totaal benodigde energie voor het
vellingswerk berekend. Deze bleek te zijn 5,2 kcal/min., d.i. 2.500 kcal/dag. Het is
volgens Lehmann physiologisch niet verantwoord, dat blijvend meer dan 2.500 arbeidscalorieën per dag wordt gegeven. Het merkwaardige is, dat de arbeider zelf zorgt
dit maximum niet te overschrijden door pauzen in te lassen. Het is inderdaad ook veel
beter om grotere pauzen in te lassen bij zeer zwaar werk, dan om de zwaarte van
het werk te verminderen door irrationeel te gaan werken. Het planten van fijnspar
door vrouwen, in sterk met onkruid begroeide grond, kostte veel minder energie ; slechts
1.100 kcal/dag van 8 uur.
Voor het bepalen van de arbeidswaarde, is het kennen van de te gebruiken energiehoeveclheden van groot belang. Het is gebleken, dat het energieverbruik in het vellingswerk onafhankelijk is van de stamdikte en van de houtsoort. Voorts, tegen de
verwachting in, wordt dit werk steeds met dezelfde lichamelijke inspanning verricht
(315 kcal/uur). Tenslotte moet bij he opstellen van een werkklassificatic in de bosbouw, het vellingswerk steeds even hoog worden gewaardeerd, terwijl de factor spierarbeid het hoogste aantal punten toekomt. Dit geldt natuurlijk slechts, indien gerationaPseerde werkmethoden worden toegepast.
Bij het plantwerk komt meer statische arbeid voor, treden dus sneller vermoeidheidsverschijnselen op. Tegenover een lager puntental voor spierarbeid staat hier een hoger
puntental voor vermoeidheid.
Daar het aantal opnamen zeer klein was, zowel van de respiratieproeven als van
de physiologische tijdopnamen, zijn de uitkomsten onvoldoende gefundeerd om gevol qtrekkingen voor de praktijk te rechtvaardigen. Z e hebben dan ook hoofdzakelijk
ged : end voor het ontwikkelen van een passende onderzoekmethode.
Het gaat om een werkklassificatie, dus dienen de verschillende aspecten, die invloed
uitoefenen op de arbeidsprestatie, in ogenschouw te worden qenomen. Schrijver heeft
getracht deze verschillende aspecten vooii het cultuurwerk, het vellingswerk en het
opkronen met een vaste maatstaf te waarderen. Het resultaat was echter onbevredigend, zodat moet worden geconcludeerd, dat het nog niet is gelukt om een werkklassificatie voor boswerkzaamheden te verkrijgen.
Schrijver deelt voorts mede, dat het in N. Duitschland in gebruik zijnde „Einheitshauerlohn tariff" (E.H.T.) slechts de tijd aangeeft, die een normale arbeider aan de
verschillende werkzaamheden zal besteden, en niet de moeite die het hem kost. Door
middel van voortgezette physiologische tijdstudies zal het mogelijk zijn om de factor
,,moeizaamheid van het werk" nauwkeuriger te bepalen en mede met behulp van deze
factor tot een rechtvaardiger loon voor het vellingswerk te komen. Zoals werd gezegd,
fjestaat er thans nog geen uitzicht op een werkklassificatic binnen de bosbouwsector,
d'.ç de mogelijkheid opent het prestatieloon in het vellingswerk te vergelijken met het
prestatieloon voor -het plantwerk. Nog verder in de toekomst liqt de verwezenlijking
van de idee om een zodanige werkklassificatie op te stellen, dat het werk van de bosarbeider met dat van de industriearbeider kan worden vergeleken.
Slechts een grondige kennis van het boswerk en van de bekwaamheden, die de werknemer in de bosbouw moet bezitten en ten dienste van het bedrijf stellen, kunnen ons
in staat stellen de bosarbeid te verbeteren.
Moderne werkmethoden moeten de werkonderdelen die zeer vermoeiend zijn, af-
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splitsen, bijvoorbeeld het transportwerk, dat gemakkelijker en voordeliger door machines
en paarden kan worden uitgevoerd. Deze studie heeFt ons een stap verder gebracht op
de weg tot verbetering — meer werk met minder moeite — van het boswerk.
Voor belangstellenden in het boswerk is het lezen van deze studie een nuttige en
aangename bezigheid. Schrijver kennende, ben ik er van overtuigd, dat hij op de ingeslagen weg zal voortgaan. Voor de kennis van de bosarbeid zijn dan ook belangrijke
bijdragen te verwachten.
Het is jammer, dat er enkele zetfouten zijn binnengeslopen. Z o laat de zetter de bosarbeider Schütz, blz. 31, werken met een bijl van 1.250 kg en loopt de bosarbeider
Schäfer, blz. 32, zo intensief, dat het hem 0,86 kcal per m lopen en per kg lichaamsgewicht kost in plaats van 0,86 gr.cal.
J. Th. Overbeck.

Revised Yield Tables lor Conifers in Grcat-Britain.
Forest Record 24, 1953. Prijs 1 s. 3 d.

F. C. Hummel en J. Christie.

[566 Pinaceae {410)]
Bij de herziening van de vroegere opbrengstgegevens heeft men enkele geheel nieuwe
grondslagen gekozen. Z o berusten de nieuwe tabellen uitsluitend op metingen aan
blijvende proefperken. Voorts is de inhoud weergegeven als spilhoutmassa met schors,
afgetopt op 3 duim met schors. Voor de indeling van de groeiklassen is men nu uitgegaan van de (Engelse) opperhoogte, dat is het gemiddelde van de 100 hoogste
bomen per acre. Overigens heeft men vastgehouden aan het beginsel, dat elke groeiklasse een veelvoud van 10 voet bij een leeftijd van 50 jaar vertegenwoordigt Voor
de groveden bedraagt dan de opperhoogte van de eerste groeiklasse 70 voet, van de
vierde en laagste boniteit dientengevolge 40 voet.
Tenslotte berusten de nieuwe gegevens op een krachtiger dunningssysteem, dat thans
in de Britse bosbouwpractijk meer gebruikelijk is. De dunningsopbrengsten worden
weergegeven op de werkelijke tijdstippen, dus niet meer met een vast interval van
5 jaar, zodat ook de groei van de blijvende opstand met kortere of langere tussenpozen
is gereproduceerd, naarmate men met sneller of langzamer groeiende objecten te doen
heeft.
Overigens vindt men in deze publicatie slechts de tabellen zelf, daar over de bijzonderheden van de bewerking een afzonderlijk geschrift zal verschijnen.
Opmerkelijk is het, dat de meeste tabellen slechts tot 50 jaar gaan (Jap. lariks, fijnspar, sitka, douglas en Corsicaan ; alleen Eur. lariks en groveden gaan tot 75), hoewel
de oudste blijvende proefperken al van 1920 af in onderzoek zijn.
Uit de cijfers blijkt, dat de topprestatie moet worden gezocht bij le groeiklasse sitka
met een culminatiewaarde van de gemiddelde aanwas van 24 m 3 bij 35 jaar, terwijl
de lopende aanwas op 21-jarige leeftijd zijn top bereikt met liefst 36 m 3 per jaar per
h a ! Voor douglas zijn deze cijfers onderscheidenlijk 22 m!t (40 j.) en 33 m 3 (19 j.).
Stellen we hier tegenover de laagste gemiddelde prestatie, dan moeten we die bij dc
5e groeiklasse Europese lariks — niet bij de groveden — zoeken:
m 3 bij 70 jaar.
De lopende aanwas culmineert hier op 35-j. leeftijd met nog geen 4 m:i per jaar per ha.
I. van Soest.

