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NEDERLAND

door
J. V A N S O E S T

Het artikel van F . W . Burger over de werkzaamheden aan het Bosbouwproefstation biedt een welkome aanleiding iets te vertellen over
onderzoekingen op andere plaatsen in Nederland, voor zover deze althans van belang zijn of kunnen worden voor de bosbouw. Het hierna
volgende zal betrekking hebben op hetzelfde tijdvak, dus de periode van
na de laatste wereldoorlog.
Deze onderzoekingen liggen op velerlei gebied. Sommige zijn fundamenteel, andere daarentegen bij uitstek van praktische aard. Daarenboven is nog een indeling mogelijk naar de mate waarin de te behandelen
vraagstukken min of meer specifiek van bosbouwkundige aard zijn. Hoewel het niet mijn bedoeling is de stof al te zeer systematisch te rangschikken, wil ik trachten de grondleggende onderzoekingen het eerst te
behandelen en daarna de op toepassing gerichte. De grens tussen beide
gebieden is echter niet steeds even duidelijk.
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In het Laboratorium voor Organische Chemie van de Landbouwhogeschool wordt onder leiding van prof. Den Hertog een onderzoek gedaan
naar de werkzaamheid als groeistof van organische verbindingen die een
heterocyclische kern in het molecule bevatten. Voorbeelden van zulke
verbindigen zijn: N 2-pyridonyl azijnzuur ( I ) , 2-pyridoxyazijnzuur (II)
en zijn 3,5-dichloorderivaat ( I I I ) .
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Hoewel I en II dezelfde kwantitatieve samenstelling bezitten is I als
groeistof niet werkzaam en II wel. Bij III zijn 2 waterstofatomen van
de cyclische kern vervangen door chlooratomen. D e werkzaamheid van
deze verbinding doet zelfs niet onder voor die van indolylazijnzuur, een
in de boomkwekerij veelvuldig toegepaste groeistof.
Een voorbeeld van toepassing van het natriumzout van indolylazijnzuur vinden we in het Laboratorium voor Plantkunde (prof. ReindersGouwentak). Hier deed zich het vraagstuk voor, hoe populierenstekken
uit Zuid-Afrika, die daar juist de winterrust waren ingegaan, na overbrenging naar Nederland uit hun slaap konden worden gewekt en tot
beworteling gebracht. Prof. Houtzagers wilde deze Zuidafrikaanse populieren toetsen in vergelijking met Nederlandse peppels, doch de ervaring had reeds geleerd, dat zonder kunstgrepen de Zuidafrikaanse
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stekken te laat op het aanbreken van onze vegetatieperiode reageerden,
waardoor zij in het najaar niet op tijd tot verhouting overgaan, met als
gevolg bevriezing in de winter. Mevrouw Reinders slaagde erin de Zuidafrikaanse stekken tot normale ontwikkeling te brengen, Hiertoe werden
deze eerst gedurende M dagen in een duistere omgeving bij bepaalde
temperatuur en vochtigheid bewaard, om ze vervolgens gedurende een
nacht aan damp van ethyleen chlorohydrine bloot te stellen (om de rustperiode op te heffen), daarna met de reeds genoemde groeistof te behandelen en tenslotte in een mengsel van turf en zand te laten bewortelen.
Onderzoek naar het stekken van houtige gewassen is een van de
taken welke worden verricht aan het Proefstation voor de Boomkwekerij
te Boskoop (directeur ir. Dorsman). D e tot nu toe hiermede verkregen
resultaten zijn op een zeer overzichtelijke wijze gepubliceerd in „Het
stekken van boomkwekerij gewassen" door mej. S. de Boer. Hiermede
zijn we overigens al in de sfeer der toepassingen geraakt en daaraan
ben ik op dit moment nog niet toe. Teneinde echter later niet meer op
het Proefstation te Boskoop terug behoeven te komen, zij hier reeds meegedeeld, dat aldaar ook aandacht wordt geschonken aan de chemische
onkruidbestrijding in boomkwekerijen.
Richardson vond bij onderzoekingen aan het Laboratorium
voor Plantenphysiologisch Onderzoek (prof. W a s s i n k ) , dat de
wortelgroei van zaailingen van
esdoorn sterk wordt belemmerd
door grasgroei en in mindere
mate ook door stikstofgebrek. Bij
dezelfde boomsoort blijkt de wortelgroei ten nauwste samen te
hangen met de belichting van de
scheut. Ook de andere factoren,
welke voor de fotosynthese van
belang zijn, (temperatuur en
koolzuurgehalte van de lucht,
doch evenzeer verminkingen van
de assimilatieorganen) blijkende
wortelgroei te beïnvloeden. Afb.
1 laat zien hoe deze proeven
werden genomen.
Richardson en Pieters hebben
zich ook bezig gehouden met
proeven over het aanpassingsAfb. 1.
vermogen van esdoornbladeren
aan wijzigingen in de lichtintensiteit, terwijl Wassink en Wiersma waarnemingen hebben gedaan over
de reactie van beuk, tulpenboom en groveden van verschillende herkomsten op de fotoperiodiciteit (daglengte).
Nog in studie is de vraag welke gebieden van het spectrum in het
bijzonder verantwoordelijk zijn voor het begin en het einde van de
vegetatieperiode.
Aan het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie (prof-
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Venema) verricht men verscheidene onderzoekingen op het gebied van
de vegetatiekunde, waarbij aan de bossen een belangrijke plaats is ingeruimd. Hierbij is de analyse en beschrijving van vegetatie-eenheden nog
steeds een belangrijk werkgebied. In veel gevallen leent een dergelijk
onderzoek zich voor een ingenieurs-scriptie of een dissertatie (Zonneveld, Maas, Boerboom, Coops, Doing Kraft, Stapelveld, Kop, Schneider,
W e s t r a , Burger, V a n Someren, Westhoff, Wiersma, mej. Brons, mej.
V a n der Meulen, V a n der Poel). Dikwijls echter blijft het hierbij niet
en sommigen hebben zich dan ook verder in verwante vraagstukken
verdiept. Doing Kraft heeft daarbij de systematiek van vegetatie-eenheden in zijn beschouwingen betrokken, Venema, W e s t h o f f en anderen
richten hun aandacht op de successie van vegetatietypen. Voorts dient
nog te worden genoemd het bestuderen van de! samenhang tussen de
vegetatie en de groeiplaatsfactoren, ten behoeve waarvan er een geregelde samenwerking tussen dit laboratorium, het I . T . B . O . N . en het Bosbouwproefstation tot stand is gekomen.
Onder de afdeling van prof. Venema valt ook het Biologisch Station
te Wijster (J. J. Barkman). In administratief opzicht heeft dit station
een wisselvallig bestaan gehad, ten gevolge waarvan er bijvoorbeeld
thans nog „toegepaste" onderzoekingen lopen, onder andere over de
veredeling van de bij de bosfbouwer wel bekende in 't wild levende
soorten als braam, bosbes en hazelaar {mej. Vaandrager). In de toekomst echter zal het accent op fundamenteel speurwerk worden gelegd.
Hiervan is een goed voorbeeld het onderzoek van Barkman over de
algen en korstmossen, die op de levende boomschors voorkomen en
waarvan de ontwikkelingskansen nauw samenhangen met de eigenschappen van het microklimaat.
Nu het woord I . T . B . O . N , (dr. Voûte) is genoemd, wil ik meteen stil
staan bij dit Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur. Zoals de naam al zegt, ligt hier het accent van het onderzoek op
de toepasbaarheid. Aangezien dit instituut is gegroeid uit het Comité
ter bestudering en bestrijding van insectenplagen in bossen, ligt het voor
de hand het algemeen advieswerk met betrekking tot de insectenplagen
in de bosbouw het eerste te noemen. Dit advieswerk krijgt echter ten
gevolge van het speurwerk een geheel ander karakter dan vroeger. Landelijke onderzoekingen maken het mogelijk voor bepaalde insectenplagen
prognoses te kunnen doen. Dit is van belang voor het eventueel nemen
van bestrijdingsmaatregelen.
Daarnaast worden de economische gevolgen van insectenplagen bestudeerd (Luitjes), op grond waarvan een rechtstreekse bestrijding kan
worden overwogen. Niet minder belangrijk is echter de bestudering van
de populatie-dynamica, welke het fundament zal moeten leveren voor de
ecologische bestrijding van insectenplagen.
Dat de bestudering van de bodemfauna ( V a n der Drift) voor de
omzetting van het strooisel en de vorming van stabiele humus van grote
betekenis is, zal niemand betwijfelen. Zonder een onderzoek naar de
bodem schimmels (Witkamp) en de bodembacteriën (mej. W e n t ) zou
dit vraagstuk echter slechts fragmentarisch kunnen worden bestudeerd.
Nauw verwant hieraan is het aaltjesonderzoek (Minderman) dat in
samenwerking met het I . P . O . — Instituut van Plantenziektekundig Onderzoek — en de Plantenziektekundige Dienst (P-D.) wordt verricht.
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T e n behoeve van het strooiselvraagstuk en van de hierna nog te noemen
problemen onderhoudt het I . T . B . O . N . trouwens ook betrekkingen met
anderen. Een meer bovengronds vraagstuk is dat van de sociale insecten,
in de eerste plaats de mieren, waarmede Elton zich bezig houdt.
Een geheel ander probleem is dat van de houtwallen, waarvoor onder
leiding van Voûte een werkgroep is gevormd. De zuiver meteorologische
vraagstukken worden hierin door het K.N.M.I. — het Meteorologisch
Instituut — behandeld, terwijl andere onderzoekers (van het I . T . B . O . N .
zijn dit V a n der Linde en V a n Rhee) zich bezig houden met verschillende biologische en ten dele ook economische invloeden, In dit verband
kunnen worden genoemd de stabiliteit van de levensgemeenschap van
de landbouwgewassen, de opbrengst en de vroege rijpheid, alsmede de
insecten- en vogelconcentratie. Bodemkundig zijn de houtwallen voorts
van betekenis voor het tegengaan van verstuiving.
Op geheel ander gebied ligt het wild- en jachtonderzoek. Krachtens
de nieuwe jachtwet is er een jachtfonds, waarmede de afdeling W i l d en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van Landbouw dit door het
I . T . B . O . N . (Eijgenraam) uitgevoerde onderzoek financiert. De taak van
genoemde afdeling van het Ministerie is schade door wild en vogels in
de bosbouw te voorkomen, waarbij echter een zekere wild- en vogelstand gehandhaafd dient te blijven. Het onderzoek zal er dus op gericht
moeten zijn te bepalen welke dichtheden voor de verschillende wild- en
vogelsoorten toelaatbaar kunnen worden geacht en anderzijds moet er
worden nagegaan, op welke wijze de schade kan worden beperkt. Daarbij wordt zowel aandacht geschonken aan de bruikbaarheid van afweermiddelen als aan het menu van de verschillende wildsoorten en hetgeen
ervoor in de plaats aan economisch minder waardevol voedsel kan worden aangeboden.
Lange tijd viel ook het veredelen van de iep als middel ter ontwijking
van de gevolgen van de iepenziekte onder het I . T . B . O . N . Thans resorteert dit onderzoek bij het Bosbouwproefstation, doch de plaats van dit
werk is onveranderd gebleven : Phytopathologisch Laboratorium „ W . C.
Scholten" (prof. Kerling). Aangezien Heybroek over dit werk nog kortgeleden heeft geschreven — N . B . T . 29 (4), 1957 ( 9 6 — 1 0 0 ) — wil ik
volstaan met een afbeelding (afb. 2) van een van de resultaten, de iep
Bea Schwarz. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de populierenkanker van V a n den Ende —ibidem ( 1 0 0 — 1 0 9 ) . In tegenstelling tot
beide vorige onderzoekingen, waarbij de ziekte wordt „bestreden" door
het kweken van resistente klonen, is volgens V a n den Ende bestrijding
van de bl ad vlekken ziekte Septotinia populiperda in populier, vooral in
kwekerijen, lonend door bespuiting met kopersulfaat of Bordeauxse pap.
Thans wordt aandacht geschonken aan schorsbrand veroorzaakt door
Phomopsis sp.
W i j l e n dr. J. J. Fransen heeft talrijke publikaties betreffende de directe
insectenbestrijding in de bosbouw op zijn naam staan. Een van de laatsten heeft betrekking op de grijze dennensnuittor (Brachyderus incanus),
waarbij parathion, D N C en H C H goede perspectieven voor een economische bestrijding openden. N a omstreeks 1950 heeft Fransen als luchtvaartdeskundige van het Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek
(dr. ten Houten) vooral de landbouwluchtvaart bevorderd. Daarbij werd
niet alleen de bestrijding van ziekten en plagen met behulp van vlieg-
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tuigen onderzocht, doch ook de chemische onkruidbestrijding van de
lucht uit.
•' •
Het Laboratorium voor Phytopathologie van de Land'
.\
''\
bouwhogeschool (prof. Oort)
heeft met andere instellingen,
zoals het Bosbouwproefstation, samengewerkt aan bestudering van enkele boomziekten, zoals Dothichiza en roest
van populieren. Ook kon hier
worden vastgesteld dat een
verkleuring in populierenhout,
waarmede
de
houthandel
moeilijkheden had, wordt veroorzaakt door Stereum purpureum.
' Aan beide laatste onderzoekingen neemt ook de Plantenziektekundige
Dienst
{dr.
Briejèr) deel. Deze instelling
heeft een tweeledige t a a k :
het waken voor de gezondheidstoestand van land-, tuinen bosbouwgewassen en het
keuren van bestrijdingsmiddelen. Bij onbekende ziekteverschijnselen begint het onderzoek in de diagnostische afdeling, waaraan een nematoloog,
een entomoloog, een micoloog
Afb. 2. De iep „Bca Schwarz" in
en een bacterioloog zijn verDen Haag, september 1953.
bonden.
Foto Heybroek.
Zodra men langs deze weg
plagen van enige omvang en betekenis heeft geconstateerd, ligt het in
de reden hierop een nader onderzoek te doen aansluiten. Een voorbeeld
hiervan is het onderzoek inzake de bodemmoeheid (-dr. Oostenbrink).
Deze is verwant aan de aardappelmoeheid, doch niettemin hiervan principieel verschillend omdat het hier vrij levende aaltjes betreft. Deze
blijken niet alleen aanzienlijke, dikwijls pleksgewijs waarneembare, opbrengstverlagingen in land- en tuinbouw te veroorzaken, doch ook bij
bosbomen en andere houtige gewassen doen ze schade. Z o kunnen bij
houtsoorten als populier en douglas, in vergelijking met ontsmette terreinen, produktieverschillen van 100% en meer in kwekerijen voorkomen.
Het keuren van bestrijdingsmiddelen geschiedt volgens 3 criteria:
het middel moet deugdelijk zijn, het mag geen schade aan het gewas
brengen en mag bij inachtneming van de door de fabrikant voorgeschreven veiligheidsmaatregelen geen gevaar opleveren voor de teler en evenmin voor de consument. In het algemeen bestaat het onderzoek uit een
chemisch, een biologisch en een veldonderzoek. Bosbouwkundige voorbeelden zijn : sommige onkruidbestrijdingsmiddelen, wildafweermiddelen
en enkele insecticiden.
*
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Onder de chemische onkruidbestrijding ( P . Zonderwijk) vallen ook
de voor de bosbouw schadelijke plantensoorten. Het onderzoek omvat
mede de bestrijding van onkruiden in kwekerijen van bosplantsoen.
In dit verband moet tevens worden opgemerkt, dat het Instituut voor
Biologisch en Scheikundig Onderzoek ( I . B . S . ) , ontstaan uit het vroegere
C I L O , — Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek — in
deze actief is (dr. V a n der Zweep, ir. V a n Oorschot). E r bestaat een
nauwe samenwerking tussen het I.B.S. f de P.D. en het Bosbouwproefstation.
Bij het onderzoek betreffende insecticiden is aan het licht gekomen,
dat de bastaard-satijnvlinder op doeltreffende wijze kan worden bestreden met DDT-emulsies, terwijl de dennenbladwesp voor HCH-emulsies
gevoelig blijkt te zijn. Samen met het I . T . B . O . N . en het Staatsbosbeheer
wordt thans de bestrijding van de grote dennensnuittor onderzocht
(dr. Bezemer).
Mede voor de bosbouw is van belang het onderzoek naar de bestrijding
van ziekten in boomkwekerijen (ir. P. J. Taconis), waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan virusziekten.
T e n gevolge van het groeiplaatsonderzoek heeft het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (ir. Dechering)
een zodanige bekendheid in de bosbouw gekregen, dat een introductie
hier niet nodig is. Minder bekend is wellicht het feit, dat dit bedrijfslaboratorium, evenals die te Groningen, Geldrop en Goes, eigendom is
van de georganiseerde boerenstand in Nederland en tegen kostprijs
werkt. Dat hiervan van de zijde van land- en tuinbouw in ruime mate
gebruik wordt gemaakt, blijkt uit het aantal onderzochte praktijkmonsters,
dat thans bijna 140.000 per jaar bedraagt. Daarnaast verwerkt het laboratorium nog 15 a 20 duizend monsters van proefvelden.
Wetenschappelijk gesproken is het van het Bedrijfslaboratorium naar
de Stichting voor Bodemkartering niet meer dan één stap, waaruit blijkt,
dat de wetenschap zich' ook wel eens met zevenmijlslaarzen kan verplaatsen. D e afdeling lboskartering (dr. Schelling, ir. Baron van Lynden)
heeft tot taak bodemkaarten ten behoeve van de bosbouw te vervaardigen. Alvorens men daartoe kan overgaan is echter eerst een studie van
beboste en woeste gronden nodig en moet een onderzoek worden verricht naar het verband tussen de groei van bepaalde houtsoorten en
de bodemgesteldheid. Voorbeelden hiervan zijn de studies over de droge
bosgronden in midden-Nederland en de hooggelegen stuifzandgronden
en van de beboste gronden in Brabant.
Men vervaardigt zowel systematische bodemkaarten van Nederland
in kaartbladen op de schaal 1 : 50.000 als bodemkaarten ten behoeve van
de bedrijfsregeling in de schaal 1 : 10.000. Deze laatste worden thans
alleen nog gemaakt van boswachterijen van het Staatsbosbeheer, doch
in de toekomst zullen ook opdrachten van particulieren kunnen worden
uitgevoerd.
De onderzoekingen aan het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
(I.B.O.) met de afdelingen houtteelt, bosbedrijfsregeling en bosexploitatie hebben veelal een wat meer bosbouwkundig specifiek karakter dan
die van de eerder genoemde instituten. Het werk aan de afdeling houtteelt (prof. G. Hellinga) stond tot voor kort onder leiding van prof. Houtzagers, die zich persoonlijk bezig hield met selecties van de robinia.
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Medewerkers en promovendi hebben zich bezig gehouden met het herkom stenonderzoek van de douglas en met klimatologische studies (dr.
V e e n ) , de vegetatieve vermeerdering van houtgewassen (mevrouw ir.
Broekhuizen-Van Straaten), ecologisch onderzoek van Amerikaanse en
inlandse eik (dr. Smeets), fysiologisch onderzoek en populieren-onderzoek. T o t het fysiologisch onderzoek behoort het nagaan van de gevolgen
van de overstromingsramp van 1953 op verschillende houtsoorten (veldwerk ir. V a n der Meiden en ir. Glerum).
De inundatie-schade heeft echter ook een fundamentele kant, onder
meer gekenschetst door vragen als : zijn de bomen afgestorven door de
overstroming op zichzelf of omdat het water zout bevatte en is dan
natrium of chloor de hoofdschuldige ? Met andere fysiologische problemen, zoals de wortelwerking, is dit een afzonderlijk gebied van onderzoek (ir. W i e r s m a ) . Het populierenonderzoek (ir. Broekhuizen) omvat
tenslotte de identificatie van populierensoorten en klonen, het veredelingswerk van populieren, onderzoek naar groeiplaatseisen en proeven
met plantafstanden en het inrichten van een populetum. Daarnaast is nog
nagegaan welke invloed randbeplantingen van populieren hebben op de
opbrengsten van de aangrenzende bouw- en graslanden (ir. Bakker).
Aansluitend aan het werk van de afdeling houtteelt van het I.B.O.
werd veel selectiewerk verricht aan de door samenwerking van het Staatsbosbeheer, Bosbouwproefstation en genoemde afdeling ontstane Stichting
Verbetering Houtopstanden ( S . V . H . ) . D e voorloper van deze Stichting,
de Werkgroep voor selectie en veredeling van de groveden in Nederland,
bewerkstelligde een algehele inventarisatie van plus-opstanden van deze
houtsoort (veldwerk ir. E . C. Jansen en ir. J. S, van Broekhuizen). Genoemde Stichting ging hier verder mee door en breidde het werk uit met
selectie, inventarisatie en vegetatieve vermeerdering van plus-bomen en
met andere houtsoorten, zoals Europese- en Japanse lariks en groene
douglas. Daarnaast werd de aanvankelijk door het Staatsbosbeheer en
een commissie uit de N.A.K.B. (Ned. Alg. Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen) begonnen selectie van loofhoutgewassen overgenomen
en voortgezet met wilg, populier, acacia, es, iep, esdoorn, eik en berk.
Er werd voorts een begin gemaakt met de aanleg van zaadtuinen (groveden).
De afdeling bosbedrijfsregeling, bosbedrijfseconomie en houtmeetkunde
van het I.B.O. (prof. Becking; medewerkers: ir. Sewandono en ir. V a n
Laar) houdt zich bezig met het opbrengst- en het dunningsonderzoek en
onderzoekingen naar een doelmatige techniek van de bosbedrijfsregeling
en een rationele bedrijfsboekhouding voor de bosbouw. Het opbrengstonderzoek omvat zowel de samenstelling van inhouds- als van opbrengsttabellen en hierin zijn inlandse en Amerikaanse eik, populier, douglas,
Japanse en Europese lariks, groveden, Corsicaanse den en Abies grandis
betrokken. T e n aanzien van verschillende houtsoorten wordt samengewerkt met het Bosbouwproefstation, doch ook zijn bijvoorbeeld inhoudstabellen voor enkele Surinaamse houtsoorten (basra locus, kopi,
gronfoeloe en wana) opgesteld.
Het dunningsonderzoek is er op gericht volgens objectieve maatstaven
te bepalen welke dunningsmethodiek voor de .belangrijkste Nederlandse
boomsoorten economisch de voorkeur verdient. Uit dit onderzoek zijn
reeds duidelijke aanwijzingen verkregen, dat de sterkte van de dunning
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van het Nederlandse bos belangrijk moet worden opgevoerd om een 20
hoog mogelijk rendement te verkrijgen. De produktiviteit van de populierenteelt kan belangrijk worden verhoogd door een langere omloop en
wellicht ook door dichter te planten.
Voor de techniek van de bosbedrijfsregeling zijn onderzoekingen gedaan in samenwerking met de Commissie voor de bosstatistiek en een
commissie van de Ned. Boschbouw Vereeniging. Voor het onderzoek
naar de verbetering van de bedrijfsboekhouding wordt samengewerkt met
het Staatsbosbeheer en de Nederlandse Heidemaatschappij. Het doel van
dit onderzoek is een betrouwbaar inzicht te verkrijgen van alle lasten en
baten van het beheer en de daaruit verkregen winst, teneinde de efficiency
van de verschillende beheersmaatregelen te kunnen beoordelen.
D e afdeling bosexploitatie en boshuishoudkunde (prof. Kools) houdt
zich bezig met houtonderzoek (C. H. Japing, ir. H. W , Japing) en onderzoek naar de rationalisatie (ir. Gerritsen en ir. Bol). Onze Nederlandse
steenkolenmijnen gebruiken per jaar ongeveer 250.000 m 3 mijnhout waarvan ! / 3 van eigen bodem. Naarmate er minder groveden wordt aangeplant neemt het belang van de afzetmogelijkheden als mijnhout van andere
in Nederland geteelde boomsoorten toe. Het is gebleken, dat de tot nu
vrijwel onverkoopbare dunningsopbrengsten van Amerikaanse eik, uitstekende mijnhouteigenschappen hebben.
Na bauxiet is hout het belangrijkste exportprodukt van Suriname.
Voor een zo economisch en doeltreffend mogelijk beheer van het waardevolle Surinaamse bos is het onder andere nodig de eigenschappen van
de bosprodukten te leren kennen. In aansluiting op een vroeger reeds
verricht onderzoek naar de eigenschappen van de belangrijkste Surinaamse houtsooren voert thans de afdeling bosexploitatie van de Landbouwhogeschool een orienterend onderzoek uit omtrent een 40-tal minder
bekende soorten.
Bij het Houtinstituut T . N . O . worden overeenkomstige fysisch-technische onderzoekingen aan populierenhout verricht. Dit onderzoek geschiedt
op aanbeveling van de Nationale Populierencommissie, in samenwerking
met het Bosbouwproefstation.
Het rationalisatie-onderzoek beoogt wegen aan te geven voor de
opvoering van de arbeidsproduktiviteit. De opvoering kan worden verkregen door het invoeren van betere werkmethoden en het gebruik van
betere gereedschappen, door de arbeiders daarmede vertrouwd te maken,
dus op te leiden — hetgeen echter niet tot het onderzoek maar tot de
scholing van de bosarbeiders behoort — en door de invoering van een
rechtvaardige beloning. Naast vergelijkend onderzoek van gereedschappen
en werkmethoden (onder meer bij de planttechniek) verricht men aan
deze afdeling van het I.B.O. tijdstudies. De resultaten daarvan worden
weergegeven in een minutentabel voor vellingen en dunningen en later
wellicht ook voor andere boswerkzaamheden. Aan de hand van zulke
minutentabellen kan de bedrijfsleiding dan beloningstarieven opstellen.
Voor de tijdstudies maakt men gebruik van rustig werkende arbeiders,
die op de juiste wijze met de goede gereedschappen werken. Door invoering van een gemeten tarief kan de arbeidsproduktiviteit naar schatting
met 3 0 — 4 0 % worden verhoogd, terwijl de arbeiders verzekerd zijn van
een rechtvaardige beloning, waarmee de arbeidsvreugde en de arbeidsvrede worden gediend.
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Aan het Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.) heeft de bosbouw
een aantal belangwekkende kostprijs-berekeningen te danken. Men beoogt daarbij niet alleen een objectieve basis voor prijsonderhandelingen
te verkrijgen, doch eveneens inzicht te verwerven in de rentabiliteit van
de bosbouw, het benaderen van de financiële omloop en het vergelijken
van kosten en opbrengsten bij verschillende vormen van aanleg en verzorging. Veranderingen in lonen en prijzen maken het nodig de berekeningen op gezette tijden te herzien, waartoe een samenwerking is ontstaan
tussen het L.E.I. en de Kostprijscommissie van het Bosschap.
E r zijn maar weinig toegepast-natuurwetenschappelijke onderzoekingen
waarbij .het gebruik van de wiskundige statistiek in een of andere vorm
overbodig is. Het is een gelukkige omstandigheid, dat de Wageningse
onderzoekers in ruime mate gebruik kunnen maken van deskundige
adviezen en hulp, hetzij van de afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool (prof. Kuiper) hetzij van het iets meer op de praktijk gerichte
Centrum voor landbouwwiskunde (ir. Justesen) of van de onderafdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten T . N . O . (J. C. A. Z a a t ) . De goede
relatie tussen wiskunde en bosbouwkundig onderzoek blijken onder andere
uit de totstandkoming van de met lof bekroonde dissertatie "Estu.iation
of standing timber" van dr. F . E . Essed.
Het zou onjuist zijn te menen, dat het bosbouwkundig onderzoek in
Nederland beperkt zou zijn tot de instituten en diensten welke daarvoor
zijn aangewezen. Gelukkig is er daarnaast nog sprake van een particulier
initiatief, waarvan de betekenis voor de Nederlandse bosbouw niet mag
worden onderschat. Zonder aan anderen tekort te willen doen zou ik
hier in de eerste plaats toch wel de Nederlandse Heidemaatschappij
willen noemen, waarvan zowel de beproeving en ontwikkeling van werktuigen voor de grondbewerking als de rationalisatie van de arbeidsmethoden (ir. Tromp) voor het Nederlandse bos talrijke vruchten heeft
afgeworpen.
W a t meer in het ambtelijke ligt, het werk van de afdeling arbeidsrationalisatie van het Staatsbosbeheer, doch dat bij deze dienst ook uitstekende particuliere initiatieven mogelijk zijn, bewijst wel de schepping
van het Emmens uitsleepwagentje van de heren Oosting en V a n Veenen,
welke met de hoogste prijs uit de „Ideeënbus" werd bekroond.
Hoe zeer de rationalisatie van de bosarbeid ook particuliere belangstelling geniet, valt af te leiden uit de studies en beproevingen van
gereedschappen en werkwijzen in binnen- en buitenland door Baron van
Heeekeren 1 V a n Keil, wiens activiteiten zich trouwens ook uitstrekken
tot de gezondsheidszorg voor de bosarbeider, met name door te zoeken
naar de meest doelmatige kleding.
O p geheel ander gebied ligt het speurwerk van dr. Oudemans, die in
zijn modern ingerichte arboretum een uitgebreide collectie uitheemse
boomsoorten beproeft op hun bruikbaarheid onder Nederlandse omstandigheden.
En zo is er ongetwijfeld nog veel meer, dat echter dikwijls aan de
aandacht ontsnapt door onvoldoende bekendheid. Moge dit artikel allen,
die iets hebben „uitgedokterd", opwekken tot liet ter hand nemen van
de pen, om daarmee de bevindingen aan de openbaarheid prijs te geven.

