Mededelingen inzake het Boswezen.
de Houtvoorziening en de Jacht
OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
Seizoen 195411955
GrotJcden, Oostenrijkseden en Corsicaanseden.
De oogstverwachting voor alle drie dennensoorten is evenals verledc'n jaar slecht.
zoal.s dat ook toen reeds was te voorzien. Er heeft verleden jaar een belangrijke aanvulling plaats gevonden door invoer van Duits grovedennenzaad uit het Noordwestduitse autotochtone gebied van deze houtsoort, vaD goede opstanden, hetgeen zeer
goed heeft voldaan en mogelijk kan een eventueel gewenste aanvulling weeT op deze
wijze worden verkregen. De voorziening van Oostenrijkseden is voldoende geweest.
mede door invoer van oud zaad uit Oostenrijk. Ten aanzien van Corsicaanseden werd
er verleden jaar op gewezen, dat invoer uit Frankrijk altijd minder zeker is dan inlandse
oogst en juist nu heeft zich het geval voorgedaan, dat verkeerd zaad werd geïmporteerd, waardoor de voorzie-ning van plantsoen van deze houtsoort sterk in het gedrang
is gekomen. Er zijn echter hoopvolle tekenen, dat de contrólemogelijkheden voor de
to~komst, mede dank zij het huidige ruimere internationale contact, beter kunnen worden.
Bij de inlandse berichten worden voor de groveden zeer verspreid wat betere berichten gegeven. vooral in het Zuiden van het land, terwijl ook plaatselijk van een
aantal bomen wel een aantal kegels zijn te plukken van de beide andere soorten. De
verwachting voor alle drie soorten is voor het volgend jaar wat beter.
Groene douglas en Japanse lariks.
Er is misoogst van groene douglas, waarvan slechts heel enkele bomen wat kegels
dragen. Voorziening is echter gelukkig mogelijk uit de Ver. Staten onder bescherming
van de Stichting Verbetering Houtopstanden. Japanse lariks levert ook al niet veel
uitzicht; zeer plaatselijk werden iets gunstiger berichten gegeven. Invoer is alleen
mogelijk van oude oogst. Er is echter veel gekweekte lariks. die dit jaar zeer slecht
is gegroeid. zodat een eventueel gemis niet zo erg is als verleden jaar dat van de
douglas.

Fijnspar schijnt ook zeer plaatselijk iets te dragen, maar in het algemeen is de oogst
gering.
Zomereik geeft zeer matige vooruitzichten. De eikels die er zijn. zijn klein en door
het slechte weer, nog geheel groen, zodat wordt betWijfeld of nog een behoorlijk
bruikbaar product kan worden gewonnen. De iets betere berichten komen gelukkig
uit het Zuiden.
Amerîk~anse

eik. Ook hiervan is het vooruitzicht matig.

Beuk. Er zijn zeer weinig beukenoten, zodat van een oogst nauwelijks sprake zal zijn.
Berk 'en els. Een matige oogst: zwarte els plaatselijk vrij goed. witte els en berk
veel minder. Alle drie soorten nog het best aan de Veluwezoom en in het Zuiden
van ons land.
Staatsbosbeheer.
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ARBEIDSTECHNIEK IN DE BOSBOUW
Op 1 en 10 September hebben op de "Stippelberg" te de Rips en op het terrein
van de Stichting Vacantie Vreugd te Ommen de demonstratiedagen van de Hoofdafdeling Bosbouw van de Stichting voor de Landbouw, betreffende rationalisatie Vlln
arbeidstechniek in de bosbouw ,plaats gevonden. 1 ) Deze dagen, welke in samenwerking
met de Nederlandse Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer door de Technische
Commissie Bosbouw waren georganiseerd. werden door rond duizend bezoekers bezocht.
De demonstratiedagen werden voorafgegaan door wedstrijden in vellingswerk. De
leiding Vdn de wedstrijd berustte bij de heer G. Gerbranda. oud-inspecteur van het
Staatsbosbeheer. tevens voorzitter van de wedstrijdjury. Voor deze wedstrijden. welk\!!
gehouden werden op 30 Augustus en 8 September, werden de deelnemers door de heer
P. H. M. Tromp gei;nstrueerd.
De wedstrijden in vellingswerk bestonden uit het vellen van grovedennen. De deelnemers werkten de gehele dag, gedurende welke tijd de jury de wijze van zagen, uitsnoeien, schiUen en opstapelen beoordeelde en de gevelde hoeveelheid ma vaststelde.
In 18 objecten werd de rationalisatie, van de arbeidstechniek in de bosbouw aangegeven. Hierin waren de juiste methoden van vellen in licht en m!:ddelzwaar naaldhout
aangegeven. eveneens het opkomen en het vellen van zwaar grovedennenhout. Het
uitslepen van het gevelde hout door middel van een uitsleepkap alsmede door een
uitsleepwagentje werd gedemonstreerd. Ook het opsnocien van Amerikaanse eiken en
Douglas werd uitgevoerd. Oppervlakkige grondbewerking en daarna het planten "van
eenjarige groveden. driejarige DougIas en vogelkers met plantschop en plantboor wer...
den aang"ègeven. Door de Koninkijlke Papierfabriek van Gelder en Zonen N.V. werd
het schillen van populieren gedemonstreerd.
Op een goed verzorgde tentoonstelling werden verschillende gereedschappen aan dl"
bezoekers getoond. Het slijpen van zagen a1sook de wijze van vellen, juist in verband
met de lichaamsverhouding. werd door een film dUidelijk weergegeven. Bezoekers zelf
vochten om de eerste prijs in het hanteren van bijl en zaag.
In de middagpauze sprak de voorzitter van de Technische Commissie Bosbouw.
P. de Premery. tevens voorzitter van het Bosschap, over het moderne begrip .. opvoe~
ring productiviteit", een arbeidsbelang, waarvoor het Bosschap grote belangstelling
heeft. "Nu is de tijd gekomen om het oude gereedschap weg te gooien en het nieuwe:
te gebrUiken, waarbij de niecwere methode wordt ingeluid," Voorts sprak hij er Zijn
voldoening over uit. dat het rijk voor deze demonstratiedagen geJden beschikbaar had
gesteld. waardoor het mogelijk is geweest deze nodige en nuttige dagen te organiseren.
Uit naam van de eigenaren van het landgoed sprak Prof. G. Houtzagers, dle zeide.
dat een hogere productiviteit door rationalisatie en verbeterde arbeidsmethode is te
verkrijgen, waarbij kostprijsverlaging tot opvoering van de 10nen kan leiden. Als gastheer van de Stichting Vacantie Vreugd sprak de heer J. Bakker, destijds raadsadviseur
bij het Ministerie van Financiën. die bijzonder het accent legde op bos als recreatieoord, Ir F. W. Malsch. directeur van het Staatsbosbeheer, zeide, dat de overheid in...
teresse heeft in de arbeidsrationalisatie. is zeker dUidelijk door de samenwerking van
het Staatsbosbeheer met andere diensten in de Technische Commissie Bosbouw. Dezl!
commissie zal de opgedane ervaringen verder uitdragen.
Nadat nog de heren Tromp en Th, Overbeek hadden gesproken, volgde de prijs~
uitreiking aan de deelnemers van de wedstrijd. een groep bosarbeiders gaf een demonstratie van gymnastiekoefeningen en tot slot dankte de heer de Fremery alle aanwezigen
voor hun komst en allen, die deze dag hadden doen slagen.

') Zie N.B.T. 26 (8), 1954 (220).

