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RUBRIEK 1. Aigemee~ (waaronder wetenschap, vereenigingswezen. onderwijs. onder...
zoekswezen.
bibliographie, ':monografieën enz.).
,

,

En souvenir du Professeut' Ar nol dEn g Ier. H. B a cl 0 u x. J. f.' suisse. 6.
133--138, 1943.
,
. Den lOden Juni was het 20 jaar geleden. dat deze verdienstelijke boschbouwer over..
leed. Eng Ier heeft grooten invloed gehad op de ontwikkeling van den Zwi~r...
schen boschbouw, maar ook buiten zijn land had hij een groeten naam.
Hij was geboren in 1869 in Stans. waar zijn vader onderwijze.r Wf;lS. Hij liet zièh
in 1887 aan dé Polytechnische school te Zürich inschrijven voor nattii.Jrwetenschappen~
maar reeds na één semester ging hij over tot deIli boschbouw en slaagde er als harde
werker in. in 1890 zijn boschbouwdiploma te halen. In 1891 werd hij assistent aan het
boschbouw proefstation en in hetzelfde jaar was hij werkzaam in het SihlwaId bIJ
Zürich, In 1892 doet hij staatsexamen en wordt Inspecteur van het arrondissement
Küblis. waar hij sleç:hts enkele maanden bleef, Dm daarna te worden te wèrk gesteld
in het canton Unterwalden. het land zijner geboorte. als inspecteur~forestier. Hier heeft
hij eene buitengewone werkzaamheid ontwikkeld enl het volle vertrouwen gewonnen
van de bevolking' van Midwalden. Hij bleef hier tot 1896 toen hij. dank zij zijn werk..
kracht cri bèkw~amheid. door de federale regeering werd i1angezocht het professoraat
voor "boschbouw" aan de universiteit te Zürich, op zich te nemen, dat door het ver..
trek van Prof. SUbler naar Triebingen open kwam.
HIJ was toen- 28 jaar en heeft 26.J;2 jaar dien post vervuld. Hij had grooten invloed
op zijn studentep. Aan zijn geleerdheid paarde hij een groote gave de moeilijkste bosch ..
bouwkundige vraagstukken grondig en duidelijk uiteen te zetten.
Eng 1 cris de schrijver van talrijke belangrijke onderzoekingen en bekendmakingen.
In 1902 had hij Prof. BDurgeois opgevolgd als ~irecteur van het boschbouw·
proefstation. tot aan zijn dood. Talrijk zijn zijn publicaties waaronder zijn "Onderzoek
naar den groei van het wortelstelsel der boschhoom'en" (1903) ,en (met G,lutz)
"Waarnemingen over groene bemesting".
'
In 1893 schreef ei e s I a r zijn verhandeling over de beteekenis van den afkomst
van het zaad. In 1900. op het Internationaal congres van Boschbouwprocfstations te,
ZürJch, werd besloten deze kwestie tot een onderwerp van studie te maken. De hierop
Volgende publicaties van Eng Ier waren van groote waarde. Later volgden nog
studies over hoogdwtoing.
Als groote voorstander van het plenterbedrfjf' liet hij, ter nadere bestudeering. een
groot aa.ntal proefvakken uitzetten. Vooral aan de samenstelling met zilverden gaf hij
de voorkeur. Van de groote schade door wolluis. was toen nog weinig bekend. Ook
aan den eik kende hij in het plenterbosch een vt>omame plaats toe. Talrijk waren
,E n 9 1 e r 's publicatie's over het plenterbosch.
Een bekende s~die was ook: .. De ~nvloed van het bosch op den waterstaatkundigen
toestand van dea grond, waarbij hij vooral waarnemingen gebruikte. gedaan in de
beide zijdalen van het Emm.enthal, waar Sperbel. en Rappengrahen in elkaars nabijheid
stroomen. Het eerst~ is vrij dicht beboscht. het tweede slechts matig, zoodat, na regen·
val. voor beide dalen de afgevoerde watermassa kan worden gemeten" en met elkander
.
vergeleken. (Zie Tijdschr. Ned. Heide Mij. 18, 1928.)
Eng'l e r bezat in hooge mate de gave ingeWikkelde onderwerpen binnen het bew
reik van iedereen te brengen. In al zijne geschriften schemert dit door. Ook in het
buitenland trok zijn werken de aandacht.
.
. ,.
In 1911 werd hem een professoraat in München aangeboden. Hij nam het niet aan,
wat met groote ingenomenheid in Zwitserland werd vernomen en waarvoor Zürich
hem het eereburgerschap aànbood. Bij het 75wja-rig bestaan van de universiteit benoemde
men hem tot doctor honoris causa, later viel hem te Weenen dezelfde eer ten deel.
Gedurende 2· jaren was hij voorzitter van de Sociêtë forestière suisse.
Eng Ier overleed op S'Harigen leeftijd in 1923. De doyep. van de uniyersiteit
zeide van hem aan zijn graf: ..Tu fus wt digne serviteur de ton pays. Aussi longtemps
que subsister;~l à Zürich une école forestière. ton souvenir y restera vivant et honon':".
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RUBRIEK 3. Houttedt (waaronder biologie der houtgewa,ssen. systematiek en
zaadteelt).
.
Untersuchungen liber die Entw.icklung der Aullorstung im' nordwestsBchsischen
Braunkohlengebiet unter Berucksich!igung cines Waldgürtels {ür Leipzig. VI k tor
H a <I t gen. Th.r. F. lb. 5/6. 253-288. 1942.
• . ,
:
In, verband met de omstandigheid. dat de omgeving van Leipzig ,zeer boscharm is,
geeft men bij het weer in cldtuur brengen van de verlaten bruinköolgroéven de voor...
keur aan den aanleg V8Q, bosch. ,ook al zou de grond zich voor landbouw leenei1.
Deze terreinen. in totaal omstreeks 200 ha groot. zijn van een groote bodemkundige
verscheidenheid. In het algemeen kan men zeggen, dat tertiair materiaal overh-eerscht.
hetwelk chemisch arm i& -- behalve soms aan voor den' plantengroei schadelijke aluin- '. ,
bestanddeelen en zwavelverbindingen - . doch zich physisch minder ongunstig' gedraagt
door het veelal in -voldoende mate voorhanden zijn van een' "klei-fractie" (soms zelfs
.. löss) naast fijn· tot grofkorrelig materiaal. Door de bruinkoolexploitatie daalt in het
geheele gebied de grondwaterstand. Met de omstandigheid. dat de grond door zijn. ~
voor het blootleggen van de bruinkool noodzakelijke. algeheele verplaatsing zeer los
van structuur is ,geworden. behoeft het geen verwondering te wekken. dat de watervoorziening bij de· bebossching hier 'het zwakke punt is. al wordt deze op d~n duur "
.
"
door het bezakken weer beter.'"
Er moet dus gezocht worden naar houtsoorten, die een goed wortelgestel ontwik.. '
kelen en' bovendien tegen de in dit industriegebied veel voorkomende rookgassen
bestand zijn. Zij moeten voorts in staat zijn. humus i in' dên veelal ,bacteriologische in ..
actieven grond te brengen. De beste resultaten verkreeg' men met loofhoutplantsoen
van 60-100 cm. in een plantverband' van 1 x 1.50
in het bijzonder met eschdoom;
esch. iep. wintereik. beuk. Am. eik ,en ook wel met douglas e.a. In een tijdsverloop van
ong!;veer 10 j?lar kan de vooreuluur geleidelijk worden opgeruimd, hetgeen bIJ de els
bijvoorbeeld goed kan geschIeden door telkens een aantal stammen na het ontlUiken t~
ringen.
I .
.,. •
. , '
. / '.
•
. De overblijvende lupine is voorts ,buitengewoon goed bruikbaar bij deze bebossching .ook brem kan men. -vooral op de armere zandgronden. g6ec;l bez~gen. Laatstgenoemde
heeft echter eenige bezwaren: niet bestand tegen strenge winters. overgroeit het loof...
hout vaak~ de bezaaiing gelukt dikwijls slecht. Tegen de eerstgenoemde twee bezwaren
is klein houden het parool. terwijl de laatste moeilljkheid kan \\'Orden overwonn,en door
het zaad in vochtig zand op een niet. te wanne plaats 48 uur te laten voorkiemen. De .
witte els bleek bij uitstek geschikt om eeD. Calamagrostis.verwildering er onder te .
krijgen. Ook menging van els en berk voldeed. terwijl de canadapopulier - welke'
wordt niet venneld - eveneens Op' daartoe geschikte plaatsen bevredigend goeit.
De kosten van een dergelijke bebossching loopen zeer uiteen; als gemiddelde geldt
ongeveer 3500 mark/ha. Het belangrijkste deel hiervan (2000 à 3000 mark) vormt 'het
afdekken van den blootgelegden ondergrond van de 'brUinkoolgroeve eri de uit de
boven d~ bruipkool gelegen grondslagen door afgraving ontstane hoogten. met een
laag yan een. halven meter cultuurgrond. welke men daartoe tevoren apart móct houden. _
.,Het egaliseeren kost 300-509 mark . .terwijl voor de beplanting van 1 ha in een ver... ~~
band. van 1 x 1.5 m ,de volgende cijfers, gelden:.
. '
6670 plantgaten maken à 2 Rpf. Is ............... 133 R.M.
, • 6670 stuks plantsoen planten à 2.5 Rpf, ............ 167 R.M.
vervoer. inkuilen. wortels inkortenl enz. ,........
50 R.M.
6670 stuks plantsoen. gemiddeld ä 5 Rpi. ......... 350 R.M.

m.

,

,

700 R.M.

•

.

Geen w(;lDder. dat de hevolking hier van de "Kostspieligen Berge" pleegt te spreken ..
Ter wille vaq het algem~en welZijn worden deze geldelijke offers echter gaarne ge":'
bracht.
'
.
v. S.

Zullen ,dc hakhoutbosschen van Funen en Langeland geheel verdwijnen? J. Ab eli.
Dansk. Sk. T. 3. 77-95. 1943.·
, . ,
Als men de oude .kaarten uit de jaren 1790-1820 vergelijkt met de huidige.
dan hebben Punen en Langeland veel van hWl karakteristieke hakhoutbosschen ver..
laren. welke vermindering nog gestadig voortgang vindt door ontginning en door omzetting tot opgaand bosch. Weliswaar -vallen ook de hakhoutbosschen onder de Bos-ch ...
wet van 1935. maar daarvan Is uitgezohderd dat hakhout. waarvan de eigenaar kon
~antoonen. dat het reeds in 18Q5 als zoodanig bestond. (In 1805 werd de eerste Deen .. ·
sche boschwet uitgevaardigd. volgens welke het toen aanwezige opgaande bosch~
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, als' zoodanig in stand geh;uden moest worden), Het za] v~r·. dèn bosèheigenaar zeker
moeilijk zijn dit te bewijzen~ maar hij kan het beweren en dan is het tegenbewijs voor
het Staatsboschbeheer even moeilijk, Bovendien rijst de vraag wat oilder hakhout
moet worden verstaan, m.a.w. waar ligt de grens tusschen hakhout en "opgaand bosch '1
Veel zal dus afhangen vaIJ. de. wijze waarop de bepaling~n in de praktiJl:c. zullen
wo:t:den uitgevoerd. Zal dus het Staatsboschbeheer eenerzijds 'met de nieuwe-- aosch...
wet in de hand h~t halqlout voor ontginning kunnen behoeden,' zoo dreigt 'apderzijds
het gevaar. dat het" in overeenstemming met den geest die de nieuwe 'Boschwet ademt,
teveel de, omzetting, tot opgaand bosch - vooral naaldhout ....,... z~l aniniëeren. Het
· ergste. ~wat het hakhout, behoudens de ontginning, immers kan 'overkomen is de oni... '
zetting in ,naaldhout. want tdeze vernietigt alle kenmerkende bestanddeelen van de
~ -' , vOQr liet landschap zoo kárakteristieke associatie. Bovendien zal de omzetting tot naald...
hout zich in de toekomst ~ok.nog boschbouwkundig wreké"n. doordat het naaldhout van
nature nu eenmaal thuis hoort in groote complexen :en niet in kleine. yerspJ;'eide en·
veelal smalle pe):"ceeltjes, die, op' ouderen' leeftijd zonder ondergroei aan weer en wind
., zijn blootgesteld en derhalve- 'slechts een kwijnend bestaan zullen leiden.
Helaas lokt juist de omzetting tot naaldhout den 1l):eesten eigenaren toe, omdat het
naaldhout Jn. den hakhouthumus buitengewoon snel opgroeit en ~eds spqedig sorti ...
menten oplevert. die de boer gebruikén kan en' hêt zal derhalve moeilijk zjjn dezen
te ,overtuigen; dat een dusdanige omzetting op den duur slecht,s ellende ~an geven..
Feitelijk zou het planten van naaldhout in de kleine hakhoutperceelen zonder ~nreer ver~
boden moeten worden._ want, de eenige oplossing voor een opgaa"nden bedrijfsvorm zou
het ongelijkjarige ,gemengde loofhoutbosch zijn en als uitgangspunt voor z1!lk een bosch
leent zich het hakhout hIJ uitstek._
_' .
.
_.
" ' .. ' .
De hoofdzaak is. dat men het hakhout nIet langer 'over _he hoofd ziet, want het gaat
. , \.
daarhij om het behoud van de laatste resten van de- voor Funenl en Langeland zeer
karakteristi~ke vegetatie.
,-~'
.. ~.
A. B.
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RUBRIEK 4.
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Boschbcsch~nDing

"

.

"

(waaronder natuurbescherming' en jacht).
'.
"
-..
.
De invloed vlln de winterkoude \OP de kernvorming bij beuk. Po u I' Lar sen .
Dansl< SI<. T. 4, 141-157, 1943.
,.
.'
.
De 'vorming van roode kern bij de beuk moet opgevat worden, als een onge_zond,'
· dus abnonnaal. verschijnsel. De primaire- oorzaak .is~ een verzwakking _"an de cellen
van het houtlichaam, bijvoorbeeld door: vorst of een ve,rstoring der ·waterhuishouding
of misschien ook het verbruiken van in het hout opgéslagen voedingsstoHen enz.
. .
.
In Denemarken ko'mt- de vorming van roode kern slechts sporadisch voor en dan . , "
\ nog alleen in de' oudste leeftijdsklassen. Echter bleek zooweJ ~? den' winter van 192~/29 .
als na den winter 194:1/42 de vorming van roode 'kern zich zeer sterk te hebben uit
'. ~
, gel;>reid. zelfs 'tot jonge. boomen van 4:0-60 jaar.- Het moet als bewezen worden be..
• schouwd; dat hier de vorst de' primaire oorzaak was van de verzwakking ,van het
houtlichaam. hetgeen de kernvorming ten ge.volge had. De, fatale grens .schijnt in Dene·m;:ukeri bij ...30° C. te liggen. .
. A. 13:. "
J
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RUBRIEK 6. Boschhuishoudkund~ (waaronder beheer, handel, recht, wetge~ing en
a,beld) .

·

Wald urid' Weide im Berner Jàra. Sc h ö n e n b e,r.g e r: Schweiz. Z. f. F. 6.
169-183. 1943. I, '
",.
' - ,
" '. E.' Sc h ö n e n b ç r 9 e r, houtvester in Tavannes heeft" in Decembe'r 194:2 "in ZÜrich
een lezing gehouden over 'de eigenaardige boschstreek "die Freiberge" in de Jura•. "
· langs de Zwitsersch~Franschc grens, waar het weiden van vee en paarden minstens·
even zwaar weegt ,als het behoud van het bQ:ich. Het geheele gebied lijkt 'op een
omgekeerde schotel, waarvÓ;lD de bodem het plateau uitmaakt en waarvan de schotel...
rand naar beneden rijkt tot in. de dalen. Deze rand vormt d~n het zoogenaaptde Mlyt...
•' weide gebied. Waar wijd uiteenstaand. groepsgewijs. vaak' zèer zwaar houtgewas,
afwisselt met schrale weidegrond~n, veen en vijvers. Er heersdIt een ruw klimaat en
va~ ouds heeft de bevolJdng het wei~erecht voor haar vee en vooral voor de' paarden.
wat de taak van den "houtvester niet gemaklÇ:eIijk maakt. De wondermooie natuur maakt
de Wytweide tot een aantrekkelijk land.
. .; -'"
.' De grootste oppervlakte is gemeentegrond; 18 % is van particulieren. De houtge~
. -wassen zijn spár, den. ~ergeschdoorn en beuk. Opvallend ts, dat door den ':vrijen stand
~
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der boomen, elke afwijkende vorm tot zIJn recht komt. wat vooral l?iJ"den -aan vomen .'
zoo rijken spar waarneembaar is. ~r is veel z:waar hout. Het is daar een eigenaardig :,
·boschbcheer. dat zeer nauw' met de weiderij is vergroeId, een soort, pleqterbedrijf, met
groepsgewijze ..menging van houtsoorten en houtgroepen _en weidegronden met ve.en en.
'water.
'
"".,
~
,~.
••.. De voornaamste gemeepten zijn Les' Genevez eri Saignelêgier, waarvan, de eerste
," een boerengemeente is"gebleven, de làatste echter- een spoorwegkI:uispunt is -geworden.
daardoor meer: inwoners kreè:g. meer verplichtingen en uitgaven, wat dan ook aan de
volgende cijfers duidelijk. is te zien.. Wif.laten ze gededtelijk hieronder v.olgen opIdat
ze de 2 uitersten vormen en de cijfers voor de overige gemeenten hier tusschen<-liggeç.:
,
<t
, '
Les Gêliever
Saignelegier
- ,.2,
Totale op-pervlakte
517 ha
. 478 ha ".', ~
'--:' ~'
Beboscht '. ., .
',,; 223 ha
"J'
205 ha
'"'- Percentage bosch '.
'43.
- ,~t'3 ..
-: ~ ~,Houtvoorraad . .
108.000 m3 .
53.000 : "~3 '
Voorraad
ha totaal qpp .. ' - 210 m3
11 0 . ma
-' .'.
Voorraad p, ha bosch
490 m3
_. ,:-' "257
,m3
Stamlnhoud per stuk . .;
~ m:t
" ~.~
0;98 m3
.}aarl. bijgroëi " " '.
;. 2,6 % "
'-'. ' . - 2.1 0/0
Idem per ha bosch..
,__ 11'.6 m3 .
6.00 m:t ..
'. Sc h ö n e n b e r g- e 'f geeft ve'rder nog ~tal van. eigenaardigheden. ook' over ,het
. 1 - ' : , /' de K.
beheer van dezen vreemd~oortigen bosch,vo"rm. "
.
,
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~ Die Forsf.wirtschaft' in Palästina. Red: (On~leend aan Troup: Colonial Forest Ad.. '

minist,ation) Z.,I.'Wcltlw. ,112. 67--,68. 1943. ' ",', •
'
.
'•
""
Aln '1920 werd bij het departement van Landbouw eèn afdeeling Boschbeheér opg_e:

'_. -richt- en in )let zelfde jaar kwam een' boschveroidenin,g tot _stan~. In"; de' ferste jare!!
bestond het werk in hoofdzaak uit de bescherming van waardevolIe boomen op par..
. ~', ticuliç:re terreine':1. dU!i ,uit hetgeen wij onder, andere bereiken .met de bodem productie.. .~
beschikking. Men begreep ech.~er: al spoedig-, dat behoud van het bestaande bosch -met
het oog' op de erosie van, grooter belang was. De sterke ontwouding trok de alge..
meene aandacht en' in 1935 werd er eén zelfstandig boschdepartement opgericht. aan, ,
't hoofd waarvan een inspecteur kwam -te,- staan. aan wieil 3 a:ssistente.n werden 'toe ..
gevoegd. Zórg voor, de 'voorziening in de werk- en brandhoutbehoefte. voor bosch.. :'"
producten en voor ooftboomen stonden op het programma. _
.'
In een rapport drong een boschambtenaar van het Joodsdie N;ationale ~ fonds aan _
op bebosschmg van 252 kffi~ duinen en -2020 km2 in 't heuvelland; In verbC!fld met~-de ~ ~ .
· schaàrschte aan laridbouwgrondenJ kon~ de :Kóninklijke Commissie voor Palestina zich J
, echter met deze voorstellen niet _vereenigen" en deze 'çommissie beperkte zich tot de
,~ t I '
hèibebOssching ','va~ enkelè steile ,heuvels ter voorkoming. v:.an verdere erosie." verbod
~. '
van 'veewelde op terreinen. die' zich ,voû;r herbebossching eIgenen en' de afscheiçling
van dorpsboschjes: ~. .
. ._.
.:.
..
' ,'" . ~ ',.
',:,,'
"'I. De Hooge Commissaris kall: volgens de verordening van 1926 boschreserves afkon~~
"1.. digen. terwijl het" boschdepalltement kan gemachtigd ~orden zich met de beschenning'
.. " '
'"".' yan, particuliere bossche':tt te belasten. wanneer dat noódig' is en' 't belang van den. ,. f
hydrologischen toestand. Derg~lijke ,terre!rien 'zulle'n dan de toeKomstige boschresérve 'f<'O
vonnen."-:
. . . , r,
{
,. _
._
';/ .•..
De totale oppervlakte van Palestina is 27.000 km 2 • waarvan, 10.000 kin 2 woëst zijn.
: Van de resteerende 17.000, km2 'is 1400 "km2 zoogenaamd bóschland. maar het groo,tste ,:
gedeelte is tot veeweide ,gedegeilereertL -Een -onderZoek in 1936 bracht aan. het licht, ':'
;·'·flat daarvan 199 km'l met. voldoende ,struikgewas, zijn begroeid. [n ,dat zelfde jaar
""'werden 270 terreinen met een oppervlakten;,van 1000 kni2 totboschreserve aangewezen..
-:_,
.
· de_ meeste ervan bestaan echter slechts uit 'smalle strooken bosch.
::; ~ Het werk 'wordt nogal vertraagd door de g~compliceerde verhoudingen. ~aardoor . ;.:,
. slechts langzaam de vestiging van bevolls.ingsgro~pent lrnn worden geregeld.
v. Z."
.'
. "
"
, ti :'
.\ .
' •
, ..." , ,
. '1.
:,,'-. __ ' <:
Aus--d~r Sch~eizerischen For'$tstafistik: Redakti;neel. Sch~êiz. 'Z. f, p.~ 6. 18~f87:'
· .1943.'

• •

•

,'.

Nog nooite heeft de Zwitsersche boschbouwstatistiëk zoovéeI belangstelling gehad
als thans. nu het bosch als een helper in den nood, de moeilHljke 'o011!tandigh,eden
waarin de bevolking verkeert. komt verzachten. Het' ZWitsersche bosch beslaat een
à'ppervlakte van_932,962 ha,-waarvar. ongeveer .30% 'particulier beziet is. De statistielc
~
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gaat alleen over de bosschen van staat en genieenten. de zoógenaamde "Oeffen~che
Waldungen."
.
,
Qe gemiddelde opbrengst in mS per ha bedroeg de laatste jaren voor:

.
..

Staatsbosch

1941, 1940
7.2
6.0

1939
5.0

Technisch beheerde gemeentebosschen 7.1"
6.2
4.7
Overige gemeentebosschen
. i,8
4,0
3.7
De houtopbrellgsten zijn dus sedert het vorige jaar weer me~ 20 % vermeerderd.
Bij het Staatsbosch staat het canton Basel·Stadt met 16.8 m3 bovenaan: Onder de ge..
rnèentcbosschen zijn het die van Lausanne. die met 16,1 m3 het meeste hout per ha
leverden.
.
.
Naar de sortimenten gerekend zijn de opbrengstcijfers van het papier.. en werkhout
achteruit gegaan, die van het brandhout echter vooruit. In totaal werd in de Staats-en gemeentebosschen gehakt:

•
.

in 1939 . .. . 2.280.000 m'
1940. . . 2.860.000 m'
1941. . . 3.440.000 m'

•

In 1941 is er 1.100.000 ma hout of 600!o meer geoogst dan volgens de bedrijfsplannen
was vastgesteld, en we:l in de Staatsoosscben 63,70/0' in de technisch beheerde ge
meentebosschen 55.5 % en in de andere gemeentebossehen 59.1 %. In 1940 bedroeg de
overkap 600.000 mB of 32.4 %. De netto~pbrengst in de Staatg... en gemeentebosschen
J

bedroeg per ha: 1925/1929.
56.7 fr.
1935/1939 . . : 33.3 fr.
1940
. . 69.1 fr.,

1941
. . 89.2 fr.
.'
Per. m3 was de zuivere opbrengst 17,5 fr. over het gcheele land gerekend.
Dit bedrag was voor: Jura'..
18. fr.

,,'

Mittelland . 20.1 fr.
Alpen • . 10.1 fr.

Karakteristiek voor deze statistische opgaven is:
.
Ie. de sterke overkap. die voor de Staats-- en gemeeqtebosschen 58.9 % bedraagt. Te~
zamen met. 19'tO wordt dit' 91.3% .:zpodat men kan zeggen dat er in defe beide
jaren tezamen een volle jaarlijksche kap meer is geoogst. dan was voorzien. Men
zegt wél. dat in de jaren daarvoor hout is overgespaard. maar uit de statistieken
van 1924-1939 blijkt dat er toen een overkap is gewet;st van 8% "
2e. de achteruitgang van de bedrijfscoëfficient. niettegenstaande de houtprijzen stegen.
,
H,et zijn vooral de hoogere Iconen en vrachtprijzen die hiervan" de oorzaak waren;
3e. de betrekkelijk groote toename van het houtverbruik en wel met meer,dan 250/0.
- Het Zwitsersche bosch moet dus niet het wegvallen van den invoer dekken. maar
ook voor het grootere verbruik opkomen.
•
Tot dusverre was de 'ilfzet van. het hout de groote zorg voor de beheerdérs. Thans
is de groote zorg het bosch te behouden 1~
de K.
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Tropische Boschbouw.
RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde.
Borneo. Red. (Ontleend aan Dtsch Holzanz. 1942): Z. I. Weltlw. 112. 102. 1943.
Japan doet veel moeite om het boschbedrljf. in Borneo tot ontwikkeling te brengeç...
Vóór den oorlog was reeds kapitaal in de bosschen van Oost~Borneo vastgelegd. Ter
ontlasting van het transportwezen zu11en zagerijen en.r houtverwerkende -industrieën
worden opgericht (triplex~ en lUciferfabrieken). Houtonderzoek instituten zullen tevens
op Borneo' gevestigd worden.
.
Borneo is verdeeld in 5 provincies: Westptovlncie (hoofdstad Pontian(ik). Oostkust..
'_ provincie (Sandakan). Westkustprovincje (JasseIton). Mivl (Mfvi). Kutscheng (Kut... ·
v. Z.
seheng). "
.
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Die Mög/ichkeitern der kiinftigen Holzversol'fÎung EuropBs aus den äquaforiBlen Ur...
wäldern Weslafrikas. Dr F. Cermak. Z. f. Weltfw. 112.3-56.1943.
Na den wereldoorlog zal de houtvoorziening van 'West:,Europa een zeer moeilijk
op te Jos.sen·vraagstuk worden. (Zic,Heske ,,,Der tropische Wald als Rohstoffquelle",
Z. L Weltlw. 7, 413-485. 1939 ;releraat in dit tijdschrIlt 10. 450-452. 1939).
" eer m a 'k knoopt als 't ware bij dit artikel aan\ en wijst er op. dat na, den oorlog
de tijd voor de West·Afrikaansche bosschen ~ekomen zal zijn om Europa van hout
te voorzien. Hij betr~kt voorname1ijk in zijn beschouwing de bosschen van Gaboen en
Duitsch Kamerocn, die hij uit een elfjarige ervaring kent. maar bellalve deze staan
nog ter beschikking de bosschen van Nigeria. de Goud .. en Ivoorkust. Liberia, en
I '
Fransch Guinea.
Het West.Afrikaanschc boschgebied, 'waarom het hier gaat, omvat ten N. van den
evenaar Kameroen, Spaansch Guinea. Gaboen en Midde~.. Congo; ten Zuiden daarvan
Gaboen en Midden.--Congo. De oppervlakte exploiteerbaar. bosch zal 28 millioen ha
bedragen, waarvan 10 millioen ha ontsloten of biIUlen korter tijd te ontsluiten. gelijkelijk
over Gaboen en Kameroen verdeeld. De voorraad wordt geschat in Gaboen op
25Q-.:.--300 m3 • VOOr Kameroen op 2QO..-....250 m3 per ha. Hij komt nu tot een raming van
den voorraad ,op 1300 millioen m3 • waarin dus ook zijn begrepen de houtsoorten, die
tot nu toe door Europa niet werden opgenomen. Let wel. dat is slechts de direkt
exploiteerbare massa; de totale hoeveelheid van het geheele boschgebied va·n 28 millioen
ha is 8250 millioell ma .. Bij een' jaarlijkschen kap van 30 millioen m3 kan men dus
zonder veel' verdere, ontsluiting, iO jaar exploiteeren. Het geheele boschgebied zou zelfs
bij-'een jaarlijksche kap van 100 millioen ma voldoende hout.. bevatten om 100 jaar
rustig met de exploitatie door te gaan. Daàrbij is dan nog niet' eens rekening gehouden
met den jaarlijksehen bijgroei. Ce i' mak acht de geproduceerde, cijfers voor groote
gebieden op grond "{an gedane opm,etingen. van proefperken voldoende nauwkeurig;
voor speciale lcleinere gebieden zal men in verband met de sterke differentratie speciale
opmetingen moeten doen.
.
Hij is ervan overtuigd. dat West..Europa deze hoeveelheden ~l kunnen. ja zal moeten
opnemen. Door de gedwongen stopzetting van de geforceerde kap in Europa. zal dit
werelddeel de West.AfrikaatJsche houtmassa zeker. noodig hebben.
De vroe.aere exploitatie dezer bosschen: is een lijdensgeschied.enis. Vóór den vorigen
oorlog bedroeg bijv. de uitvoer van Duitsch Kameroen in 1912 11.000 ton rondhout.
en die van Gabocn in 1913 147.000 ton. De zooveel grootere uitvoer van Gaboen is
niet te danken aan de betere afvoerwegen (rivieren') maar aan hd feit. dat in deze
Fransche kolonie bijna uitsluitend werd geëxploiteerd op Okoeme. een zachte. lichte
hQ.utsoort. waarvoor in Europa als schilhout veel navraag bestond en die met betrek·
kelijk geringe kosten naar de uitvoerhaven- kon worden gevlot. terwijl m,en in Kameroen
hoofdzakelijk Azohe (Lophira procera), een soort ijzerhout (voor zwaar constructie ..
hout en: dwarsliggers) met een gewicht van 1200 kg per m3 • exploiteerde. Op _deze
houtsoort drukten dus hooge transportkosten. In beide koloniën werd het hout met
de bijl gevèld en de stam met de bijl verdeeld. ~n Gaboen werden de ,houtwerken naar
de vlotbare rivieren gerold. terwijl in Kameroen het hout over breede knuppèlwegen
:, .
•
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met aanwending van veel meer m,enschelijJce arbeidskrachten naar de railbanen moest .worden gesleept.
,
- Gedurende den vorigen wereldoorlog kon in Kameroen nag~noeg niet geëxploiteerd
worderl". terwijl Gaboen in de laatste oorlogsJaren gebrek aan scheepsruimte kreeg. De

uitvoer van Gaboert liep dan ook hl 1918· op 2000 'ton terug. '.

•

Na de vrede kon, Gaboen 'betrekkelijk direkt weef aan den slag gaan, de uitvoer,
.steeg in ·1920 reeds tot 40.000 ton okoeme. Kameroen kon ce,rst geleidelijk op dreef.

•

. ':.,

I'

b

..

'

komen. maar toen kwam spoedig in beide landen cen snelle opleving. In 1929 ·was deuitvoer voor. Kameroen 59.000 ton, voor Gaboen 400.000 too. waarvan aan Okoeme
alleen 370.000 ton. Voor de behoefte van Europa aan koloniale houtsoorten was deze
uit,voer echter veel te groot eri. de crisis liet niet lang op zich wachten. In 1931 dajllde'
de uitvoer voor Kameroen op 30.000 ton, voor' Gabocn op 22.0.000 ton. Na zware ver~
liezen was men wel tot een' sterke beperking verplicht. Van de cene crisis sleepte men ~.'
dan het leven voort naar de andere crisis en zoo was de uitvoer in" 1939/1940 nage..
noeg nihiJ. Ware de exploitatie lliet op één houtsoort ingesteld geweest. zooals op
,Okoeme in Gaboen. dan had men nooit zulke enorme terugslagen gehad. ~
. AUe pogingen om an~ere' housoorten: te introduceeren mislukten. Men beschikte over
,- te weinig geldmiddelen en kreeg te weinig steqrt. De exploitatiemethoden waren in den
loop der jaren- wel iets vodruitgegàari. De verdeeling van den stam geschiedde meer ·en
meer met de, handzaag, sofn~ met een motorzaag. en er kwam mechaniseering'ybij het
transportbedrijf middels sleepmachilles' en tractors. 'Maar de vraag was soms zoo groot. '/
dat de mechaniseering ér geen gelijken tred mee hield en. v.as tenslotte de mechaoï..
seering eenigszins op peil. dan verritinderde weer de vraag. zoodat het bedrijf over..
gekapitaliseerd was. Na verslijting der machines bleef men zich met minder goede'
behelpen. inplaats van de meest moderne, die het hoogste rendement gaven,.. aan te'
schaffen.
."
" - ,
- . ,
De cardinale fout lag echter in de exploita,tie van een enkele of slèchts een paar "",
houtsoorten. De exploitatie bestond in het narennen van die hoütsoort. waarvan slechts
. een, paar exemplaren per ha voorkomen. Men, moest soms twee It)aal per jaar het rail ..
baannet verleggé"'n. Het heeft niet aan pogingen ontbroken om andere houtsoorten op
de markt te 'brengen. doch m.~n kon nooit bepaalde kwanta garandeeren wanneer er
bestellingen binnen kwamen. Men kon eenvoudig geen andere houtsoorten kappen,
wanneer er tevens in de kapvlakte niet voldoende okoeme, azobe of mahoniestammen
voorkwamen. Het voorstel van eer mak om van staatswege andere. houtsOorten op
te koopel'( en deze dan op havenemplacementen 6p te slaan, zoodat men een behoorlijke
stock ervan kreeg, kwam niet uit de handen van adviseurs vóór de wereldbrand uitbrak. Het spreekt van zelf, dat veel kosten gelijk blijven' of men 130 of 300 m3. per
ha kapt.
"
. ' .
'.
Voorts was er de extensieve exploitatie van den stam. Een, derde'van den inhoud
van den, boom bleef als stronk bf als' tak op de kapvlakte liggen. Wel dwong het
gouvemementsboschbeheer de stam niet hooger dan een meter boven den! grond af te zagen. doch de handel bracht .dergelijk "laag" afgekapte- !itammen direkt in een
rnjndere kwali!eitsklasse. met het gevolg, dat men wel aan het voorschrift voldeed.
maar het onderste .staO).deel met wortelaanloop afzaagde en. liet, liggen . .zoo werden
de kapko~ten dus slechts v~rhoogd. Om één okocmé stam te kappen. moest men vaak
4 van ,zijn buursta~men vellen. teneinde de kroon valvrij te krijgen. En die gevelde
, boomen bleven dan als. waardeloos op' de kapvlakte achter. En al die afval was waarde..
'vol cellulose hout.
.
..
,".
..
,.. Dan had men nw te kampen met den invloed -der credietbanken. die gelden hadden
vöorgeschoten en ge1_eidelijk het beheer over enorme houtvoorraqen in handen 'Kregen.
Het zeetransport was te duur. Met de. houtprijzen f.o.b. uitvoerhaverf.' stegen vaak ook
automatisch de vrachtprijzen en, daalde de houtprljs, dan- ging s1ec.hts langzaam en '
met veel inoeite de vrachtprijs omlaag. Vaak 1agen de, schepen maanden: op vracht
te wachten wanneer er 'geen andere goederen te vervoeren waren.
eer mak stelt nu een vijfjarig werkplan op. waarbij hij er van uitgaat. dat alle.
hout. -en dus niet -alleen speciale hçmtsoorteo, worden geëxplOiteerd. ln t begin al1een
kan eenigs~ins van dit principe worden afgeweken. HIJ wil in die vijf jaren achtereen..
volgens kappen. 1. 2, 4, 8 en 15 millioen m3 ; van die 15,millioen m3 zal dan ongeveer
1.8 millioen m'3 = 1 millioen ton oköemé zijn. In 't hegin ,;mIlen er nog wel veelal
speciale houtsoorten worden geveld. maar geléfdelijk wordt het aandeel der cellulose
, ' "
,
,~
"
'.
houtsoorten grooter.. "
Hij schat, dat in het eerste jaar na dezen' oorlog 400.000 ma okoemé of 250.000 ton
door West,Europa zullen kunnen worden 9pgenomen. Wa~neer er per
2 okoeme
stammen van 10 m3 voorkomen, dan zal voor dit kwantum 20.000 ,ha moeten worden

ha
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ge;~ld. St~at:er pcr ha 200 m'3 hout dan is de vooriraad -4 millioeIi ÏD.~. Volgens cr...

",

varingscijfers zal die voorraad bestaan uit 80.000 m3 zachte;--240.000 ma middelharcle
en 80.000 m3 harde houtsoorten: Kappen we terwille van okoemé dus 20.000 ha, ult.'
dan krijgen. we viermaal meer dan de ~oeveelheid. die ~e 't e,erste jaar zullen kunne.ó. ~- "";_
. verkoopen, en weil millioen ma .. Behalve .die 4:00.000' tp.3 okoemé zunen we dus slechts

d

600.000 m3 andere houtsoorten kappen. 'Maar' geleidelijk wordt jaarlijks het, aandeel
andere houtsoorten grooter. wordt dus de uitkap sf~eds sJerk~r en dalen de _exploitatie. .
kosten. per m3 • De grootste moeite 'zal men hebbèn in 't vierde jáar van 't'wetkplan,
want dan zullen de oude machines zeker''-versleten zijn. Het vierde jaar zullen we
zeker noOdlg hebben o~a. 35.000 lorries,_ 400 locomotieven; 400 sleepma,chines" 80 sleep~
bdoten voor oceaanvlotten enz.
• '
Geveld zal er worden met motorveldzagen. gesleept met stoomfro~winseQ~ Geen
breede dure knuppel weg en. maar slechts smalle tractorbanen zullen het bosch- door..
kruisen. -In de zagerij zal de, cirkelzaag van thans' het veld moeten ruimen voor de
bandzaag eQ alle manupulaties vóór eU' achtet: de zaag moeten met' de nfçdernste
", machines -(krane,n etc.) worden uitgevoerd. Opstapelen zal rpachinaal ma_eten geheu,;,_'
ren, het hout zal.kunstpïatig moeten worden'gedroogd. Van het 'transport van 8 mil.. ,
lioen ma zouden' ,bij zes reizen per jaar 300' vrachtbooten noodig zijn. daarom zal men
oceaanvlotten moeten samen stellen. Het is dan tevens uit met het leeg retourvaren: "
'. Het hout zal in_Afrika moeten' worden'verzaagd om zoove,el mogelijk ruimte te, sparen. -,,Ook de, verwedtihg tot cellulose zal in Afrika moeten geschieden.. .... _
, , _,
~ Ocik het arbeidei-svraagsfuk baarde veel moeilijkheden. Men wierf ongetrainde ar..
heiders, zonder vrouwen. meestal voor een korte contractsperiode. Zij vestigden zich
dus- niet en moesten met de exploitatie telkens verhuizen. Na ,afloop van het contract
ging een deel terug, de reSt bleef in de havenplaats hangen en degenereerde tota"l. Ook
het bedr.ijf hád slechts nadeelen van ,een dergelijke slechte organisatie. Het kreeg~zwakke
arbeiders, die eerst een; tijd lang behoorlijk moesten worden gevoed vóór ze iets
presteerden. Men' zal In 't vervolg heele dorpen of liever. stammen (met de 'inlandsche
hoofden) mOeten overbrengen. Dan krijgt men in 't bosCh behoorlijlce ves~i,girigen en
is het uit met vrouwenkwesties, die ,tot 'nu toe' aan de orde 'van den ,- dag waren, De
neger)s zeker tot een vakkundig arbeider op te lelden,.' ._ _.
' , .'
,,'
'
Aan 't, 'slot behandelt Ce r mak nog de papyrus (Cyperus Papyrus) exploitatie.
De papyrus:levert een uitstekende' fijne papiersoort maar speelt overigens jn de papier..
fabrikatie. maar een zeer ondergeschikte rol;, iri het topjaar J929 werd slechts 176 ton
, uitgevoerd., Men oogstte het product wanneer men bij ode exploitatie voor hout toe .. .,vallig in "t bezit kwam van uitgestrekte oevers. Waai:' papyrus voorkwam. Men maakte
door de papyrus exploitatie de ri'!ieren schoon voor 't verkeer en kreeg opbrengsten
op den koop toe. Veel geld is er echter niet mee verdiend.
~,
' ,
L' De papyrus zal ter plaatse' moeten _worden gedroogd en' geperst of gemalen, .De
grootste moeite geéft de oogst. Men heeft ze door inboorlingen met' lange messen onder
water laten snijden. maar de winni!lg werc\ veel te duur~ Men moet de planten met machi .. .r'
nes laten snijden 40 à 50 cm onder de wateroppervlakte, w"elke machines op motorbooten
met geringe diepgang zijn gemonteerd. Daarna direkt op 'motorboote'n;- laten persen. ~
Teneinde, de gistlilg te voorkomen moet de massa goed gedrOogd worden. en wellicht :J
daarna worden vermalen. De, tot~Ie óogst op het Ogowegebied en _de daarbij aán.. -'
,',
sluitende meren (Anenge meer) zou jaarlijks,' 150.000 ton 'kunnen bedragen; over de \
duurzaamheid van een dergélijk bedrijf is echter vqorloop'ig weinig _te zeggen. .
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Het artikel getuig~ van' een benijdenswaardig optimisme.
het mogelijk zal zjjn .::
in het derde jaa-r na dén oorlog; nu 'groote industriegebieden in Europa Ïli puin liggen,
honderqen sleepmachinesi locomotieven, stoombooten etc. naar' West~Afriká te zenden'
·niag 'betwijfeld worden en het. lijkt ook nogal praematuur in dit tijdsgewricht een~ ..vijf.. ,
jarig plan" op te stellen. Maar dit is' tenslotte een, ond'ergeschikte kwestie, evenals
:.. wellicht' de juistheid der producti~djfers der besproken gebieden. Een houtIDassa van
250 à 300 m3 per ha ov~r uitgestrektheden van 28 millioen ha lljkt bijzond_er hoog,
vooral Wanneer die djfers -'beru~ten op- opnamen van klèine proefvlaktèn inplaats van
op langé proefbanen. Iedere rimboeman weet ,hoe men .zich met "proefperken in oer'.. ' t.
)owoudell in de vingers snijdt;- proefperken, zijn als gemiddelden altijd "te. moor', 'C e r:-mak zegt ook niet hoe hij aan die massa komt. In IndJë en de Pqilippijnen 'meet' men
alleen boomen met een diameter van 10 cm' en hooger en men verwaarloost het dunnere
hout. Waar de schrijver echter exploitatie ook van "cellulose hout" b~oogt en dus ook
" 'f de takken e~ploiteert. ,kan ,het gemiddelde ver boven de cijfers van ons"'Indië vanen.
al 'bereikt men ook daar wel zulke hooge cijfers' en hocigere over kleinere uitgestrekt..
" heden.
(
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De "topprestatie in 1929 was 400.000 ton; eer mak wil die In 't eerste jaar na
den oorlog reeds direkt opvoeren tot 1 millioen m3 • Wanneer men bedenkt. dat letterlijk
alles opnieuw zal moeten worden georganiseerd; lijkt mij een dergelijke sprong on~

..... mogelijk. Immers de arbeiclersstock is verloopen en de voorziening van arbeidskrachten
zal ..langs nieuwe banen" moeten worden georganiseerd. Immers gchede stammen zullen
moeten worden verplaatst. Wanneer dit op" humane wijze geschiedt en dit zal na den
oorlog moeten, dan gaat dit niet zoo gemakkelijk en zeker niet in een razend tempo.
We hebben met menschenmateriaal te qoen en dan past wat minder dynamiek.
Vooral de Indischman zal dit artikel met genoegen lezen. Want ook daar hebben
we dezelfde Jijdensgeschiedenis der boschexplottatie In de buite~gewesten gekend. Het
artikel zal hun. die altijd vertrouwen hebben gehad in de exploitatiemogelijkheden dier
bosscher(, vertrouwen geven. Indië neemt ten: opzichte van Azië en Australië een
eenigszins analoge positie in. Laten we hopen, dat wij na den oorlog' met hetzelfde
optimisme zullen zijn bezield, als waarvan het artikel van eer mak getuigt.
,v.
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Die FOr'sfwifschaft UgBndas. Red. (Ontleend aan T rou p: Colonial Forestadmini...

str.tien) Z. I. Weltlw. 112, 62-63, 1943.

Oeganda behoort tot een der dichtst bevolkte streken van Afrika en worqt door...
sneden door de Witte Nijl. Het is vooral van belang, omdat van hieruit de bevloeüngs ...
werken vat! de Soedan worden uitgebouwd. Katoen is het voornaamste uitvoerproduct.
In 1903 werd een boschdepartement opgericht. aan 't hoofd waarvan een inspecteur
kwam te staan; aan hem waren. in 1939 toegevoegd een houtvester en 4- assistenten.
Het personeel bestaat verder uit in Engeland opgeleide llOschwachters en een inlandsch
ambtenarencorps, dat een boschschool te Kiterera heeft doorI90pen.
'
Men tracht in Oeganda uitbreiding van de bosch reserve. die de krooriJanclen en de
voor landbouw ongeschikte terreinen zal moeten omvatten. terwijl feiding wordt ge..
geven inzake de opvoeding der inlandsche bevolking tot geleidelijk meer waardeeting
van de weldaden van het bosch, waarna de bescherming tegen brand effectiever zal
kunnen vrorden doorgevoerd. De Europeesche ambtenaren zulIen .tot voorbeeld Qloeten
zijn en daarom is het zoo juist gezien, dat de Britsche bestuursambtenaren te Oxford
een cursus moeten doorloopen, die..:.bun eenigszins op de hoogte brengt van het nut
der tropische bosschen. D~ inlanders hebben rech~_ op hout voor hUishoudelijk gebruik.
zoolang het bosch voo'r die exploitatie niet gesloten wordt. De in 1934 herziene bosch..
verordening machtigt den gouverneur.bosschen in de reserve op te nemen. In de kroon ..
bosschen zijn aanplantingen aangelegd van Chlorophora excelsa en Eucalyptus. in
hoofdzaak ter voorziening, in de brandhoutbehoefte der spoorwegen. In 1937 omvatte
de boschreserve 14.770 kni2 of 7 % van het land. Daarbuiten Jiggenr nog uitgestrekte
savannen.
v. Z.
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