Referaten.
RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen, systematiek en

iZaad..

teelt) .
Die Gewinnung von Lärchensámen BflsserhBlb des natür/ic/icn Verbreitungsgebietes.

Krebs. Schweiz. Z. f. F. 516. 182-181. 1911.
In het noorden van het canton Zürich zijn_ lorkenbosschen. waarvan dC' groei zoo
onberispelijk is. dat het wel verantwoord is, hiervan de zaden te verzamelen. ook al
behoort Zürich niet tot het natuurlijke verspreidingsgebied van den lork. Mooie bos..
sehen van lork. gemengd met pijnboom, bezit de gemeente Weiach. Beide boomsoorten
hebben prachtige stammen. boomlengte 32--40 m, hoog aangezette kronen. rechte stam..
men met dunne schors. Leeftijd 85-110 jaar. In den herfst van 1942 bleken de lorken
matig tot rijkelijk bezet met kegels zoodat tot winning van het zaad werd besloten.
De kosten waren als volgt:
1. Winning van liggende stammen: per 100 kegels 3250 gram zaad gezuiverd. Oog~
sten van 1 kg gezuiverd zaad 12 franken plus 20 franken voor de zaadeest.zoodat
1 kg zaad kwam op 32 franken.
,.'
2. Winning van staande stammen: per toa kegels 3680 gram zaad gezuiverd. Oogsten
van 1 kg gezuiverd zaad 25Y2 franken plus 20 ftanken voor de zaadeest zoedat 1 kg
zaad kwam op 45 Y2 franken.
De opbrengsten per boom Hepen sterk uiteen. Het zaàd van de na nieuwjaar ge~
plukte kegels was overvloediger dan dat van de vóór nieuwjaar geplukte en wel onder~
scheidelijk 35 en 29 gram per kegel. Van 18 gevelde zaadboomen met gemiddeld 150
kegels werd 4900 gram zaad gewonnen of ± 270 gram per boom. De kiemkracht
was 62-82% gemiddeld 730/0' De kiemplanten in de kweekerij waren gezond eri sterk.
Voorts worden nog cijfers gegeven over zaad en kegels in een bijzonder mooi bosch
van lork, pijnboom en spar o.a. opbrengst van zaad per 100 kg kegels: lork'3.320 kg,

pijnboom 1.610 kg. spar 2590 kg.
,

Men moet, zegt de schrijver. er toe komen in geheel Zwitserland een verbod te
krijgen om boomzaderi te gebruiken waarvan de afkomst niet bekend en goedgekeurd
de K.
is. Thans geldt dit verbod alleen voor de cantons Graubünderland en Bern.
RUBRIEK 5. Boschexploitatie (waaronder technologie) .
• Hochsee/lö,ze /ür Japan. Ontleend aan Int. Hblzmarkt 1912)". Z. f. Weltfw. 7/10.

455; 1911,

•

Het eerste zeevlot. 1698 m3 inhoudende. is van het eiland .Hokkaido aangekomen.
Het is op "aanwijzing van het ministerie van marine in den vonn vah een, schip ge. .
construeerd, een en ander natuurlijk om scheepsruimte uit te winnen. Zelfs bij storm
moet het zijn bruikbaarheid bewezen hebben. Er werden reeds jaren geleden door
Amerikanen dergelijke vlotten geconstrueerd.
Verwendung von Holz ZUl" Hel"stellung von Kunsfgummi. Ontleend aan Tidsskr. f.

Skogbr. 9110. 1912). Z. f. Weltfw 7/10. 150. 1911.
De chemische industrie is het gelukt uit hout caoutchouc te bereiden. Een neven . .
product bjj de bereiding van ceIlulose is glycol. van welke stof uitgegaan wordt bij
de verwerking tot springstoffen en koelvloeistoffen, lak enz. een nevenproduct bij de f
bereiding van glycol is wede'rom een stof, waaruit kunstgummi" kan worden ver~.
vaardigd. Volgens deze methode verkrijgt de cellulosefabriek .. Mo ach Domsjo" dage...
Iijks too kg caoutchouc. Men geeft aan deze stof in Zweden den naam van Nodo en
kan het gebruiken bij verpakking, bij de vervaardiging van autokappen enz. Het ligt
in het plan een fabriek oj> te riëhten, waar jaarlijks 200 ton k~n worden bereid. Ford
heeft op overeenkomstige wljzç een dergelijke stof gevonden, het "Thiokol". Duurzaam
is deze stof echter niet.
v. Z.
\

RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde (waaronder arbeid. beheer. handel., recht en wet. .
geving):

bie porlugiesische Korkwil"tschaft (ontleend aan Go n s a I v esP ere i r a in ,,80'"
let da Junta Nac. d. Cortiça·). Z. f. Weltfw. 7/10, 161-465 1914.
Portugal is de grootste kurkproducent van de aarde en kurk is ·,,;oor dit land van

,.
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'.
het hoogste gewicht voor het schecpvaart~. havenbedrijf en de hand~ls ... en betalings...
balans. Daarom .is het ~van belang. dat de fouten.' d~e neg steeds aan de cultuur. den

"

.

oogst .. de bereiding en de ver:z;ending kleven; worden weggewerkt. Tc dien einde heeft
Portugal dan ook een· kurkproefstation, opgericht.
-, • .
,
'~'. ,..
Eigenlijk}s de doelstelling van het bedrijf verkeerd. Men wil een grootere hoeveelheid
kurk produceeren en' gm die te verkrijgen is men de kurk steeds jonger gaan oogsten.
De boom wordt daardoor te _veel beschadigd. zijn levensduur wordt verkort en men
slacht dus' de kip met de gouden' eieren. In den laatsten tijd komen daarbij nog de
moeilijkheden van den afzet. Door den oorlog ,gingen eenige markten verloren, maar
de exporteur maakt te weinig werk van nieuwe markten, 1].ij maakt te weInig reclame.
Vóór den eersten wereldoorlog werd' geëxporteèrd voornamelijk 'naar Engeland,
Duitschland, Rusland ,en de Verel:nigde- Staten. Door het te vroegè schillen ligt de
kwaliteit van de Portugeesche kurk beneden die v,an Catalonië en Algiers. Groote
,verliezen worden 'ook g~leden door te gichte opstapeling, waardoor de kurk te weinig
.droogt en muf gaat ruiken. En goede kurk moet absoluut -reukeloos zijn. Daarbij komt,
dat Portugal geen gped ontwikkelde 'ind!1strie heeft, di.~'de kurk verwerkt.
_De kurkuitvoer bedroeg in 1894 ongeveer 28,000 ton, in 1905 ongeveer'SO.OOO ton'
en in 1914 ongeveer ,83.000 ton, en in dit tijdvak ging eige.o'ijk de uitvoer van het"
eindproduct nog wat achteruit, zoodat de ontwikkeling van de verwerkende industrie
geen gelijkèn' tred hield met de productie. Daarbij moet men "echter. in aanmerking
nemen, 'dat door de Amerikaansche uitvinding van de "crown"~kurk (bliksluiting, met
slechts een dun laagje kurk aan de binnenkant) de v.ralag aanmerkelijk-verminderde.'
Veel landen belasten bovendien het eindproduct teneinde de binnenlandsche industrie
te bevorderen. Zoo schafte Duitschland het invoerrecht op ruwe kurk af, doch -belastte
," ,
~._ '
zwaar het bereide product.
' ,
, De uitgestrektheid! die met kurkeik is be'groeid js moèilifk -(;:p te 'geve~: do~r dat de '
bosschen zeer ongelijkmafig zijn. Ze vertooDen veel hiaten, veelal een gevolg van
branden. In 1900 werd de uitgestrektheid reeds op 414.000 ha gcschat, waarvan
230~OÖO ha tcn Zuiden van de Tejo met een tótale productie van 70.000 ton, meer dan ,
de helft van de y.'ereldproductie (Frankrijk. 12.00Q, Spanje 30.000, Algiers 17.500 en
, ,Tunis ongeveer 2.000 ton). In 1926 sèhat men de uitg,estrektheid kurkbosch echter reeds
.. op 550.000 ha, de.opbrengst 'per ha op'~ 180 kg. Na den eersten werèldoorlog kwam de
uitvoer naar de Oostzeehavens geheel stil te liggen, de: uitvoer naar Ecngeland en
Amerika steeg echter. GeleIdelijk weet de productie echter weer op peil te komen;
terwijl ze in 1919 18.000 ton bedroeg steeg ze jn 1928 tot 100.000 en in 19·35 tot
. l40.ooo ton. De grootste hoeveelheden gingen naar de Vereenigde Staten, Engeland
ep Duitschland. Maar wát vooral van belang IS, de uitvoer van het eindproduct stijgt'
nog Jn sterker mate. wel een bewijs, dat, de .lmr}cverwerkendc industrie na den oorlog
~
,
!
flink tot ontwikkeHng is gekomen.
Hoewel Pcrtugal in 1928. reeds ,een corporatieve staat wás geworden~ werd het
,. kurkbedrijf toch eer§.t in 1936 geregeld door de oprichting van de Junta nacional da·~
Cortiça. Reeds de..in 1933 te Lissabon gehouden conferentie van kurkproduceerende
ilanden was van h,etang. Men kwam tot eèn- gemeenschappelijke prijspolitiek, tot een
verbod van uitbreiding der oppervlakte 'van den kurkeik. tot een verhooging van de ,',
productie van maagdelijke kurk (de kurk die verkregen wordt bij de eer~te oogsting
van de: boom). De conferentie van 1934 te Madrid zette het- werk voort door. een
strengere selectie 'Van de te schillen boornen en rationeele oogstmethoden voor te scr.rij~
ven. meer werk te maken van de insektenbe~trijding 'enz.
". ~ ,
.'_
In 1936 werden de bij de_ wet voorgeschreven bedrijfscorporaties. in 't leven gêroe~
pen. Een van de ,vonnen dier corporaties zijn de '"luntas", die certificaten van oor;.
\sprong, kwaliteit en S<!menstelling kunnen afgeyen. De taak van dè Junta da' Cortiça
was voornamelijk het bevordéren: van de kurkverwerkÇ:nde industrie, teneinde meer
arbeiders aan werk te helpen, Ze.t; moet er verder Voor waken, dat geen, kurk beneden
9 ,jaar wordt geoogst, ze zorgt voor de verschijning Van: een vaktijdsèhr'ift en voor' een
bibliotheek. terwijl zij tevens een laboratorium oprichtte'-' Zij 'heeft tot een werkelijke
verhooging van de vervaardiging" van het eindproduct bijgedragen. De kurkuitvber steeg
~
van 1928 tot 1937 van 140.000 tot 180.000 ton.
Het kurkbedrijf is in hooge mate afhankelijk van klimaat, grond en arbeidskrachten.,
.Ten. Noorden van de Tejo komen 'hoofd:akèlijk loofafweI:pÇlde eil~t;:n voor als
Q. robur, ~lusitanica 'en ~toza, ten zuiden daarvan de, altijd groene Q; suber, 'de echte
kurkeik ·'cri. de Q. ilex. Eigenlijk komt de Q; suber wel in geheel Portugal voor, maar
in 't Noorden meer verspreid. Het hoofdverspreidingsgebied ligt in de provincies Estre~· .
medura en Alentejo. EiQenHjk is er nog een tweede variëteit de Q. occidentalis. Bij de
occldentalis rijpt de vrucht eerst het tweede jaar na den bloei, bij de Q. suber jaarlijks.
. ,
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De, eerste' werpt haar loof na' twee jaar, de Q. suber eerst na drie jaar ".af. Ook
den kroonvonn is verschil.
,
..
De kurkeik heeft in 't Zuiden een korte stam, diChte vertakking en een ronde kroon.
In 't Noorden heeft de boom meer het karakter van een echten boschboom ; de kwaliteit
van de kurk echter is daar slechter. Het Zuidên is de klassieke streek van het kurkbe..
drijf; grond, klimaat, arbeidsverhoudingen. voorkomen in groote complexen zijn voor
handel en bedrijf het gunstigst. Het best groeit de boom op doOrlatçnden 'zandgrond:
te vruchtbare grond geeft door den snellen groei een losse, minderwaardig!!', kurk. Hij
kan een stamomvang krijgen van 5 m, en wordt 20Û"-300 jaar oud. In 't Noorden
komt hij met andere eikensoorten en met -Plnus p~naster voor, in 't Zuiden In hoofdzaak
met den steeneik.
_. ,
'
Bast en parenchym blijven onder de schors l~ven tot den dood van den boom. Daarom
I kan de schors zonder schade voor den. boom voortdurend worden afgeschild. Koude
v~rdraagt de Q. suber niet, van daar, dat hij 't beste grqeit bij cen gemiddelde tem..
peratuur van 14 à 15 G C bij een regen.val tusschen 500 en 800 mmo
'
Het belangrijkste bestanddeel van de kurk is -suberin, een aan vetten verwante stof,
onoplosbaar in water. -aether,~hloroform. geêoncentreerde zuren en ammoniak, 'vandaar
het groote weerstandsvermogen va~ -k1,lrk en haar geschiktheid, voor fIeschafsluiting.
Ze is licht (zwemvesten) ondoorlat~nd samendrukbaar.. elastisch. rot niet. brandt moeilijk.
De lichtheid vari de kurk is een gevolg van haar structuur. Deze komt overeen met .'
. die van een honingraat - de cellen zijn 5.. of 6~zijdig, -42 millioen per cm2 • Iedere
. tusschenwand bestaat uit vijf lamellen, nl. een cellulose, .. kui'k~ en houtlamel - de
beide houtIarnellen van twee a~ngrenzende ceUen groeien tot één samen. Het geheel
vormt een met lucht gevuld skelet. vandaar haar goede eIgenschappen. De weerstand
tegen rotting berust op albuminegehalte, haar ondaarlaatbaarheid op dat van suberin.
Verdere goede eigenscháppen van kurk zijn h&ar reuke100sheid eI! haar vetmogen het
..
geluid te dempen.
_
Gewoonlijk wordt natuurlijk verjongd. Bij kunstmatigen aanbouw moet meer zorg
besteed worden aan de selectie van het zaad dan, tegenwoordig geschiedt. Het verband
is 2 X 1 m. In hellend terrein wordt in ,plantgaten van 30 X 35 X 40 gezaaid. Op
een leeftijd van 4. 5 of 6 jaar wordt voor 't eerst taksnoeiing toegepast. de tweede
snoei, valt vijf of zes jaar later. Men streeft naar een takvrije stam van 2 à 3 m. Bij "" de tweede snoei wordt gelijktijdig, gedund. Op' 25~jarigen leeftijd heeft men 4:00 boomen
per ha, al komen' plaatselijk groote afwijkingen hierop voor. In Estremedura niet meer
dan 200. bij een stamomvang van 30-90 cm. Op hoogeren leeftijd neemt het stam~
áantal tot 50 af.
"
'
:"'
,
, Het besnijden (in tegenstelling met het wegnemen" van de takken) is overgenomen
van Spanje en geschiedt in' Portugal ve.el te schematisch en 've~l te ruw. zoodat èr
meer nadeel dan voordeel aan verbonden 1s. 90--95 % van de zijtakken der hoofd~
takken worden jaarlijks weggesneden om de bastgroei aan de takken te verbeteren.
"meestal echter met tegengesteld res'uItaat. De groei wordt er in hooge mate 'door be. ~
lemmerd. zood~t de lliet gesnoeide boomen veel krachtiger zijn.' ,
," Eerst bij het 9de levensjaar mag niet deo' oogst van, de kurk worden begonnen;
"sommigen willen die leeftijdsgrens op 12 ,Jaar gebracht zien. Slechts geoefende arbeiders kunnen; de horizontale- en verticale snede zó6 aanbrengen, dat de schors makkelijk
kan worden afgelicht en daarbij het bastweefsel niet wordt beschadigd. De-' gebruikelijke
tusschenc:u1tuur (meestal granen) hebben behalve 'de fjnancieele voordeelen nog de
goede k~t. dat de grond goed wor<!t losgemaakt. Dat zou de kwantiteit van de
schors bevorderen, de kwaliteit zou er echter onder leiden.
Het weiden van vee en geitën in de eikenplantsoenen is zeer schadelijk. 'Terwille
van de brandbescherming werd vroeger het onderhout eenyoudig verbrand. Men kan,!
beter, behoorlijke brandslcuven' van 10 tot 12 m breedte aanleggen. Boomen die door
brand zijn beschadigd moet men minstens éen jaar rust geven. vóór men ze gaat
schillen.
,
....
~
v. Z.

RUBRIEK 7. Boschbedrijfsregellng (waaronder houtmeetkunde. renteberekening en
-rentabiIiteitsleer).
_
Lichtungsbetdeb und ung(eichaltrige Bestandsformen im reinen Buchenbestand. Prof.
Or, Ellhard Wledcmann, Z. f. d, ges, Forstw. 227-275.10/12.1943,.' ,
In den tegenwoordigen tijd zijn die bedrijfsvormen van bijzondere beteekenis. waarbij
aanzienlijke houtmassa's verkregen worden zonq.eI" dat nieuwe cultuurvlakten ,ontstaan
en zonder dat de aanwas van de opsfanden aan maSsa of waarde belangrijk vermindert.
Als lichtingsbedrijf kent men dat van Seebach. Deze stond destijds voor de opgaaf
om uit opstanden. die weinig zwaar hout bevatten. veel beukeiibrandhout te leveren. Hij
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wilde tegelijkertijd. de beste hoornen sparen; na het wcghakken de~'<slechtste stam.me~
bleven pet ha 200 goede staan. Deze ontwikkelden zich ih de volgende 60 jaren tot
..waardevolle exemplaren. De, daarondcI" .ontstane verjonging. groeide aanvankelijk goed.
· maar verkommerde onder de zich' sterk uitbreidende kronen en het was ook 'inderdaad l'.
Se e b,a c. h's bedoeling, dat die zou verdwijnen .• : ; '
..
Wie cl e man n heeft voor zijn waarnemingen beschikt ovet;' 32 lichtingsproefvlakken.

!.

waarnaast 14 proelvlakken. die normaal ,ged~nd werden. In de sterk gelich,te proefvfak~
... ken ontstoild al spoedig een 2e beukellgeneratie. doch met ,deze werd gewoonlfjk geen
- rekening gehoudeq. In enkele gevallen echter 'werd ter wille van de jonge. generatie
het aantal stammep. allengs tot 130 en zelfs tot 80 verminderd om aldus een opstand'
met 2 êtages te verkrijgen.
_
.
!~
, Wi ede man n vergeleek ,het ,door hem bij. het lichtmgsbedrijf verkregen resultaat
met de cijfers uit de opbrengsttafel voor matige, dunning. Hij ging aldus',te werk. dat
voor een gedeelte het ,~antal staminen zeer snel op X en zelfs op .1/S' van het normale
werd, teruggebracht; voor een ander gedeelte -werden de ljJ::htingen geleideIijk doorge",
voerd. Ol}dèrzocht werd de invloed van de lichting niet of zondèr onderbouw op, den, '
aanwas aan massa en-waarde. vervolgens de invloed van een verschillende uitvoering
der'lichting en ten slotte de invloed 'van.1ichting en ondergroei op den -bodemtoestand .._
Om den invlped der scherpe vermindering in aantal stammen te kunnen verstaan. werd
/.
ook. ... de werking van. een minder sterk ingrijpen na9.-egaan. Daarhij bleek. dat zelfs
- ~een verschIl in voorraad van 20, of i9 m2 c1rkelvlakte geen belangrijke veranderinge_n
, ..
brengt in aanwas van cirkel vlakte en massa.
Het bleek. dat langdUrige lichtstelling de hoogtegróei zoodanig vermindert. dat na
40 jaren. ondanks het weghakken van lage en dunne stammen. de gemiddelde hoogte 1
m minder is. dan in de 'normaal gedunde vlakken. Het spîlvonngetal wordt aanvankelijk
wel verminderd doot de sterke' diktegroei in het ondergedeelte van den stam, maar
later herstelt zich dat weer. Door de diktegroei van de zware takken' is het dikhout..
: vonngetal van spil en, takken samen hooger dan in de normaal geg.unde vlakken. De
cirkelvl.akte-áanwas en de massa",aanwas in de vlakken met 400gen ondergroei blijft
"
~
sterk t~n achter bij die zonder ondergroei en wel met 200/0 en' meer.
Het oorde.el 'van schrijver ... over de toelaatbaa.rheid van plotselinge lichtstelling is
ong~tig. Bij. gelijken eindvoorraà& voert een plotseli_ng scherp irlgrijpen weliswaar
tot een iets grootere \doorsnede en ook 'tot nagenoeg gelijke cirkelvlakte..aanwasr, per "
ha. maar de hoogte wordt dermate ongunstig bçïnvloed. dat de massa·aanwas 15%
achterbUjft bij de geleidelijk gelichte proefvlakken. Bovendien wordt de kwaliteit der /,_.
stammen vaak verminderd (waterlot). ,
.
. _
".:
'; .
.
Terwijl bij eIken.. en dennenlichtingsbedrijf een ondergroei van beuk of naaldhout
groote beteekenis heeft voor de totale opbrengst aan massafep geld. is dit bij de' beuk
· ,niet het geval. Zelfs bij,. sterke lichtingen verkommert de onderbouw of lijdt 'bij het
vellen en Uitslepen onherstelbare schade.
De doqrsnee . .aan:was in de sterk gelichte opstanden wordt ,zeer bevorderd. zoodat
.
na 6O-jarige lichtingr de stammen 5-10 cm dikker zijn dan de aanvankelijk even dikke
stammen der vergelijldngsvlakken. De tijd om de gewenschte doorsnede van 50 Cm
te bereiken is 10 tot -1,5 jaren korter dan bij sterke dunning en 25 tot 30 jaren ,korter
dan bij matige durining. Ter beoordeeling van het eindresultaat diene. , dat. doornlag'"
gevend is of de overmaat van, zeer dikke stammen een zooveel meerdere geldopbrengst
· "geeft. dan, een veel grootere hoeveelheid dunne stammén. Daarbij speelt de kwaliteit
-': ,-,
..
" ,
,van de zware stammen een groote rol (roode kern).
De bodem ondervindt in de eerste jaren wel nadeel van sterke lichtstelling. 'maar
door de spoedig volgende sluiting der kronen herstelt hij z~~h spoedig. Op de proef-.
vlakken was na .lange lichting geen beschadiging van den bodemtoestand 'vast te
.).... stellen. Daarentegen vermindert een dichte beukenondergroei de vertering van den
, "", humus door ,afslUiting van de zon en door overmatige uiti::l.roging der bovenste lagen
,
'-.
in zoo hoog~ mate. dat veel gronden - ,ook ka,lkgronden- - zuurder en onwerkzamer
i worden dan in nabije opstanden zonder' ondergroei.
.' ".
. "
.
. Als eindbeschouwing geeft schrijver als zijn, meening dat aan het beukenlichtingsbedrijf voor- en nadee1en v~rbonden zijn. Voordeel bestaat in de mogelijkheid om in
korten tijd uit stakenopstanden en matige boomopstanden groote hoeveelheden min~_
derwaardig beukenhout te halen en tegelijkertijd den aanwas van de waardevolle hoornen te verhoogen. Bovendien kan dit bedrijf het verkrijgen van zwaar hout ver'" "
zekeren in een omloopstijd. waarin dat vroeger orimoge1ijk werd geacht. toen men
uit angst voor bodemverwiläering de beukenopstanden zoo lang mogelijk- gesloten liet
opgroeien. Daarbij komt de concentratie yan den -aan,was op de beste_ stammen, terwijl
ondanks, sterk ingrijpen. slechts geringe offers aan waarde en massa w0r:Ien. gevorderd
<'
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(volgens de: opbrengsttafe1 8% van het totaalbedrag). De. nadeden liggen hoofdzakelijk
in de verlaging van den houtvoorraad. Slechts hij de verkrijging van een groot aantal
hoogwaardige kwaliteitsheuken wordt de vermindering van het aantal stammen opge....
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heven door 9C verhooging van den gemiddelden prijs per m3 •
Een bedrijf. dat ingesteld is op ~oogste netto bodemopbrengst komt vanzelf tot l!ch..
tin9sbedrljf of tot zeer s~erke dunningen, omdat hoog aanwasprocent en klein kapitaal
dan met '"elk~ar verbonden zijn. De wensc~ "naar voortbrenging van zwaar hout gaat in
dezelfde richting; ,maar daartegenover vraagt de nationale economie voldoende voor...
raadsrese~es. die snel te realiseel1!o zijn zonder de boschgeme~nschap te verstoren·
, en ook in het privaatboschbezit moeten steeds voorraadsreserves blijven om ,het bedrijf
tegen: crises bestand te doen zijn. Daarom zal men het lichtingsbedrijf nooit op ane
vlakken va~ geheele bedrijven mogen toepassen en deh voorraad van het ·gehede
boschbezit niet beneden een bepaald peil laten zinken. ·maar bepaalde gedeelten aan..
wijzen. waar dan waardevol ZW;:'Iar hout in den kortst niogelij.ken tijd wordt geteeld.
'. Een bijzondere rol spelen deze vormen in den tegenwoordigen tijd. die 'zoo geheel
overeenkomt met de omstandigheden. waaronder Se e b ft c h had te werken. Want
langs dezen... weg kan aan de eischen van den oorlogstijd worden voldaan,- die zulke
eischen $telt aan de levering van z,waar hout, brandhout, houtskool, generatorhout.
cellulose enz" terwijl daarnaast de mogelijkheid blijft bestaan voor de voortbrenging
van zeér zwaar waardevol hout. Schrijver vOF;9t daaraan toe, dat in rustige tijden
dan weer houtvqorraadreserves .. moeten worden.. gevÇlrmd om het bedrijf tegen crises
... _
.
bestaruL te maken.
'
Belangrijk is de vraag hoe. ïn verband met de huidige begrippen in den boschbouw.
de uitvoering dient te geschilden. Deze dient plaats "te hebben door geleidelijke lich..
ting. verdeeld over enkele tientallen jaren, waarbij met ele eerste hak 25 % kan wÇ>r..
den geveld. DIentengevolge worden aanwasverliezen. waterlötvorming en bodemachter..
uitgang vermeden. Maar aan, den anderen kant kan de oorlogstoestand het noodzakelijk
maken, dat in e~ 10<'/0 van den voorraad wordt weggenomen, dus als in den tijd van'
Seebach. _Daarbij worden belangrijke offers gebracht aan den aanwas (tot.15%
van den totalen) en aan de kwaliteit van de toekomststammen (water19tvorming).
• Voor Jichting komen voornamelijk opstanden van 60 tot 90 jaar in aanmerldng eri
dan uitslyitend opstanden met een behoorlijk aantal goedgevormde stammen. Is dit
aan~al gefing, dan loont een concentratie van den aanwas ctaarop zich niet.
.
Een bijzçmdere betee}ce.nis heeft nog de vorming van roode kern. Uit onderzpekingen
in Denemarken is gebleken. dat deze namelijk niet samenhangt met de dikke, maar met
den leeftijd. Kan <jus een bepaalde~ stamdikte op veel jongeren .leeftijd verkregen worden.
dan wordt de 'productie van foutloos zwaa,r beukenhout daardoor bevorderd.
Waar opstanden voor~omeIl: met veel goedgevormde stammen - b.v"": op kalkbodem
- - I zal
men de S é eba c h s c h e methode lliet toepassen, met het oog op sterken
grasgroei en de 'vorming van, waterlot, maar geleidelijke. lichting prefereeren. waarbij
de OIn1oop 10--2'5 'Jaren hooger is dan bij de plótseling sterke lichting. "
Wat zeer is tegengevallen is de toestand van den ondergroei. vvaarvan men 'geheel
andere verwachtingen had gekócsterd. Deze is nergens uitgegroeid tot een tweede
êtage als volgende generatie. Dat geschiedde alleen daar waar den 'Opperopstand snel
werd geruimd; maar dat is niet de bedoeling van .het lichtingsbedI'ijf. In het algemeen
was een 40.. jarige ondergroei niet hooger dan 2-5 m. En dan dit::nde men voor,aI te
zorgen, dat daarin tijdig gedund werd om te voorkomen, da~ de ondergroei een na..
deeligen invloed op den bodem uitoefende (aJscherming van de, zon' en uitdroging door
wortelconcurrentie)., Bij vellen en u~tsleepen werd zij gewoonlijk zoo sterk beschadigd.'
dat men tot -het besluit kwam haar van te voren geheel op te ruimen. Deze bedoeling
zat ook bij Se e h a c'h voor. Na de ruiming liet hij het terrein oog een jaar zoo
1îggen ten einde uitloopers van de onderzaaiïng te doen bevriezen. Er werd dus grondig
opruiming gehouden. Na b9dembewerking en kalking wil men: nu een geheel' nieuwe ,~ ,bezaaiing tot stand brengen en op deze wijze wordt, de opstand verjongd. (Hoe nacht~
vorsten op zulk een, kaal terrein werken wordt niet vermeld).'
, Schrijver eindig.t met de opmerking, dat bij de beuk op g~middelde,n en goedetll grond.
de cirkelvlakte tusschen 40 en 15 m2 en het starp.aantal o~ 120~jarigen leeftlJ4 tusschen
500 en, 100 verschoven. kan worden zonder dat de opbrengst gedurende den omloops~
tijd met meer dan 20 % vennindert. De bovenbeschreven proeve,n hebben' zelfs getoond.
dat een plotselinge hak van de helft of meer, in een· of twee hakken., d~ productiekracht
niet beslissend benadeelt. Weliswaar . moe-t men dan rekening houden. met opbrengst..
,vermindering en kwaliteitsvermindering, maar, zegt hij. een geheele ree~ van onze
, mooiste en waardevolste beukenopstanden is voortgekomên uit een dergelijke roof..
bouwachtige b e h a n d e l i n g . '
W. B..
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