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3e S t8.1 tsverzekering .
Voordeelen .
a. Ab solut e zekerheid va n uitkeer ing.
b. Z ij kan goedkoop zijn. daar het werk door reeds voo r
a nder werk aa ngestelde ambtenaren verricht kan worden.
Nadeelen:
Bureaucra tische moeilijkheden .
Wegen de voo r- en nadeelen tege n elkaar op. dan zal
in vele gevallen de ..onde rlinge " de voorkeur verdienen.
althans wa nneer men met kapitaalkrac htige boschbezitte rs te
doen heeft. die bij ee n o ngunstigen ga ng van zake n in staat
zijn extra p remië n te be tale n.

W aar men in hoofdzaa k te doen heeft met ..boerenbosch",
zal ee n maatsc happij o p aandeelen het meest aa ngewezen
zijn. D e verzekerde n weten dan precies waar ze aa n toe zijn.
Voor staatsverzekering is veel vó ó r en ook wel wat tegen

te zeggen. waa rop hier niet nad er behoeft te worden ingegaa n.
(Slot volgt).
REFERATEN .
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CEN T RALE
FORESTlÉRE DE BELGIQUE.
September 1928.
In dit nummer komt voo r het rapport van de H .H . Pechon
en Angelroth. betreffend e de wegbeplantingen toebehoo rende
aan de Provinci e N amen . Als gemiddelde plant afstand van
laan boomen wordt aa nge raden 6 m. M en verwac ht hiervan
voo r de verschillende soorten een beter onderling opdrij ven
en beschutten der boomen en daardoor betere sta mvo rmen.
Door dezen dichteren stand zal ook minder snoeien nood-

zakelijk zijn. terwijl op later en leeftijd -

die voor ver schil-

lende hout soorten e n sta ndplaatsen uit den aa rd de r zaak
verschillend moet zijn - om den ander een boom kan wo rden

wegge haald. Door de opbrengsten van deze beomen zullen
de kosten va n de beplanting aan zienlijk wo rden verlaagd en
bovend ien de overblijve nde beomen meer ruimte krijgen o p
een moment dat zij deze het meeste behoeve n.
Als tijd va n plante n wo rdt voor a lle laa nboo men aa nbevole n de herfst (15 O ct.-I Dec.). Doo r de winte rrege ns
kunne n de wo rtels da n gedurende de rustperiode hun normalen sta nd innemen. Ook meenen de sc hrijve rs dat de
wortels reeds ged urende den winter groeien en dus de boo m
vooral hierdoor bete r tegen voorjaarsdroogten besta nd zal

zijn da n een in het voo rjaar ge plant exemplaar. Als afmeti nge n
voor de plantgaten wo rdt aa nge raden 80 X 80 X 55 cm. M en
moet de boomen zoo plante n dat de minst betakte zijde va n
de kroon het meest naar het licht is gekeerd. Verder steeds
boo mpale n gebruiken. waaraa n de boo men zóó zijn beve stigd
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dat ze met den nazakkenden grond van het plantgat kunnen
medezakken (dus er niet aa n vastgespijkerd). Eikenpalen neme
me n o ntschorst 4 m lang

en 25 cm omtrek op 1 m van

het dikke einde. die van lariks en den 5 m lang en 30 cm
o mtrek. eveneens ontschorst. Alle palen worden tot op 1.25 m
va n het dikke einde geteerd of gebrand.
H et opkronen. dat door den dichten stand op 6 m van
minde r beteekenis wordt. moet jaarlijks geschieden zoodat
geen takken worden weggenomen dikker dan 6 cm. Verder
z óó dat de betakte kroon de helft tot ' Is gedeelte van de geheele stamlengte uitmaakt.
H et öpkronen van naaldhoutsoorten moet eenigszins anders
geschiede n. De tak wordt eerst half afgekapt of gezaagd en
pas een volgend jaar vlak bij den stam. vooral voor dikkere
takken. Dit om het te sterk harsen te voorkomen.
Dunn ere takken echter - van hoogstens 2 of 3 cm kunnen wel direct vlak bij den stam worden weggenomen.
R . Misson, schrijft over een interessante eigenschap va n
de n laricio.
Het gaat hier over ee n beplanting met deze soort in de

qemeentebossc hen va n Overpelt. op zeer slechten grond n.1.
29-30 cm loodzan d, waaronder een zeer harde oerlaag
van 10-1 5 cm dikte. daaronde r geel zand. Deze g rond is
circa 25 cm diep geploegd - dus de ban k niet ge brokenen daarna in 1913 bemest en beplant gedeel telijk met Pinu s
silvestrls, gedeelte lijk met la rleio' s. De gewone pijnboo m geeft
nu den g roe i reed s o p. de kroo n plat zich af. het gewone v erschijnsel in groei bij deze soort. zooclra de wortels o p vas te Jagen
stuiten. D e laricio g roeit ec hter o ngehinde rd verder. Bij ee n

onderzoek der wortels bleek dat deze bij den P. silvestris
op de vaste ba nk waren blijven steken met een sterke ontwikkeling ter plaatse va n zijwortels, terwijl de laricio hier
oo k veel zijwortels had ontwikkeld doch met zijn hoofdworte!s
krac htig door de bank was heengedrongen . Schrijver raadt
daarom aan, deze soort te gebrui ken -

en niet den gewonen

pijnboo m - in gevallen dat in den grond ha rde lage n voorkomen. die men niet kan breken of aan de oppervlakte brengen.
Ook in de Ch ronique [oresti ère wordt nog geschreven over
deze Pinussoo rt (door Crahaij) alsmede over de n Oostenrijker.
Hi j w ijst er op dat deze soorten over het algemeen een meer

zuidelijk verspreidingsgebied hebben (Spanje. Corsica. Italië.
Oostenrijk, Klein-A zië). Daarom moet men oppassen ze niet
op te groote hoogte te planten. Zij kunnen niet tegen groote
koude. stre nge winters en veel sneeuw. Schrijver raadt als groot-

ste hoog te voor België aan 300-350 m boven den zeespiegel.
De houtproductie is beduidend grooter da n van P. silvestris.
~ OO m' hout per ha op ~o
~5 jarigen leeftijd is geen
zeldzaam heid. De lar icio is vooral te gebruiken op de lichtere
zandgronde n. De Oostenrijker op de kalkgronden. Van deze
ä

J.
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laatste soort kan men al uitstekend zaad verza melen op de

kalkgronden van de Ardennen (Rochefort en omgeving). Dit
is een belangrijke factor want het blijft steeds een groote
moeilijkheid om van deze 2 waardevolle soorten zaad en
vooral goed zaad te verkrijgen.
In België zijn sedert 1918 in totaal door gemeenten ruim
3000 ha bosch en boschgrond aangekocht vooral in Luxemburg en Namen. Aankoop van bosschen en boschgronden
door gemeenten is voor een land een algemeen belang en
moet zooveel mogelijk in de hand worden gewerkt.
H . doet mededeelingen uit het Italiaansche bosch bouwtijdschrift l'Alpe over de bestrijding van muizen in eiken bezaai ingen door gebruik van kopersulfaat (10"10 oplossing) en fosforzink. De resultaten met fosforzink waren afdoende en beduidend beter dan die met kopersulfaat waar de muizen wel gedurende de eerste dagen van de eikels afbleven doch na J 5-20
dagen tot 70% vernielden. Bij gebruik van fosforzink werden
de eikels eerst in water gedompeld zoodat ze goed nat waren

en daarna met deze stof bestrooid (I kg op 120 kg eikels).
Vervolgens goed gemengd en gedroogd. Er vormt zich hiervan dan een dun wit vliesje op de eikels. Men moet de

eikels voorzichtig vervoeren, zoodat dit er op blijft.
Aangeraden wordt in de plaats van water slechte olie te
gebruiken, teneinde de zinkverbinding beter aan de eikels te
doen hechten. (Zie in verband hiermede ook de mededeeling
van Dr. v. d. Meulen in het Nov. tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij. die juist zeer tevreden is over het gebruik van
kopersulfaat, waaraan door hem nog wat menie wordt toegevoegd: 1. kg kopersulfaat + I kg menie op 200 kg
eikels).
G. H.
DEUTSCHE FORST ZEITUNG.
No. 43. Werk voor den Boschsoechter. door Backe, Ohlau.
De opgroeiende culturen en opstanden vragen er op vele
plaatsen den boschwachter om zijn snoeimes te gebruiken.

Als voorbeeld wordt genoemd een jonge eikencultuur. die
door herten laag gehouden werd. Toen de boschwachter de
eikjes ging opsnoeten. gelukte het hem den spil snel in de hoogte
te laten doorschieten. zoodat de eikjes aan den tand der herten
ontgroeiden.

.

Esschen- en eschdoornheesters vormen vaak een dubbelen
top . Ook hier is het ingrijpen met het mes van den boschwachter gewenscht.

Essehen- en eikenopslagplanten worden vaak verstikt door
gras- en slingerplanten. Tijdige hulp kan ze redden.
In grovedennen culturen is het wegsnijden en vernietigen
van de door dennendraairoest en blaasroest aangetaste takken

IH
van veel nut, om te voorkomen. dat de sporen zich verder
verspreiden.

No. 44. De 25ste A lgemeene Vergadering van de Duitsche Boschbouwvereeniging in D resden. doo r H iv. Graaf
v. d. Recke. Berlijn.
l n het district Weisser Hirsch waren vooral de freesculturen
van groot belang. Zoowel bij freeswerk in den opstand. alsook op steenachtige terrei nen' heeft de 5 H. P. freesmachine
van de Siemens-Schuckert Fabrieken goed voldaa n. In een
ongeveer lOO-jarige grovedennenopsta nd. waarin de boschbessen en varens meer dan 1/2 m hoog werden. werd de
motorfreesmachine aan het werk gezet. Eerst werd ee n strook
geploegd. dan deze strook door vrouwen behakt en daa rop
nog eens door de freesmachine met de schijve n vo or het

naar het midden opwerpe n va n de n grond bewerkt. H et
resultaat was een onberispelijke, in het midden hoog opgehoopte strook, die zoowe l voor bepla nting, a ls voor bezaa iing met verschillende houtsoor ten abso luut to ereik end was.

Ook in dic hte heidevegetatie op hellingen leverde de freesmachine buiteng ewo on goed wer k.
Spoedig rente a{werpe nde houtteelt, door R . Lorentz,
D it is de teelt va n wan delstokk en en stokke n va n paraplure's.
waarvoor men gebruike n kan meidoorn. sleedoorn. en ook

haagbeuk, esc hdoorn enz. O m stokken met een recht ha ndvat
uit één stuk te krijgen, behoe ft men slechts letbeomen met
ho rizont ale tak ken te kweeken aan 2 rijen dunne drade n. Bij
50 cm plantwijdte en ± 10 cm afsta nd der loodrecht omhoog
gaa nde wa terlote n verkrijgt men aldus een massa stokken.
op de buig ingsplaa ts echter bij herh aald a fsnijde n boven een
bladknop prachtige gebogen sto kken voor parapluie's.
N o. 46. M ededeeling en van de Commissie voor T echniek
in de n Bosehbouur. Afl. I, 1928.
Ook in het boschbedrijf neemt sinds de laatste 10 jaren
de tec hnie k ee ne steeds bela ngrijker plaat s in. Bij de stijgende
intensiteit va n het bedrijf en de steeds toen emende bed rijfskosten, nee mt oo k het gebruik va n machines steeds toe.
Beha lve dat de Commissie onderzoekt welke machines de
meeste aanbeveli ng verdienen. ho udt zij ook cursussen in het
hauteeren dezer machines. in het bijzonder va n trekkers
(tractors). freesmachines en mo to rzagen .
Aflevering I bevat o.a, de resultaten va n de navolgend e
onderzoekingen:
I. Welke motorzagen vo ldoen in Duitschlan d het best? In
concurrentie met het Amerikaansche W itte-zaag type, bleken
voor Duitsche toestanden de Rinco-mot or zagen de beste.
Bij de juiste keuze va n zagen moet het invoeren van
motorzagen in het Duitsche boschbedrijf voor het verlagen der zaagkosten va n werkelijke beteekenîs worden
geacht.
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2. Organisatie van de n motorzaagarbeid in het bosch .
Een volledig benutte n der machines kan meestal slechts bij
ongeveer 10 arbeiders wo rden verkregen . Uit praktische
overwegingen maakt men een motorzaagkolonne qewoon-

lijk vijf tot zeve n man sterk. Het stukloon moet zoodanig
zijn vastgesteld, dat de mo to rzaagarbeiders meer verdie-

nen dan bij het gebruik va n gewone zagen. Echter moet
de meerd ere ve rd ienste de n voo rman de verplichti ng opleggen in zijn vri jen tijd voor het onderhoud der machine
te zorgen.

3. V ergelijkende proeven met diverse zaaimachines in het
vo orj aar J928. in het bijzonder voor het uitzaaien va n
naaldh out zaden in het vri je veld. Het laboratorium onderzoek en de in de pr aktijk uitgevoerde proef in het bosch
ga ve n tot resultaat. dat het meest aanbevelenswaardig
we rd geacht de zaai machine WaJddank va n de firma
E. E. Neumann, Eberswalde,
4. Proeven met de Spitzenberqsche bodem woelers op wielen
op met zeggen begroeide gronden. Zoowel de woelploeg
als de woelgrubber bleken in de thans sterker gemaakte

constructie uitsteke nd te voldoen.
5. Proeven met de [esertsche plantboor. Deze is wat zwaar.
maar is toc h boven de sc hop te verk ieze n en wordt aan-

bevolen waar gee n stee nen. sterke wortels of dichte
g rasg roe i het o ptillen der plante n bemoeilijken.
6. Proeven met de trekhak. Het ken merke nde va n deze hak
is dat zij door middel va n 2 uitneembare horizont ale
messen den bod em . wann eer hij nog slechts we inig door

onkruid bedekt is, beter doorwoelt en losmaakt da n eenige
ande re hak dit doet.
10. Proeven met bosch-freesmachines. De resultaten zullen
te zijner tijd wo rden medegedeeld.
v. H .
BOEKBESPREKI N G .
Ve rslag van de Commissie inzake vervanging van den iep.
(Algemeene Lan dsdrukkerij, 's- Gravenhaqe 1928.) Voor belangstellende n verkrijgbaar tegen betaling van f 0.30 per stuk plus
f 0.03 voor port,
T er voldoening aa n de haar gegeven opdracht heeft de
Commissie zich ee n zevental vragen ter bea ntwoording voorge legd. waa rvan er telkens éé n het o nderwerp va n een

hoofdstuk uitmaakt. Aan het eind va n het ve rslag is de
hoofdinhoud samengevat in 26 conclusies. ReL ac ht de inhoud
belangrijk genoeg om de behand elde vragen en de conclusies
in hun geheel ove r te nemen . T er wille van een behoorlijk
ove rzicht worde n hier bij elk der gestelde vraagpunte n telkens
de terzake in de co nclusies opgenomen punten weergegeven.
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J. Wo rden alle iepensoorten . -oetiteiten en -bn stnerden d oor
de iepe nziekte aa ngetast ?
Conclusies :
I. H oe wel enkele iepensoorten. -variëtetten of -bastaarden
minder vatbaar schijnen voor de iepenziekte. heeft di t ten
aa nzien van de bruikbaarheid van de voor de beplanting van
wegen. straten. pleinen e. d . in aa nme rking komende iepen

geen beteekenis. Of de iepen uit zaad zijn gekweekt dan wel
lan g s vegetatieven weg zijn verkregen. maakt . wat de vatbaar-

he id voor de iepenziekte betreft. geen verschil.
2. Hoewel de mogelijkheid niet is buitengesloten . dat het
zal gelukken een iep te vinden. die ook op den duur bestand
zal blijken tegen de iepenziekte. kan hiermede thans geen
reken ing worden gehouden.
3. Bij ee nige andere boomsoorten komen ziekteverschijn selen
voo r, die groote overeenkomst vertoonen met de iepe nziekte (').
II . Wijzen de feiten er op. da t de iepen soorten. -veriêteiten
en -bestearden , welke aan de iepenziekte onderhevig zijn.
z ullen verd w ijnen ?
Conclusies :
4. N aarm ate meer bekend wordt over de iepe nziek te.
a lsmede omtre nt in vroegere jare n meerma len waargenome n

g roote sterfte o nde r de ie pe n en de verschijnselen. die zic h

daarbij voord ed en . rijst het ve rmoede n. da t de iepe nziekte a ls
ee n zich telkens herhalen d ver schijnsel moet wo rden beschou wd.
5 . M ed e in verba nd met het voorgaa nde is nie t te ve rw achten . dat de iep ten gevo lge va n de iep enziekte v oorgoed
uit deze streken zal verd wijnen . E r zijn ec hter geen om -

sta ndig hede n beken d. d ie op ee n spoedig einde van de iepe nziekte zouden wijzen.

lIl. Za l. indien men de oorzaa k de r z iekte kent. iets zijn te
verwac hte n va n bestrijdingsmiddelen ?
Conclusies :
6. O ok ind ien men er in moch t slagen de oorzaak van de
iepenziekte o p te sporen. is allee n reed s in verband met de

gr oote a fmeti nge n der bocmen en het groote aantal iepen in
on s lan d . van ee n rechtst reeksche bestrijd ing daarvan wei nig
he il te verwach ten.

7. D oor oordeelkundige aanpla nti ng. alsmede door doeltreffen de verzorging va n de n bodem en van de boomen . kan

getracht worden het weerstandsvermogen van de iepen te
ve rhoogen.
8 . H et optreden van de n grooten en van de n klei nen
iepenspi ntkever verergert de gevolgen van de iepenziekte in

be langrijke mate. Een krachtige bestrijding dezer insecten
is dus gewenscht.
I) Blijkens het V erslag. blz. 8. bij sommige wtlqcnsoortcn (vooral Salix
alba L}, bij linden. escbdooms. populieren en andere.
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I V . Is he t onde r d e h uidig e oms tand ighede n gewen scht iepen
te planten ?
C onclusies :
9. In streke n. die tot dusverre geheel van de iepenziekte
verschoo nd zijn gebleven of waar deze ziekte slechts sporadisch
voo rkomt. behoeft het planten va n iepen niet bepaald te
worden o ntraden.
10. In streken. waar de iepenziekte sterk opt reed t. is het
raadzaam geen iepen te planten .
V. Is er een ande re boomsoort. d ie d ezelfd e eige nsc happen
heeft als d e iep en die deze in alle ge vallen ze n kunnen
verva nge n?
Conclusies:
11. Er is geen bepaalde boomsoort bekend. die de vele
goed e eigenschappe n in zich vereeniqt, welke den iep voor
de beplanting van wege n. straten. pleinen e.d, zoo bij uitstek
geschikt doen zijn.
V I. Welke boom soorten kom en voor d e vervanging van den
iep in aanmerking?
C onclusies :
12. Ter ve rvanging van den iep moet. al naar de ter
plaatse aanwezig e omstandigheden . eene keuze worden gedaan
uit verschill ende boomsoorten.
13. Bij de vervanging van den iep moet ver schil worden
gemaakt tus schen de buitenwegen en de straten, pleinen e.d.
14. W at de buitenwegen betreft. ontm oet de vervanging
de grootste moeilijkheden bij de wegen in het polderland en
die. welke steeds aan den wind zijn blootgesteld.
15. Bij de keuze van de boom soort d ient rekening te worden
gehouden met het doel, dat met de beplanting wordt nagestreefd.
Bij de buitenwegen is dit doel gewoonlijk : bevordering
van het natuurschoon. beschaduwing van den weg. bescbutting
tegen wind of de houtopbrenqst. Met de belangen van de
bijent eelt dient echter ook rekening te worden gehouden.
Bij de beplanting van straten. pleinen e. d, speelt verfraaiïng
ge woo nlijk de hoofdrol.
16. ,} V oor de buiten wegen in on s land komt ter vervanging
van den iep in de eerste plaats in aanmerking de gewone
eik (Ou ercus Robur L. = Q . pedunculata Ehrh). da arnaast
de wintereik [Quercu s sessiliflo ra Salisb.], de beuk (Fagu s
sylvatica L] en de Hollandsche linde (Tilia vulg ari s Hayn .)
en vervolgens andere boomsoorten .
17. V oor de bebouwde ged eelten va n de buitenwegen verdient vooral de Holl and sche linde (Tllta vulgaris Hayn.)
aa nbeveling.
2) De commissie geeft een lijst met 19 hout soorten resp. verteeetten. we lke
volgens hare meening in aanmerking ko men ter vervanging van den iep.
onder vermelding van de geschiktheid voor de ve rschillende standplaatsen
en de eischen aan bodem-eiqenscbappcn.
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18. Bij de beplanting van straten. pleinen e. d . dient bij de
keuze van de boomsoort reke ning te worde n gehoude n met

den bouwtrant van de omgeving. waarin de boornen zullen

worden geplaatst. terwijl de aa rd en de ge steldheid van de
groeiplaats hier sterk op den voorgrond treedt.
19. Voor de oude stadsgedeelten vormt de Hollandsche
linde {Ttlla vulgaris H a yn.) ee n gesc hikte n boom om de n
iep te ve rva nge n. In de nieuwere wijken met ee n meer
modernen

bouwtrant ku nnen verschillende soorten voor de

bep lanting van straten, pleinen e. d. gebruikt worden.
VII Is het. mede in verband met de vervanging van de n
iep, gewenscht de huidige wijze V,1n wcgbcplanting te
herzien ?
C onclusies :
20. Het is. mede in verband met d e vervangi ng van de n
iep . gewenscht de huidige wijze va n wegbepla nting te he rzien.
2 1. Er is een streven merkbaar om, in plaats va n de tot
dusve rre toegep aste regelmat ige, ges loten we gbeplantinge n.
beplantingen aan te brengen. waarbij de boomen in ruim
onderling verband staa n. alsmede om bij het ontwerpen van beplantingen voorde wegen meer da n tot nutoe rekeni ng te houden
met op het aangre nzende terrein aa nwezige houtgewassen.
22. Bij het aanbrenge n va n ee n meer losse be plant ing opent
zich in ruime mate de ge legenheid o m ter verhooging van
het la ndscha psschoon aansluiti ng te zoek en bij het ka rakter
van de omgeving.
23 . H et gebruik va n hakhou t of la ag blijvende struike n
verdient. vooral in wi nde rige streken. ter besc hutting va n
den weg. maar ook e lders. ter ve rfraaiïng. warme aanbeveling.
Met deze ho utg ewassen bepla nte stroaken kunnen een belangrijke rol spelen bij de stofbestrijding .
24. Bij den aanleg van nieuwe en de o mlegging of verb reedi ng va n bes taande hoofdwegen dient steeds reke ning
te worden ge houden met de toeko mstige wegbeplanting en
die nen daarvoor stroaken met een voldoende breedte te worden
bestemd . Omtre nt de wijze va n be planti ng dezer st roeken en de
keuze va n de houtsoort en is deskundige voorlichting no od ig .
25. W aar bes taande we ge n worde n verbree d. het wegdek
of het weg profiel wordt veranderd. rijwielpaden op of langs
de bermen worden aangelegd dan wel buizen of kabels in
de wegen wo rde n gebracht. die nt rekening te worden geho ude n met de besta an de wegbepla ntingen.
26 . H oewel o mtrent de we rk ing va n ee n z.q. ges loten
weg dek tot nu toe weinig ervaring is opgedaan. ligt in vele
gevallen een nadeelige invloed daarvan op de lan gs de n weg
staa nde boomen voor de hand .
Kenn isnemin g va n het V ersla g kan in ' t bijzo nde r aanbevolen worde n aa n ieder die bemoeien is heeft met stadsen wegenbeplanting .
J. R. B.

