Referaten.
RUBRIEK 3. Houtteelt (waaronder biologie der houtgewassen. systematiek en zaadteelt) ..
Aulnahmeergebnis einer Vcrsuchsfliiche mit der Robusta.pappel. Aus
dem forst!. Versuchswesen. Württembergs. H. Zimmerle. SUva, 5,
33-19. 1935,
.,
Opstandsgeschiederus. groeiplaats. . gegevens en opstandsbeschrljving van
ee~ 19 j. boschje van Populus angulata cordata robusta (Herkomst
Plantières bij Metz). op oud bouwland, groot 1.2 ha. gelegen bij Tübin-

gen (Württ.) met een verge~ijking met soortgelijke elders verrichte onder...
zoekingen. een bespreking der beschadigingen en een literatuursopgave.

A. B.

RUBRIEK 4. Boschbescherming (waaronder natuurbescber~
ming en jacht).

Wie wird die Rhabdodineschiitte der DouglBsien ocrbreitet? Dr. H.
vaD Vlo t e D, Silva. 3. 17-19. 1935.
Repliek op de crltiek van Rohde in SUva 22.169-172,1934, zie

N.B. T. U. 452. 1934. Verspreiding door den wind staat vast maar niet
voor groote afstanden; echter vond schr. Oct. 1934. 5.6 % besmetting
bij Halst~rlbeckerplantsoen. Dupliceerend const'ateert R 0 h d e, dat wr~
spreiding 400r den wind op Verre afstanden dus inderdaad niet voldoende
onderzocht is. waardoor die mogelijkheid blijft bestaan (Engeland-Hol~
land, Du~tschland). terwijl het aantoonen van besmette planten. in 1934
niet bewijst. dat de Halstenhecker kweekerijen. vroeger ook besmetAa
zouden
~D__

Sind die Schnecken forstschädlich? E. Fr 0 m min g. SilVil, 4.
25-27. 1935.
Slakken vreten in het algemeen alles; maar zij zijn voor den boschbouw
onschadelijk om de eenvoudige reden. dat zij niet op de boomen zullen
klimmen om voedsel ~ zoeken. dat ziJ op den grond, hun eigenlijke woon~
plaats. in voldoende. mate en: keuz.e k~en vinden.
A. B.

RlIJ3RIEK.5. Boschexplóitatie (waaronder technologie).
Futtermiftel

BUS

Holz. Dr. R. A. Her z n e r. Centr. bI. f. d. ges. Fw.

2. 36-43. 1931.
Schrijver bespreekt de methoden van B erg i u s en S c h 0 11 erom
door hydrolyse uit hout. waarvoor allerlei afval te gebrUiken is. suikers
te bereiden. Bij de methode B erg i u s worden geconcentreerde suiker~
oplossingen verkregen, die direct als veevoer te gebruiken zijn, terwijl
de methode Sc h 0 11 e r is ingesteld op het verkrijgen van een ongeveer
4 % suikeroplossing, die dan' tot alcohol kan worden verwerkt. . S c h 0 l~
Ier berekent. dat de bereiding van houtsuiker ongeveer 7 Pfenning per
kg zal kosten. De prijs voor suiker zal volgens de methode B erg i u s
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bereid zeker niet hooger, zelfs eerder lager zijn. De waarde van de te
verkrijgen suiker en' bijproducten; zal 5 tot 30 maal hooger zijn dan de
waarde van het daarvoor te verwerken hout. Schrijver acht het van

groot belang. dat in Oostendijk, bv. in het Zuidelijk deel van Neder..
Oostenrijk of Noord.. Stiermarken, waar een voldoende hoeveelheid hout..
afval ter beschikking zal zijn, eens een proefinstallatie wordt tot stand
gebracht.
G. O.
Kan Danmarks Traeproduktion linde Anvendelse til Fremstillung af
FoderstofEer dier lignende 7 Ing. Je a n Ei 1e r t sen. Dansk Sk. T.

12. 449--164. 1934.

In tegenstelling met de door C. H. J. M a cl sen naar voren gebrachte
opvatting komt schrijver, op grond van verschillende berekeningen en

beschouwingen. tot de gevolgtrekking, dat de 'produdie van melasse uit.
hout als veevoeder voor Denemarken van geen beteekenis kan zijn. Het
verbruik van koolhydraten bevattende voedermiddelen wordt door de
melassefabricage van de suikerfabrieken. alsmede door de voedergewassen
van de landbouw zelve, reeds in zoo ruime mate gedekt. dat het zelfs een
enkele fabriek moeilijk zou vallen om afzet te vinden·.
Het geeft volgens schrijver re denken.. dat in de houtproduceerende
landen bij uitnemendheid. als bv. Noorwegen. Zweden em Finland. nog
geen enkele fabriek tot dit doel is opgericht. Ofschoon er aanvankeIJjk
in Duitschland sprake van was om vele van zulke fabrieken te stichten,
zijn daar bij wijze van proef slechts een tweetal fabrieken opgericht. De
eene fabriek is. volgens het principe van"Bergius". ingericht op de pro·
ductie van houtsuiker, terwijl de andere. fabriek. volgens de methode van
S c h 0 11 e r werkend. spiritus levert.
Oorspronkelijk dacht men, dat dit laatstgen:oemde fabrikaat. uit wut
bereid, een hooge vlucht zou nemen, omdat het als brandstof voor motoren
bruikbaar is. De practische resultaten ziJn geheel anders uitgevallen.
Dit wordt ee*deels veroorzaakt door het feit. dat de productieprijs nog
te hoog is, anderdeels door verzet van de Zijde van den landbouw, welke
door het zelfde middel de'n verbouw van aardappelen in stand hoop te
houden.
In werkelijkheid is de toestand zoo, dat ·er nog geen enkele methode
is gevonden, waarbij uit hout een grooter nuttig effect wordt verkregen
dan bij de productie van cellulose. Indien uit dien hoofde in de nd·
burige Skandinavische landen een afwachteride houding wordt aange·
nomeni. dan ligt het toch zeker niet op den weg van Denemarken. dat
naar verhouding arm aan hout is, met de fabricatie van genoemde producten uit hout te beginnen.
Het nieuwe produkt zou in de eerste plaats een aanzienlijk lagere
prljs moeten hebben dan de gebruikelijke voedermiddelen om de land·
L. G.
bouw tot proefneming re kunnen overhalen.

Fremfidens Skouuogn .. P. M. V 0 g n e n. O. Bon d o. Daqsk. Sk.
T. 12. 496--198. 1934.
Aan de hand van een drietal foto's is hier een beschrijving gegeven
van een geheel uIt ijzer vervaardigde transportwagen VOor hout. welke
In de toekomst van groote beteekenis kan blijken te zIjn. De wagen Is
geconstrueerd door O. M u n c k. Vaarskov biJ Banholm op Laaland.
Het geheel heeft het meeste weg van de ons bekende aanhangwagen.
doch een, welke uit electrisch gelaschte ijzers bestaat en daardoor wordt
gekenmerkt door het gemis van bouten. welke gemakkelijk kunnen los·
laten. De wielen zijn voorzien van laagdruk ballonbanden. Overigens
is deze transportwagen uitgerust met kogellagers. waardoor de wrijving
op de assen tot een minimum wordt'beperkt. Afgezien van tal van ver-nuftlge cohstructie.-wijzigingen. waardoor het op ... en afladen van zware
stam stukken. wordt vergemakkelijkt, ziJn de groote voordeelen. van dezen
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wagen de kogellagers en de ballonbanden, waardoor de hiadcapaciteit
sterk is opgevoerd.
Op normale wegen uit bosch bleek een last van 7 ton zelfs nog niet
te veel voor een bespanning met twee paarden.
L. G.

RUBRIEK 6. Boschhuishoudkunde (waaronder beheer,
handel. recht, wetgeving en arbeid).
Houfprijzen van djatitimmerhout. Tectona 12. bijlage. 1934.
Volgens de statistiek worden gegevens verstrekt. omtrent maandresuI~
taten van de venduties met vendumeester over de laatste 5 jaar betr~ffende
djatitimmerhout. Hiervan moge het volgende vermeld worden.
Opbrengst

Maanden

laD./Sept.

......
..

Jaar

1930
1931
1932
1933 .
1931

Verkocht
m'
108.137
65.281
32.019
37.318
39.2QI

Totaal
gld.
3.790.872
1.792.690
751.132
788.120
839.115

I

I

per m3
gld.
35.06
27.16
23.13
21.12
21.36

Deze verkoopingen dîen~n om houthandelaren en' groote vcrbru~kers
aan het benoodigde djatihout te helpen. Hiernaast wordt nog djatitiq1mer;'~
hout van mindere kwaliteit aan kleinere afnemers verkocht. De bepaalde
gemiddelde prijzen zijn een aanwIjzer voor de houtmarkt en bovenstaande
gegevens wijzen er op dat de djatihout afzet Îq de afgeloopen jaren' sterk
verminderd is en nU weer neiging vertoont tot stijging. De geWlddelde
prijs per m3 is sterk verminderd en schijnt zijn laagste punt bereikt te heb~
ben. Bij bovenstaande gegevens bedenke men, dat het hier b~treft het
betere hout en dat daaronder niet begrepen is het lichtere timmerhout en
het brandhout.
F. W. S.

De houtverkoopppli(iek ten. aanzien van dunningshout. ir. H. A. J.
Ion k e r. Tectona 12, 907--911. 1931.
Volgens schrijver neemt de dunniIÎgskap jaarlijks toe, waarbij het stre~
ven moet voorzitten. om die opbrengst ook te verkoopen. Tengevolg~ der
bestaande voorschriften voor de kwaIiteitsindeeling en de daarm~de ver~ ,
band houdende prijsdifferentieering. wordt de afzet zeer bemoeilijkt". ~çhrij~
ver komt tot de uitspraak, dat het huidige systeem remmend op qe" afzet
werkt dool": a. te hooge prijzen, b. een. te sterke progressie hiervan bij
toenemende lengte en dikte. c. een te ver gaande kwaliteitsindeeling. Het
wordt dringend noodig geacht die belemmeringen weg te nemen, zoodat
,.
de thans onverkoopbare sortimenten weer gewild zullen zijn.'
Het dunningshout wordt nu verdeeld volgens 4 kwa1iteiten, 9 d!kte ..
maten en 15 lengtematen, in totaal 540 sortimenten. elk met een daarvoor
vastgestelden prijs per m3 • Nu stelt schrijver voor om het. aant~1 kyvali.
teiten terug te brengen!, tot 2, het aantal dikteklassen tot 3 en het aantal
leqgtematen tot minstens de helft. Indien de prijs voor de korte maten met
kleinen topdiameter zoo laag mogelijk gesteld wordt en de progressie
naar lengte eOl dikte niet te hoog wordt genomen, dan zullen de prij;,:-~n
per stuk zoodanig worden, dat een behoorlijke afzet mogelijk wordt.

F. W. S.
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RUBRrnK 7. Boschbedrijfsregeling (waaronder renterekening en houtmeetkunde).
Zur Klärung der Durforstungsbegriffe. Prof. Dr. Wie d e man n Z. f.
Jw. 1. 56-64. 1935.
Op het gebied van dunning heerschen verschillende begrippen, die ver~
warrend werken. Schrijver behandelt de Jaag ... en hoogdunningsopvattingen
en verwijst naar de bekende indeeIing in de klassen A tot en met E. zco~
als die is vastgesteld door de Duitsche proefstations in 1902. Hij behandelt
dan de hiervan afwijkende opvatting van Den 9 Ier in zijn "Waldbau·'.
HJj verduidelijkt de voorschriften der Duitsche proefstations en geeft een
kleine wijziging daarop aan. Ten slotte illustreert hij de verschillende dun ...
nlngsgraden. met schetsjes'.
W. B.

F. u.

•

J

RUBRIEK 8. Boschgeschiedenis (wá~ronder beschrijvingen
;van bedrijven).
Wildhout. W. Zw art. Kort bericht. Tectona 12. 912-914. 1934.
Een betoog hoc deze benaming zou kunnen. ontstaan zijn. zonder tot
een bevredigende oplossing te komen.
F. W. S.

Zur Entwicklungsgeschichte des Fichtenanteils der Rominferheide.
H. Grosz. SUva 1. 2. 1-7.9-14. 1935.
Aan de hand van stuifmeelkorrelbepalingen wordt aangetoond, dat bij
het tegenwoordige klimaat van bepaalde deeIen van Oost...Pruisen het
natuurlijke bosch bestaat uit fijnspar met geringe tot matige menging
van loofhout en pijn. Het tegeJ1Woordige sterke afsterven'. der fijnspar ...
opstanden ligt niet aan bodemachteruitgang. welke weer zou zijn ver...
oorzaakt door omzetting van het gemengde bosch in overwegend fijn~
sparbosch gedurende de laatst-e 150-200 jaar. want het fijnspar aandeel
blijkt in het bronzen tijdperk plaatselIjk reeds even groot te zijn geweest
als heden ten dage.
A. B.

Een Zweedsch houtvester onder de koppensnellers op Borneo"
E. Lu n cl q u is t. Skogen. 24. 539-540. 1934.
Vier jaar geleden kregen 2 Zweedsche houtvesters in Ned. Indië een
aanstelling. Een van hen werd op Celebes geplaatst, waar hij nog geen
jaar later werd vermoord door een amokmaker. De andere. Er i c
Lu n d q u i s t, kwam onlangs met verlof in Stockholm terug en v,ertelde
van zijn wedervaren.
In 1930 vertoefde hij eerst 2 maanden op Buitenzorg om zich theoretisch
in te werken in zijn toekomstige werkkring. Daarna werd hij naar het
tin-eiland Banka gestuurd, waar zijn Zweedsche collega F 0 I k e
Mal m ros, reeds 2 jaar lang de houtskoolfabricage bestuurde, volgens
Zweedsche methode.
Hem werd opgedragen het inrichten van een soort boedelscheiding
van onverdeelden grond van de inlanders. Dit was een moeilijk vraagstuk.
omdat bewIjzen van eigendomsrechten ontbraken. Van Staatswege werd
dit echter zeer ruim opgevat. Toen de hoofden der Inlanders hun wenschen
omtrent rijstvelden en boschbezit en plaatsen voor hun woningen opsomden,
werd hierin toegestemd en het overige werd afgepaald. als domein. De
inlanders bleven de bevoegdheid behouden, het hout voor eigen behoefte
uit het domeinbosch te kappen.
Intusschen werden de omstandigheden op economisch gebied zoo slecht,
dat alle buitenlanders door de regeering ontslagen werden. De meesten
gingen huiswaarts. maar Lu n d q u i s t bleef en had het geluk hier en
daar nog werk te vinden, tot dat hij weder een opdracht van Staatswege
kreeg. om naar Borneo te gaan voor onderzoek van boschexploitatiemogelijkheden.

~
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Met 2 inlandsche opzichters en een aantal koelies werd met roeibooten de rivieren op gevaren, zoover dit kon. waarna op den terugweg
aan heide zijden een mijlbreedte opmetingen werden gedaan met kompas
en meetlijn. De wildernis moest hiertoe meter voor meter open gehakt
'\.V\Jrden met het kapmes. voor zoover geen wilde dierenpaden voorkwamen •.
Aangezien het aantal houtsoorten in de duizenden loopt en slechts
enkele honderden bruikbaar zijn. moesten alleen van de laatsten monsters
opgestuurd worden naar het proefstation.
Op deze wijze werden veel tochten gemaakt. waarbij werd vastgesteld,
dat de Dajakkers uitstekende boscharbeiders zijn en met kompas en
meetlijn voortreffelijk kunnen omgaan. De aanraking en: omgang met deze
koppensnellers was uitsluitend van aangenamen aard, zelfs met een stam
die 10 Jaar geleden nog op groote schaal het koppensnellen bedreef.
De regeering heeft door het uitzenden van een strafpexpeditie aan deze
moorden een einde gemaakt.•De hoofden der slachtoffers werden volgens
voorgeschreven regels gereinigd en bewaard ... Ik werd gelukkig anders
behandeld. Toen mijn booten in het dorp aankwamen, hielpen de vrouwen
mij met het uitpakken. Ik kon een bad nemen en men bracht mij in
het dorpshuiS, een geweldig groot huis op palen gebouwd, waarin anen
tezamen woonden. Er waren 80 kamers voor 80 gezinnen en een groote
zaal voor feestelijke ontvangsten; ook was er nog een vertrek voor gasten
en een voor kinderen. In de groote zaal werden aIJen met de noodige
ceremoniën ontvangen~·.
Malaria en dysenterie zijn gevr.eesde ziekten, maar het is hoogst be~
zwaarlIjk alle voorzorgsmaatregelen te nemen, die daaromtrent worden
voorgeschreven. Het bivakleven en de conversatie bij het kampvuur. geven
een zekere bekoring en aantrekkelijkheid aan het verblijf in de bosschen.
De sterfte onder de inlanders Is ongekend groot. men ziet er zelden oude
menschen.
Met December zou L u n d q u i s t terug keeren naar Borneo teneinde
op het eiland Noenoekan de boschopname te leiden en mee te werken
aan de oprichting van een zagerij voor den export. Op dat gebied is
B. S.
daar nog werk in overvloed.

.

Twee Fransehen reisden naar Lapland. A x eIS c har d. Skogen.
21 en 22. 470-473 en 494---496. 1934.
Hierin wordt een -reis beschreven van den schrijver met twee Fransche
boschbouwkundigen naar de Noord~Zweedsche bosschen.
Over voortreffelijke nieuw aangelegde asfaltwegen", werden verschil~
lende kroonbosschen bezocht, die de vreemdelingen een goeden indruk
gaven van het Zweedsche boschbeheer. Het bekende Siljanmeer. Leksand,
Rättvik, Persborg. Mora, alle voor toeristen bekende plaaL'ien. werden
bezocht en er werd zwaar gediscusieerd over kaalslag, coulissenveIling.
dunnlng, enz. Om deze dingen volgens de Zweedsche opvatting in het
Fransch aan deskundigen uit te leggen, was geen gemakkelijke taak.
Bij Orsa bevindt zich het beroemde oerbosch waar de beheerder, hout~
vester G. Kol m'o din de reizigers rondleidde. De beide volgende dagen
waren zelfs voor den Zweed een openbaring. Grootsche boschindrukken
werden ondervonden van de Orsa~ en Hamra~kroonbosschen.
Over zandige vlakten met schraal pinusbosch en beter groeiende fijn~
sparren, werd de hoogvlakte bereikt. Hier kregen de buitenlanders voor
het eerst een inzicht in de geweldige veenvorming in de Noord~Scandi~
navische bosschen. Na de oeroude fijnsparren' met hooge smalle toppen
en bemoste pakken stond men plotseling in het oorspronkelijke oerboseh.
De dunning van dit bosch, die in het laatst van de vorige en, in 't begin
van deze eeuw heeft plaats gevonden, heeft geen kwaad werk gedaan
aan het oerkarakter.
Bij de dunning heeft men alle stammen, die dunner waren dan 12 engel~
sche duimen diameter, geveld. om te trachten, onder bescherming der oer~
oude stammen, een nieuwe boomgeneratie tot stand te brengen. De oude
boomen leden daarna wel eenige storm.. en boktorschade, maar onder de
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bestaande omstandigheden was er geen andere werkwijze mogelijk ge~
weest. Op de beste gronden ontstond spoedig een natuurlijke verjonging
en sedert de houtvester Kol m 0 cl i n zijn betrekking aanvaardde. maakte
zijn poging tot boschverjonging een hoogst bevredigenden indruk.
Schrijver vroeg te vergeefs aan Kol m 0 cl i n om het recept tot he..

handeling van een dergelijk bosch. waar na de zeer sterke dunning zoo
weinige der oude stammen waren omgestormd en een fraaie opslag van
plnus en fijnspar was tot stand gebracht, na zeer geringe grond bewer..
king.
Tusschen de opmerkzame toeschouwers ontspon zich een levendig dispuut over de waarde van schermboomen bij boschverjonging. De Pran-

sche kaalslagcnthousiast meende spoediger tot het doel te kunnen komen
en er z:ullen zeker wel omstandigheden bestaan, waaronder_ dit het geval
kan zijn. maar in een veel grooter aantal gevallen zal het resultaat tegen.
gesteld zijn.
Op ouden boschgrond een geheel nieuw kultuurbosch aan te leggen
heeft groote bezwaren. Wie de vele mislukkingen. veroorzaakt door boom,~
zaden uit zuidelijker streken, heeft waargenomen, wordt wantrouwend bij
iedere poging tot aanleg van zuiver kultuurbosch.
Wat houtvester Kol m 0 din had gedaan om den groei van het
oerbosch te verbeteren, bestond in hoofdzaak uit dun-nen en opruimen
van te dicht staande boomgroepen en het resultaat was, dat de zwaar~
bemoste fijnspar opstand nieuwe groene toppen vertoonde. Waar ruimte
was ontstaan kwam Kol m 0 din met z:ijn kultuurploeg, maar zelfs waar
dit niet geschiedde. kwam door het nu beter 'doordringende licht een
nieuwe boschgeneratie te voorschijn. Op deze wijze werd de boschgrond
geweldig produktief, want bij boomen van de genoemde afmeting is een
hernieuwde groei van zeer grooten invloed op de houtaangroei per ha.
terwijl een geringe grondbewerking het zaad der hoornen ter plaatse deed
ontkiemen zonder verdere onkosten.
Het bleek ook, dat na den eindhak der oude boomen. de jonge op~
slag als een krachtig groeiende opstand het oog boeide. waarbij reeds een
mooie kroonvorming zichtbaar was.
Hierna werd westwaarts gereisd en een brandtoren beklommen. van
waaruit de gasten een goede voorstelling van de uitgestrektheid van
het Zweedsche bosch konden 'krijgen. Zoover het oog reikte bosch, water
en bosch; geen dorp, geen hoeve, niets dan bosch.
Den volgenden dag had houtvester E. Ge e t e de leiding. In het be.kende ..Besparingskog" hadden de bezoekers geen velling van de oude
boomen gezien. In "Hamrakronapark" kregen zij daarvan heel wat onder
oogen, maar. een welig groeiend jong bosch ontbrak nergens. De leider
zweeg over de kosten van deze boschvernieuwing. de gasteno echter
waren van meening, dat ..als iets lekker smaakt. dit geld moet kosten".
(Zweedsch spreekwoord).
De meeste Zweedsche houtvesters hebben "Hamra·kronapark" wel
bezocht. de schrijver kwam er voor de eerste maal. maar hoopte er nog
dikwijls te komen. De fijnspar breidt er zich overal uit ten koste van den
pinus. Zelfs in zuiver pinus bosch, waar sinds lang geen fijnspar meer
groeide .en waar sterk gedund waS, kwam overal een gemengde opslag
te voorschijn.
Op de vraag van een der gasten - Dut e I I 0 j s hoe lang het
scherm der oude boomen moest blijvet\ bestaan, voor men tot velling over·
giny, luidde het antwoord: Voor de Jämtlandsche bosschen is de bosch~
verjonging niet het einddoel. Zoolang de schermopstand nog belangrijk
in omvang toeneemt. moet de ondergroei aan zich zelf worden overge·
laten. De schade die hierdoor ontstaat wordt meestal overdreven voor~
gesteld. Vooral als de verjonging dicht genoeg staat, herstelt zich de
schade, door het venen der boomen veroorzaakt. hinnen enkele jaren.
Hierna werd nog een ouden opstand bezocht waar, na de dunning, nog
700 m3 was overgebleve~ maar waar zeker 1000 m3 had gestaan.
Het laatst werd het kamp en de kazarne bezocht waar jongemannen,
die wegens gewetensbezwaren dienstplicht weigeren. zijn ondergebracht.

,
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Zij helpen bij den aanleg van nieuwe wegen en boschbouwwerk verrichten.
De Fransehen waren hoogst verbaasd over de2:e regeling en bewonderden
de sfeer van gemoedelijke huiselijkheid. die in deze instelling, midden in
de wildernis. heerschte. In de nabijheid van schrijvers woonplaats Oster..
sund werd een honderd.. jarig zoogenaamd stavafijnsparbosch bezocht.
Het betreft hier fijnsparren op goeden boschgrond in veel te dichten stand
opgegroeid. met een gemiddelde diameter van weinig meer dan 5 ä 6 cm.
De boornen groeien hier in een 50 cm dikke moslaag.
Het is mogelijk gebleken z:ulk soort bosch in normalen groei te brengen,
door zeer sterk te dunnen. welk dunsel wordt geprefereerd door de pa ..
picrfabrieken. Het mostapijt wordt door afbranden (spoedig na het sneeuw..
smelten) grootendeels verwijderd en de resteerende boomen groeien snel
op.
B. S.

