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wordt hieraan nog de aandacht geschonken tot schade va n
o nzen Nederlandsc hen Boschbouw.
Aa n de gedurende de beide volgende dagen onder leiding
va n de n H eer G . Houtzagers te Arnhem gehouden boschbouwexcursies de r N ed. H eidemaatscha ppij naar de Peel en
op de Veluwe. werd door vele leden deelgenomen.
REFERATEN .
REV UE DES EAUX ET FORÈTS.
Mei 1928.
Ol/din. geeft mededeelinqen over den invloed van de zuur graad van den bodem op de ontwikkeling va n verschillende
zade n van bosehboomen : eik. zeeden en groveden toonde n
zich weinig gevoelig. zilverden en lariks veel meer. D eze
laatste soorten vragen voor hun kieming en vooral voo r hun
ee rste o ntwikkeling een neutra len tot zwak basischen bodem.

R. Hickel, schrijft over den bosch bo uw in Spanje. die na
het wetsbesluit van 26 Juli 1926 dat 100 millioen peseta's
(41 milhoen gu lden) te verdeelen over 10 jare n. beschikbaa r
ste lt voor nieuwe bebosschingen , in een nie uw sta dium is
gekome n. Spanje is 50 milIio en H.A. groot. w aa rvan o nge...

veer de helft boschg ro nd. H iervan is than s productief bosch.
nog geen 4 millioen H .A . va n den Staat en circa 5 millioen
H .A. va n particulieren . Er is dus no g heel wat te doen. w at
men tracht te bereiken gedeeltelijk door ze lf te bebossch en
(voo ral in de g eb erg testrek en in de stroombe kke ns va n de

g roo te rivieren) gedee lte lijk door het geven van subsidies aa n
gemee nten. ve reenigingen en pa rticulie ren. Gronde n van par-

ticulieren, die deze niet wensc hen te bebossc hen, kunnen doo r
den Staat on teige nd wo rde n.
J. M assias. doet mededeelingen over de bosschen va n
T secho-Slowakije. Deze in 1919 gest ichte rep ubliek is 11 millioen
H .A . g roo t. heeft 13 millioen inwoners en ruim 4'/, milhoen
H .A. bosch (31 pCt van de totale opperv lakte: per inwoner
35 a re bosch).
4 millioen H. A . zijn opgaand bosch, waarvan ruim de helft
naaldhout (Boheme, M o ravië, Silezië). 50 pCt. de r bosschen
is eigendom va n particuliere n. 12 pCt. van de n Staat. de
rest be hoort aa n de gemeenten en aan de kerk. D e voornaam ste hou tsoorten zijn fijnspar, zilverden. groveden en beuk.

Van minder beteekenis zijn de eik, de iep. de esch en de
eschdoorn.
Kaalslag is de meest toegepaste bedrijfsvorm : de jaa rlijksche
vellingen zijn berekend op basis van een aanwas va n 3 M3.

per jaar en per H .A. De werkelijke aanwas is echter bed uidend hooger.
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Van de 4 1/ 2 millioen H.A. bosch is ongeveer 1/ 2 milhoen
H .A . thans niet te explotteeren. omd at het te moetlijk te bereiken is en te ver van de bewoonde wereld (v.n.l. in het oosten).
T secho-Slowakije heeft een belangrijke uitvoer va n ho ut
(v oor den oorlog v .n.1. naar Saksen , Bei eren en Oostenrijk.
thans vooral naar Italië. Frankrijk. ZWit serland en Nederland).
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ CENTRALE
FORESTIÈRE DE BELGIQUE.
Mei 1928.
L. Bareel. sch rijft o ver de resultat en verkregen met het
gebruik van exo tische naaldhoutsoorten in de Antwerpsche
Kempen . D aar zijn proeven zich uitstrekken over ee n periode

van 30 jaren. op gronden die vrijwel geheel op één lijn zijn
te stellen met onze - altha ns met onze Brabantsche - gronden. hebben deze ook voor on s bete ekenis. Hij verstrekt
nauwkeu rige gegevens en cijfers over de verkregen resultaten

in verschillende opstanden. in het bijzonder van de vo lgende
houtsoorten : Douqlas, Lari cio , [apan sche la riks. Menziesi
e n W eijmouth. Hij komt tot de conclu sie dat deze hout soo rte n vooral geschikt zijn na een generatie va n grovedennen . De D ouglas eischt ee n zorgvuldige planti ng en heef t
nog al eens last van voo rjaarsvorsten. Hij wil ze eerst in

de kweekerij opzetten. da n als plantsoen va n 1.50 M . lengte
uitpla nten. 625 per HA. (4 X 4 M .) en bijmesten met co mpost en kalk ; doorp lanten met 4000 witte elzen. over bemesten met per H .A. 1500 K.G . slakkenmeel.
De Lericio groeit sneller. rec hter. heeft mind er last va n
ziekten en geeft hoogere ophrengs te n da n de groveden. De
planten zijn echter zee r duur. Z . i. een zeer geschikte ho ut-

soort na g roveden. Men moe t vooral zo rgen voor vo ldoende
drooglegging : 5 à 6000 plan ten per H A . is voldoende. Deze
so o rt behoeft n.1. niet in gesloten stand op te groeien. daar
zij toch wel recht en slank blijft. In verba nd met het gevaar
voor voorjaarsvorsten niet te vroeg in het voorjaar pl anten ;

dit kan no g zeer goed wa nneer de jonge scheuten al een
paar centimeter lang zijn .
D e [epensche lariks is gevoelig voor de voorjaarsvorsten.
vraagt veel licht en kan in zuiv ere op standen de n grond nie t
in een goed en toe stand houden . In zijn jeugd groeit hij zeer

snel. later langzamer. Moet steeds gemengd worden met
witten els.
D e M enziesi en de Weijmouth zijn niet geschikt voor

het planten in zuivere opstanden . Als houtsoorten geschikt
voor bijmenging worden genoemd de gewone eik. de Am .
eik. beuk. berk en acacia. V erder steeds witte els bijmengen.
die vooral op oude grovedennengronden in den regel zeer
gemakkelijk aa nslaa t.
G . D . stelt de vraag of onz e g ro vede nnenbosschen in ge-
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vaar zijn. in verba nd met het dit voo rjaar overal. evenals

hier te lande. vrij plot seling sterk bru in wo rden de r naalden .
vooral va n de oudere dennen .
D e bruine ve rkleuring g ing meestal v an bened en naar boven.
Hij schrijft een en ande r toe aa n ve rschillende klimatologische omstandighed en . 1925 en vooral 1926 en 1927. waren
zeer nat en hebben de ontwikkeling va n Loph oderm ium, die
v.n.l. o p jonge denn en voorkomt . reed s in de hand g ewerkt.
Hi erdoor zijn ook oudere dennen vermoed elijk reeds besmet. vooral de minder krachtige naald en der o nderste
takken .
Hi erop volgde in December 1927 een strenge vor st. onmiddellijk na een periode van zware rege ns. Eind e Februari
en begin M aart en daarna w eer in April van dit jaar langere period en va n dro ogte met koud e w inde n uit het N oorden en O osten. Hierdoor een sterke v erdamping van de
naalden die extra schadelijk was omd at de grond was bevroren . Dit leidd e tot een ve rdroging der naalden ; in de
eerste plaats van die naalden die reed s door het scho t w aren
aa ngetast. daa rna oo k van de ande re. Vandaar ook de verkleuring van beneden naar boven.
H et zo u hier dus zijn ee n combinatie van schotziekte en
v erwelken der naalden. doch vooral het laatst e ; een en a nde r
tengevolge van een toeva llige samenloop va n om standighed en
en dus niet een bepaald dreigend gevaar voor o nze dennenbo sschen.
Overig ens is het natuurlijk zaak nu goed toe te zien en
met het oog op mogelijke schade door insecten of anderszins
de sterkst aangetaste boom en te verwijderen (zie ook het
artikel van den Heer H essellnk in het Juni-tijd schrift der Ned.
H eidemaat schappij. die tot een soo rtgelijke conclusie komt).
G ellot. doet mededing over het voor komen va n de iepenziek te in België naar aa nleiding van de hierover ing ekom en
rapporte n van de hou tv esters uit de verschillen de gebiede n.
Eenparig is de o pv atting dat de ziekte zich stee ds uitbreidt
ona fha nkelijk va n soort of g rondsoort. Opmer kelijk is da t
enkele gebieden worde n genoe md waar de ziekte nog niet
voorkomt (langs het kanaal van Gent naar O stend e, tusschen
Bru gge en N ieuw egh e ; de be plantinge n va n den weg Gr ezDoic eau -Iodotqne-Huq (in de N . Ardenn en) het bosch van
Colfontaine.)
In de Ch ronique {orestièrc schrijft Crahaij ov er het nut
van het inrichten van tijdelijke kleine kweekerijt jes van Pin usso o rten voor terrein en die men wil beplanten en waar men
wegens te sterken grasgroei. wildschade of anderszins geen
plukdennen kan gebruiken. Hij raadt aan hier dan 2_4 jarige
planten te kweeken. die als kluitdennen ter plaatse ook
wijder kunnen worden geplant (1.25 M . _ 1.50 M . afstand).
B. wijst er op. dal Frankrijk het .for ët de Sillê" (zie Revu e

lOl
des Eaux et Forëts, Maart 1928) kocht uit de fondsen van
het ..Produit des Jeux."
Dit is een wetsbepaling van Juli 1920 : de opbrengst va n de
belasting op spelen en publieke vermakelijkheden wordt speciaal
gereserveerd voor uitbreiding van het Staatsboschbezit of
bevordering van de bebossching. Hij zou ook voor Belg ië
een dergelijke maatregel wenschen.
G. H .
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT F Ü R
DAS FORSTWESEN .
Mei 1928.
Amerika en de wereldhoutvoorraad. door v. Sury.
Aan de hand van het werk van Zon and Sparhawk,
geeft de schrijver een overzicht van de houtvoorraden de r
aarde. Het gaat hier om het naaldhout. waarvan het verbruik jaa rlijks zoo sterk toe neemt dat er binnen niet te langen tijd gebrek aan zal komen.
De groote naaldhoutbosschen bevinden zich in de ge ma tigde streken en wel in hoofdzaak het zuide n va n Canada
en Aljaska. Weste n e n O osten va n de V er . Sta ten : de
Sierra's va n M exico ; Noord- en M idden - Euro pa ; Russisch
Azië. M an dsjoe rije en ee n deel va n Jap an .
Europa (10.3 % bosc h) voert hou t in : Zweden. Finland.
Ruslan d. Tschecho Slovak ije, Rumeni ë en Joego Sla vië voeren
nog uit.
A zië (28 '!o bosch) verbruikt '/7 va n dat wa t Europa
verbruikt.
A frika (10.6 % bosch) voe rt hout in omdat de inh eemsche bosschen niet genoeg toegankelijk zijn en bo vendi en
niet de houtsoorten leveren die men noodig heeft .

A ustra/ië c.s. (3.8 % bosch) voert hou t in. V ro eger
leverde N w. Zeeland. maa r dat is afgeloopen
Zuid-Amerika (28 "l« bosc h), heeft maar 5 ' /, va n zijne
boschoppervlakte naaldho ut. [Para na. Zd .-Brazilië). D e meeste
staten voerden hout in uit Nd. Am e rika .

Noord-Amerika (19.3 '!o bosc h). vo ert hout uit. H et
houtverbruik neem t hier echter geweldig toe. Canada zal
niet lang meer een ho utuitvoerend land blijve n. zoodat voorloopig (zoolang Siberië niet kan worden geëxploiteerd) de
Ver. Staten - de houtleveranciers zullen zijn.
In de Ver. Staten zijn 3 groote boschgebieden. nl. het
Westen. langs de kust va n de Groote Oceaan. waar ve el
en uitstekend hout is. dat dank zij het vervoe r te water
nog niet te duur behoeft te zijn.
Verder het Noordoosten. waa r de harde en zachte loofhoutsoorten groeien en ten slotte het Zuidoosten. waar
groote bosschen van Pinus-soorten zijn.
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H et grootste deel dezer bosschc n is particulier be zit e n
wordt co mme rctëe l geëx ploiteerd : v oor instandhouding . herbebossching e nz. wordt niet veel gedaan. Wannee r werkelijk
de Ame rikaa nsche hosschen goed behandeld worden. wanneer ee n bedrijfsplan wordt ge maakt. ka n het gevaa r. dat
A merika zijn g roo te hou tv o orraad verliest. w ord en bezworen ,
want de la ndbouw za l de eerst e 50 jaren geen bo schgrond
opeisch en . O f de U. S . A . leveran ciers voo r de buitenwereld zulle n kunnen blijve n staat te bez ien . maa rv oo r zichzelf
kunnen ze zorgen. mits ze maar tijdig ingrijpen .

JOURNAL FORESTIER S UISSE.
Juni 192 8.

Les confe rences [oresti ères de Z ürich .
V an 5 to t 8 M a a rt heeft te Z ürich in de gebouwen van
de P ol ytech nisch e school ee n sa me nko mst va n 200 boschbeambten uit a lle deelen des la nds. plaats ge had.
D e voo rdra ch ten zijn a fzo nde rlijk in ee n bundel uitg eg ev en
door de ..So ciété Ioresti ère Suisse (Schwe izer Forstveretn}" .
O ok in de M eded eelin gen va n het Boschbouwproefstation
za l een deel verschijne n.
D e beh andeld e o nderwerpen zijn :
I. Altes und N eu es über d ie Ansprüch e der T echnik a n
d ie H olzqu a lität van Dr. Knu ch el.
Het voo rtbrengen van ma ssa' s minderwaardig hout is voor
Zwitserland niet loo nend ; de voll e aa ndacht moet worden
g ericht op het v oortbreng en v an eerste klas hout. dat concureeren kan met de goede. exotische houtsoorten.

2. Le pi n Weymout h en Suisse par Bado ux.
D eze houtsoort is in Z witserlan d nog lang niet uitgesto rven
en de ve le mo o ie exemplaren zijn best de moeite w aard o m
weermiddelen teg en de ro estziekte te zoeken.
3. U eb er Lawinen und Lawinen -verbau von Dr. Franckhau ser.
Een rijk geïllust ree rd arti kel over het ontstaan en voorko me n
van sneeuwsc hade in het hooggebergte: N ederlanders d ie in
de Alpen reizen kunne n hier veel in lez en w aarvan ze o p
rei s nut kunn en heb ben en vi nde n verklarin g voor muren ,
roo sters, hek ken en ande re bou w w erken die ze de s zo me rs
hier zie n. Al s natuurlijke weermiddelen beveelt Schr. aan
a anplant van berq pijn, lijsterbes. g roene els.
4. L'autotraction par Ie bois par Au bert, ee n ac tueel o nderw erp, waarover we reeds eerde r berichtten .
5. Auffo rstungen und physikalische E igen schaften des Boden s
van Dr. H. Bu rger.
Hij toont door tal van voo rbeelden en proeven hoe de bebo ssching va n het gebergte moet plaats vinden om van nut

-'
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te zijn voor den hydrolo gi schen toestand v an de s treek. en

verder de invloed d ie verschillend e behandeling van het
bosch op den grond heeft.
6. De Ja determ ination de la va leur du sol dans les exp ro_
priati on s de Ior ësts, par W eber.
H oe moe t men bij ont eig en ing va n bosch, de waa rde
schatten?
7. Die F örd erung des Sch weizerischen Rundholzhandels durch
eine einheitliche Holzklassifikation va n Bavier .
V oorstellen om tot eenheid te ge raken o ver gehee l Zwitserla nd .
8 . E tat e t te nda nces actnel d e la sy lv iculture suisse par

Schaedelin .
Spreker maakt eene verg elijking tusschen tw ee bed rijfsvormen
die beid e veel aa nhangers hebben :
Ie. ..Traitement jard inatoire" of .. jardinaqe" (P lente rwa ld).
Hier zijn grond en ruimte v oo rtdurend ingeno me n. waaruit

vo lgt. dat zich op den duur alleen de schad uwho utsoo rten
kunnen staa nde houden . hetgeen het o nstaan va n beuken-,
spa rren- en zilve rdennenbosch tengevol ge heeft .
2de. ..Jardinage conc ent r é" (Fe melschlagfo rm) ook wel
..Trait ement par coupe s s uccess tves à cara ct ère jardinatoir e.".
Hier wordt het mogelijk ee ne menging van lichthoutsoorten

(pijn. lork. eik) tot stand te brengen. wa arbij de omloop vooruit
wordt vastgesteld en tevens groe psgewijze ver jonging wordt
toegepast.
9. Zum Aufbau des Plenterwaldes von Dr. Flury.
De verhand elingen 5 en 9 wo rde n door het Boschbouwproefstation uitg egeven. de overig e zijn ve reenigd in een

bundel ..Vorträqe, gehalten am forstlichen V ortraqszyklus",
5-8/3'28 a ./d. Eidgen. tech. Hochschule in Zürich.
Les [or êts de t E sth onie par Badoux.
D e nieuwe. na den oorlog on stane staten publieeeren vaak

heel wat o ver hun boschbezit. Z oo ook Estland. Het bezit
900 .000 H .A. bosch (20.5 pCt. van zijne oppervlakte) en
82 Ar e per inwoner. D e meeste bosschen zijn ptjnbosschen.
Eene uitvoerige behandeling der Estland sch e bosschen g eeft

O. Dantel. professor te Dorpat in : Rückblick a uf die Entwickelung des Forstwezens in Es ti.
Un e ins ttuctive placett e d ' esse is d u pin noir d ' Autriche
da ns une [orët par Bad oux .
De ..M ededeeltnçen" van het Boschbouwproefstation te
W ageningen . trekken ook in Zwitserland de aandacht. In
het hierboven aa ngehaal de artikel wordt van onze onderzoek ingen o mtrent Pinus nigra melding gemaakt en ook later

nog zien we in het Zwitsersche tijdschrift eene korte bespreking hiervan . De schrijver. de heer Badoux, vergeet dat we
deze onderzoekingen binnen zijn bereik hebben gebracht door
ze zoo go ed dat ging in het Fr an sch te vertalen. anders zou hij ze
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bij gebrek aa n ke nnis va n de Nederlandscha taal niet hebbe n
kunnen leze n. Wij lezen nu in zijne recensie: Il serair exagérê d'affirmer que Ie style de cette traduetion so it d'une
co rrection absolue : il est parfois quasi incomprehensible.
Wat zijn ..voorloopers" in het Fransch en sta mmen met
dubbele toppen 1
We zouden ons op deze ondeugende opmerkingen kunnen
w reken door hem ee ne ve rhandeling in het Nederla ndach
toe te zenden met verzoek deze nu eens in correct F ransch
voor ons te vertalen!
Overigens stelt de recensent wel belang in dat wat w e

van den Oostenrijksehen pijn hebben bericht e n zegt deze. dat
men in Zwitserland weinig proeven met deze houtsoort heeft
genomen omdat men het ho ut minderwaardig vindt.
De mededeellnqen over P . nigra uit Wageningen hebben
hem aanleiding gegeven te vermelden wat er in Zwitserland
met den O ostenrijksehen pijn is be reikt .
Op den V mqelzbe rq (Ca nton Bern) is eene beplant ing van
1847 op rotsachtigen bodem.
In 1926 is deze be planting opgemeten.
Aantal stammen per H .A . 829.
Ci rkel vlakte
53.57
D ikte .
28.7
H oogte .
2 1.5
H outmassa sta m
592
T ak ken .
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Se der t 1892 is het bosch o nderplant met beu k en zilver...

den. die veel tot de ve rbetering va n den bod em hebben
bijged rag en.
D e schorsmassa was groo t (zie hierover ook de M ed ed ,
Boschb. proefst, W a genin gen). nl. 23.2 pCt. va n de totale
sta mho ut massa. (bij den W eljmou th bedroeg deze niet meer
dan 10 pCt.• bij de n fijnspa r evenee ns).
Multiplication du çibier dans Ie pare nation al d e I'Enq adine par Dr. Brunies.
Dit reservaa t is sterk bebo sebt. weinig bezocht en zeer
w oest ; het is een toe vluchtsoo rd voor de dierenwereld.
In Z w itserland is veel uitgemoord. wie in Zwitserland

reist ziet unmidde lijk de a rmoede aa n in het wild leven de
dieren.

D e stee nbok is bijna verdwen en. de laatste wo lf werd ee n
ee uw geleden gedood . de la a tste lam mergier in 1888. de
laa tste lyn x in 1872. de laatste beer in 1905.
Sedert 19 18 maken de bewakers van het terrein lijsten va n
het aanwezige w ild en het blijkt dat de dierenwereld. nu ze
met rust wordt gelaten ste rk toeneemt.

Tha ns zijn er op dit terre in I lO he rten . 238 reeën. 17
steenbokken. 1512 ga nze n. plm. 400 ma rmo tte n. 73 aue r-
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hoend ers. 199 ko rhoenders. 352 witte pat rijzen en 8 nesten
van adelaars .
Het hert w as in het midden van de vo rige ee uw verjaagd

en komt than s terug. H et ree was er geheel onbekend. Gem,
zen zijn er in troepen van bij de 200 stuks.
Ook de kleinere zoogd ieren zijn talrijk vert egenwoordigd .
De streek is ook rijk aa n roofdieren .
de K.
SKOGEN.
1 April 1928.
D e Zweedsche houtexport. In ..Skogen " van I April komt
een belangrijke beschouwing v oor

omtrent de concurrentie

in de houtm ar kt en het aa ndee l dat Zweden da arin heeft.
H et is niet mijn bedoeli ng de lezers met cijfers te vermoeien
maar enkele mededeelingen geven toch een indruk van de
geweldige massa 's gezaagd hout die Nederland jaarlijks gebruikt. De algemeene depressie in handel en industrie en de
begeerte van importeurs om door stee ds grooter voorraden
hun med edingers te verdringen heeft reed s vele jaren overprod uktie in Nederland veroorzaakt .

De invoer bedroeg in 1923 in 't geheel 289.085 standaard.
Een standaard gezaagd hout bedraagt ruim 4 kub. meter e n
dit hout is alles afkomstig van naaldbeomen. N a 1923 is deze
invoer steeds toegenomen en heeft in 1927 het cijfer van
461.650 standaa rd bereikt. De leveranciers van deze voorraden zijn :

Zweden met 93.400 std. of 20 pCt .
42
Fi nland .. 194.700
39.000
8
Rusland
7
30.200
Lettland
61.800
Polen
o. 13 "

hierbij Is ook ei ke nho ut.

Estland
D e overige landen

..

14.200
28.350
461.650 std.

3

7

..

uit midden E uropa.

100 pCt.

V oor België komen voor de cijfers va n 1913 en 1927 die
doen zien hoe ge weldig de economische gevolgen van den
oorlog dit land nog beïnvloeden.
Ongeve er in de zelfde verh oudingen als de Nederlandsche
invoer bed roeg deze in 19 13 249.188 standaa rd en in 1927
209.42 9 standaard.
Om zich een voorstelling te maken va n de gang der houtprijzen in Z weden wordt meegedeeld dat de gemiddelde prijs
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voor een sta ndaard gezaagd hout was in
in
in
in
in
in
in

1900 Kr. 125.85
1905
121.74
1910
154.27
1915
180.21
1920
522.6 1
1921
275.12
1926
240.54

Men ziet hieruit hoe groot de invloed van de wereldoorlog
op de houtprijzen g ewee st is.
De woordvoerder der Zweedsche houte xpo rtve reenig ing

J. L. Ekman deelt verder mee dat zoowel Zweden als F inland met de export op hun hoog tepunt zijn en dat allee n nog

van Rusland een v erdere stijg ing va n uitv o er te wachten is.

De midden-Europeesche land en d .w.z. Du itschland. Oostenrijk. Czecho-Slovaki] hebben tijdelijk hun uitvoer verhoogd.
maar het is te betwijfelen of deze toe na me kan stand houde n;
tot zoover de heer Ekman.
De hedendaagsche pa pier- en cellulose fab rieke n vragen
zulke geweldige massa's jong hou t en de prijzen die daarvoor betaald worden zijn zoo hoog dat menig bosch reeds
verdwijnt voo rdat de zagerijen er beslag op kunnen legge n.
Op ' t ooqenbllk komt het meeste papierhout nog als d unnin g
uit oude re bosschen maar hoe lang nog?
W ann eer men ziet hoe de timmerfabrieke n in Scand inavië

het g rootste deel va n het noodige breede hout d.w.z , bree der
dan 15 c.M . uit 2 stukken aa n elkaar lijmen ko mt men wel
to t de overtuig ing dat toe ne me nd gebrek aa n dikk e boom stammen daarvan de oorzaak is.

H et percentage bosch in N oord-Eu ropa dat oude r is dan
90 jaar . word t ieder jaar kleiner en langza mer ha nd zullen
de bouwmeesters zich moeten aanpassen aan die geringe
afmetinge n.
De alqemeene omloop va n 90 jaar voor het bosch geeft
in N oord-Europ a gee n zwaarder sta mmen dan 30 c.M . gemidd elde diameter op borsthoogte bij 23 e.M. o p 7 meter.
W at in vroeger jaren als gewenschte afmetingen werd

uitgevoerd kwam uit bossche n die den dubbelen leeftijd hadden. maar de tegenwoordige boscheconomie etscht ande re
maatregelen.
In ons land kunnen in korter tijd da n in Noord-Europa
resultaten in boschbouw verkregen worden maar van de boo msoorten van N oord- Euro pa zal de Pinus siloes tris daarvoor

niet. en de P icea excelsa slecht s op gun stig liggende g ronden
kunne n worden aangewend.

