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gebracht worden. Deze unieke "monografische" tentoo nstelling
belooft d us niet alleen va n groote belang rijkheid te worden
voor de vakkr ingen in binnen - en buitenland. doch ook voo r
vee l ruimere kringen.

Techniek en industrie die voor het gebied va n de bescherming van het bosch werkzaam

zijn kunnen hier een

gelegenheid vi nde n hun pro ducten aa n ee n ernstig belangstelle nd publiek te loon en.
De bosc hbezitter zal op deze tentoonstelling kunnen ervaren
hoe hij op dit gebied zijn bedrijf organisatorisch en technisch
kan verbeteren.

Als één de r belang rijkste feiten zal vast te stellen zijn dat
in wijdverbreide kringen het besef bes taat o mtrent de waard e

va n het bosch als bedrijfsobject, en de mogelijkheden om
tot zijn bescherming en zijn instandhouding bij te dragen.
De tot nu toe georganiseerde speciaal-tentoonstellingen
ter gelegenheid van de elk jaar gehouden "Grüne W oche
Berlm" hebb en telkenmale groote belan gstelling gevonden en
bevorderend gewerkt.
Ook de aa nstaande "Grüne Woche Ber lin" 1929 zal op
de komende bijzondere tentoonstelling een groot aa nta l
bezoeke rs tegem o et mog en zie n. temeer, waar doo r de leiding
ee n groo tscheepsche buitenl andsehe propaganda begonnen is.
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E. Rabouilte schrijft over de ontwikkding d zr bossc hen in
de verwoeste gebieden van Noord-Frankrijk. Allereerst is
men beg onn en met aa n deze g rond en niets te doen. dan

alleen het wild ko rt te houden . H et gevolg is geweest op
veel plaa tsen een zeer rijkelijke o pslag.

D eze heeft men in

de eerste periode va n 6 of 7 jaren grondig geco ntröleerd.
hierin bestaande. dat overal. waar noodig. de goede soorten,

vooral de eik. werde n v rijgemaakt. Dit geschiedde in den
zo mer. In de n navol gend en w inter werde n gedeel ten. waa r

te weinig eik sto nd. aangevuld door op plaatsen. waar meer
dan voldoende was. planten met kluit uit te steken en deze
hier in te brengen.

De tweede sta p - hier mede is men in 1925 begonnen is geweest het in sommige va kke n tusschen de hoofdhoutsoorten grondig weghakken va n de neven -houtsoorten . H et
is de bedoeling hiermede geregeld voort te gaan in die n zin.
dat men in 1939 alles is rond geweest. M en begint hiermede
in de beste gedeelten met den rijksten opslag en eindigt in
de thans nog slechtste gedeelte n. In de gedeelten waar het
tusschen hout het laatst wordt weggeslagen. moet men int us-
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schen toc h ge regeld zorge n voor vrijhouden de r hoofdsoort en .
D e armere ge deelte n. waar geen natuurlijke opslag van
loofhout is gekom en . zijn be pla nt met 2-jarige groved ennen .
M en heeft hier voor op onderlinge a fsta nde n van 1.60 M.
strookjes van 10 c.M. breedte kaalgemaakt en deze beplan t
op a fsta nde n va n 1.25 M .• zoodat a ldus per H.A. 1000 planten
werde n uitgezet . E r wordt voor ge zorgd. da t deze planten
gedu rend e de ee rste jaren w o rden vrijg eh oud en va n gra ssen

en a nde re scha de lijke vegeta tie.
In het Augustus- nummer schrijft Miné over de uitgebr eide
bebosschingen van de laatste tijden op het Platea u de Mill evaches in midden- F ran kr ijk. D it pla tea u, dat ee n oppe rv lakte
beslaat van circa 156.000 H.A.. heh oort bijna uitsluitend a a n
particulieren . D e hebossching gesc hiedt hier in den regel met
staatshulp. Gedurende de laa tste 1 jaren zijn ge midde ld per
jaar 850 H .A . beboscht, waarvoo r ee n subs idie is ve rlee nd
va n ge middeld circa 180 fra ncs per H,A. Als hout soorten
. w orde n ge br uikt de gro ve de n. de fijnspa r. zilverd en . la ricio,
)a pan sche lariks en Dou glas. M et den D ouglas. die hier word t
ge plant op afsta nde n van 2.5 -3 M .. zijn zeer goede res ulta te n be reik t. Op vee nachtige ge deelte n heeft men na ontwatering met succes vooral den M enziesi en den bergd en
gebruikt.
H et g roo te ge brek aan a rbe iders houdt de be bossc hing.
die zich hier vermoedelijk anders in ee n nog snelle r tempo
zou o ntwikkelen. tegen . Vele eigenaren sluiten daa rom co ntrac te n met kwee kers. die hun niet a llee n het be noodigde
pla nt soen lev eren. doch dit ook met eigen deskundig personeel aa nplanten o nde r g aran tie va n aa ng roei. W at dood gaat

wo rdt du s ook door hen weer aangevuld.
U. Ducellier uit A lençon schrijft over de aest hetica in de n
boschbouw. H ij geeft toe da t de bosc hbouwe r in de ee rste
plaats tot taak heeft. zoo econo misch mog elijk te w erk en .
dat het nuttige vóór het aange na me moet gaan. maar toc h
moet de poëzie niet geheel worden o pgeofferd aa n een zoo
intensief mogelijke productie. H ier en daa r moet men ee n

boschrand. ee n geïsoleerden boom . ee n berghelling we te n te
vind en waa r alleen de natuur heerscht. Hi eraan dient in den
bosch bouw over het a lge meen wa t meer de aa ndac ht te
wo rden gesc honke n.
L. Bedré geeft ee n ve rsla g over de ontwi kkelin g va n den
Bosch bouwd ien st in de V ereeniqd e Staten van Noord-Amerika
ge durende 1926 en 1927. V an de circa 190 mtllioen hectaren
bosch d ie hier voorko men. be hooren circa 150.000 hectaren
aan pa rticuliere n. die deze niet steeds eve n deskundi g beh eeren
en voo ral vaak onevenredig veel ve llen.
D e w et " Cla cke M ac N a ry " va n 1925 geeft nu in hoofdtrekken aan hoe de regeerin g in deze toestanden ve rbetering
we nscht te br en gen en we lke politiek hierbij wordt gevolgd.
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Zi j wil alle boschbezitters (Staat. Gemeenten en particulieren)
ve reen ige n in eene ge mee nschappelijk po g en o m de: kaalgeslage n terreinen op nieuw te hebossehen. mede doo r het
verstrekken van planten en zade n. gepaard met gratis adviezen

van den bosch bouwkundigen dienst over aanleg en o nde rhoud
van bosschen .
Verder is een van de voornaamste punten van het boschbouwprogramma. het aa nbinden va n den strijd tegen het groote
euvel der boschbranden . Da n ook een spoedige herziening
va n de belas ting op boschbezit .
Aan de R evue des R evues o ntleen ik nog aa n het referaat
va n het a rtikel va n den Amerikaan P. Ayres " What can
Europe teach us in fores tcy" de navolgende conclusies :

In Italië heeft hij alleen hakhout gezien. dat op een leeftijd
van hoogstens 15 jaar reeds gekapt wordt. Ook de andere
Middellandsche zee-landen hebben zoo goed als gee n bosch .
. Rusland is reeds zoo aan zijn reserve bezig. dat de uitvoer
va n hout hier spoedig zal moeten worden verboden .
Hetzelfde geldt voor Scandinavië.
In Zwitserland geeft men reeds tot 85 % subsidie voo r
herbebossching . Wel ee n bewijs hoe krap men hier in het
hout zit.
In Duitschland heeft men meer houttelers dan bosc hbouwers.
Hun systeem van kaalslag met kunstmatige verjonging geeft
slechte bosschen. De natu ur heeft de gemaakte berekeninge n
niet waar gemaakt. voora l niet voor wat betreft de Hjnsparre n .

In Engeland zijn alle pogingen va n den Staat o m den
boschbouw te bevorderen tevergeefs. Engeland is gee n land
va n boschbouw. evenmin als van graanbouw .
Pierre Buffault geeft in de Çhronique [ores tiére een uitvoe rig
verslag over het te Bordeaux gehouden co ngres: ..d u Vin

et du Pin marttime", zijnde de twee hoofdcultures in het
zuid-westen van Frankrijk. Wat den zeede n bet reft geeft
hij resumés va n de verschillende hierover gehouden inlei-

d ingen

bet reffende de

cultuur en wijze va n bebossching

(ontwatering. op pervla kkige

bew erking , kosten

va n voor-

berei ding 200 -300 fra ncs per H .A .; bezaaiing of beplanting
met kluitden nen van 4 à 5 jaar . 800 stuks per H .A., koste n
500 franc s) : betreffende de bestrijding van zwamziekten (vooral
Armillaria) en insecten: betreffende de harswinning (de Landes
produceeren jaarlijks 150.000 to n hars die in 200 fabrieken
worden verwerkt) ; betreffende het gebruik van het hout (papier.
houtskool): betreffende de best rijding va n het hier ook nog
zeer veel voo rko mende euve l der bosc hbranden. enz.
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G ob/et d ' A/viella geeft het vervolg va n de geschiedenis
van de Belgische bosschen .
C. Delevoy schrijft over de wijze waarop verschillende
exoten de winterkoude 1927/28 hebben do orstaan. Hij komt
tot de conclusie. dat over het algemeen dez e winter minder

schadelijk is gewe est dan die van 1917/18 en vooral dan
die van 1899/1 900. Daar ent egen hebben enkele soo rten, die
de vorige malen geen noemenswaardige schade ondervonden.
juist dezen w inter meer ge lede n. H et zijn vo o ral die soorten.
die meer gevoe lig zijn voor uitdrogende winden. in het bijzonder wanneer de grond daarbij bevroren w as, zooals dit

in den a fgeloopen winter meermalen he t geval is geweest.

V erschillende Abtesseorten. Preea 's. cede rs. de qr ove den, de
laricio en de zeeden hebben hiervan geleden. O ok de Cupress ineeën schijne n hie rvoor over het alge mee n zeer g evoelig
te zijn.

Ten slotte wordt er nog op ge wezen. dat oud ere bocmen
hierteg en in den reg el meer weerstand skrachtig zijn dan jong ere en dat- het plan tsoen in het jaa r na verp lanting meer

kans loopt op schade door de winterkoude.
De houtvester D etienn e uit Roehefort geeft ee n beschrijving met foto 's van de dit jaa r door de Belgische Boschbouwvereen îqmq gehouden exc ursie naar het door hem be-

heerde Forët de St. Mi chel in de Ardennen. Zij die de in
1924 van ons land uit gehoud en excursie da arh een hebben
medegemaakt. zullen zich uit de beschrijving en uit de foto 's
verschillende bekend e gedeelten herinneren .
De houtvester R. Misson besch rijft een eenvoudig model
van ee n kleine zaaimachin e voo r het in het vrije veld uit-

zaaien van kleine boschb ouw zaden (Pinussoorten, Picea's, enz.).
De mach ine is vervaardigd door den heer M . Gerardt van
Lindt , fabrikant van Landbouwmachines te Overpelt en zó ó
geconstrueerd dat per strekkende meter 7 korrels worden

uitgezaaid . H ij heeft hiermed e verschillend e perceelen bezaaid
met lari cio . De afstand der rijen werd genomen op I meter .
Per H .A. gebruikte hij I K.G. zaad. De grond was te voren
oppervlakkig geploegd. bemest met per H .A. 1200 K.G . slakkenmeel en 300 K.G. kainiet, daarna geëgd en bezaaid . De kosten
bedroegen per H .A . gemiddeld circa 1250 francs (ongeveer
f 86.-). De bereikte resultaten schijnen tot nu toe zeer gunstig.
ook omdat de machine het zaad zeer mooi ond erdekt.
Ten slotte bevat dit nummer het reglement van het van
13-23 Sept ember in het Somersbo sch te Brussel te houden
concou rs van fabrikan ten van transpo rteerbare inrichtingen
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het stoken va n houtskool in de bosschen en van voer-

tuigen voorzien van

vergassingsapparaten voor houtskool

of hout.
Het Augustus-nummer is geheel aan dit laatste onderwerp
gewijd, Na een inleiding door Goblet d'Alviella. die wijst op
de belangrijkheid van dit vraagstuk niet alleen voor den
bosch bouw. doch ook uit een oogpunt van algemeen landsbelang. vooral voor die landen. die hun benzine van elders
moeten invoeren. volgen artikelen van:

I. M. Larquier over de fabricatie van houtskool met
behulp van vervoerbare apparaten.

De lhommeau heeft met zijn toestel al bereikt ee n resultaat
va n 436 Ko. houtskool uit 1780 Ko, groen eikenhout. T rihan
448 Ko. houtskool uit 2020 Ko. groen eikenhout. dus resultaten
van bijna 25 Ko, houtskool op 100 Ko. groen hout . Vervolmaking is misschien nog mogelijk. maar reeds op het oogenbllk
kan men zeggen. dat de methode tha ns zoo goed is. dat
ieder deze met succes kan toepassen.
2. M. Charles Roux die tot de conclu sie komt. dat de
tijd spoedig zal komen. dat de houtskool. beha lve voor de
vrachtauto's niet alleen zal worden gebruikt ook voor de
luxe auto' 5 maa r dat zelfs de vlieg machines zich va n dezen

brandstof zullen gaan bedienen.
3. Alfred Th eedor. d ie het in het bijzonde r heeft ove r de
vergassingsappa rate n en

4. M . J. Petitpas over het geb ruik in auto's va n briketten
bestaande uit agg lomera ten van zaagsel. spaa nders. krullen of
houtskool.
De geheeIe kwes tie. waarmede men zich hier te lan de tot
nu toe zoo 'goed als niet heeft beziggehouden . vraagt ook

o nze volle aandacht en ve rdient groo te belang stell ing . niet

alleen van de n boschbouw. doc h ook in de ee rste plaat s van
o nze Regeering.
G. H .
DEUTSCHE F ORST-Z EI TU N G 1928 N o, 39.

Kabe/Z weef banen voor houttransport. door Schwappach.
Waar moeilijke terreino msta ndig heden hou tt ra nsport langs
land- of waterwegen of langs glijba nen (riesen) onmogelijk
maken. gebruikt men daarvoor in vele streken van Z w itser-land. Oostenrijk en Duitschland reeds sinds jaren kabelzweefbanen. In 1926/1927 is nu bij Reiche nhall in Beiere n voo r
de eerste maal een kabelzweefbaan in gebruik genomen in
bosschen, waar wel wegen en vlotbare wateren aanwezig
zijn. maar waar, tengevolge van een windhoos. zooveel neer...
geworpen hout binnen korten tijd uit weggevoerd moest

worden. dat dit alleen mogelijk was. indie n men gebruik kon
make n van een kabelzweefbaan. T hans reke nt men er op
110.000 M '. geworpen hout binnen 2 jaar tijds 8 K.M . ver
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naar zagerijen en spoorhalten te kunne n transporteere n. De

bed rijfskosten komen op 0.20 R.M . per M'. en per K M .
H et ringelen van gezonde hoornen door spechte n.
Behalve grovedennen vertoonen ook eiken. linden en
berken somtijds ringen van wratvormige ve rhevenheden. ver-

oorzaakt doordat spechten in de stammen pikken. Som migen
meenen dat de vogels het uitvloeiende sap oplikken. doch
dit is o njuist gebleken. Anderen veronderstellen dat de spechten.
door in de boombast te pikken. vangboomen aanlegge n. van
welke zij later de insecten komen wegzoeken.
D e meest aannemelijke verklaring schijnt evenwel. dat de

spechten hierbij eenvoudig hun snavel wetten . H et feit. dat
de ringen van door snavelhouwen veroorzaakte. bijna horizontaa l aa ngebrachte verwondingen deels links. dee ls rechts om
den sta m locpen. wijst er op. dat de specht hier bij beide
zijden van de n snavel gebruikt heeft.
H et wetten kan slechts met succes worden beoefend. indie n het op ruwe . weerstandskrachtige scho rs gesc hiedt.
va ndaar dat de g ladde. weeke schors va n de n fijnspar daarvoor niet ge bru ikt wordt.
DEUT SCHE F ORST ZEIT U NG 1928. N o. 38.
A anplan t van Brem . (Spartium scoparium) do or R. Heusohn.
Forstv erwalt er der N ieder lausitzer Kolenwerken.
Op slechten. armen bodem. waar zelfs de g rovede n niet wilde
groeie n. v erkreeg schrijver veel be lo ve nde culturen van groveden, W eym outh en Pin us Bank siana e n ze lfs van Am erikaan -

sehen eik. Ca nadapopulier en ande re loofhou tsoorten . toen
hij ove rg ing to t het gebruik va n Brem als hulph out soort.
Overeenkomstig gu nstig resultaat gaf het ge bruik va n Els.
Berk en Acacia als hulph ou tsoorten .
DEUTSCHE FORST ZEIT U NG 1928 N o. 40.
K w eeken en uitzoeken van kers tboompjes door Strott.
Uit een fijnspar renopsta nd. uitgeplant in het ge wo ne verban d
van 1.3 M . X 1.3 M ., is het niet raadzaam veel kerstboomen
weg te neme n, aangezien bij verbreking van de sluiting . de
takrei niging spoedig te wenschen over laat.
Wil men kerstboomen kweeken. zoo legge men daarom
fijnsparopstanden aan, met een onderlinge n afstand der boorne e
va n 1.3 X 0.8 M. waarvoor per H .A 9600 boomen nood ig
zijn. Hiervan kunnen er o ngeveer 3000 te zijne r tijd voor
kerstboomen worden afgegeven.
Ook kan men de niet openbare wegen en de rande n va n
ee n fijnsparrenopstand volplanten met fijnsparren, en deze later,
gewoonlijk na 6 jaar. als kerstboom verkoepen.
v. H .

