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STAA TSBO SCHB EH EER.
NIEUW E HOUTV ESTER IJ •.EMMEN"".

Met ingang va n I Augustus 1928 heeft het behee r van de

n
Staat sgrond en in Dr enthe een wijzigi ng ondergaa n en zijn ee

drietal boschw achterijen van de boutvesterij "Assen " afgescheiden en tot een zelfstandige houtvesterij vereenigd. de
houtve sterij "Emmen" .
De gestadi ge uitbre iding de r Staatsg ronden in D ren the. die
is voortg evloeid uit de noodzakelijkheid om over objecten te
kunnen beschikken voor de bestrijding der werkeloosheid ,

had tengev olge dat in ee n kort aantal jaren groote o pper-

vlakten heide met de schop moeste n worden bewerk t. waardoo r
de jaarlijks bebosc hte opperv lakte aanzienlijk is gestege n.
Laatstbedoeld e opperv lakte vari eerde in de jaren 1923 en
1926 tusschen 379 en 583 H.A .
Tot de houtvesterij "Assen " zullen blijven behooren de boschwachterijen "Appe lscha ", "D wingeloo". "Giete n" . "Schoo nlo"
en "Wate ren" , alsmed e de bebo sschingen met renteloos

voorsc hot va n de n Staat de r ge meente n Borg er e n W ester...

bork, terwijl tot de houtvesterij "Emme n" zullen worde n
gereke nd de boschwachterijen "Odoo rn". "Emme n" en " Gees"

en de beboss chinge n met rentelo os voorsc hot van den Staat

va n de ge meenten Sleen en Odoor n.
Met het beheer der houtvesterij "Assen" blijft belast de
houtvester J. J. M . Jan sen te Assen. terwijl het beheer over
de houtve sterij "Emm en" aan den houtvester F. W . Malsch
M.
te Emmen is opgedr agen.
REFE RAT EN .
SKOG EN .
aardig artikel over de esp of
lezensw
een
In No. I1 komt
trilpopulier van de hand van den Zweed sehen houtve ster
Sven Petri ni. Bij het artikel behoor en 2 foto's va n espenbosch
onderplant met fijnspa r en deze doen zien hoe welges laag d
deze bossch en geword en zijn.

Zooals bekend wordt het hout gebruikt voor de lucifers
fabrika ge en ondank s proeve n met veel a ndere houtsoo rten
blijft de espenboom daarvo or het meest gevraa gd.
De Zweed sche lucifers-industrie gebruik t jaarlijks 275000 M '
hout waarva n Zwede n nog niet de helft voorbrengt en de
rest uit Rusland en Pole n wordt aa ngevoe rd. H et hout wordt
zonder bast geleverd. de kleinste afmeting is 15 e.M . diarn.,
het gemidd elde 20 tot 23 c.M, en dikker. De kortste lengte is
2 M. en omdat stamrot aan de n voet een veel voorko mende
eigenschap van deze houtsoort is. wo rd t 5 tot 7 c.M. hartrot

toegest aan. H et hout wordt op de spoorwegwag on betaald
met 55 tot 60 öre per kub. voet, dit is in Hollandsen geld
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45 ct .. of f 16.- per M ' . ee n prijs di e in Nederla nd voo r
d un populierenhout niet betaa ld wo rd t.
D e moeilijkheid o m goed espen bosch aa n te leggen bestaat
in bet ve rkrijge n va n jonge planten o mdat de wo rteluitstoeling
daarvoor niet deugt; deze planten verk rijgen n.1. in sterker
mate het stamrot dan zaailingen.
D e espenboom is tweeh uizig . men heeft dus mannelijke en
vrouwelijke bocmen. De bloesem ontstaat op de kale takken
en het zaad is reeds gevormd wanneer de bladeren o ntluike n.
All een het zaad va n boomen waarva n mannelijke en vro uwe lijke
bijeen staan kan kie mkrac htig zijn; bo vendien is het oogsten
en bewaren va n het zaad va n es pen verre van gemakkelijk.
Bij het uit za a ien moe t de grond vochtig gehouden worde n
en het zaad moet niet ondergeharkt maar tegen de zonnest ralen gedekt worden. Na te zijn verspeend worden de planten
in het bosch op 1.50 M . in vie rkant verband uitgepoot en
fijnspar t usschen gezet of gezaaid.
W aa r de fijnspa r goed groeit. is ook de espen boom op
zijn plaats en de espenboom d ie vo ldoende voorspro ng heeft.
k rijgt een la nge gladde sta m tussc he n het naaldhout e n een
g unstige humusvo rm o nts taat. Z oodra de espen geveld worde n
(met 50 à 60 jaar) nem en de fijnspar ren alle ruimte in.
T o t zoover het Z weed sche artikel; voor o ns la nd zou het
aan te raden zijn een dergelijk bosch aan te leggen op broekg ro nden die voor goed weiland te weinig afwateri ng hebbe n
en waar me n gewoonlijk o p singels gaat pla nten. D e espenboom is veel be ter geschikt in het ge me ngde bosch te groeien
dan o nze populie ren di e daar meestal mislukken o f o nhe il
stichte n.
V olgen s het bo ek " De H outteelt " van Van Lo nkhu izen .
ontwikkelt de esp zich niet tot een groote boom. maar wanneer

de schrijver de espen in Polen en de Oostzee pro vinciën zag
zou hij d it zeker niet WIllen volhouden. Ook in o ns land
bestaan hier en daar zware exemplaren, maa r de klaterpeppel
zooals de boere n hem noemen wordt meestal met de grootste
min achting neergesa beld o mdat zijn hout voor brandstof wei nig
waarde heeft .
.
W at in ons land als esp o pg roeit is voor 't grootste deel
uit wortel-uitsroeling geboren en voor o nze boschbouw o ngeschikt.
Zooals de houtvester Sven Petrini aa ngeeft moet het espenbosch op a ndere wijze aa ngelegd worden, Wie kan daarvoor
d e planten leve ren ?
D e esp is ee n algemee n g em inachte boom. maar in o ns
land w il hij g roeien o p schrale laaggelegen za ndgronden en
v o orzoover mij bekend. is er nooit ee n poging aa ngewend
o m in bo schgrond en me t g unst igen humus zaa ilingespen te
bepro e ven ; wel zijn er verz uurde gronden met heide en biezen
beg roeiing waar de esp misluk t is.
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Nu men in Zweden voor de verv aardigin g van lucifers .
kisten. doozen en pakma teriaal aan het espenho ut de voorke ur

geeft boven andere houtsoorten. blijkens de betaa lde prijzen .
is ee n proefne ming in deze richting ook in o ns land niet

ove rbo d ig.
Oe houtvester Barthe lsen deelt mede dat ee n espenb osch
van 33 jaar in 1926 was uitgedund en getaxeerd . en per
H .A. had voortgebrach t 235 M ' hout waarva n 37 % was
wegge hakt. Er sto nde n toe n nog 740 stamm en per H .A. met
een inhoud va n 148 M ' .
In de 10 jare n dat dit bosch wo rdt onderzocht is de jaarlijksche toenam e 10.9 M ' per H .A.
H et hou t uit de dunnin gen dat nog re weing diamet er heeft

voor de lucifers en kiste nfabrie k wordt gaarne opgeko cht

door de papierslijpfabrie k.
V oo r den N ederland sehen boschb ouw zijn deze meded eeB. S.
lingen niet zonde r belang .
JOUR NAL FORE STIER SUISS E
Juli 1928
Hétre à feuilles pan nehees par Aubert. Bont e beuken komen
weinig voor. Schr. maakt meldin g va n een 50 e.M. hoog
exemp laar in een dicht bosch, hoo fdzakelijk uit spa rren bestaande . N iet alle twijgen hebben bonte blar en . Oe bonte
blar en zelf zijn wit en groen. oo k zijn er geheel wit . Oe
zij-nenren vo rmen steeds de g rens de r twee kleuren .
U n ce s intéres sant de l"influence du gel SU f Fépic ée d e
r H imala ya. pa r Bad ou x. Plotseling optre de nde vorst heeft
dezen winter (midde n Dec.) in Zürich de ceders en ook Picea

Morincla geteisterd . V an de ce de rs is dit ook in o ns land

bekend . M aar oo k de Hi malaya spa rre n. waaronder exemplar en va n 12 M .• leden ste rk en verl oren het gro otste deel
hunner naalden . H et is echter o pge valle n. dat ze zich w eer

volkomen hersteld hebbe n. V olgens de dendrologen is d it in
Z witserland reeds vaker gebeurd. zoodat men de to tale ontblade ring van P. M orinda door de koude niet al te erns tig
behoef t op te nemen.
Dëgäts par Ie campa gnol roussä tre par H . B. Oe rosse
veld muis (Arvicola gla reolus) ko mt in ons land waarschijnlijk
wei nig Voor. Z ij klimt v rij hoog. in tegenst elling met de
andere muizen. en schilt de twijgen . In Z witserl and doet zij
vaker van zich spreken vooral in jonge zilverde nnen. Op de
meest aanget aste plaatse n worden draineer buizen van 6 c.M,

doorsn ede gelegd met do or arsenicum vergifti gd brood. Deze
wijze va n verdelg ing is uitstekend geslaa gd en o ngevaa rlijk
d. K.
voo r andere dieren.
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D EUT SC H E FORST ZEITUNG
27 Juli 1928. Cultuur- en opstandsverpleging bij den groveden , door Otto Poy.
Sedert eenige jaren gaat men in vele jonge grovedennen-

bep lantingen den bodem van tijd tot tijd bewerken, o m dezen
vrij te houden van onkruid en oppervlakkig los te maken.
Behakken in handarbeid komt veel te duur. Tegenwoordig
heeft men daarvoor veertandcultivators met 3 à 4 tanden
en getrokken door 1 paard. Deze leveren goed werk voor
niet te veel geld . Het paard loopt daarbij op den balk naast
de plantrij. Als aanbevelingswaardig werktuig noemt schrijver
Neumann-Hilf's Waldigel.
Het eerste jaar bewerkt men den bodem 3, en zoo noodig
4 keer. Het tweede en derde jaar herhaalt men de bewerking nog ee nige malen. Het vierde jaar en, zoo noodig, ook
het vijfde jaar bewerkt men de ba lken met den "Igel", opdat
de plaggenturf beter tot omzetting overgaat.
De tweede verpleging van de jonge beplanting, die besproken word t, is het inboe ten. In de laatste jare n boet men
op de betere gronde n graag in met loofh out, waarvan genoemd worden Beuk en Douqlass par, De laatsten neme men
niet te klein, liefst minstens zoo hoog als een wa nde lstok.
Als derde maatregel noemt schrijver het vroegtijdig dunnen
der te d icht staande bezaaiïngen. M et de uitged unde planten
bedekt men de balken , wat de vertering va n de n " rohhumus"
helpt bevorderen. H et is met het oog op het gemakk elijker
uitdunnen van de n toe ko mstigen opstand raadzaa m stee ds o p
rijen te zaaie n (= d rillen). In den rege l kan men er mee

volstaa n den jong was, hetzij de opstand gezaaid dan wel
geplan t is, een of twee malen vóór de eige nlijke eerste du nning
vóór te dunnen of te "reinige n". H oe jonger de opstand is,
hoe gemakkelijker het nog is, de schadelijke boompjes weg
te nemen.

O udere o pstanden dunne men voorts eveneens bijtijds. ma tig

en dikwijls, liefst om de 3 jaar.
T ot de ops tandsverpleging behoort verder het zooveel
mogelijk voo rkomen en bestrijden va n plagen. hetzij deze
door dieren dan wel doo r planten veroorzaakt worden. Algemeen bekende maatregelen zijn het aa nwenden va n vanqgreppels, va ngknuppels en vangschors tegen snuittorren en
het velle n van va ngboomen tegen bastkevers. Echter ve rzuimt men vaak om in Juni of Juli de door Pissodus notatus
of Agaricus melleus aangetaste dennen uit te trekken en te
verbranden. zoo mede o m in Juni in door Retinia buoliana
en turionana aangetaste jonge opstanden de bezette kno ppen
uit te breken en te vernietigen.

H and in hand met de opstandsverpleging moet eene bodem-
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ve rpleging w o rde n toegep ast. Is er ee ne dichte. a fsluite nde
bodembedekki ng ontstaan. dan werkt zee r gunstig het losmaken va n de zode (grubberen).
T egen het uitdrogen van den bodem doo r wind en zon
helpt het aanb renge n van een e den bod em bed ekkende onde rzaa iïng o f onder planting alsmede het aa nplanten van wind..
mantels.
D e boschbouw-prijsvraag der Uni versiteit te München
voor het studiejaar 1928 luidt ald us:
..T en einde eene oorzakelijke ve rklaring te vi nde n vo or de
minde re vatbaarheid voor insecten plag en van gemengde . tegeno v er zuive re o pstande n. moet en aan de hand van voorbeelden
de verschillen in sa menste lling der dierlijke levensg emeen-

schappen van de beide boschtypen wo rde n aangegeve n. D e
voorbeelde n zoo mog elijk uit - wat klimaat en stand plaats
betreft onderling ve rschillende streken te nemen . D e
sluitingstermijn voor het inleveren van het antwoord is 30

April 1929 " .
3 Augustu s 1928. D e Murrayden. de papierhout-boom der
toekomst ? door Houtvester Enqelbrecht, Stertin .
D e be hoe fte aan g rondstof voor de pa pierfabricage neem t
a ngstwekkend toe. Beh al ve aa n wat het land zelf opl ev ert.
ve rbruikt Duitschland jaa rlijks 2 millioen ton papierhout. dat
uit het buit enland a fk omstig is.
T ot nu toe is de fijnspar hiervoor de voorna amste houtsoort. H et wordt hoe langer hoe bezwaarli jker de productie
va n Dultschlan d 's Hjnspa rrenbossche n nog verd er op te vo eren .
Er zal moeten worden uitgezien naar andere papierhoutsoo rten. H iervoo r lijkt nu geschikt de Murra yd eo . Sommige
opstande n in Finland lev eren het bewijs. dat voor de cellulose-fabrica ge de Murravden. noch in hoeveelheid. noch
in hoed anigheid van het hout . onde r doet voor den fijnspar.

D e Murrayden overtrof in Mustela (Finland) den grovenden
in massaproductie met 100 % en leverde op 25-30 jari gen
leeftijd ee n eindo pbrengs t va n 200 M ' papierhout.
Van de M urra yd en -aanplantingen in Du itschland zijn de
resultaten zeer uiteenloo pend geweest. Daar er meerdere
rassen va n deze houtsoort blijken te zijn. dient men bij het
bestellen van het zaad te letten op klima at en bodem van
de plaat s van herkomst.
Overi gen s is de Murrayd en niet ve eleischend . wat d en
bodem betreft. H ij wortelt oppe rvlak kig . In verband hiermed e heeft hij op o nbeschutte plaa tsen ste rk van den sto rm
te lijde n.
.
D e jeugd g roei is buit engewoon snel. M en plant liefst
2- jarige planten op 1.4 M . in het vierkant. de plantrijen
loodrecht op de richting va n den heerschenden wind en
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tusschen elke 2de rij een rij y rijze els. O p d roog. kalkarm
zand doet deze loofhoutsoo rt het dan echter niet al te best.
10 Au gustus 1928. Boschwachter Harbach bericht ove r
het nog voorko me n va n oeroude eiken in het [essen er Woud.
Het zijn zomereiken op armen zand bode m. die zich. dan k
zij goede bodem- en opstandsverplegi ng. tot woudreuzen va n
6 à 7 M3. inhoud hebb en ont wikkeld. M en heeft deze boomve terane n blijkbaar als z.g. Ueberhälter steeds gespaard. Van
den o udsten boom. die inwendig reeds bezig is te vermolmen.

wordt de leeftijd op 800 jaar geschat en waa rschijnlijk geac ht .
dat hij het nog wel 200 jaar kan uithouden .
1 Eeuwen duurde zijn groei.
1 Eeu wen sto nd hij pal.
De volgende 2 eeuwen voltrekken zijn val.
Victor Dieterich. O nderzoekingen in gemengde opstanden.
Mededeelingen v.h. Wurttemberqsche Boschbouwproefstauon ,
Van g roo t belang is het of de houtsoor t. waarmede men
gaat menge n. blijvend of slechts voorbijgaand deel uitmaakt
va n de hee rschende stammen en welk percent age zij daarvan

innee mt. Of eene menging slaagt. han gt voor een bela ngrijk
deel af va n de verhouding van den hoogtegroei der hout soo rten in hunn e jeugd. Hierop is de bo nitei t va n de groei -

plaat s va n beslissend en invloed.
In de meeste oud ere met beuk gemengde naaldhoutopstanden heeft zich de beuk slechts a ls voormalig overheersche nd
lid van eene geheeIe g roep van beuken kunnen handhaven.
H oe q root er voorsprong de fijnspar of grov eden hebben.
hoe q roo ter de groepen en horsten va n de beuk zijn moeten.

Geli jkmatig do oreen planten van fijnspar en beuk heeft
meestal tot eindresultaat. dat alleen fijnspar ove rblijft. althans
op Ie en Il e boniteit fijnspa rre n bodem; ook zijn da n de
dunnin gen bezwaarl ijk uit te voe re n en kostbaar.
Z ijn er ook vogels. die sn uittorren vreten? door Kratzenberg . Kessel.
Behalve Vl aamsche gaaien en kraaien doen dit ook sp reeuwen. M et be hulp van nestkasten zijn deze, mits reed s in de
om geving v oorhanden , op de terre inen va n de snuitkevers

te lokken.

v, H .

'S NACHTS RUSTENDE BOOM .
De Bombay chronicle maakt - volgens de ..Echo de
Paris" - melding va n een tot nog toe onbekende biologische
merkwaardigheid. In het oude koninkrijk Myso re, in ZuidV oo r-In dië. groeit een boo m. die de eige nscha p heeft tege n
de n na ch t - te gaan hellen. Te middernacht ligt hij geheel op
de grond. terwijl hij zich ee n uur later wee r begi nt op te
richte n. Als de zon opkomt staat hij weer ge heel ove reind .

