Boekbespreking.
Het verslag over hei Rijksgriendproefvcld te Langbroek en de andere
griendproefvelden van 1931 tot 1938. *)
Nadat W i s b o o m v a n G i e s s e n d a m in 1878 in antwoord op
een prijsvraag van de Hollandsche Maatschappij t van Landbouw een
beschrijving gaf van de „'griendcultuur hier te lande en in Vlaanderen,
verscheen een "uitgebreide beschrijving van deze cultuur en aanverwante
industrieën van de hand van E, Hë s s e 1 i n k, houtvester bij het Staatsboschbeheer. gepubliceerd' in de „Verslagen eri Mededeelingen van de
Directie van den Landbouw no. 6 1907",
In het Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij verscheen
in 1911 en 1912 een overzichtelijke verhandeling over de griendcultuur
van Meelker, hoofdambtenaar der Nederlandsche Heidemaatschappij,
terwijl tenslotte in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift {1934 nos. 9,
10, 11 en 12) een serie artikelen van P. J. D r o s t , houtvester bij de
Nederlandsche Heidemaatschappij, werd opgenomen, eveneens over de
Nederlandsche griendcultuur.
De literatuur oveif dit onderwerp is nu verrijkt door Ir. W . D. J.
T u i n z i n g met het hierboven vermelde verslag, waarin de resultaten
worden bekend gemaakt van griendproeven, welke vooral belangrijk werden na de opheffing van het Rljksboschbouwproêfstation.
De heer D r o s t heeft in een van zijn reeds genoemde artikelen terecht .
opgemerkt, dat de,griendcultuur hier te lande voornamelijk op ervaring
en overlevering berust. Het is daarom een gelukkige' gedachte geweest
dat de heer T u i n z i n g , zijn verslag heeft doen voorafgaan door een
overzicht van de vormen, waarin de griendcultuur hier te lande wordt
beoefend, door de vermelding van de voornaamste binnen- en buitenlandsche Hteratuiir en door een beschouwing over enkele vraagstukken,
de technische zijde van de cultuur betreffende; Bij deze beschouwing
worden achtereenvolgens behandeld: de grond (soort, waterstand, bewerking), de wilgensoorten, de aanleg (leeftijd en kwaliteit van het
poothout, standruimte, steklengte, het poten), het onderhoud (bestrijding
van onkruid, inboeten!), het oogsten, de bemesting, ziekten en beschadlgingen. • , ,
•
Aan hen, die een inzicht willen verkrijgen in de griendcultuur hier te
lande, wordt in de eerste negen hoofdstukken, daartoe een goede gelegenheid geboden. Ook de practische griendteler kan daarmede zijn voordeel
doen, daar de bestrijding van onkruid, ziekten én beschadigingen en de
wijze van oogsten over het algemeen nog zeer veel te wenschen overlaten.
Het verslag kan worden onderscheiden in een uitgebreid verslag over
het Algemeene Griendproéfveld te Langbroek en een verslag over de
verschillende proefvelden in de provinciën Utrecht, Gelderland, ZuidHolland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel.
Op het (Algemeene Griendproefveld werden snijteen- en hakgriendvariëteits- en standruimteproeven genomen, benevens ,een grondbewer-r
kingsproef. De snij teen variëteits- en standruimteproeven waren samengevoegd en lieten zien, dat de verschillende soorten zoowel in opbrengstvermogen als in de productietoe- en afname groote verschillen vertoonen.
Daar ieder der* soorten bijzondere eischen stelt t.a.v. de grondsoort,
waterstand e.d., zal m.L, meer dan tot nu toe het geval was, ieder
griendcentrum een eigen variëteitsproefveld moeten hebben. Voor het
benoodigde stekmateriaal kan dan een keuze worden gedaan uit het
materiaal, dat op het Algemeene Griendproefveld aanwezig is.
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De opbrengstcijfers van de snijgriendstandruimtenproef lieten zien,
dat de betrekkelijke opbrengst over vier jaren bij een ruimen stand
grooter was dan bij een nauwen stand. In het eerste jaar na den aanleg
werd echter een hoogere opbrengst verkregen bij een nauwen stand.
Na enkele sneden echter zijn de voordeelen van een nauwen stand in
een nadeel veranderd. Mede door de hoogere kosten' van aanleg, bood
de nauwe stand tenslotte geen voordeelen. Wel wordt er de aandacht
op gevestigd, dat er in de richting van een betrekkelijk geringe standruimte van b.v. 50 X 20 cm verder dient te worden gezocht, daar bij
dezen stand een betere kwaliteit teen zal worden verkregen, n.1. mindere
kromvoetige en geringere vertakking daarvan. Bovendien bleek bij het
Lichtgrauw en Donkergrauw en enkele andere soorten, dat de waarde
per bos bij nauwen stand hooger was dan bij ruimen stand.
Uit de cijfers van de grondbewerkingsproef konden nog geen gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Uit de hakgriendvariëteitsproef, bleek, dat zoowel bij de Grauw- als
bij de Katsoorten stammen van den heer M e y e r i n k n.1. S W 52,
S W 51, S W 22 en S W 16 de hoogste opbrengsten gaven, doch bij
de Grauwsoorten. ( S W 22 en S W 16) vertoonden deze niet de eigenschappen van de overige soorten n.1» om direct een weinig vertakt
gewas ,met bijzonder taai hout te leveren.
De cijfers van de hakgriendstandruimteproef gaven een afnemende opbrengst te zien bij vergrooting van de standruimte. Bij de afstanden
van 50 X 50 en van 50 X 60 cm werden de hoogste opbrengsten
verkregeiju Vooral uit de variëteitsproeven.' op de proefvelden in de
verschillende provinciën, kunnen voor ?lke streek afzonderlijk gevolgtrekkingen worden gemaakt.
Na de proefveldverslagen zijn korte algemeene aanwijzingen betreffende de teelt opgenomen, waarbij nieuwe inzichten worden gepropageerd.
Mede uit het hierboven besproken verslag blijkt, dat zich een ordening
in de griendcultuur voltrekt. Andere symptomen waren de oprichting van
de „Algemeene Vereeniging voor de Griendcultuur", het verschijnen van
haar orgaan „De Griendcultuur" en. het tot stand komen van de griendkeuringen van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst. Hierbij
mag niet onvermeld blijven dat te La g e-Z wal uwe de eerste griendteeltcursus werd georganiseerd door de „Vereeniging tot ontwikkeling van
den landbouw in het rentambt Niervaart", waaraan wordt deelgenomen
door 30 personen, bestaande uit beheerders, eigenaren en pachters van
grienden.
Deze vermeerderde belangstelling voor de griendcultuur kan van groote
sociaal-economische beteekenis zijn, daar deze een cultuur betreft, waarbij
vele handen werk vinden, vooral in tijden waarin de landbouw weinig
werkgelegenheid biedt.
Van Leenhoft
*) Verkrijgbaar bij den Rljkslandbouwconsulent te Utrecht.
„Boschbrand", door M. d e K o n i n g : uitgegeven door de Nederlandsche HeidemaatschappijMet de uitgave van dit boekje heeft de Nederlandsche Heidemaatschappij, die zich vooral de laatste jaren zeer beijvert voor de bestrijding
van bosch- en heidebranden, een zeer nuttig werk gedaan, dat in een
behoefte voorziet.
Houtvester: d e K o n i n g , die zich door zijn talloos vele lezingen
en voordrachten op dit gebied groote bekendheid heeft verworven, heeft
op zijn bekende vlotte wijze het onderwerp bosch- cn heidebranden
populair behandeld.
In de Inleiding wordt vermeld, dat het werkje niet zoozeer is bestemd
voor den vakman, doch ook hij zal deze uitgave, waarin gestreefd is
naar volledigheid omtrent hetgeen in ons land op het gebied van bestrijding en voorkoming van bosch- en heidebrand wordt gedaan, stellig
gaarne raadplegen.

