EEN ANDERE BELICHTING VAN HET
EXOTEN VRAAGSTUK
door

B. STOFFEL

Bij het doorkijken van voorjarige boschbouwtijdschriften
viel mijn oog op bladzij 339 van den jaargang 1936. waar
Dr. E. Me ij er 0 ree s over het exoten vraagstuk schrijft.
Ik zou daarop niet teruggekomen zijn, wanneer niet aan

het einde van zijn betoog de volgende waarschuwing geschreven staat: .. Men worde zich er van bewust dat men
zich bij den aanplant van exotische naaldhoutsoorten op een
zeer gevaarlijken weg heeft begeven. waarbij de mogelijkheid lang niet uitgesloten is. dat de boschbouw in Nederland bezig is op den duur zijn eigen graf te graven. door
zich te laten leiden door tijdelijke voordeelen en de toekomst
uit het oog te verliezen".

- Aangezien deze ontboezeming aan een louter theoretische
gedachten gang ontsproten moet zijn. zou ik er mijn langjarige praktijkkennis naast willen zetten om Dr. Me ij er
D ree s gerust te stellen.
iJi de eerste plaats zijn de tegenwoordige boschbouw'ers
van Wageningen voldoende overtuigd dat geheeIe kaalslag
van het bosch ruïneerend werkt op den boschgrond. zij het·
ook. dat de rohhumus. pie in alle eensoortige naaldhout bosschen ligt opgehoopt. er soms gedeeltelijk door wordt verteerd. Daarom wordt kaalslag ontraden en beproeft men
door dunning en inbrenging van loofhoutstruiken de omzetting van de rohhumus in goede banen te leiden.
Zelfs de onderplanting van in N.W. Europa inheemsche
naaldboomen met exoten, is m.i. reeds een schrede voor...
waarts op dien weg. De praktijk heeft n.1. uitgemaakt dat
de bosch afval van de bedoelde exoten sneller verteert. dan
van Europeesch naaldhout.
De bosschen op onze magere zandgronden kunnen zonder
deskundige verpleging nimmer aan den eisch der duurzaamheid voldoen. In de praktijk is echter de mogelijkheid aangetoond. om door gemengd loof- en naaldhout. de boschgrond tegen achteruitgang te behoeden.
In een langjarige proef met grijzen els op armen zand ..
grond. heb ik den invloed van den afval daarvan leeren
kennen op de omringende boomen. Ieder boschbouwer die
dergelijke proeven neemt. zal met mij overtuigd worden van
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den invloed, die de eene houtsoorf op de andere kan uitoefenen.
Dr. M e ij er 0 ree s deelt mede dat één exemplaar van
Pinus of lariks in een zuiveren eikenópstand. een grooten
kring van acidiphiele planten om zich ziet opgroeien. Welnu,
ik heb meermalen in het zuivere naaldhoutbosch enkele loofboornen aangetroffen. die door een kring van méér eis eh ende

planten omgeven waren, hetgeen m.i. een bewijs is dat de
afval van loofhout zeer spoedig een gunstigen invloed op
de omzetting van het naaldhout-strooisel uitoefent.
Alleen met de exoten afkomstig uit een zelfde zeeklimaat
als het onze, zal men in staa t zijn om, in menging met loofhout, onze minder vruchtbare zandgronden te bebosschen
en als blijvend bosch te behouden. Met in N.W. Europa
inheemsch naaldhout acht ik dit niet mogelijk, aangezien
een optimale ontwikkeling voor deze houtsoorten gehouden
is aan een meer continentaal klimaat. Deze boomsoorten
kunnen in onze parken en parkbosschen een goed figuur
maken, maar in toekomstige productiebosschen, zijn als
naaldboom en slechts exoten uit' een zeeklimaat te gebruiken.
De praktijk heeft ons in een menschenleeftijd geleerd wat de
waarde van exoten voor onzen boschhouw kan zijn.
Boschgrond verbeteren is een eerste eisch en dit is met
exoten veel sneller door te voeren dan met onze inheemsche

naald houtsoorten, om,dat de laatste slechts in continentaal
klimaat hun optimum vinden.
De houtwaarde, de gebrUikswaarde, der exoten die sedert
een halve eeuw in ons land groeien, is hoog er dan de waarde
van Europeesche naaldboomen, in ons land gegroeid.
Dat West-Europa beschouwd wordt als zuiver loofhoutgebied, omdat de stuifmeelkorrels in veenlagen dit uitwijzen,
bewijst m.i. alleen dat naaldhout uit een zeeklimaat hier na
de ijstijden .niet geweest is, want in de oudste lagen worden
de bewijzen gevonden, dat hier eenmaal het klimaat
heerschte met een boschbegroeiing, als thans nog in NoordEuropa voorkomt.
Het verdwijnen van opeengehoopte minerale bestanddeelen, zooals Dr. Me ij er 0 ree S schrijft, die onbereikbaar worden voor de planten (bedoelt wordt de boomwortels) berust op een meening die m.i. moeilijk te bewijzen is.
De verzuurde grond van duizenden jaren oude heidevelden
en hoogveen onder allerlei omstandigheden, zooals die nog
heden in Noord-Europa voorkomen, beeft dit phenomeen
nimmer aangetoond. Loofhout-exoten, als grijze els, Robinia
ps. acacia en Quercus rubra, (de laatste in het bosch in
struikvorm) kunnen zeer veel bijdragen tot bosch grond ver ..
betering, en de levenskracht der exoten in de productiebosschen verhoogen.
Wanneer in deze bosschen een sterke dunning toelaat-
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baar wordt, kan een poging tot inbrenging van opgaand
loofhout (in de eerste plaats eik) bijdragen tot betere boschgrondvorming.
.
Oe waarschuwing van Dr. M e ij er D ree s is zonder
bewijskracht, Heel veel kan over deze dingen gediscusseerd
worden, maar bewijzen kunnen alleen in de praktijk worden
verkregen en het spoedigst in een goed en groot opgezet
boschbouwarboretum.
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Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de. begrootlng van Economische Zaken.
Verschillende leden betoogden de wenschelijkheid van ,spoedige tot..
standkoming cener Natuurbeschermingswet, zulks mede in verband met
de bestaande ontginningsplannen.
.
Voorts bepleitten deze leden bil ontginningen zooveel mogelijk den
boschbouw uit te breiden.
Verscheidene leden konden' zich niet vereenigen met de houding der
regeering. aangenomen tegeI)over de Vereeniging tot Behoud van Natuur~
monumenten in Nederland. Daargelaten d~ formede bezwaren. welke
tegen het Koninklijk besluit van 27 April 1938 kunnen worden ingebracht.
achtten de leden hier aan het woord het ook practisch !;liet aannemelijk .
deze vereenigingen met haren uitnemenden staat van dienst te willen
onderwerpen aan streng toezicht.
.
Andere leden spraken hunne bezorgdheid uit over de bedreiging der
duinen door woningbouw en wateronttrekkIng.
Enkele leden bepleitten wederom spoedige indiening van een nieuwe
jachtwet.
Gevraagd wer~. of met de bescherming der vogels nret te ver is gegaan .
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