WAAR ZIJN DE.ELlTEBOSSCHEN VAN
DEN GROVEDEN ?
door

E. D. VAN DISSEL.
(Voorzitter v. d. Ver. W. H. G.)

Zooals bekend is, beoogt de Vereeniging tot Waarborg
ván de Herkomst van Zaad en Planten van den Groveden
(W.H.G.) het uitsluitend gebruik van inheemsch grovedennenzaad te bevorderen, omdat duidelijk is gebleken, dat
zaad. afkomstig van boomen. gegroeid onder van de toe-

standen hier te lande afwijkende klimatologische omstandigheden, meestal slechte resultaten oplevert.
Werd tot voor weinig tijd, wat de herkomst van het zaad
betreft alleen op het klimaat gelet, thans heeft sedert kort
de W.H.G. een regeling getroffen (die nog een voorloopi9
karakter draagt), waardoor een stap verder wordt gegaan.
Met deze regeling wordt beoogd, de Nederlandsche grondbezitters in de gelegenheid te stellen. grovedennen te ver-

Krijgen uit zaacl van Doornen, die niet alleen in Nederland
zijn gegroeid. maar bovendien een bijzonder goeden stam-

en kroonvorm bezitten, zg. éliteboomen. Over deze aangelegenheid is in 1937 een rapport uitgebracht aan het bestuur
van de W.H.G. door een vanwege deze Vereeniging ingegestelde Commissie. *) Deze Commissie achtte de zaak van
groot belang voor den Nederlandschen boschbouw en was
eenparig van oordeel, dat tot het winnen van zaad van zg.
éliteboomen moest worden overgegaan en dat het op den
weg van de W.H.G. lag, deze zaak ter hand te nemen.
Het bestuur dezer vereeniging wendt zich thans tot de
boschbezitters met het verzoek, hun medewerking in deze
aangelegenheid te willen verleenen. Dit kan geschieden, door
mededeeling te doen van éliteopstanden, die kegels dragen
en dus voor zaadwinning in

aanmerking zouden kunnen

komen. Het ligt in d" bedoeling, -dat deze opstanden dan
vanwege de vereeniging worden gekeurd en dat vervolgens

de zaadwinning in overleg met de bosch bezitters worde
geregeld. Daar het plukken van kegels van staand hout
kostbaar is, terwijl dit van geveld hout zonder bezwaar kan
.. Het belangrijke verslag dezer commissie, waarvan Ir. J. P. van
Lonkhuijzen voorzitter en Ir. H. W. Schenken.berg v.an
Mie rop secretaris was. Is afgedrukt op blz. -49 e.v. van het TJjd..
schrift der Ned.' Heidemaatschappij, 1937.
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geschieden. is het van het grootste belang. dat juist van de
. in dit seizoen te vellen élitebosschen van grovedennen aan ...

gifte warde gedaan. opdat kunne worden getracht de kegels
daarvan te doen verzamelen. Het zou bijzonder op prijs
worden gesteld. indien de boschbezitters eventueeIe opgaven
zouden willen zenden aan: Ir. F. W. B u r g e r. controleur
der W.H.G .• Museumlaan 2. Utrecht. met vermelding van:
a. oppervlakte van de éliteopstanden ol van het aantal éliteboomen;

b. geschatte leeftijd van die opstanden;
,

c. naam en volledig adres van den eigenaar, a1smede van

den persoon die ter plaatse aanwijzing kan doen;
d. een zoo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de ligging
van den opstand. bij voorkeur onder bijvoeging van een
schetskaartje ;
e. de te verwachten oogst van kegels in dit seizoen;

f.

zooveel mogelijk andere gegevens. die van belang kunnen zijn. zijn voor de vaststelling van de herkomst der
opstanden.

Nog zij .opgemerkt. dat het voor het volledig rijp worden
der kegels van belang is. dat de boomen niet vóór 15 November a.s. worden geveld. Eerst na dien datum zullen de
kegels voldoende zijn gerijpt.

