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In een vorig artikel heb ik aangegeven met welke houtsoorten, blijkens onze proeven, de ondiepe gronden van het
Ericetum en het Callunetum, dus de waterloopen en lagunes,
eventueel beboscht kunnen worden. Onze hoofdhoutsoort,
de Eucalyptus globulus groeit daar 'niet, komt slechts goed
vooruit op het Helianthemetum, maar ook voor die andere
houtsoorten als Eucalyptus rostrata, E . algeriensis, E . robusta, E: botryoides, Acacias'oorten enz. is een intensieve
grondbewerking noodig en het is de" vraag of algemeene
bebossching dier gronden wel rendabel zal zijn, waarbij. te
bedenken is dat wij hier te maken hebben met een particulier
bedrijf dat niet te lang op opbrengsten kan - wachten. Vooral
in de waterloopen hebben wij in deze twaalf jaren bosch
aangelegd op gronden die eerst als bouwland geëxploiteerd
werden, maar de fïnancieele resultaten daarvan zijn niet
bemoedigend, ofschoon de groei dier boomen bijzonder goed
is. D e proeven in de lagunes zijn nog te weinig -talrijk om
met zekerheid te zeggen of ook* ,daar andere houtsoorten
goed vooruit willen.
D e waterloopen (Ericétum meestal)^ zijn humusrijk maar
hebben in den winter herhaaldelijk te lijden van groote overstroomingeri die verwoestend zijn voor bouwland of jong
bosch. M e n zou daar voor blijvende cultuur moeten norïnaliseeren wat op deze gronden lastig en duur is. De lagunen
zijn vlak, zeer ondiep, 's winters vol water en 's zomers keihard. Dit Callunetum is al bijzonder lastig voor bebossching.
V a n a f den aanvang van het bedrijf waren wij geboeid door'
de zeer goede resultaten die op deze gronden bereikt werden
met het weiden van halfwild Spaansch vee "en met geiten.
D e eigenaars, hielden groote koppels van dit vee, dat opbrengsten leverde door den verkoop van slachtvee, 'ossen en
af en toe een enkele vechtstier. Het hoeden was niet duur en
geschiedde in koppels van 200 tot 400 stuks door bereden
herders en helpers te voet. Bijvoeder was weinig noodig,
vooral als de dieren naar de naburige gróote moerassen
werden omgeweid, waar 's zomers en in de herfst meer gras
groeit. Tal van geitenhouders met koppels van 100 tot 500
stuks hadden van de heeren hun weide gepacht en maakten
goede zaken ,door den verlcoop voor de slacht en met kaas.
W i j hebben talrijke proeven genomen met het weiden van
verschillend vee, daar dit bedrijf zich zoo uitstekend aanpast
bij «het boschbedrijf, vooral waar dit bestaat uit Eucalyptus
globulus die door geen dieren worden aangevreten.

Met het houden vaii merries en het fokken van muildieren
maakten wij winst, maar dit bedrijf bleek 200 lastig dat wij
ten slotte opgaven. De dieren werden liet geheele jaar tusschen onze bosschen geweid met een ezelhengst. Het hoeden
bleek zeer lastig te zijn. Herhaaldelijk braken dieren uit en
de eigenaar? der terreinen waar zij heen gingen eischten
steeds vrij groote schadevergoedingen. Soms deden zij veel
schade door het vertrappen van jong plantsoen. Men zou
zeer groote koppels moeten houden met goede herders en ze
moeten omweiden in de moerassen, zooals inderdaad "ook
geschiedt. Maar zelfs het houden van een kleine koppel
zooals, wij'deden (20 tot 30) gaf een winst vooral door'de
hooge' prijzen voor jonge muildieren. Maar herhaaldelijk
moesten wij personeel en rijpaarden missen om dieren op te
zoeken en ten slotte gaven wij dit bedrijf op, daar wij die
menschen niet in ,ons boschbedrijf konden missen.
Het tijdelijk houden van loopvarkens in de algaidas waar
kurkeiken groeien bleek zeer voordeelig. De dieren profiteeren een paar maanden van den eikelmast Zij wroeten
den grond sterk om en doen daarmede vermoedelijk evenveel schade aan jonge eiken als voordeel door het wegzoeken
van ongedierte, engerlingen enz. Z i j woeden dan afgemest
met mais en tegen steeds goede prijzen verkocht, In rijke
mastjaren kan dit bedrijf herhaald worden. O p naburige
landgoederen kwamen ernstige besmettelijke ziekten voor eri
voorzichtigheid is dus steeds geboden.:
Ook met het fokken van varkens werden een paar proeven
genomen maar deze gaven verliezen. Herhaaldelijk gingen
biggen bij overstroom in gen verloren en voor het bij voed eren
en .de verzorging der worpen was veel arbeid noodig. Het
fokken is hier uitsluitend geschikt in klein bedrijf.
Het houden en fokken van geiten bleek wel voordeelen
te geven. Men moet slechts oppassen dat de herders in April
en Mei zorgen dat de .dieren niet komen in jonge dennen
(Pinus pinea), waarvan zij het jonge lot dan bijzonder gretig
vernielen. Eucalyptus globulus wordt slechts sporadisch aangetast en schade namen wij niet waar.
„
Eucalyptus rostrata en vele andere houtsoorten worden
in de jeugd echter sterk door geiten vernield. Zij herstellen
zich echter en hebben in het derde jaar niet meer te lijden.
Ook werd een proef genomen met schapen. Deze vermeerderen zich snel, soms twee keer per jaar. Jonge bokken en
gemeste hamels brengen een goeden prijs op. Ook de opbrengst aan wol is vrij goed. Het hoeden geeft weinig last.
Z e blijven steeds, bij elkaar. Z e vreten geen boomen aan en
zijn vermoedelijk het beste samen met geiten te houden daar
zij andere gewassen opzoeken en zoo de weide grondiger
exploiteeren.
*
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• Ook het houden en vooral het fokken van melkvee bleek
voordeel te geven. W i j houden Hollandsch vee dat hier ge-r
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fokt is en daarnaast ook gekruist en Spaansch vee. VoorIoopig lijkt ofts de kruising zeer geschikt. Het Hollandsche
zwartbont vee stelt hoogere eischen dan het Spaansche maar
geeft meer melk. Het wondt nabij dorpen en steden veel
gehouden, komt 's nachts binnen en wordt bij de aflevering
aan de huizen gemolken. In deze noodtijden verkochten wij
de melk aan de gezinnen van arbeiders die hier wonen. Ook
maakten wij zeer goede kaas die gemakkelijker te transporteeren is en steeds goede prijzen opbrengt.
W i j rasteren nu weilanden af waardoor deze intensiever
beweid en verbeterd kunnen worden. Drinkwater is in deze
waterloopen steeds in gaten aanwezig en voor ""den winter
bouwen wij eenvoudige loofhutten voor beschutting, terwijl
door het mede afrasteren van strooken bosch 's zomers schaduw is te vinden. Vooral door den aanfok van jongvee is
flinke winst mogelijk. Bijvoeder is slechts zelden noodig.
Dê verschillende proeven wezen duidelijk aan dat deze
waterloopen en lagunes met hun rijke plantengroei en vooral
grassen door beweiding met rundvee, geiten en schapen goed
rendabel zijn te maken en wij -breiden die veehouderij daarom
uit. Daarnaast zijn groepen met verschillende boomsoorten
aan te planten.
'
De Waterloopen (meest Ericetum) bevatten plaatsen die
prachtig geschikt zijn voor den aanleg van tuinen. Dat geeft
echter in ons boschbedrijf te groote moeilijkheden daar af
en toe veel arbeid in die tuinen noodig is en bovendien zou het
transport te moeilijk zijn. Kleinbedrijf, verbonden met houden
van kippen, eenden, tamme konijnen en een paar varkens is
voor tuinbouw aangewezen. Vruchtboomen als b.v. pruimen,
perziken, vijgen, appels en peren leveren er enorme oogsten.
Meloenen, kalebassen, mais, aardappelen en allerlei groenten
groeien er welig. W a a r geen nachtvorsten voorkomen zijn
ook sinaasappels zeer winstgevend. W e l is ,door normalisatie
van den waterloop te zorgen dat geen overstroomingen optreden. In de lagunes, (meest Callunetum) is zoo'n tuinbouw
niet mogelijk.
De waterloopen kunnen zoo ook groen bij voeder voor het
vee leveren als b.v. kalebassen, mais enz. maar steeds is te
bedenken dat het grootbedrijf daar duur werk'levert en dat
meestal b.v. de mais in .den handel minder kost dan zelf
verbouwt!. In noodtijden, als wij nu doormaken, stapt men
over die kosten heen, maar in normale tijden moet men zich
niet door den mooien groei van tal van gewassen laten verleiden om naast het boschbedrijf in het groot tuinbouw toé
te passen.
t
Eigen personeel heeft hier voor de vrije uren gelegenheid
eenige levensmiddelen zelf te verbouwen en misschien is het
- mogelijk op den duur bij dichtere bevolking hier land te verpachten. Voorloopig is beweiding en eenige bebossching op
deze gronden de beste oplossing.

