BEBOSSINGSPLAN VAN ISRAËL
' Aan een brief van M . J. PERATH uit Jerusalem, gedateerd Februari 1950
{Toe-bi-Sjewat 5710), ontleende het „Nieuw Israelietisch Weekblad"
van 17 Februari 1950 het volgende aardige verhaal over bossen en bos- bouwplannen in Israël, dat wij menen onze lezers niet te mogen onthouden:
Toen Jozua het land Kenaan veroverde, waren de; bergen met een dicht
oerwoud bedelct, waarin de nieuwe bewoners zich de wegen moesten uithakken (Jozua 17;: 15 en 18). En ook de kustvlakte, of beter gezegd het
lage heuvelland — shefelah — was in Bijbelse tijd beplant met de lommerrijke sycomore-boom (1 Koningen 10 : 27).
*
.
Tijdens het bestaan van de tweede Tempel schijnen de bossen van
Erets-ïsrael niet weinig te hebben geleden ; de nieuwe aanplantingen
trachtte men te beschermen door een streng verbod, kleinvee te hóuden
(schapen en geiten plegen de jonge boompjes kaal te vreten!) „ten
behoeve van de bewoonbaarheid van Erets-ïsrael".
, Onder het Turkse bewind werden de bossen van Palestina meedogenloos omgehakt en aan het eind van de le-wereldoorlog waren de bomen,
op enkele toevallig gespaarde exemplaren na, geheel uit het landschap
verdwenen.
D e ontbossing had niet alleen nadelige gevolgen voor de schoonheid
van het land. Het verdwijnen van de cöndensatiekernen, die het loof- en
naaldhout waren, beïnvloedde de neerslag ; het ontbreken van diepgewortelde planten deed de aarde van de bergen wegspoelen, zodat op vele
plaatsen de. rotsen geheel bloot liggen ; het gemis aan schaduw in de
zomer vernietigde tenslotte de kruidachtige flora en de mogelijkheid tot
het vormen van vruchtbare humus.
D e Mandaatsregering heeft, ondanks het feit, dat vele van haar ambtenaren oprechte liefhebbers van het landschap van Palestina waren, bitter
weinig gedaanjvoor de herbebossing van het land, Begrijpelijk, want het
is een kostbaar en weinig rendabel bedrijf. D e eerste Hoge Commissaris,
Sir Herbert Samuel, komt de eer toe, de stoot gegeven té hebben tot de
afforestatie van de bergen van S h a a r-h a - G a y (Bab-el-Wad) aan de
weg Tel-Aviv—-Jeruzalem.
< .
Het Keren Kayemeth legde enkele bossen aan : het Balfour-bos aan de
voet van de bergen van Nazareth, de Herzl-bossen van H u l d a e n B ' c n S h e m e n, het bos van K i r y a t-A n a v i e m enz.
De regering van het herboren Israël heeft nü ook deze aangelegenheid 4
ter hand genomen. N a a s t de „inzameling der ballingen" zal ook de restauratie van het oorspronkelijke landschap plaats hebben. In' samenwer- .
kirig met het Keren Kayemeth is een vijf-jaren-plan opgesteld, volgens
hetwelk alle bergen en alle overige terreinen, die ongeschikt voor landbouw zijn, met een levend, groen kleed van bomen zullen worden bedekt.
Hiermede zijn enorme sommen gelds gemoeid, maar deze bedragen helpen
ook de grote immigratie te ^absorberen, aangezien de aanplanting en het
bosbedrijf werk geven aan duizenden oliem (==. immigranten).
De uitwerking van het plan is reeds begonnen ; op vele plaatsen,
speciaal in de „corridor" naar Jeruzalem, ziet het land er, naar de woorden

1

I I I II

I I I I H H

I . .

. .

..

. . . .

—

•«• •»•••

«

• -•'•

"

112
van Rashie, Genesis 35 : 16, uit „doorboord als een zeef" vanwege de op
regelmatige afstanden geplaatste stekjes.
Voor de bebossing zal ongetwijfeld in de eerste plaats gebruikt worden
de A I e p p o - d e n (Pinus Halepensis) vanwege de vele voordelen, die
deze bezit: snelle groei, goede aanpassing aan velerlei, ook magere,
grondsoorten, weerstand tegen klimatologische invloeden*). Het groen
van deze den is bizonder fris van tint; in haar schaduw groeit een eetbare
paddestoel, b o I e t a, die zeer goed smaakt.
D e Talmoed belooft, dat in de dagen van de Mashiach alle bomen, die
geen eetbare vruchten voortbrengen, in ooftbomen zullen veranderen.
Deze belofte wordt thans bewaarheid, zij het niet in letterlijke zin: D e
dennenbossen van Judea, Samaria en Galilea zullen vele toeristen trekken
en het toeristenbedrijf zal ongetwijfeld rijke vruchten afwerpen. M a a r
ook houtvesterij en landbouw zullen in een verre toekomst van de bebossing profiteren.
• .
* ) Bovendien houdt een dennenbos zichzelve in stand : door voortdurende uitzaaiing
ontspruiten niéuwe bomen, daar waar oudere afsterven. Het dennenbos is „onsterfelijk".

Mededelingen inzake het Boswezen,
de Houtvoorziening en de
Opgeheven werd het Rijksbureau voor Hout te Amsterdam» Met ingang van 1 April a.s. worden de nog lopende zaken waargenomen door
het Centraal Rijksbureau te 's Gravenhagè, Huygenspark 38.

