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Balans van een struiksoort

Het Nederlands Bosbouw Tijdschrift wijdt een
heel nummer aan een struik, en wel aan de meidoorn:
een verrassing misschien voor sommigen uit de
buitenwacht, maar niet voor de zorgvuldige lezers
die weten dat al jaren de ondertitel van het tijdschrift
luidt: "Orgaan voor de bos- en landschapsbouw".
De meidoorn, vroeger vooral hagedoorn of alleen
maar doorn, haag of mei genoemd is een steunpilaar
voor de Nederlandse landschapsbouw. Hoewel veelal uit goedkoop Italiaans of Deens zaad opgekweekt,
geldt hij als een typisch inheems gewas, onmisbaar
als rand- en onderbeplanting, goed groeiend ook op
droge gronden, makkelijk te verplanten, duurzaam,
wildvast en ook nog met'hoge weerstand tegen
de zeewind. Jaarlijks worden er in dit land meer dan
één miljoen van uitgezet, en deze aantallen nemen
van jaar tot jaar eerder toe dan af. Er zal wel meer
dan een enkele districtsambtenaar bij het Staatsbosbeheer zijn die in zijn leven al een miljoen stuks
meidoorn heeft geplant.
De natuurbeschermers zijn zuinig op hun meidoorns,
niet alleen in natuurgebieden als de duinen waar hij
"vanzelf" is opgekomen, maar ook in de oude kunstmatige heggenlandschappen waar een rijke veelzijdige biocoenose staat of valt met deze soort.
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Daarover is nu de dreigende schaduw gevallen van
het perevuur, de bacterieziekte die zich vanuit de
oostkust van Noord-Amerika in tweehonderd jaar
over grote delen van de aarde verspreid heeft, en
die sinds de tweede wereldoorlog Europa aan het
veroveren is. Deze ziekte kan de meidoorn hevig
aantasten, maar vormt ook een bedreiging voor de
pere- en appelteelt, en kan de internationale handel
in allerlei boomkwekerijgewassen zeer ernstig
schaden.
Niemand weet hoe deze situatie zich zal ontwikkelen
en hoe ernstig de ziekte over tien of twintig jaar
zal zijn, maar in elk geval is de meidoorn, die tot nu
toe een veilige soort was, nu een soort-met-een-vraagteken geworden. Reeds zijn er gebieden waar nieuwe
aanplant problematisch geworden is, zoals in de
haardgebieden van de ziekte en vlak bij boomgaarden
en bij exportkwekerijen. Zo zal men hier geneigd en
daar gedwongen zijn om uit te kijken naar alternatieven voor de meidoorn.
Onder deze omstandigheden wil het Bosbouwtijdschrift een tussentijdse balans opmaken en brede
achtergrondinformatie over de meidoorn verstrekken.
Het zou eleganter geweest zijn dat in het meinummer
te doen, maar het leek verkeerd zo lang te wachten.
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Meidoorn 1 n de duinen bij
Beverwijk.
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