BEPLANTINGEN LANGS WEGEN.
door
LEONARD A. SPRINGER.
Met zeer veel instemming maakte ik kennis met de brochure van den heer O v e r d ij k i n k": „ D e W e g in het
landschap" verschenen als extra nummer van „ W e g e n " , tijdschrift gewijd aan den weg en het verkeer, opgeluisterd door
fraaie foto's als voorbeelden van goede en minder goede en
slechte beplanting.
Toch zoude ik hier en daar opmerkingen willen maken,
vooral wat betreft de keuze der houtsoorten. M a a r laat ons
liever zeggen boomsoorten of houtgewassen, omdat er ook
struiken worden gebruikt. Men plant geen beuken- of eikenhout langs den weg, maar beuken- of eikenboomen.
De schrijver zegt zeer terecht, dat de te gebruiken gewassen moeten aanpassen aan het landschap en dit geldt vooral
in streken, die reeds rijk aan natuurlijke of kunstmatige beplantingen zijn, zooals bosschen, oude landgoederen, enz.
Toch moet ik den schrijver- vragen : W a t bedoelt gij met
sierheesters 7 Er zijn tal van inlandsche houtgewassen, die
als sierheesters gebruikt worden, doch waarlijk niet zullen
misstaan langs de groote wegen, indien zij maar goed toegepast worden, Juist daar zit de kneep, Men moet niet, als in
de buurt van Boskoop, sierkersen en dergelijke soorten en
varieteiten gebruiken, of allerlei struiksoorten, die meer thuis
hooren in een villa-tuin. Maar goed toegepast, kunnen sierstruiken veel bijdragen tot het schoon van het landschap.
Schrijver zal toch wel weten, dat vele struiken, hier als sierplanten gebruikt, in hun vaderland tot het landschap behooren. Z o o vond ik in pijnboombosschen in Zweden in het
wild groeien Ledum palustris en anderen die hier alleen
als siergewassen bekend zijn.
Op bladzijde 23, vind ik de leer verkondigd dat wilgeboomen niet behooren in dennenbosschen {hij bedoelt natuurlijk pijnboombosschen). Hier ben ik het niet met den
schrijver eens. Hij had hier wat minder algemeen moeten zijn.
Wanneer men in Noordbrabant, Gelderland, Overijssel en
elders op hoog of laagliggende zandgronden goed rondkijkt,
dan kan men overal in de nabijheid van onze naaldboomen
inheemsche wilgensoorten aantreffen, die zonder toedoen van
den mensch daar gekomen zijn, en het heeft mij zelfs dikwijls
verwonderd, dat zij bij den boschbouw zoo weinig gebruikt
worden,
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Bij Almelo vond ik o.a. in een Pinus silvestrisbosch prachtige hooge Salix caprea boomen. O p Ooster Eng bij Bennekom, w a s in een pas geveld dergelijk bosch tusschen andere
pijnboombosschen vanzelf opslag ontstaan van Salix cinerea
en Salix caprea. Verder vindt men een 10-tal bastaarden
o£ kruisingen met andere soorten, o.a. Salix repens, viminalis,
enz. Zij hooren in de buurt thuis. Evenals Sal. aurita kunnen
zij langs de greppels van boschwegen uitstekend dienst doen
voor windbreking, als brandscherm enz.
W a a r de natuur zelf het voorbeeld geeft, mag de mensch
wel volgen. Of moet hij „plus royaliste que le roi" zijn waar
het geldt bevorderen van landschapschoon ?
Als men een meer vrije beplanting voorstaat, moet men ook
met de natuur te rade gaan. Zij is de beste leermeesteres
voor bosch- en landschapschoon.
Lijsterbes (Sorbus aucuparia) Vogelkers (Prunus Padus)
Wilde vogelkriek (Prunus avium) en zoo vele anderen zullen bij goede toepassing zeer goed voldoen en niet in tegenspraak met de omgeving zijn. Het is maar de kwestie hoe
en waar.
Het zelfde geldt voor struikgewassen. Overal vindt men in
onze oostelijke provinciën Cornus sanguinea, Viburum opulus, Ligustrum vulgare, Sambucus en vele andere soorten,
die men kan gebruiken bij beplanting langs wegen of op
scheidingen tusschen de onderdeelen der groote verkeerswegen.
Over het algemeen wordt bij den boschbouw zeer weinig
rekening gehouden met dergelijke houtgewassen. Zij passen
daar beter dan de mooie varieteiten van Rhododendrons
en Azalea's, die men tegenwoordig overal plant waar zij in
flagranten strijd zijn met de omgeving.
Onder het motto : meer natuur in de beplantingen langs
de wegen, wordt dikwijls maar raak geplant, om de kweekerijen van hun overtollig plantsoen te verlossen.

