ALNUS INCANA
door B. STOFFEL.
N a a r aanleiding van de opmerkingen omtrent den grijzen
els in N o . I van dit tijdschrift door den houtvester J. J. M .
J a n s e n , zij het mij vergund mijn ervaringen mee te
deelen.
Alles wat de heer J a n s e n hieromtrent schrijft onderschrijf ik ten volle. D e groei van den grijzen els is afhankelijk van de grondsoo:rf en den humustoestand. Er wórdt
veel grijze els geplant, die nooit aan het doel zal beantwoorden ; maar is deze opmerking niet van toepassing op
alle houtsoorten op armen zandgrond ?
W i j Nederlanders zijn van huis uit geen boschbouwers, wij
zijn veehouders, landbouwers, tuinders. W i j \villen opbrengsten van den grond en als wij op de zandgronden (waar
de drie bovengenoemde categoriën van landgebruikers geen
voordeelige opbrengst meer mogelijk achten) het aanleggen
van bosschen bepleiten, dan doen wij dit in de overtuiging
dat deze bosschen opbrengst (rente) kunnen geven in de
toekomst.
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W a n n e e r die toekomst werkelijkheid zal worden weet niemand, maar liefst zoo spoedig mogelijk en dit verlahgen is
het struikelblok bij iedere bebossching.
Dat de. zuivere Piniis silvestris-opstand geen deugdelijken
boschbouw beteekent, is sinds lang erkend.
Mijn ervaring is dat het scheppen van werkzamen boschgrond vooraf moet gaan aan de planting of zaaiïng van
toekomstboomen en daarmee geef ik voldoende te kennen
dat de grond, waar grijze els mislukt of wegsterft, in dien
toestand ongeschikt is voor bebossching met iedere boomsoort.
O p leemhoudenden zandgrond die niet te droog ligt is de
goede boschgrond spoedig te verkrijgen door het planten
van grijzen els,, waartusschen de toekomstige boomen kunnen opschieten.
O p droger grond, waar leem niet geheel ontbreekt 2al een
voorbouw van lupinen en kunstmest den groei van grijzen
els spoedig bevorderen.
O p hooge zoowel als laaggelegen zure zandgronden waar .
leem ontbreekt, groeit elshout zwak en sterft spoedig weg.
O f grondverbetering geschiedt door lupinen-voorbouw of
door landbouwgewassen en bemesting of door nog andere
hulpmiddelen, doet niet ter zake ; zoo lang grijze els niet kan
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groeien, is de grond voor iedere soort boschbouw ongeschikt.
Sedert lang heb ik de overtuiging dat de groei van grijzen
eis de proef op de som is.
Boschbouw op onze arme zandgronden is een geduldwerk
dat vele jaren kan aanhouden voor men slaagt, in sommige
gevallen vele tientallen jaren.
Ruim 30 jaar geleden liet ik een ha armoedig groeiende
grove dennen hakken en den grond omspitten om deze met
lupinen te bezaaien. Deze lupinen mislukten en ik zaaide* het
volgend jaar nogmaals lupinen die zeer weinig groei vertoonden. Deze werden ondergeploegd en het volgend voorjaar werd de grond beplant met 9 soorten 2-jarige naaldhoutplanten. D e boeren waarschuwden mij deze beplanting
na te laten, want „waar geen grove dennen willen groeien,
wil niets groeien". Deze bewering kende ik sedert lang, maar
sloeg er geen geloof aan. Ik hakte en schoffelde ijverig de
hei en den verderen zuren plantengroei tusschen de boompjes
weg, maar de begeerde groei bleef uit.
Het bosch had dz 12 jaar gestaan en de naalden waren
licht van kleur en de topscheuten niet langer dan een handbreed, toen ik een artikel las over den invloed van elshout
in het slechtgroeiende bosch.
Het volgende voorjaar plantte ik overal waar nog ruimte
was, 2-jaxigen grijzen els en het succes daarmee was mij een
openbaring. Een jaar later waren de naalden van alle soorten
donkergro^i en nog een jaar later werden de topscheuten
drie maal zoo lang als tevoren.
Dit succes zal niet idereen verkrijgen die elshout plant;
door het langjarige schoffelen en hakken zal de grond door
toetreding van de lucht wel ontzuurd zijn, maar Wie thans
den groei van deze boomen waarneemt, kan zich moeilijk
voorstellen, dat dit dezelfde boompjes zijn die zoo lange jaren
stilstonden.
G p onze armste gronden moet men nimmer met boschplantsoen beginnen zonder een veeljarige voorbereiding;
een of twee jaar heeft meestal te geringen invloed. D e natuur stoort zich niet aan de verlangens der menschen naar
kapitaalrente. O p onze zandgronden moet het tot stand brengen van bosch het doel zijn, andere overwegingen kunnen
aan den opbouw slechts schade doen.
Prunus en berk groeien gemakkelijker dan elshout op deze
gronden en alle soorten loofhout dragen bij tot goede humusvorming ; zoolang echter de grond geen elshout kan voortbrengen, is de voorbereiding voor boschbouw onvoldoende.
Iedere boschaanleg op armen grond zonder voldoende
voorbereiding zal onherroepelijk mislukken.

