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Oorspronkelijke. Bijdragen
AAN W E L K E E I S C H E N M O E T E E N
BOSCHBOUW-ARBORETUM VOLDOEN ?
door
A. TE WECHEL.
Nu zich plannen aan het ontwikkelen zijn voor de stichting
van een Rijks-arboretum van behoorlijken omvang, weersta
ik niet langer den drang om mij te uiten over de eischen,
waaraan zulk een arboretum, naar mijne meening, moet voldoen.
Uitdrukkelijk stel ik echter vooraf vast, dat ik er van
overtuigd ben, dat arboreta" ook geheel anders opgezet kunnen worden dan volgens mijne, hieronder ontwikkelde denkbeelden, en ook dan van groote beteekenis en van groot nut
kunnen zijn.
Ik geloof echter dat, in het bijzonder in ons land, het nut
het grootst zal zijn, wanneer men te werk gaat volgens
ondervolgende beginselen en omdat ik zulks geloof, laat ik
deze beschouwing volgen.
Met de stichting van arboreta kan men <zeer verschillende
zaken nastreven, zoowel op wetenschappelijk gebied als op
praktisch terrein. Men kan b.v, trachten de botanie te dienen
door een systematische verzameling van levende houtige gewassen. Men kan echter ook aan de plantenbiologie meer
waarde hechten en een verzameling van boomen en struiken
aanlèggen waaraan zich biologische en physiologische verschijnselen van die gewassen Jaten bestudeeren.
Men kan b.v. ook trachten aan de mannen der wetenschap en aan belangstellende leeken op botanisch gebied
plantengeografische en plantensociologische verschijnselen
voor oogen te voeren door te probeeren de natuurlijke levensomstandigheden zooveel mogelijk na te bootsen, d.w.z. zoo
goed mogelijk levende copieën te vormen van de gemeenschappen, zooals die gewassen die in hun natuurlijk verspreidingsgebied vormen.
Men kan ook een uitgebreide verzameling aanleggen van
varieteiten en rariteiten van verschillende houtgewassen,
•
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zooals b.v. de kweekers die dikwijls wenschen voor tuinversiering e.d.
Men kan velerlei en daardoor op velerlei wijze nuttig zijn.
Men heeft reeds dergelijke arboreta en kan er daarnaast nog
vele aanleggen. Zij behoeven meestal, behalve dan de plantensociologische, niet van zoo grooten omvang te zijn.
Maar wanneer er toe zou worden besloten over te gaan tot
het aanleggen van een boschbouwkundig
rijks-arboretum',
dan moeten n.m.m. de eischen anders zijn. Zij moeten de
bedoeling hebben de oplossing te zoeken van het vraagstuk,
hoe wij, in Nederland, boschbouwkundig verder moeten
komen.
Willen wij niet op een dood punt komen op boschbouwgebied dan moeten we nieuwe wegen zoeken en vinden.
W a t toch is het geval ?
In Nederland is een zeer opvallend tekort aan inheemsche
boschvormende boomsoorten. Misschien met uitzondering
van Denemarken, zal het moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn,
een land aan te wijzen, waar dit tekort zoo flagrant is. Een
inheemsche boschvormende naaldhoutsoort bezitten we niet,
indien we althans met de plantensociologen aannemen, dat
de groveden hier niet inheemsch is, en indien we een bosch
van taxis of jeneverbes niet als een na te streven ideaal beschouwen.
^
Onder de inheemsche loofhoutsoorten zijn er feitelijk
maar drie, die als boschvormer in aanmerking komen, de
beuk, de berk en de eik. Er zijn er meer, die in het bosch
groeien, maar zij vormen geen zuivere opstanden en evenmin
het hoofdbestanddeel van het gemengde bosch.
De beuk eischt als boschvormer zeer speciale gronden,
waarvan er in ons land, voor bosch, slechts weinig beschikbaar zijn. Voor bebossching van de daarvoor in aanmerking
komende onproductieve terreinen in Nederland kan de beuk
wel is waar niet geheel, maar dan toch grootendeels buiten
beschouwing blijven.
- Op den eik is veler hoop gevestigd, vooral tegenwoordig,
nu de woorden Querceto-betuletum en Querceto-carpinetum
op ieders lippen liggen en men meent te mogen aannemen
dat dergelijke „bosch"~vormeri hier thuis behooren omdat
zij in voorhistorische tijden hier voorkwamen. Hoe moet men
zich echter dergelijke bosschen voorstellen ?
Beginnen we met het Querceto-carpinetum, Ongetwijfeld
kan hier een boschbouwkundig of houtteeltkundig ideaal benaderd worden, Prachtige, slanke, gave eiken, liefst wintereiken, met tusschen en ondergroei van haagbeuken en van
verschillende andere loofhoutsoorten en bodembedekkende
struiken. In gedachten zie ik het voor mij, het „Germaansche" eikenbosch, m^ar. in onze tijden zorgvuldig verpleegd
en geselecteerd, een genot yoor den boschman en den na-
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tuurliefhebber, een bron van rijke inkomsten bij de velling.
Maar
hoeveel grond is in Nederland beschikbaar voor
zulk bosch ? Is het overdreven, wanneer ik aanneem, dat
alle gronden in ons land, die dergelijk bosch kunnen voortbrengen, reeds door den landbouw in beslag genomen zijn
of binnen afzienbaren tijd daarvoor bestemd zullen worden ?
En als ik toegeef, dat dit eenigszins overdreven is,
moet ik daarnaast dan toch constateeren, dat de woeste
gronden in ons land, waarover wij voor bebossching zullen
kunnen beschikken, nu en in de toekomst, niet voldoen aan
de eischen, die een Querceto-carpinetum aan den grond
stelt. Practisch bekeken kunnen we nieuwe Quercetocarpineta rustig buiten beschouwing laten.
Van het Qüerceto-betuletum heb ik een. eigen voorstelling, die daarop neerkomt, dat ik op onze hooge gronden
voor mij zie een ijl eikenbosch, bestaande uit zwaar bemoste, sterk vertakte, dikwijls sprookjesachtige eiken, zonder handelswaarde van beteekenis, met groepen berken van
geringe hoogte en geringe dikte. Op de lagere gronden zie
ik een meer welige berkenvegetatie waarin verspreid de
juist beschreven eiken voorkomen, en waar tusschen de
berken w&t slecht gevormde populieren, elzen e.d. groeien,
dus ook een bosch, dat voor de houtproductie van heel weinig beteekenis zal zijn, In ieder geval een bosch, dat ons
ideaal als houtproducent niet kan benaderen.
Dit laatste geldt evenzeer voor het zuivere berkenbosch
dat we ons kunnen denken op de, in ons land voor bebossching beschikbare woeste gronden.
Indien men bovenstaande, zeer summier weergegeven,
denkbeelden kan onderschrijven en indien men met mij van
meening is, dat uitbreiding van het boschareaal in Nederland door bebossching van woeste gronden van eminent belang is, moet men beseffen voor welk een geweldig moeilijke
taak de beoefenaren van den boschbouw in Nederland zijn
gesteld. Zij vinden, praktisch gesproken, geen inheemsche
boschvormende boomsoorten, waarmede het gestelde doel
bereikt kan worden, indien men althans bij die doelstelling
niet alle economische overwegingen laat varen. Dat 'wil
dus zeggen, dat de boschbouw hier te lande zooal niet geheel, dan toch zoo goed als geheel is aangewezen op exoten.
En wat weten we eigenlijk van die exoten als boschvormer ? Van den groveden weten we, dat hij in Drenthe
niet groeit, dat hij ook elders zwaar te lijden heeft van
,.schot", dat hij op andere plaatsen vele jaren lang kort gehouden wordt door Retinia om dan tenslotte met zeer slechten
vorm door te groeien, dat hij zeer gevoelig is voor bankvorining in den grond en daardoor dikwijls zijn groei op
ongeveer 40 jarigen leeftijd feitelijk staakt, dat hij in zooverre grondbedervend werkt, dat men het dikwijls niet waagt
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op eenzelfde terrein een tweede generatie te brengen,
dat hij ook voor andere insectenplagen (bladwesp, gestreepte
dennenrups, nonvlinder) zeer gevoelig is terwijl ook schimmelziekten hem ten gronde kunnen richten (Fomes, Armillaria) en dat tenslotte zijn hout niet duur betaald wordt.
Eerlijkheidshalve wijs ik er echter op, dat wij in Nederland
ook „goede" grovedennenopstanden kennen (Hagenau,
Breda, Het Loo enz.). Maar met de zooeven genoemde feiten
voor oogen, geloof ik niet te veel te zeggen wanneer ik beweer, dat men aanleg van grovedennenbosch op onze woeste
gronden moet beschouwen als een' pis-aller, als een noodmaatregel, omdat men niets beters weet.
H e t overal in Nederland duidelijk waarneembare streven
om met andere houtsoorten dan met den groveden te werken, is voor mij het bewijs, dat men dit algemeen aanvoelt.
W e moeten iets anders vinden, maar weten niet wat. Eén
ding staat echter als een paal boven water : men zal de
boschvormers moeten zoeken onder de „echte" exoten, waaronder ik b.v. ook spar en zilverden reken.
^
En nu vraag ik weer : wat weten we nu eigenlijk van .
die „echte" exoten ? Ik zou daarop willen antwoorden : zoo
een hap en een snap, meer niet. W e weten dat de douglas
en de lariks, vooral de Japansche, en ook de sitkaspar en
de Abies grandis op onze, niet al te slechte, gronden in de
jeugd snel groeien. W^e weten dat de Amerikaansche eik
in het licht gestelde grovedennenbosch weelderig onderhout
levert en we weten nog het een en ander van de exoten,
die hier sedert eenige decennia worden aangeplant. Maar
we weten heelemaal niet hoe de opstanden van of met
exotische boomsoorten behandeld móeten worden opdat zij
later een waardevol bosch zullen kunnen vormen. W e weten
b.v. niet welke ziekten en plagen er dreigen en hoe die bestreden kunnen worden ; we Weten evenmin hoe die opstanden gedund en over het algemeen behandeld moeten worden ; we weten ook niet of zaaien dan wel planten de voorkeur verdient; we weten verder niet of die exoten zuiver of
in menging moeten worden geplant en hoe die menging, ook
op Iateren leeftijd, geregeld moet worden en we weten nog
tal van andere zaken omtrent exotenbosschen niet.
Men kan het voorgaande ook eenvoudiger zeggen : V a n
enkele exoten weten we of ze ons klimaat verdragen, of ze
op onze gronden willen groeien, of ze in de jeugd snel of
langzaam groeien en of het jonge hout duurzaam is of niet.
Meer weten we nog niet.
W a n n e e r we nu overtuigd zijn, dat boschaanleg in Nederland van groote sociale beteekenis is en wanneer we in
verband hiermede i aannemen dat in de, liefst naaste, toekomst zeker meer dan honderdduizend hectaren (woeste
gronden, oud hakhout, onvruchtbare akkers, mislukte grove-
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dennenopstanden - enz.) beboscht zullen moeten worden,
waarvoor men op exoten is aangewezen, dan zullen we moeten inzien, dat het de hoogste tijd is, dat wij boschbouwkundige gegevens over die exoten gaan verzamelen. Dit verzamelen van zulke gegevens geschiedt het doelmatigst in een
boschbouwkundig
arboretum.
En dan rijst de vraag : Hoe moet een boschbouwkundig
arboretum opgezet worden, opdat men de noodige boschbouwkundige gegevens omtrent exotische houtsoorten zal
kunnen verzamelen ?
Hieronder mogen dan mijne opvattingen terzake volgen.
Het aantal houtsoorten, dat in het arboretum plaats zal
moeten vinden, behoort beperkt te zijn. Men zal zich moeten
bepalen tot die soorten, die boschbouwkundige beteekenis
hebben, d.W.z. tot de soorten, waarvan men weet, dat zij van
economisch belang zijn, omdat zij marktwaardig hout leveren.
Boschbouwkundig gezien, heeft het geen doel, geld en tijd
te besteden voor het onderzoek van boomsoorten, die voor
bebossching van onze woeste gronden van geen beteekenis
zijn, omdat zij die gronden toch niet productief kunnen maken. Onproductieve bosschen zijn er helaas in Nederland
genoeg, uitbreiding daarvan is doelloos. Gaarne wordt toegegeven dat er plaats is voor parkbosschen naast productieve
bosschen, maar voor den aanleg van parkbosschen is het
verzamelen van boschbouwkundige gegevens mogelijk, zonder dat over een ,,boschbouwkundig" arboretum wordt beschikt. Hier behooren systematische of sociologische
arboreta, waarover straks nog nader, uitsluitsel te geven.
Het aanleggen van parkbosschen vormt niet het groote
vraagstuk, waarvoor onze boschbouwkundigen gesteld worden. Hier is in de eerste plaats een taak weggelegd voor de
landschapsarchitecten. Onze boschbouwkundigen moeten,
zooals ik reeds opmerkte, zich er van bewust zijn, dat zij
meer dan honderdduizend hectaren productief bosch moeten
aanleggen.
Gaan wij na, welke houtsoorten daarvoor in aanmerking
komen, dan zoude ik willen verwijzen naar mijn voordracht
voor de Wetenschappelijke Boschbouwcursus, die werd afgedrukt in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift, jaargang
1936, bldz. 411—433, getiteld : „De technische eigenschappen
van exotische houtsoorten, die voor den Nederlandschen
boschbouw van belang zijn of kunnen worden". Ik noemde
daar ongeveer 25 soorten waarvan ik er echter, behalve
groveden, spar en zilverden, slechts 10 of 12 van wezenlijk
belang achtte. Het waren de loofhoutsoorten Robinia pseudacacia. Quercus rubra, Liriodendron tulipifera, Castanea
vesca, Juglans nigra en Populus monilifera en de naaldhoutsoorten, behalve groveden, spar en zilverden, Pseudotsuga
Douglasii, Larix decidua en L. leptolepis, Pinus nigra
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austriaca en P. nigra corsicana, Pinus maritima, Pinus strobus, Picea sitchensis, Abics Nordmanniana, Abies grandis,
Juniperus virginiana, Chamaecyparis Lawsoniana, Cupressus sempervirens, Thuja orientalis Cryptomeria japonica,
Tsuga spec.
Eenerzijds is deze opsomming onvolledig, anderzijds zijn
- enkele soorten genoemd, die wellicht niet zoozeer de volle
aandacht verdienen. Alles met elkaar genomen kan men
evenwel aannemen, dat er weinig meer dan een twintigtal
exotische houtsoorten voor Nederland van boschbouwkundig-economisch belang zijn. Daarbij komen dan wellicht
nog enkele boomsoorten die voor bodemverbetering door
humusvorming e.d. een secundaire rol kunnen spelen, maar
waarvoor de verzameling van boschbouwkundige gegevens
meer terloops kan geschieden en waarvoor geen opzet vereischt wordt als voor die soorten, die later het productieve
bosch zullen moeten vormen.
In een boschbouwkundig arboretum zullen dus een twintigtal boomsoorten de bijzondere aandacht vragen en aan
deze soorten zal behoorlijk plaats geboden moeten worden,
d.w.z. dat voor iedere houtsoort 4 tot 10 ha gereserveerd
zal moeten worden en in speciale gevallen, wanneer het gaat
om menging van verschillende van deze houtsoorten, wellicht nog een grootere vlakte.
Ik stel mij nu den opzet ongeveer als volgt voor. Voor
een houtsoort A, die voor ons land van veel belang schijnt,
wordt 10 ha in gereedheid gebracht. Indien zulks gewenscht
schijnt wordt de helft daarvan met A bezaaid de andere
helft met A beplant. Indien men in twijfel verkeert over
de meest gewienschte herkomst van het zaad worden de beide
helften van het proefveld verder verdeeld, zoodat de toekomstige opstanden van verschillende herkomst gescheiden
kunnen worden gehouden. De gezaaide, zoowel als de geplante opstanden worden opnieuw ingedeeld in stukken van
tenminste 2 ha, die later op verschillende wijzen gedund en
verpleegd zullen worden. Binnen deze opstandjes is dan nog
bescheiden gelegenheid voor proefperkjes voor bemesting,
grondbewerking e.d.
Door dezen opzet nu wordt het mogelijk op een tamelijk
beperkte oppervlakte tal van boschbouwkundig noodzakelijke
gegevens te verzamelen, die zullen kunnen uitwijzen in hoeverre bepaalde houtsoorten voor uitbreiding van het Nederlandsche bosch aanbevelenswaardig zijn. En dit is het toch,
dat wij in de eerste plaats behooren té weten, indien we,
met nog meer ,energie dan..thans aan het werk willen gaan
om het boschareaal in overeenstemming te brengen met hetgeen ons noodig schijnt.
Het heeft geen zin" mijn denkbeelden over een boschbouw- '
kundig arboretum thans in finesses uit te werken. Hoofd-
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zaak is, dat wordt ingezien, dat men met een beperkt aantal boomsoorten zal moeten volstaan en dat daarvoor een
oppervlakte van 100 tot 200 ha noodig is, indien het arboretum aan boschbouwkundige eischen zal moeten voldoen.
Velen zullen zich wellicht een boschbouwkundig arboretum
anders hebben voorgesteld : veel meer soorten, verschillende
„natuurlijke" associaties, herkomstproeven en nog veel meer,
alles in betrekkelijk heel kleine opstandjes. Vooral véél differientatie, desnoods ten koste van de oppervlakte van ieder
complexje. Ik acht dit onjuist en een dergelijken opzet voor
Nederlandsche omstandigheden onverantwoord. Anderzijds
ben ik echter van meening, dat naast het boschbouwkundige
arboretum plaats gereserveerd moet worden voor botanische
en in het bijzonder dendrologische doeleinden. Een zoo compleet mogelijke verzameling van levende boomen en struiken, die in ons land op onze gronden willen groeien acht ik
buitengewoon nuttig en eigenlijk noodzakelijk. Meer dan enkele hectaren — laat ons, om de gedachten te bepalen zeggen : tien —• zijn daarvoor, mits verspreid gelegen, niet
noodig. Daarnaast zou het interessant en daarom aanbevelenswaardig zijn indien enkele inheemsche en exotische
plantenassociaties uit boschgebieden zoo getrouw mogelijk
nagebootst zouden kunnen wtorden op tot het arboretum
behoorende terreinen. Obk hiervoor, zijn niet zulke groote
uitgestrektheden noodig, aangezien in die associaties nauwelijks vergelijkende proeven noodig zullen zijn. Ik denk dat
op een 20 ha veel gedaan kan worden. O.bk deze denkbeelden
behoeven thans geen nadere uitwerking en komen pas aan
de orde zoodra het werkelijk tot de vorming van een Rijksarboretum komt.
De Nederlandsche boschbouwers hebben een goeden
naam als ontginners van woeste gronden tot bosch. In de
beschouwingen van Prof. J a g e r G e r l i n g s in het Ned.
Boschbouwtijdschrift 1937 en 1938 : De bebosschingén door
het Staatsboschbeheer van heidegronden in Drenthe komen
uitspraken voor van vooraanstaande buitenlanders die getuigen van hunne bewondering voor het werk der Nederlandsche boschbouwkundigen. Ook op congressen en in buitenlandsche tijdschriften wordt herhaaldelijk blijk gegeven
van waardeering over hetgeen op boschontginningsgebied in
Nederland wordt gepresteerd.
Door den aanleg van een arboretum als door mij gedacht
kan echter in Nederland werkelijk baanbrekend werk gedaan
worden op boschbouwkundig gebied. W i j mogen dit niet
verzuimen !

