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N u door de plannen van de Regeering eindelijk kans bestaat, dat onze boschbouw in de toekomst' over een boschbouw-arboretum zal kunnen beschikken, is het ongetwijfeld
noodig, dat men zich in boschbouw kundige kringen terdege
rekenschap ervan geeft, hoe zulk een arboretum moet worden ingericht om tot in de verre toekomst zoo goed mogelijk
te kunnen beantwoorden aan de behoeften van den boschbouw in ons land.
Met veel belangstelling zal men dan ook kennis hebben
genomen van het artikel in het Augustus-nummer van dit
tijdschrift, waarin Prof. A . t e W e c h e l zijn meening
daarover te kennen gaf.
Zöoals de schrijver terecht opmerkt, kan men met de
stichting van arboreta verschillende zaken nastreven en ik
onderschrijf ten volle zijn meening, dat, waar het hier gaat
om een boschbouwkundig rijks-arboretum, daaraan bepaalde
eischen dienen te worden gesteld, die — zooals hij dit zoo
juist zegt — de bedoeling moeten hebben de oplossing te
zoeken van het vraagstuk, hoe wij in Nederland, boschbouwkundig verder moeten komen.
Dus geen botanisch-systematische verzameling van boomgewassen, geen verzameling van boomen en struiken ter
bestudefcring van biologische en physiologische verschijnselen
van die gewassen, noch het bijeenbrengen van varieteiten
van verschillende houtgewassen ter wille van park-aanleg e.d.
Dit sluit echter geenszins uit, dat een op boschbouwkundigen grondslag aangelegd arboretum op velerlei wijze eveneens een waardevol studieobject zal kunnen zijn 'voor den
botanist, den dendroloog, den kweeker en den tuin- en
parkarchitect.
Evenmin moet het scheppen van zoo getrouw mogelijke
copieëri van de levensgemeenschappen, waarvan de aan te

. ... i

... . i. • mi i. ,. i, ;iiB mali-ja

'

,•

I Uil [I. IIWI 1111 !.!• II !• II.UI.I I I

' Hl

I ••l-^HI »1

' 370
B
planten exoten in hun vaderland deel uitmaken, op zich zelf ,
het doel zijn.
Het doel van een £>osc/76omi>-arboretum moet geenszins
zijn het in 't leven roepen van een reeks van zooveel mogelijk
natuurgetrouwe boschgemeenschappen uit andere streken met
overeenkomstig klimaat als het onze. Maar, niettemin zal de
phytosociologie, volgens mijn meening — en hierin wijk ik
af van Prof. t e W e c h e l — een belangrijke rol bij de
inrichting van het arboretum moeten vervullen. Evenwel niet
als hoofddoel, maar als voor den boschbouw onmisbare
hulpwetenschap.
Bij een arboretum, dat bestemd is voor de bestudeering
van de boschbouwkundige beteekenis voor onze bosschen
van houtsoorten, die daarin van nature niet thuis zijn, geldt
in de eerste plaats het economische element. Onze bosschen
hebben immers in overwegende mate een economisch doel,
terwijl hun aestetische beteekenis eerst daarnaast in aanmerking komt. Het gaat dus in de eerste plaats, maar volstrekt
niet uitsluitend, om een m.i. zeer ruim te nemen groep van
die soorten uit den vreemde, waarvan uit economisch opzicht
mogelijkheden zijn te verwachten, die onze inheemsche soorten niet bieden. Ik denk hier b.v. aan geringere eischen aan
de groeiplaats, snelleren groei, grootere houtproductie, de
productie van hout met bijzondere eigenschappen in vergelijking met ons inheemsch hout, gemakkelijker cultuur, geringere vatbaarheid voor de ziekten en beschadigingen
waarvan onze inheemsche soorten veel hebben te lijden, enz.
Deze gunstige eigenschappen ten aanzien van onze inheemsche boomsoorten kunnen vanzelfsprekend van allerlei
aard zijn en in alle denkbare combinaties ook met daarnaast
optredende ongunstige eigenschappen voorkomen. Daarbij
doet zich echter ten opzichte van de gunstige de vraag voor,
of die voordeelen al of niet worden verkregen ten koste van
de groeiplaats, m.a.w. of deze begeerenswaardige eigenschappen zich blijvend zullen voordoen of slechts als een voorbijgaand verschijnsel tot uiting zullen komen en herhaling van
de cultuur zal zijn uitgesloten omdat de groeiplaats er middelerwijl te zeer door zal zijn verarmd.
Het gaat niet alleen om de groeiplaatseischen, den groei,
de houtproductie, de gevoeligheid voor ziekten, de technische
beteekenis van het hout, e.d. maar niet minder —- en voor
een Staatsboschbedrijf in de eerste plaats — om den wederkeerigen invloed op elkaar van de twee groote tegenspelers
in den boschbouw, de vegetatie (boomen, struiken, kruiden,
grassen, mossen, enz.) en den bodem. Is de invloed van een
houtsoort op de groeiplaats ongunstig, zooals wij dit ondervinden met onzen groveden in monocultuur, dan baten de
aanvankelijke economische voordeelen niet. Z i j maken het
dan wel mogelijk om met de gebruikte exoten een kortstondig
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succes te -bereiken, een eenmalige flinke houtopbrengst, doch
slechts ten koste van de toekomstige productie-mogelijkheid.
Dit is vooral van beteekenis voor de van huis uit armere
gronden, omdat deze in dit opzicht zoo weinig hebben te
verliezen, terwijl, zooals bekend, de boschbouw in ons land
voornamelijk juist op deze gronden is aangewezen. Den
boschbouw als zoodanig zou in dat geval door den aanbouw
van zulke exoten ongetwijfeld een slechte dienst worden
bewezen, tenzij het bedoelde euvel intijds wordt onderkend
en het mogelijk blijkt om het te keeren, b.v. door menging
met bepaalde bodemverplegende houtsoorten en struiken,
zonder daardoor de bewuste economische voordeden te
verliezen.
Ik ben van meening, dat Prof. t e W e c h e l de zaak wel
heel erg eenvoudig voorstelt, wanneer Hij' zegt — wanneer
ik hem althans goed begrijp — dat het aanleggen van een
fcosc/itouw-arboretum z.i. slechts isr het op een flinke oppervlakte planten en/of zaaien, onder de omstandigheden waaronder de voor onze boschcultuur aangewezen terreinen nu
eenmaal verkeeren, van een beperkt aantal exoten, waarvan
kan worden verwacht, dat zij in economisch opzicht voor ons
land beteekenis hebben. Z ó ó eenvoudig kan men de zaak
toch niet stellen !
Mijn geachte Collega zal zich toch niet voorstellen, dat
men te zijner tijd, uit het feit, dat de een of andere in het
arboretum aangeplante houtsoort een grootere hoeveelheid
van technisch meerwaardig hout heeft geproduceerd dan een
andere, een snelleren groei vertoont, minder vatbaar blijkt
voor aantastingen, e.d. zou mogen afleiden, dat die soort
voor onzen boschbouw een grootere geschiktheid heeft ? Het
zou toch immers later kunnen blijken, dat de bodem onder
haar invloed achteruit gaat, zoodat wij in de toekomst met
nog grootere moeilijkheden zouden hebben te kampen dan
thans, of ook wel, dat de in vergelijking met eerstbedoelde
soort minder geschikte, in tegenstelling met deze, toevallig
is terecht gekomen op een gedeelte van het voor arboretum
bestemde terrein, waar zij niet of minder goed thuis behoort.
Neen, het gaat niet om de toevallige groeiprestatie van
eenige ergens in ons land onder op dat oogenblik toevallig
ter plaatse heerschende groeiomstandigheden aangeplante
vreemde houtsoorten.
W a a r het om gaat, is de vraag, of en onder welke omstandigheden de aan te planten soorten een blijvende plaats
kunnen innemen in de verschillende boschgemeenschappen,
die van nature op de in ons land voor den boschbouw beschikbare gronden thuisbehooren.
W i j stellen,' ons hierbij bewust op het standpunt, dat de
opvallende armoede van de West-Europeesche boschgemeenschappen aan boomsoorten, in vergelijking met die in /het
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Noord-Amerikaansche en Oost-Aziatische woud der gema- "
tigde luchtstreek, niet is toe te schrijven aan de aldaar heerschende groeiplaatsomstandigheden, dus aan klimaat en bodem, maar aan de moeilijkheden, die de ontwikkeling van
de vegetatie hier na de herhaalde terugdringing daarvan
tijdens de ijstijden' ondervond. D e voor de hand liggende
consequentie hiervan is, dat, indien het voor de thans in
eerstgenoemde streken voorkomende soorten mogelijk was
geweest zich hier te vestigen, een groot aantal ervan thans
deel zou uitmaken van de thans van nature in West-Europa
voorkomende planten-associaties.
D e soortenarmoede van het West-Europeesche woud moeten we m.i. niet zien als een kwestie van milieu en we mogen
ons ten opzichte van dit vraagstuk m. i, niet stellen op het standpunt, dat sommige plantensociologen innemen en, dat
hierop neer komt, dat alles overal aanwezig j.s, doch dat het
milieu selecteert. W a r e dit zoo, dan zou het geen zin hebben
om in den vreemde te zoeken naar soorten, die hier ooA: op
den duur met goed gevolg zouden kunnen worden aangeplant; de.kunstmatige vermeerdering van het aantal boomsoorten van het West-Europeesche woud door aanbouw van
exoten zou dan, althans voor den boschbouw, geen zin hebben
en alleen van belang zijn voor botanicus, parkarchitect en
dendroloog.
Dat de boschbouw in ons land gewoonlijk op een nog
kleiner aantal boomsoorten is aangewezen dan veel andere
landen van West-Europa, vindt zijn oorzaak in het feit, dat
hier te lande dë meeste gronden, die zelfs nog maar even
voor den landbouw zijn te gebruiken, niet voor boschbouw
in aanmerking komen. Deze is dus grootendeels aangewezen
op de armste gronden, die hier over het algemeen inderdaad
zeer arm zijn, als gevolg,' eerst van hun geologische vorming"
en vervolgens door den invloed daarop van het humiede klimaat. D a t hiermede bij, de keuze van de voor aanbouw in
aanmerking komende exoten rekening moet worden gehouden, spreekt vanzelf.
Intusschen zou het verkeerd zijn te denken, dat alle voor
bebossching in aanmerking komende of reeds beboschte gronden in ons land zoo arm zijn aan plantenvoedingsstoffen,
zooals Prof. t e W e c h e l klaarblijkelijk meent te moeten
aannemen. Er zijn er heel wat bij, waarop na oordeelkundige
_
behandeling een rijke boschvorm thuis is.
D e beschouwing van den schrijver van het bewuste artikel
over den boschbouwkundigen toestand in ons land is wel
erg somber. De inheemsche houtsoorten, die als boschvormers
in aanmerking komen, beperken zich geenszins, zooals hij
zegt, tot beuk, berk en eik. Althans voor onze vochthoudende,
rijkere gronden moeten daar stellig verschillende andere soorteri bij worden gerekend, zooals haagbeuk, esch, populier,
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linde en eschdoorn. A l voldoen deze houtsoorten, behalve
de populier, bv. in Noordbrabant, niet aan de door Prof. t e
W e c h e l gegeven criteria, dat zij „in zuivere opstanden"
voorkomen, of „hoofdbestanddeel vormen van het gemengde
bosch", zij kunnen niettemin een waardevol bestanddeel van
gemengde bosschen-vormen. Dit is trouwens ook het geVal
met den beuk. Het feit, dat men de genoemde soorten thans
slechts weinig in onze bosschen ziet, is geenszins een bewijs,
dat ze er niet kunnen groeien.
Dat alle gronden in ons land, die het Querceto-Carpinetum,
onze rijkste boschvorm, kunnen voortbrengen, beter gezegd,
waarvan het eiken-haagbeukenbosch de natuurlijke vegetatie
vormt, reeds door den landbouw in beslag zijn genomen, is
niet juist. Vooral op landgoederen vindt men nog veel voor
onze houtvoorziening belangrijke opstanden ervan, terwijl ööle-'
vrij uitgestrekte, aan particulieren of gemeenten toebehoorende, zoowel als onder het Staatsboschbeheer ressorteerende,
voor bebossching bestemde o f reeds beboschte gronden eertijds van nature het Querceto-Carpinetum tot natuurlijke
vegetatie hadden en bij oordeelkundige behandeling weer
daarvoor geschikt zijn te maken. D e onderstelling van Prof.
t e W e c h e l , dat deze gronden, voorzoover zij nog niet
aan den landbouw zijn toegewezen, binne'n'afzienbaren tijd
daarvoor zullen worden bestemd, komt mij onwaarschijnlijk
voor. Voor zoover het hier betreft gronden, die in handen
zijn van den Staat, zou zulks vooral met het oog op onze
houtvoorziening, bovendien indruischen tegen een verstandige
politiek:
< '*
De voorstelling, die de schrijver geeft van hetgeen hij zich
voorstelt van het Querceto-Betuletum, getuigt van een 'nog
somberder inzicht. In tegenstelling met onze soortenrijke
boschvormen van de meer vruchtbare gronden, n.l. het Querceto-Carpinetum-Stachyotosum op de vochtige, het Querceto-Carpinetum-Stellarietosum op de drogere, alsmede het
Saliceto-Populetum, het op vochtigen, rijken grond thuis behoorende wilgen-populieren-mengbosch, vormen de belangrijkste overige in ons land van nature voorkomende boschgeméènschappen in hun typischen vorm ongetwijfeld economisch weinig bevredigende beelden. Het zijn voornamelijk
het Querceto-Betuletum typicum der droge en het QuercetoBetuletum-Molinietosum der vochtige, arme gronden, het Alnétum glutinosae typicum, het elzenbroek onzer rijke en het
Betuleto-Salicetum, het bosch onzer- arme broekgronden. Het
is echter de taak van den boschbêheerder om deze economisch
zwakke boschgemeenschappen te vervangen door economisch
rijkere. Dit kan geschieden door menging van de ter plaatse
thuisbehoorende, natuurlijke plantengemeenschappen met economisch meerwaardige soorten of door algeheele vervanging
door een analoge gemeenschap, die economisch meer bevre-
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diging geeft. In beide, gevallen is, mén dan aangewezen "op
exoten en; > in verband met .de oyerheérschende béteekenis
van het naaldhout voor.het wereldhputyerbruik, :voöral> op
exotische naaldhoutsoprten. ;Het spreekt;.dan echter vanzelf,dat daarbij. steeds_ ervopr moet;worden g.ewaakt;v;dat; de groei,-!
plaats ;door^ een .en, ander , geen schade, lijdt, en^ vooral ,-geen
schade, .toonsp gb- n.)® ir>b .jiai ?3i I ,:4rjfjd nyb i^m
ë Het is, mede de-taak yan een boschbouw-arboretuml om
ons ook omtrent den invloed van, de, exoten^op den; bodem
in-tejJkhten.y^-jn^jp
-Kb .ijflfci
m «ybnoip 'jHk la tl
j : .Sedert_het eind-van, de 18e eeuw heeft men in W e s t~Europa
yoor het yerkrijgen> van economisch bosch, hetzij) bij Ebpschaanleg op woesten grond of wel ter.verbetering vapj bestaa.nd
bosch, .meestal den; grpyeden_en bij onze O qstelijke bui;en_pp
geringere,schaal[ ook„den fijnspar gebruiktjj.in ons, land ^vrijwel uitsluitend_:• den groveden. • Het _, zijn t beide, houtsoorten,
die ald aar in de^ bosch g emeenschapp en: ter plaatse van; na ture
niet thuis behoor en. D|e „teelt yan ; eerst gen pem de _ hputsqort,die ;zoo geringe eischen aan. de groeiplaats stelt, snel. groeit^
zoo gemakkelijk ;is te cujtiveeren en in : alle afmetingen_van
bloem stokje tot-gwaar- zaag hout, -althans onder meer jngrmaïe
omstandigheden* bevredigende. ^opbrengst 'geeft, ;was v en J s
voor ónze omstandigheden verleidelijk._ Vandaar,- dat _ de met
groyeden bezette oppervlakte. j n betrekkelijk korten - ^ d ,een
geweldigen omvang heeft :aangenomen. 5 Aangezien ^ men bij
deze cultuur^ vrijwel : uitsluitende.dacht- aan,} pogenblikkelijk
economisch- voor deel j. werd de groveden steeds in monocmltuur
geteeld. Tot ten slotte bleek, dat de groeiplaats, vooral bij
teelt inï zuivere ppstanden, op den duur ^zpodanig aanjVruchtbaarheid inboet, dat (elke ^volgen de geijeratievsïechter is.vDoqr
de5overweldigende vermeerdering ^.dezer, vhouteooct buiten, -haar
natuurlijk verbreidengsgebied. kregen bovendien allerlei- dier-"
lij ke <en * p lantaar dig e- parasieten-g eleg enheid zich£ te ^vermeer-}
deren; en er_ is thans in_ons ; land geen .hou tsoort met . zulk een
lang e Jijst van parasieten^ - waaronder uiterst g evaarlij ke. Dat
bij : d e ;vaak slechte' uitkomsten. yan:J-de, grpvedennencultuur
in; ons land en ook, daarbuiten, , nog.^andere, dingen ^een ,.rol
spelen, zooals het herkomstvraagstuk, _dat voor éen_ houtsoort
metzulk een uitgestrekt, zich over; "streken met sterk ^uiteen-,
ïoopend ^klimaat uitstrekkend^
vanzelfsprekend _ uiterst belangrijk.: is, . spreekt web vanzelf.
* 3 Het; is de gr ooteyer diéns te yan -,,van j S c Jbt. e m b . e e k ,
die^reedsin de Jaatste -jaren_vaa.de vorige eeuw de^aandacht
vestigde op 4 den ongunstigen .invloed, dien de groveden^ in
ons ,klimaat op den duur . op den bodem uitqefent^ en^ er ojj
wees, dat de cultuur 'van den groveden als economiscji . belang rijke _houtsport0'zqnder ;dat «de; grpejplaats;:pp.<vden,.;^uüc
achteruitgaat/ alleen ^ mogelijk is -in ^menging m et. b o d em ver
P ^ s ^ ^ . ^ q o f t e ^ i a o i i o ' j s sih ,qtd^arrssfnog o^oIghjj n^*) 100b
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Als bodem verplegend" is dan te verstaan dê eigenschap,
dat-de organische afval, het „strooisel", volledig humificeert,
zoód'at; de-dóor de vegetatie uit den bodem ópgejiomen
plantenvoedingsstoffen weer in voor de planten opneembaren
vorm ^beschikbaar ï komen en in den bodem worden vastgehouden'zobdat 'zij weer opnieuw kunnen dienst doen. De
plantenvoedingsstoffen blijven, dan in kringloop. Bij de ter
plaatse van nature; thuisbehoorendé vegetatie wordt vanzelfsprekend-aan dezen eisch voldaan, indien deze vegetatie den
eindtoestand (de climax) van- haar ontwikkelingsgang heeft
bereikt en 'dus-is te beschouwen als de resultante van alle
ter) plaatse ^werkzame groeiplaatsfactoren. Zij is dan met
hetLter^ plaatse heerschende klimaat en met den bodem in
evenwicht/i's *3"i<>• .<• .. •
•i
. '
.nfHeti komt'ei; dus op aan ^ ons boschbouwmateriaal te verrijken ::met ^soorten1 uit «-zooyeel mogelijk met het onze overeenkomend klimaat, die geschikt zijn om in onze natuurlijke
boschgemeenschappen te worden opgenomen of deze te vervangen,1szonder" dat zij- de groeiplaats aantasten. W a t de
hoofdhpütsoorte'n-betreft, moeten zij - teyens voldoen aan
bepaalde economische eischen. :
• ;• •
^
t'slntüsschen. zijnt wij "er ook dan nog niet. : - ;
;.^
Zooals bekend, verkeeren de meeste bosschen eri al ónze
woeste-gronden in een abnormalen toestand. Zij vormen niet
meër de resultante van de samenwerking1 van de natuurlijke
factorencomplexen, klimaat, vegetatie en bodem, maar ieen
vierdexfactor,vde mensch;' heeft op geheel willekeurige wijze
in ;deze^drieëenheid ingegrepen. Het ligt voor de hand, dat
de^;natuurlijke bosch gemeenschappen van de armere gronden
minder stabiel Tzijn, dan die'van de meer vruchtbare en zij
dus[;minder weerstand hebben kunnen bieden aan het verwoestend-optreden van den merisch in den loop der éeuwfen.
Zoodoende werd het bosch op veel plaatsen — afgezien»
yan::'der omzetting'in bouw- en grasland — uitgeroeid en
maakte Vwoeste^ grond, die tengevolge van ons humiede klimaat! daarna: met heide, begroeide, ervoor plaats. De hier en
daar op' veel heidevelden nog voortkomende eikenstruiken
houden .£ de ^ herinnering levendig aan het bosch, dat daar
eertijds groeide.v vnofui -^rl
^ ^
,. J
-• ,
:
rn.Op^sommige der betere gronden heeft het bosch ' zich,
meestal .tengevolge-van'primitieve maatregelen' ter instandhouding ervan, nog tot in dezen tijd'kunnen handhaven. Het
kairakterxdèzer bosschen is» echter in den loop der tijden sterk
veranderdi ;> de samenstelling ervan werd eenvoudiger dan
!
eertijds in; het natuurlijke bosch het geval was.
'
ijiVe'el woeste gronden en ook groote gedeelten van de overgebleven: "bosschen werden' beplant of bezaaid met grovedennen onder den invloed waarvan de bodem op den duur
achteruitging. W a n t , ' terwijl de natuurlijke eindbegroeiing,
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die de resultante vormt van alle ter gegevener plaatse werkzame krachten alle groeiplaatsfactoren in evenwicht houdt,
is dit niet het geval met'niet-groeiplaatsgeëigende planten
(en vooral boomen!).
'
Dit algemeene degradatieverschijnsel, dat we zoowel in
verband met onze woeste gronden als met veel bosschen
aantreffen, uit zich op een bepaalde wijze. Hooger staande,
d.i. meer soortenrijke plantengezelschappen, gaan daarbij
volgens bepaalde wegen over in eenvoudiger, waarbij, als
algemeen verschijnsel, het aantal acidiphiele soorten toeneemt.
De degradatie kenmerkt zich echter niet alleen door verandering van de vegetatie ; ook in den bodem voltrekt zich een
verandering zoowel in biotischen als chemisch-physischen
zin. De bodemflora en -fauna worden soortenarmer. In het
algemeen kan men spreken van een verandering in den bodem
in de richting van podsoliseering. W i j staan dus voor het
feit, dat we bij onze woeste zoowel als bij veel onzer boschgronden hebben te maken met een gedegradeerde groeiplaats.
Moeten we nu dit feit bij den aanleg van een arboretum
buiten beschouwing laten, zooals mijn geachte collega wil,
de exoten aanplanten onder de omstandigheden, zöoals deze
toevallig ter plaatse aanwezig zijn en dan maar zien, welke des
niettegenstaande het meest voldoet ?
Maar de'ze omstandigheden wisselen plaatselijk sterk, niet
in verband met natuurlijke oorzaken, met bodem en klimaat, maar als gevolg van het willekeurig ingrijpen door den
mensch. W a a r 1, 2 of meer achtereenvolgende generaties
groveden werden geteeld, zijn'de groeiplaatsomstandigheden,
vooral wanneer daarbij de bodem telkens diep werd omgewerkt, met onderdelving van den zuren humus, hoewel zij
van huis uit gelijk waren, geheel anders en zijn zij veel ongunstiger geworden, dan waar b.v. indertijd een eikenhakhoutbosch werd aangelegd.
Door de exoten zoo maar aan te plaiiten, zonder rekening
te houden met den toevallig plaatselijk afwisselenden toestand
van de groeiplaats, zou men een volkomen onzuiver beeld
verkrijgen omtrent hun groei prestaties om te zwijgen over
hun invloed op de groeiplaats. Bovendien zou men aan deze
uitkomsten voor den practischen boschbouw niet veel hebben,
omdat het scheppen en instandhouden van een duurzaam
boschbedrijf toch immers vooronderstelt het zooveel mogelijk
weder tot haar natuurlijke productie terug bréngen van de
groeiplaats. Het is dan ook de taak van den boschbeheerder
— en dit heeft juist om de hierboven uiteengezette redenen
voor ons land zulk een groote beteekenis — om bij boschaanleg op woesten grond en bij de verjonging van bestaand
bosch de door anthropogenen invloed gedegradeerden bodem
door doelmatige bodemvoorbereiding en keuze van houtsoorten zooveel mogelijk te regenereeren.
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Aangezien de degradatie soms van ouden datum en vaak
ernstig is, ligt het voor de hand, dat de regradatie niet zoov
maar ineens kan gebeuren, hoewel men zich over het daarvoor
noodige tijdverloop, bij doelbewust ingrijpen, ook weer geen
overdreven denkbeeld moet vormen. Dit proces kan echter
meestal slechts geleidelijk plaats hebben. De nieuwe vegetatie
moet gewoonlijk aanvankelijk uit minder eischende soorten
bestaan, die te zijner tijd moeten plaats maken voor of moeten
worden vergezeld door meer eischende, tot ten slotte de soorten, welke deel uitmaken van de ter plaatse thuisbehoorende
eindvegetatie of van een elders voorkomende analoge vegetatie een plaats kunnen vinden.
Men maakt dus gebruik van z.g. pionierhoutsoorten als
hoedanig gewoonlijk de groveden wordt genomen, die in de
jeugd daarvoor goede eigenschappen bezit maar waaraan
dan reeds op jeugdigen leeftijd bodemverplegende houtsoorten moeten worden toegevoegd. Tegenwoordig gebruikt men
ook vaak de grijze els, Prunus serotina, e.d. bodemverplegende soorten, die dan met meer eischende, doch economisch
waardevolle houtsoorten worden gemengd. Het regeneratieproces wordt zoodoende aanzienlijk bekort. Ook worden
thans in ons land als pionierhoutsoort vaak de economisch
hoogwaardige Japansche en Europeesche lariks, en de
Douglasspar gebruikt.
Nu er meer klaarheid komt in de vraagstukken van den
regradatie van de groeiplaats en het dank zij de plantensociologie mogelijk is voor ieder terrein een bepaald doel vast te
stellen, naar de bereiking waarvan moet worden gestreefd en
in welks richting moet worden gewerkt, terwijl het tevens
mogelijk is door geregelde floristische opnamen de gang van
het regeneratie proces te controleeren, verkrijgt de boschbouw
in ons land gelukkig een beter fundament.
Dat op het gebied van groeiplaats-regeneratie in korten
tijd veel kan worden bereikt, toont de bebossching van het
Staatsboschbeheer in Drenthe, waarover ik schreef in het
Nederl. Boschbouwtijdschrift van 1937 en 1938.
Het degradatieverschijnsel van onze voor den boschbouw
bestemde gronden en de noodzakelijke regeneratie daarvan,
wil men tot een duurzaam bosch bedrijf komen, maken den
boschbouw in ons land zoo uiterst moeilijk. Er is en wordt
dan ook nog steeds ten aanzien van dit vraagstuk veel gezondigd en het is dan ook niet te verwonderen, dat men soms
de verzuchting hoort slaken, dat een en ander theoretisch we!
heel mooi is, doch kostbaar en dat men omtrent de resultaten
in twijfel verkeert. Het is daarom zoo gelukkig, dat men zich
in den boschbouw met deze fundamenteele vraagstukken
tegenwoordig meer bezighoudt en dat men daarbij meer stelselmatig en doelbewust te werk gaat.
In de zich gedurende de beide laatste decemiën krachtig
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ontwikkelende ^phytpsociologie heeft ^de.-boschbouwer^.éen
hulpwetenschap gekregen, die. voor de oplossing-yan» boyen-j
bedoelde vraagstukken onmisbaar is. Immers kan,^ZQoals reeds-,
gezegd, met' de 'hulp daarvan voor vrijweI elke'groeip 1 aatS;
worden : vastgesteld, ; welke.. ter plaatse deï^hatuurlijkey eindr;
vegetatie was. en in'welke mate en welke richting degradatie;
ervan plaats-had. D e vroegere, natüurlijke ,eindyëgetatiei;vorrar:
de bij de plaatsgehad hebbende degradatie het; uitgangspunt;]
zij'geeft echter tevens de richting aan, in. welke het<regeriérar/
tie, proces -..moet '^worden' - geleid alsmede het daarbij jnh'et,gun-]
stigste geval bereikbare einddoel.
n ^ rtr/j \o <üJfti3p9vbni9
Ten slotte is het mogelijk -rr ook hierop, werd* reeds ger;
wezen .—r-, om door herhaalde plantensociplogisch :te interpreteeren flpristische opnamen na te gaan" of en ,in- hoeverre der
ter; regeneratie aangewende middelen doel treffen; alsmede^irv
hoeverre of het hierbovenbedoelde /einddoel reeds is/bena-^
derd. ^-l^nd^n
••n,r:'> T ,bp'>nv3p3f?i nrjIriO'v noisoru r"3l
. .Men ziet het bosch .tegenwoordig algemeen niet meer alseen .verzameling van op zich. zelf; staande-? boomen, doch >a]s;
een uiterst gecompliceerde levensgemeenschap, waarin veler-;
lei 'factoren op elkaar inwerken, die elkaar; soms ondersteunen;
ofj tegenwerken. E l k onderdeel daarvan ; r zelfs; de--jneest> pn^
aanzienlijke ' yertegenwoprdigers ^ der} :bodemfauna:f en-^-floral
heeft in deze samenleving een onmisbare rol. te ye^uUenr ter^
wijl alle ter plaatse werkende krachteni resujteeren j n een,
wat aard: en samenstelling'betreft, bepaalde vegetatie-: Ook-- is^
men het ;er tegenwoprdig, over eens, dat de aardensamen.-l
stelling van de_ vegetatie (boomen, struiken,- kruiden. grassen
en: mossen) en d e geleidelijke ver an deringen r f die daarin-, op-,
treden, een /uiterst gevoelige indicator K yormén_ voor ^de^be-i
oordeeling van ;de ter plaatse' werkzame -factoren en^de,wij.-!
zigingen, die deze vaak. ondergaan. D e 'plantensociologie.
vormt ten slotte het hulpmiddel om de vegetatie op een internationaal gevolgde- wijze -stelselmatig-,-pp-^te:-. -nemen'/;de.'Uit-j
komsten daarvan op onderling vergelijkbare wijze vastteleg-^
gen en te waardeeren.TM.»*
,
.
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o
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7 D i t erkennende kan het antwoord op de^yraag ;/ hoe<; een
boschbouwarboretum moet worden- aangelegd« ^volgens , mijn,*
meening ! ..slechts, luiden-: het scheppen van planten gemeen-/
schappen, waarin bepaalde, economisch waardevolle'exotische:
houtsoorten de, hoofdrol spelen en web op zoodanige wijze',
dat daarbij de groeiplaats zooveel,mogelijk in de, richtingvans
haar natuurlijke eindbegrpeiing wordt geregenereerd. .rr-jgv
f Het geldt hier een. boschbouwkundig- vraagstuk; de keuze'
van de hoofdhputsoorten, de technische^uitvoering van den,
aanleg en daarna van de-opleiding van de jonge bosschen^
een en ander mede ten doel hebbende,,-de; regeneratie van de>
groeiplaats, zijn zuiver boschbpuwkundige ..problemen.Het.
spreekt dan ook y anzelf,;-dat een; en ; andei; bij^den" bpschbouw
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cn'i'riiet^'bij dé plaiïtérisóciölogie thuis behoort. Maar het
spreekt' échter ook vanzelf, dat dé hulp van dèn plantensociólöog' daarbij niet kan worden gemist. In de eerste plaatsT
Voor zooverre althans gegevens beschikbaar zijn — voor
de ; nauwk'éürigé vaststelling van de plantengemeenschappen,
waarvan de te teelen uithéemsché houtsoorten in hun vaderland deel uitmaken, alsmede mét welke in ons land voor]comërïdëT associaties zij als analoog kunnen worden beschouwd."* In "de tweede "plaats voor de vaststelling van dè.
plantengemeenschappen, welke van nature de eindvegetatie
vormden óp-de terreinen, die voor het arboretum zijn bestemd,:
alsmede de 'richting, waarin deze zijn gedegradeerd en het
stadium van de degradatie," waarin 'zij verkééren. Ten slotte,
in de derde plaats,' is de hulp van dé plantensociológen noodig om; geregeld^ flóristische opnamen • te doen in het »opgroeiend''bösch" én uit de Uitkomsten daarvan in phytosociölogischen zin conclusies te* trekken/
.
*
' '
- Op' grond van hét bovenstaande ben ik van meening, dat
bij detf aanleg vari; een boschbouw-arboretü m allereerst moét
worden'begonnen met het maken van één kaart van hét daarvoor bestemde terrein, waarop de tegenwoordige iiidèeling in
böschv boüw-,' én grasland wordt aangegeven. Middelerwijl
behoort één planténsociologische opname te worden gédaaii
ter vaststelling van den bodeftï toestand, de thans* aanwezige
vegetatie alsmede" de natuurlijke eindvegetatie, die öp elk
onderdeel van het terrein thuis behoort. Een en ander op éeh
kaart aan te géven.
-^ :
': '
^'Bij dé keuze van de hoofdhoutsóorten behoort de vermoedelijke "economische betéekenis ervan • voor onze omstandigheden! een» belangrijk punt van overweging te vormen. M e n
neme dit kriterium efchter vooral ruim,
'
. '
o:Vöorts ^móét^wórdéri getracht- hét milieu; waarin de aan
te-:planten houtsoörtéri in hun vaderland van nature voorkomen, zöö' goéd mógelijk plantënsóciölogisch vast te stellen."
' O p grond1 van de uitkomsten van- het plantérisociolögisch
onderzoek vanT het beschikbare terrein moet vervolgens een
plan worden gemaakt voor de voorbereiding van den bodem
waarbij vooral rekening wordt gehouden met de wenschelijkheid om de groeiplaatsen zoo spoedig mogelijk in de
richting van hun natuurlijke eindvegetatie te regenereeren.
Hierbij zal men echter allerlei moeilijkheden moeten zien te
overwinnen in verband met dé aanwezige boschbegroeiing,
die zooveel mogelijk moet worden gespaard.
D e te teelen hoofdhoutsoorten moeten, elk over een ruime
oppervlakte worden aangebracht, al naar de omstandigheden,
waarin zij in hun vaderland groeien, in onderlinge menging
en — dit is van zeer veel belang — gemengd met bodemverplegende hulphoutsoorten en struiken. Het Noord-Amerikaansche en Oost-Aziatische woud van de gematigde lucht-
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streek bevat zonder twijfel allerlei soorten van deze beide
laatste groepen, die als bodemverplegers in het West-Europeesche woud zeer goede diensten zullen kunnen bewijzen.
Ik denk bv. aan Prunus serotina, die zich hier oogenschijnlijk
volkomen thuis gevoelt en als bodemverplegend vulhout moeilijk te evenaren eigenschappen bezit.
. - . 1 " T 's'
Voor elke hoofdhoutsoort ware — zooals gezegd —• een
flinke oppervlakte te bestemmen, liefst in enkele Verspreid
gelegen stukken, die echter elk niet kleiner dan omstreeks
'
1 ha zouden moeten zijn. Het is niet mogelijk een bepaalde
gezamelijke oppervlakte voor elke houtsoort aan te geven.
Voor sommige zou 5 a 8 ha niet voldoende zijn, terwijl andere
v'
met een geringere oppervlakte zouden kunnen volstaan. Men ,
neme de oppervlakte echter vooral niet te klein !
. = . ' ' •
Stelselmatige onderzoekingen op het gebied van het herkomstvraagstuk, op dat der dunning, bemesting, grondbewerking, e.d. behooren in het arboretum niet thuis; Dit neemt
"
echter niet weg, dat het aanbeveling zal verdienen voor sommige soorten, waarvan men omtrent de meest geschikte- herkomst in twijfel verkeert, zaad van enkele herkomsteh naast
elkaar te gebruiken. Ook zal een enkele vergelijkende 4proef
op het gebied van de dunning zonder bezwaar kunnen plaatsv >
vinden. Zulke proeven mogen echter geenszins leiden t o t ^ C
vversnippering van het geheel in kleine opstandjes. •. '
AV^t.
Behalve dit streng boschbouwkundig gedeelte van" het
arboretum kunnen bovendien, mede ter aankleeding van het
terrein, eenige gedeelten een meer parkachtigen aanleg krijgen, waarop dan houtsoorten een plaats kunnen vinden, die
vooral wegens hun fraaiheid beteekenis hebben. Bovendien
zullen er terreingedeelten moeten worden gereserveerd vóór
botanische en dendrologische oogmerken. •.
Een boschbouw-arboretum, dat volgens de bovenstaande
beginselen wordt aangelegd en onderhouden zal in elk opzicht in overeenstemming zijn met den tegenwoordigen stand
van de, boschbouwwetenschap : het zal een unicum vormen,
waarop wij terecht trotsch zullen kunnen zijn !

