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Met de werkgroep voor bebossing en herbebossing van de Europese
Bosbouw Commissie werd op de zevende bijeenkomst in Engeland en
Schotland, van 27 mei tot 8 juni 1958 veel belangwekkends besproken en
bezocht met een zeer internationaal gezelschap, onder voorzitterschap
van dr. A. Y. Goor uit Israël. Tussen en na enige zittingen te Londen
en Edinburg werd een bezoek gebracht aan een tentoonstelling van
bosbouwmachines te Bramshill (Hampshire), zie kaartje punt 1 en werden meerdaagse excursies gemaakt naar talrijke objecten in de houtvesterijen van de „Forestry Commission", de Engelse Bosbouw Commissie voor Engeland en Schotland.
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in volgorde van de nummers ; 2 en 3 in Hampshire, 4 bij Scarborough
in Yorkshire, 5 in Lancashire, 6 en 7 in Cumberland, 8 in Roxburgh,
9 in Dumfries, 10 met
de bosbouwschool en het
arboretum aldaar en 11
in Argyll, 12 in Perthshire en, op de terugweg naar Edinburg, 13.
Tot besluit nog 14 en
15 in Suffolk.
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Gebied in Noord Engeland mee goede intregatie van landbouw en bosbouw.

De plaats van het bos bij rationeel grondgebruik.
Een der hoofdthema's van de besprekingen was : welke plaats bij een
verantwoord grondgebruik aan het bos dient te worden ingeruimd, in
aanmerking nemende de economische, sociale en andere waarden die
aan het bos verbonden zijn.
Vanzelfsprekend zal het antwoord op deze vraag voor ieder land
anders luiden. Immers geen twee landen hebben eenzelfde economische
en sociale structuur. En in ieder land heeft het grondgebruik, mede ten
nauwste samenhangend met de gesteldheid van de bodem, een eigen
ontwikkeling gehad. Hoe dit ook mag zijn, elk land — ook Nederland —
kent dit probleem in meer of mindere mate en er zijn landen waar het
zelfs een vraagstuk van de eerste orde is. Dit is het geval bijvoorbeeld
in Engeland*
Engeland heeft met 7% het laagste bospercentage van Europa bij
een import van 90% van het binnenlands houtgebruik. Op 2 / 5 van de
landsoppervlakte wordt een extensieve, door het rijk gesubsidieerde
schapenteelt uitgeoefend op 10 millioen ha marginale gronden, grotendeels gelegen in gebieden met een zeer geringe en afnemende bevolkingsdichtheid. Een niet te onderschatten gedeelte van deze door zogenaamde
„rough grazing" gebruikte marginale gronden (1,5—2 millioen ha ; 4
schapen per ha I) wordt geschikt geacht voor bebossing en dus voor
houtproductie, waaraan Engeland in verschillend opzicht grote behoefte
heeft.
De Engelse Bosbouw Commissie heeft nu getracht in de voor bebossing aangekochte uitgestrekte gebieden te komen tot een gezondere verhouding tussen landbouw en bosbouw in het gebruikte areaal. Deze politiek houdt in de sanering van de agrarische bedrijven, onder andere
door verbetering van de vruchtbaarder gronden en bebossing van de
hiervoor in aanmerking komende marginale gronden.
Door een dergelijke integratie, die ons tijdens de excursie in Engeland
en Schotland aan een aantal instructieve voorbeelden werd gedemonstreerd, zijn zeer goede resultaten voor beide takken van bodemgebruik
bereikt. In het Lake-District lagen in 1937 zeven noodlijdende schapenhouderijen, samen 1226 ha groot, binnen een bebossingsgebied van 3000
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ha. Deze 7 bedrijven werden gereduceerd tot 5 economisch gezonde
boerderijen, samen 279 ha, met intensieve beweiding. Voor de 12 bosarbeiders kon voldoende goede grond beschikbaar worden gesteld voor
eigen gebruik en de rest werd grotendeels bebost.
Van deze sanering profiteerden dus zowel de landbouw als de bosbouw. Bovendien werd aan de agrarische bevolking een betere economische basis gegeven, waardoor de neiging om het bedrijf op te geven
en weg te trekken werd tegengegaan, hetgeen voor de bosbouw met het
oog op het behoud van werkkrachten in dit schaarsbevolkte gebied van
groot belang is.
In verhouding tot de totaliteit is in Engeland wel nog slechts op bescheiden schaal een begin gemaakt met deze politiek van integratie, doch
het belangrijke is, dat er een begin is gemaakt en dat bewezen is, dat
het mogelijk is langs deze weg de spanning landbouw-bosbouw weg te
nemen. Dit kan dus beschouwd worden als een voorbeeld ten aanzien
van gronden met een marginaal karakter voor tal van landen, ook buiten
Europa en vooral voor de minder ontwikkelde gebieden. Het komt voor
dat een regering genoodzaakt wordt tussenbeide te komen om landbouwontginning, die zou gaan ten koste van bebossing, te verhinderen, bijvoorbeeld wegens erosiegevaar of om klimatologische redenen. Blijkens de
rapporten zijn er ook landen, zoals Spanje, Italië, Frankrijk en Oostenrijk, waar in sommige gevallen overheidsingrijpen wordt bepleit om bebossing te verbieden, ten einde versnippering van het landbouwareaal
tegen te gaan. Daarentegen ziet men in Israël, dat men bestaand agrarisch gebied gaat bebossen, ten einde de houtverwerkende industrie te
steunen en tot hoger rendement van de grond te komen.
Bij de discussies werd terecht de aandacht er op gevestigd, dat het
al of niet marginaal karakter van gronden niet absoluut, maar aan verandering onderhevig is, in verband met wijzigingen in de economische
structuur van een land. Ook is van belang het technisch peil van het
agrarisch grondgebruik. W i j zien dit ook in Nederland, nu ten gevolge
van ongunstige economische factoren de omvang van het „marginaal"
gebied groter wordt. Voor heel wat gronden kan men zich afvragen of
nog wel gesproken kan worden van „verantwoord grondgebruik".
Dat alleen het zichtbaar geldelijk rendement niet maatgevend mag
zijn bij de beoordeling, werd bij de besprekingen algemeen aanvaard.
Z o zal de betekenis van bossen in een bepaald gebied vaak een veelvoud kunnen zijn van het rechtstreekse economisch nut, door de recreatieve of klimatologische waarde van het bos. Algemeen was men dan
ook van mening, dat bij de „planning" in nieuwe cultuurgebieden zoals
bij inpolderingen, bij het bepalen van de bestemming der gronden voor
landbouw en bosbouw, met dergelijke niet in geld uit te drukken waarden
van het bos terdege rekening moet worden gehouden.
Voor het overige ligt het vraagstuk van het onjuist grondgebruik in
ons land wel heel anders dan in Engeland en zal de bosbouw bij de
oplossing ervan slechts een bescheiden rol kunnen spelen, niet het minst
door ons versnipperd grondbezit en de sociale kant van het probleem.
In elk geval zal de bosbouw in Nederland bij de integratie van het grondgebruik een des te betere positie kunnen innemen, naar mate men de
bosbouw een hoger rendement weet te geven, hetgeen zeker nog mogelijk is.
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In 1959 zal het vraagstuk van de integratie tussen landbouw en bosbouw verder aan de orde worden gesteld, in de eerste plaats op een
gemeenschappelijke zitting met de E.C.A., de Europese Landbouw Commissie te Konstantinopel.
De relatie tussen het bos en de industrie.
De belangrijke houtverwerkende industrieën hebben zich in Europa
veelal ontwikkeld zonder rekening te houden met de plaats van herkomst
van de grondstof : het hout. Mede ten gevolge van de goede verkeersmiddelen treft men bijvoorbeeld in Duitsland grote fabrieken aan ver
buiten de bosgebieden, die het hout leveren. Landen zoals Engeland,
België en Nederland, aangewezen op import van hout, hebben hun houtverwerkende industrieën voornamelijk dicht bij de havens of op voor
het verkeer gunstig gelegen plaatsen. Een uitzondering vormt Skandinavië dat wel een nauwe binding te zien geeft tussen het bos en de industrie. Vele fabrieken bezitten zelf ook uitgestrekte bossen en het komt
ook voor dat boseigenaren fabrieken kopen, ten einde verzekerd te zijn
van een goede afzet.
Niettemin bleek uit de verschillende rapporten, dat landen als Frankrijk, Italië, Spanje en Griekenland toch ook wel incidenteel de nauwe
binding van de industrie met het bos kennen en wel met die bossen die
speciaal voor de industriële grondstöfvoorziening zijn aangelegd. In
Italië spreekt dat ten aanzien van de populierenbeplantingen in de Povlakte en in Nederland ziet men dit op bescheiden wijze in Noordbrabant
met de lucifersfabrieken. In dit verband is het wel aardig te vermelden,
dat we in Londen ten gevolge van de busstaking een keer in de regen
uitkeken naar een taxi om naar de vergadering te gaan, toen een vriendelijke Engelse meneer ons een lift gaf in zijn auto en zelfs omreed om
ons aan ons adres af te zetten. In het gesprek bleek, dat hij papierfabrikant was in Noord Engeland en al zijn grondstof in het buitenland kocht,
doch dat hij er wel voor voelde om in het Lake District zelf een complex
bos te hebben. Helaas konden we hem hieraan niet helpen !
Tijdens de excursies van de werkgroep kwam het vraagstuk van de
afzet van het hout en vooral van de enorme hoeveelheden uit de eerste
dunningen van de uitgestrekte jonge bossen van fijnspar en sitka voortdurend ter sprake. De spaander- en vezelplaten industrie brengt hier
ook uitkomst. Als er maar zekerheid is over regelmatige en voldoende
aanvoer op lange termijn, ontstaan dergelijke industrieën in de nabijheid
van deze grote bosgebieden. In sommige houtvesterijen ging 90% van
het sitkahout dan ook als „chip-wood" weg. In ons land kennen we dit
vraagstuk van de afzet van het dunnere hout ook, vooral nu de papier^
fabrieken ons in de steek laten en er dus veel van het lichte sortiment
aan de markt komt. De spaander- en vezel fabrieken liggen in Nederland,
wat het transport betreft, ongunstig, wat ook prijsdrukkend werkt. Dit
laatste wordt vanzelf ook in de hand gewerkt doordat zoveel verschillende
eigenaren met kleinere partijen tegelijk op de markt komen.
In England kent men de coöperaties van boseigenaren, die ten aanzien
van de houtafzet uiteraard veel sterker staan dan de individuele boseigenaar. In Nederland heeft de coöperatieve gedachte in de land- en
tuinbouw krachtig wortel geschoten. In de bosbouw merkwaardigerwijze
niet. Misschien dat uit de houtmagazijnen van de Ned. Heidemaatschap-
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Bebossingsgebied in Zuid Schotland, waar schaarste aan arbeidskrachten
stichting van dorpen nodig maakt.

pij, althans op het gebied van de houtafzet, iets dergelijks kan groeien
Wellicht dat de omstandigheden de boseigenaren in Nederland ook
zullen nopen de stichting van bos-coöperaties te overwegen. Is de coöperatie sterk, dan kan dit leiden tot versteviging van de positie van de
houtproducenten ten opzichte van de industrie bij de afzet van het overvloedige dunningsmateriaal van geringe afmetingen. Maar het kan ook
stimulerend werken op de verdere ontwikkeling van de houtverwerkende
industrieën, doordat een eventuele contractering — in de landbouw verticale integratie genoemd — zoveel gemakkelijker wordt.
In dit opzicht geeft het buitenland ons nuttige voorbeelden.
Het bos en de bevolking.
In vele landen trekt de agrarische bevolking weg naar de steden, vooral
in de bergachtige streken. Beter loon, gemakkelijker werk, meer vrije
tijd, het zijn de bekende redenen die de trek naar de steden, die in sommige landen blijkens de rapporten onrustbarende afmetingen aanneemt,
in de hand werken. Deze bevolking van het platteland betekent voor de
bosbouw vermindering van beschikbare arbeidskracht en de bosbouw
kan tegen dit verschijnsel slechts een dam opwerpen, onder andere door
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mechanisering van de arbeid met hoger lonen, rationalisatie van het
werk, training van de arbeiders en overschakeling van seizoenarbeid naar
werkgelegenheid gedurende het gehele jaar.
Om in de bergen een totale ontvolking te voorkomen blijkt vaak bosbouw alleen niet voldoende, maar zal men, naast veebeweiding, houtverwerkende industrieën in het leven moeten roepen.
Uit het voorgaande is wel duidelijk geworden hoe de Bosbouw Commissie in Engeland dit vraagstuk heeft aangepakt. W a a r gebrek aan
arbeidskrachten is, heeft men niet alleen van elders mensen aangetrokken en in de bestaande dorpen een groot aantal huizen voor hen gebouwd, maar men heeft zelfs nieuwe dorpen van bosarbeiders gesticht,
met keurige, moderne woningen met daarbij enig land voor eigen behoefte. In Zuid-Schotland hadden we gelegenheid zo'n dorp van bos arbeiders te bezichtigen en kregen we de gebruikelijke ,,tea" in het gemeenschapshuis van dit dorpje Ae.
In ons land is het arbeidsvraagstuk in de bosbouw niet zo nijpend,
maar er zijn verschillende voorbeelden te geven, waaruit blijkt dat de
bosbouw de zuiging van de industrie het hoofd kan bieden, mits de arbeidsvoorwaarden op moderne leest zijn geschoeid.
Bosaanleg en herbebossing.
De rapporten over 1957 van de verschillende landen geven statistisch
geen grote verschillen te zien met voorafgaande jaren. De nadruk valt
meest op de restauratie van bestaand bos, niet altijd duidelijk te onderscheiden van herbebossing. In de Europese landen werd rond 300.000 ha
bebost, terwijl gerestaureerd of herbebost werd ongeveer 250.000 ha.
De oppervlakte, buiten het bos beplant, zou 38,000 ha groot zijn.
De rapporten bevatten ook kostprijs-gegevens per ha over allerlei
onderdelen in de bosbouw. O p zich zelf zeer interessant, bleek toch wel
dat ze in de vorm waarin ze nu werden verstrekt, nog slechts van betrekkelijke waarde waren, mede gezien de zeer uiteenlopende omstandigheden in de verschillende landen.
De bospolitiek in Engeland.
De Bosbouw Commissie heeft in 1947 een 50-jarenplan opgesteld dat
beoogt Engeland omstreeks het jaar 2000 twee millioen ha bos te geven,
dat in goede vorm van exploitatie is. Hiermede zal 1/3 deel van de houtbehoefte van Engeland zijn gedekt — nu nog maar 10% — en een
strategische houtreserve van enige jaren zijn verzekerd. Men neemt
aan dat de Staatsbossen dan een oppervlakte zullen Hebben van
1.200.000 ha — thans 450.000 ha —, dat is 60% van het totale bosareaal. Van 1919 tot 1957 heeft de Staat reeds 400.000 ha bos aangelegd, terwijl gemiddeld 24.000 ha per jaar werd bebost.
Veiling van hout is slechts geoorloofd na bekomen kapvergunning.
Sedert 1951 kent men in Engeland ook de herplantplicht. De Minister
van Landbouw heeft echter aangekondigd, dat het systeem der kapvergunningen zal worden vereenvoudigd, maar dat de herplantplicht blijft
gehandhaafd. Het particuliere bosbezit — 1 millioen ha —- verkeert voor
de helft in zodanige toestand, dat het waardeloos is voor de houtproductie. Vandaar dat de Staat tracht door financiële steun hierin verbetering te brengen. Men onderscheidt daarbij in hoofdzaak :

307
1. Bossen die gesteld zijn onder ,,dedication", wat wil zeggen, dat
de eigenaar zich bij overeenkomst met de Staat heeft verplicht, volgens
een op de houtproductie afgestemd bedrijfsplan, te werken met geschoold
personeel; de eigenaar heeft dan recht op subsidie bij bebossing en herbebossching en bovendien op een bijdrage in de onderhoudskosten gedurende een aantal jaren.
2. Eigenaren die alleen over een goedgekeurd plan van behandeling
— „approved woodland scheme" -—• beschikken, krijgen alleen subsidie
in de kosten van aanleg.
3. Kleine bosbezitters zonder bedrijfsplan kunnen een subsidie ontvangen bij bosaanleg, als de bebossing is geslaagd; zij zijn verplicht
de beplanting ten minste 5 jaar in goede staat van onderhoud te houden.
4. Ten minste 1 maal per jaar controleert de Staatshoutvester de onder
1 en 2 genoemde bedrijven, die nu reeds 240.000 ha omvatten,
In het Huis van afgevaardigden heeft de Minister van Landbouw een
wijziging van de subsidie-regeling aangekondigd, die behalve een verhoging, ook een gunstiger regeling inhoudt voor de kleinere bosbedrijven.
Voorts verdient vermelding, dat de Regering de vorming van coöperaties
sterk aanmoedigt. Deze coöperaties, gevormd door kleine bosbezitters,
berusten op commerciële basis ; ze zijn gericht op gezamenlijke inkoop
van plantsoen, verkoop van hout en uitvoering van werkzaamheden.
Bosaanleg.
Het is begrijpelijk, dat bij een tempo van bebossing van 24.000 ha per
jaar, in gebieden waar arbeidskrachten schaars zijn, men, zowel ten aanzien van de grondbewerking als van de wijze van beplanting, heeft
gezocht naar vereenvoudiging, mede met het oog op de verdere behandeling. Vele moeilijkheden werden uiteraard bij de uitvoering van dit
omvangrijke programma onder zo verschillende, deels extreme omstandigheden ondervonden. Vandaar dat men op grote schaal proefvelden
heeft aangelegd, onder andere in het heidegebied van Yorkshire. Daar
bezocht de Werkgroep een deel van die proefvelden, die 200 ha beslaan.
Onderwerpen van onderzoek waren : grondbewerking, bemesting, houtsoortenkeuze, menging en plantafstand. Bij deze proeven waren voornamelijk de groveden, de sitka en de Japanse lariks betrokken. Vermelding verdient, dat de Bosbouw Commissie, voorzover gemengd wordt
geplant, de voorkeur geeft aan een 3-rijen menging — bijvoorbeeld 3
rijen sitka met 3 rijen lariks — waarbij uiteindelijk op een zuivere opstand
van sitka wordt gewerkt. Bij de aanleg van nieuw bos wordt voornamelijk naaldhout gebruikt. De hoofdhoutsoorten zijn fijnspar en sitka en
Pinus contorta op de veenachtige gronden in de Westelijke regionen,
met een regenval van 1270 tot 2540 mm ; groveden en Oostenrijkse- en
vooral ook Corsicaanse den op de zandige, lichtere gronden in het oosten
van Engeland, waar de regenval 650 tot 1250 mm bedraagt, terwijl Japanse lariks op de betere gronden wordt gebruikt.
Herbebossing.
De Bosbouw Commissie heeft na de oorlog veel particulier bos, dat
in de oorlog werd kaalgekapt, t in eigendom verworven. In zuid- en midden
Engeland zijn dit meest betere gronden, thans met waardeloze opslag
van loofhout, zoals berk en hazelaar. In het Alton Forest en het Michel-
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dever Forest bezichtigden wij de herbebossing die plaats vond onder
scherm van berk en hazelaar in een rijenmenging van 3 rijen beuk met
3 rijen naaldhout; Thuja, douglas en lariks. De bedoeling is, dat de
naaldhoutsoorten de waardevolle vooropbrengsten zullen geven en dat
uiteindelijk een zuiver beukenbos zal ontstaan.
Over de voor- en nadelen van deze „Böhmische Mischung", die, zoals
hierboven werd uiteengezet, in Engeland ook bij de bosontginning veel
wordt toegepast — ook in ons land vindt men hiervan voorbeelden —
werd uitvoerig gediscussieerd. Door sommigen werd betwijfeld of de
beuk op deze rijke gronden wel aan het naaldhout gelegenheid zou geven
zich zó te ontwikkelen als men zich voorstelde.
Opvallend was de geringe aandacht die aan de eik werd gegeven,
vooral ten gevolge van de afnemende vraag naar eikehout.
Mechanisatie van de bosarbeid.
Bezocht werd de tentoonstelling van bosbouwmachines te Bramshill
(Blackbushe Aerodrome), Volstaan kan worden met te vermelden, dat
er 2 verplaatsbare schilmachines waren, die wij later ook in de praktijk
in de Staatsbossen in bedrijf hebben gezien. Het waren de ,,Cundey
Debarker", die in gebruik was in .het Thornthwaite Forest en in het
Newcastleton Forest, in combinatie met een cirkelzaag, dus gebruikt
ter plaatse van de vellingen langs de weg en daarnaast de „Kingslaw
Debarker", op de grote centrale stapelplaats in Brandon in het Thetford
Chase Forest Het hout werd goed gesorteerd gestapeld en de machine
verplaatste zich langs de stapels. Beide soort schilmachines voldeden
volgens de inlichtingen goed.
Voorts verdient aandacht de „Molseley Super Swipe rotary cutter",
die mogelijk nuttig dienst kan doen voor het maaien van die heidevelden,
die moeilijk kunnen worden afgebrand ten behoeve van de periodieke
verjonging van de heide. In de machine, die door een tractor wordt getrokken, bevinden zich horizontaal roterende kettingen, die de heide
met opslag afmaaien.
Opleiding technisch personeel.
De Bosbouw Commissie bezit 4 bosbouwscholen voor middelbaar personeel : 1 in Engeland, 1 in Wales en 2 in Schotland. Een er van :
de „Forester Training School" in Benmore werd door ons bezocht. De
school is gevestigd in Benmore House, eertijds het landhuis behorende
bij Benmore Estate, dat met een groot gedeelte van het landgoed door
de eigenaar de heer Younger, aan de Staat ten geschenke was gegeven,
ten behoeve van de opleiding van boswachters. Het fraaie huis is omgeven door een prachtig park, dat wordt beheerd door de Younger
Stichting en de ,,Royal Botanical Garden" te Edinburg. In dit park
bevindt zich een Arboretum met voornamelijk exoten uit N . W . Amerika
van uitzonderlijke afmetingen. Onder de ongeveer 85 jaar oude bomen
bevond zich een Douglas van 47, 2 m hoogte en 14,38 m 3 inhoud, een
Abies nobilis van 36 m hoogte en 10.26 m 3 inhoud en een sitka spar van
40,5 m hoogte en 17,15 m 3 inhoud.
De Bosbouwschool levert 20—30 leerlingen per jaar af. Het is een
2-jarige cursus, die gratis is, terwijl de leerlingen, behalve inwoning,
ook kosteloos gebruik mogen maken van leermiddelen en een toelage
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ontvangen. De eisen van deelname aan het vergelijkend toelatingsexamen
zijn ; 2 jaar bosbouwpraktijk, een G.C.E. diploma — „General Certificate of Education" — met verplichte vakken wiskunde en Engels of
anders moet men geslaagd zijn voor een gelijkwaardig voorbereidend
examen op de bosbouwschool en tenslotte dient men te zijn goedgekeurd
door een toetsingscommissie ten aanzien van de geschiktheid voor het
beroep.
Er wordt dus streng geselecteerd, zodat er voldoende waarborgen zijn
dat alle kosten aan de opleiding besteed tot hun recht komen. De leerlingen kunnen naar willekeur op elk der vier scholen worden geplaatst
en indien nodig worden verplicht tot het volgen van avondcursussen in
een bepaald vak aan een plaatselijke onderwijsinstelling. Er wordt sterk
de nadruk gelegd op het praktische onderricht, dat ongeveer 60% van
de tijd inneemt.
Onkruidbest rijding in kwekerijen.
In de 8 ha grote kwekerij te Roudham Beat in het Thetford Chas"
Forest', waar meest Pinus-soorten worden gekweekt, was het wieden
van het onkruid op de verspeenbedden volledig gemechaniseerd door
gebruik van een zelfvoortbewegende „Inter-row Cultivator". Het verspenen gebeurde — evenals op een enkele plaats in ons land — met de
bekende „Holland" verspeenmachine.
Op de Pinus-zaaibedden werd chemische onkruidbestrijding toegepast
in 3 phasen : vóór het zaaien met een Shell-preparaat; kort vóór het
opkomen van het zaad en bij droog weer met „T.V.O." — „Tractor
vaporising oil". Dit is de zogenaamde „pre-emergence"-behandeling. En
na het opkomen van de dennen met White spirits, zoals Shell W , doch
niet bij al te droog weer.
Behoud van Natuurschoon.
De bebossing van de uitgestrekte Highlands heeft niet altijd waardering gevonden van de zijde van de natuurbescherming. Velen zagen
ongaarne dat het vertrouwde beeld van de kale bergen met grazende
schapen, door Engelse dichters zo vaak bezongen, verloren ging. Daarbij kwam, dat men bij het plan van bebossing, in het begin helemaal
geen rekening hield met landschappelijke eisen. Men volgde bij de bebossingscomplexen eenvoudig de grenzen van de eigendom, waardoor
op de berghelllingen de meest vreemde lappendekens ontstonden.
Tegenwoordig houdt men hiermede veel meer rekening en in het LakeDistrict is er thans een plan van bebossing opgesteld in overleg met de
natuurbescherming, waarbij bepaalde gebieden in het centrale deel onbebost zuilen blijven. Intussen, naarmate de bossen groter worden, gaat het
publiek ze steeds meer waarderen uit recreatie-oogpunt, een verschijnsel
dat men ook bij ons heeft kunnen waarnemen. De 8 „National Forest
Parks", in beheer bij de Bosbouw Commissie, 200.000 ha beslaande, zijn
prachtig en zeer gezocht als recreatie-gebied, waarvoor speciale voorzieningen zijn getroffen.
Onze excursie voerde ons in Schotland door het Queen Elizabeth
Forest Park ter grootte van bijna 17.000 ha, een gebied van uitzonderlijke schoonheid met alle mogelijkheden van recreatie in de bergen en
op de meren. Hiervan is een oppervlakte van rond 5200 ha bebost. Hier

310
broedt de „Golden eagle". W i j waren zo fortuinlijk 2 exemplaren van
deze hier steenarenden genoemde vogels op grote hoogte in de lucht te
zien cirkelen.
Enkele plagen en ziekten, in het bijzonder Fomes

annosus.

Eekhoornbeschadiging. In het Thetford Chase Forest was een 30jarige grovedennen opstand zodanig door de grijze eekhoorn aangetast
dat velling van het bos nodig was.
Corsicaanse dennen. Het afsterven van Corsicaanse dennen, op de wijze
zoals dat ook in Nederland op verschillende plaatsen wordt waargenomen, troffen we aan in Allerston Forest. In Nederland zijn hierbij verschillende Crumenula-soorten betrokken. Men acht lage watertemperaturen de aanleidende oorzaak van een van deze zwammen. In dit geval
kon men echter niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak was. Wel is
men van oordeel, dat de aanplant van Corsicaans dennenbos in gebieden
met hoge regenval en hoog in de bergen, het optreden van top- en taksterven in de hand werkt.
Elders troffen we sterfte aan in Corsicaanse dennen die men toeschreef aan een te hoog kalkgehalte van de grond, gepaard aan een
gemis aan magnesium.
Fomes annosus. Gedurende de excursie naar het Thetford Chase
Forest werd bijzondere aandacht geschonken aan de schade veroorzaakt
door Fomes annosus en aan de maatregelen ter bestrijding van deze
aantasting. De uitgestrekte ontginnings-houtvesterijen in ,,East-Anglia"
en met name het Thetford Chase Forest, dat rond 20.000 ha omvat, en
grotendeels bestaat uit een eerste generatie Pinus bos, heeft ernstig te
lijden van Fomes annosus.
Uitgebreide onderzoekingen, voornamelijk door dr. Rishbeth van de
Universiteit van Cam'bridge, hebben sterk bijgedragen tot meer kennis
over deze zwamaantasting en over de manier waarop 'bestrijding mogelijk is. Aangetoond is, dat de zwam, via de wortels van gevelde bomen,
de wortels van gezonde bomen aantast. Er treedt dan het bekende wortelrot op, met als gevolg het geleidelijk pleksgewijze afsterven van jonge
coniferen, vooral Pinus, maar ook het „hart-rot" of „ ! butt-rot" in andere
coniferen, zoals fijn spar, waarbij de boom dus niet doodgaat, maar in
het ondereind rotting optreedt en dus dit deel waardeloos maakt, kan
een gevolg van Fomes annosus zijn.
Indien de omstandigheden voor de zwam gunstig zijn, doch hierover
weet men nog lang niet alles, kan de schade enorm zijn. De sterk basische gronden in het Thetford Chase Forest zijn blijkbaar zeer gunstig
voor de ontwikkeling van de zwam, want de jaarlijkse schade werd geschat op gemiddeld f 25 per ha ; zelfs het loofhout, waaronder inlandse
eik, werd plaatselijk tot afsterven gebracht. In Zweden treedt het „hartrot" in dè fijnspar zo sterk op, dat het waardeverlies op 20—30% wordt
geschat. Duitse gegevens spreken over een verlies van 10—15% van
de houtopbrengst door Fomes. Fomes annosus is ook in Nederland geen
onbekende. Plaatselijk werd grote schade veroorzaakt door afsterven van
jonge dennencultures. In douglas en lariksbeplantingen is „hart-rot"
reeds een bekend verschijnsel.
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De onderzoekingen naar het optreden van Fomes annosus en de wijze
van 'bestrijding zijn nog in genen dele afgesloten. Zoals werd gezegd,
is het met zekerheid bekend, dat de zwam zich in de grond via de
wortels van gevelde bomen verspreidt en zo ook gezonde boomwortels
infecteert. W i l men een gezond bos in een nog niet geïnfecteerd complex dus vrijwaren van infectie, dan moet men voorkomen dat de sporen
de bij dunning ontstane verse stompen binnendringen. Dit kan men
blijkens de ervaringen doen door de zaagvlakte van de stompen onmiddellijk na de velling flink in te smeren met creosoot of —• zoals men de
laatste tijd ook wel doet — met polyber-chloraat, een chemisch middel,
dat ook de stomp tot afsterven brengt.
In de Staatshoutvesterijen in „East-Anglia" is stompbehandeling bij
dunning en velling voorschrift en de bosarbeider is, behalve met zaag en
bijl, ook uitgerust met een pot met creosoot + kwast. De kosten van deze
bestrijdingsmethode bedroegen f 12.50 per ha per dunning.
De bestudering van de ontwikkeling van de Fomes-aantasting in Thetford Ghase Forest wees uit, dat de infectie van de jonge Pinus-cultures
afkomstig was van de singels met oude exemplaren van groveden die,
toen het gebied nog onbebost was, aangelegd waren ten behoeve van
de jacht.
In Nederland heeft Fomes-aantasting in het algemeen nog niet die
omvang aangenomen, als hierboven werd geschetst. Vooral op oud bouwland of op basische gronden is de kans op schade door Fomes groot. In
1954 heeft de 24e sectie van de I.U.F.R.O. — de internationale organisatie
van bosbouwproefstations— een speciale conferentie in ons land gehouden, gewijd aan Fomes annosus en verschillende objecten met sterke
aantasting bezocht onder leiding van de directeur van het Bosbouwproefstation in Wageningen. Aan dit instituut wordt dan ook bijzondere aandacht aan Fomes besteed.
Het Fomes vraagstuk is, gezien de grote oppervlakte bossen van de
eerste generatie in ons land op voormalige heidegrond — dus waarschijnlijk nog niet of weinig besmet — ook voor Nederland van voldoende
betekenis om hieraan veel aandacht te schenken. Er zou bijvoorbeeld
kunnen worden overwogen over het geihele land een onderzoek in te
stellen naar het voorkomen van Fomes annosus. Boseigenaren in de
omgeving van besmettingshaarden zouden dan, ter vrijwaring van infectie
van hun gezonde bossen, kunnen worden opgewekt stompbehandeling
toe te passen bij dunning en velling. O p den duur zou dit dan wellicht
kunnen leiden tot algehele toepassing.

