BESCHERMING T E G E N WINDSCHADE AAN
BOUWLAND DOOR SINGELS EN HOUTWALLEN ?
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Naar aanleiding van hetgeen Ir B l o k h u i s schrijft op
v pag, 388 van het September-nuiymer van dit tijdschrift meen
ik er goed aan te doen het onderstaande op te merken.
Boschbouwers zijn gauw geneigd het vooroordeel van
boeren tegen houtwallen en dergelijke als zeer overdreven
te beschouwen. Een schrikbeeld zooals de zandstormen uit
Amerika wordt graag aangehaald. Als er in Drenthe of
elders windschade blijkt aan het bouwland wordt uiteraard
graag het voorbeeld van windsingels in Denemarken en
Amerika aangegrepen, maar het is mijns inziens toch nog
wel de vraag of bij ernstig onderzoek zou blijken" dat er b.v.
in Denemarken en Zwitserland (om over Rusland en
Amerika te zwijgen) wel voldoende objectieve gegevens
beschikbaar zijn.
- .
Natuurlijk zullen er wel jaren zijn dat het nut van de
windsingels de schade overtreft, maar de vraag is juist of
gemiddeld over de jaren berekend in een land als het onze
windsingels meer nut ,dan schade doen, of omgekeerd.
Dikwijls wordt — te recht of ten onrechte — de opmer-<
kingsgave, en het gezonde oordeel van onze landbouwers
geroemd. Het feit daf die landbouwers eigenlijk unaniem-zelfs
in winderige bouwstreken met zandigen bodem tegenstanders
van houtgewas bij het bouwland zijn, heeft dan misschien
toch w!el iets meer te beteekenen dan alleen als demonstratie
hunner kortzichtigheid.'
Getroffen door de mededeeüng over windsingels in Denemarken in het nummer van November 1941 en Januari 1942
van het Tijdschrift der Ned. Heide Mij. ried ik een pachter
van een bouwboerderij vlak achter den oostelijken dijk va.n
de Lauwerzee aan, om na lezing van. die artikelen eens een
paar windsingels te 'probeeren en dan langs een slootkant
en een landweg om zoo min4* mogelijk terrein te verliezen.
Hoewel dit was op een gedeelte der boerderij waar eigenlijk geen voorjaarsbezaaiïng kan worden gebruikt, omdat
daarvoor het risico van het uitstuiven van zaad of jonge
plantjes met westelijke storm al te groot is, heb ik het zelfs
niet tot een proef kunnen brengen. De bezwaren van den
pachter waren :
<
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1. Moeilijkheid met liet schoon houden der sloten waar langs
geplant zou worden.
2. Last van onkruid onder de boomen.
3. Grondverlies vooral ook "Hoor wortels en schaduw.
4. Overlast van vogels. ,
'
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5. Slechter drogen van de "oogst bij ongunstig nat weer.
Déze pachter had wel degelijk jarenlange ervaring op
beperkte schaal door de aanwezigheid van een paar wegbeplantingen met els, eschdoorn en dergelijke als aaneengesloten struiken. De jaren dat die struiken gehakt waren
verminderde de ichade sub, 3, 4 en 5 onmiddellijk. Mijn
advies aan het Instituut dat het onderzoek in studie zal nemen
is om- vooral zulke windrijke streken met zandige bodem
als gedeelten der Wieringermeer in haar onderzoek te betrekken. Dat in Drente met de toch vrij veelvuldige beplantingen een duidelijk resultaat te boeken zou zijn lijkt niet
waarschijnlijk, maar in een gebied als de lichte gronden van
de Wieringermeer en b.v. de boomlooze boerderijen onmiddellijk ten zuiden van Zoutkamp zou ,het resultaat zeer
sprekend moeten zijn. Een werkelijke bouwboer wenscht
echter elk gewas op het geheele perceel zoo uniform mogelijk,
dus geen slechtere of betere kanten.
Voor het weiland ligt het vraagstuk geheel anders, maar
daar bestaat voor zandstormen en stuiven geen gevaar en
daar is het probleem niet urgent, en voor zwaardere of
veengronden geldt het zelfde.
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