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De teelt van de es
Waren vroeger slechts beperkte oppervlakten beschikbaar waar de bodemgesteldheid de aanplant
van loofbomen verantwoord deed zijn, sinds enige
tijd is hierin verandering gekomen. De toegenomen
behoefte aan bossen in de dichtbevolkte gebieden
van ons land heeft de mogelijkheid geopend terreinen te bebossen waarop de aanplant van loofbomen
zowel om esthetische als om oecologische redenen
voorde hand ligt. Een opleving van de belangstelling voor de teelt van deze boomsoorten is hiervan het gevolg.
Het verschijnen van een speciale studie over de es
betekent dan ook een welkome aanvullling van de
beschikbare kennis. Deze Belgische studie beziet
de teelt van de es vanuit de gezichtshoek van de
mogelijkheid van de economische produktie van
waardevol hout. In verband hiermede wordt eerst
een studie gemaakt van de verspreiding van de
soort en zijn oecologische eisen waarbij wordt nagegaan onder welke omstandigheden de groei optimaal is. Vervolgens worden de groei en ontwikkeling nader in beschouwing genomen, waarbij ook de
risico's van ziekten en beschadigingen aan de orde
komen. In het derde hoofdstuk worden de technologische eigenschappen van het hout besproken, terwijl in het vierde hoofdstuk uit het voorafgaande
materiaal de teeltkundige conclusies worden getrokken. Het vijfde hoofdstuk bevat een aantal houtmeetkundige gegevens, zoals massa-tabellen voor dikhout en werkhöut, vormfactoren, gegevens over het
diameterverval en over de schorsdikte op 1,30 m
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hoogte in verband met de omtrek. De literatuurlijst
omvat 81 titels.
Een groot deel van het basismateriaal voor deze
studie wordt gevormd door Belgische opstanden.
Deze komen in het algemeen voor op standplaatsen
die afwijken van de terreinen die in Nederland voor
beplanting met es in aanmerking komen. Toch kan
worden gesteld dat een belangrijk deel van de conclusies ook voor Nederlandse omstandigheden geldt
Met nadruk wordt erop gewezen dat de teelt alleen
op gronden waar goede tot uitstekende groei te verwachten is, aantrekkelijke resultaten belooft. Alleen
daar kan men hout produceren met de optimale
jaarring breedte ( ± 3 mm) en een regelmatige, foutvrije structuur. De beste essen groeien op rijke, goed
vochthoudende en tenminste 60 cm doorluchte
bodemprofielen. Daarnaast is een goede opstandsverzorging essentieel, wat inhoudt dat zeer regelmatig wordt gedund om de kronen van de toekomstbomen vrij te houden. Het dunningsinterva! moet
kort zijn (ca. vijf jaar), zodat men tijdig kan ingrijpen en een regelmatige groei van de bomen kan
bewerkstelligen. Daar de technologische kwaliteit
van het hout, gevormd na het 70e è 80e jaar, snel
afneemt, is een langere omloop zinloos. Als ideaal
bedrijfssysteem wordt het groepen-uitkapbos met
natuurlijke verjonging aanbevolen, een systeem dat
in de reeds bestaande Belgische bossen uiteraard
eerder toepasbaar is dan in onze nieuw aan te leggen
bebossingen.
Samenvattend kan gesteld worden dat deze studie,
hoewel de resultaten niet altijd onder Nederlandse
omstandigheden toepasbaar zullen zijn, vele waardevolle gegevens en aanbevelingen bevat
J. J. Westra.

