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Bosgebieden worden dus veel zwaarder door de neerslag van luchtvervuiling belast dan niet-beboste gebieden. Het is wrang dat onze kwetsbare bosecosystemen
zo één van hun functies voor de mens, die van "luchtfilter", zelf moeten bekopen, Dat betekent bovendien een
bedreiging van die functie en van de kwaliteit van door
bosgebieden gevoed, tot voor kort juist relatief schoon
grondwater.
J. G. de Molenaar

In samenwerking met de werkgroep "Inhaltsstoffe im
Niederschlag" van de Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) is een literatuurstudie
gedaan naar de resultaten van bepalingen van de neerslagbelasting, die sinds de 60-er jaren in de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk
en Polen zijn verricht. Deze DVWK-uitgave geeft een
grondig en uitvoerig gedocumenteerd en, ondanks de
droge stof, toch goed leesbaar overzicht van de resultaten.

140 jaar Schovenhorst

Die resultaten betreffen de gehalten aan 21 anorganische stoffen (verzurende en eutrofiërende verbindingen,
zware metalen) en de zuurgraad van de neerslag. Er is
onderscheid gemaakt tussen neerslag in het open veld
en onder bos (kronendoorval, stamafvoer), waarbij dat
bos verder is gesplitst naar de belangrijkste boomsoorten. Een van de belangrijkste bevindingen is de bevestiging van eerdere waarnemingen dat de belasting van de
neerslag met verzurende negatieve ionen (chloride, fluoride, nitraat en sulfaat), maar ook wat betreft veel positieve ionen, onder bos wezenlijk hoger is dan in het open
veld. Dit betreft vooral bladhoudende boomsoorten, b.v.
grove den, fijnspar, maar ook bladverliezers waarbij een
groter deel van de neerslag als stamafvoer de bodem
bereikt, zoals beuk en Amerikaanse eik. In het open veld
speelt in hoofdzaak slechts de directe neerslag een rol.
Bij bos spelen bovendien een aantal daarvoor bijzondere processen, zoals afvangen van de neerslag, adsorptie van aerosolen en afvangen van stof, in complexe
wisselwerking met elkaar een rol die afhankelijk is van
standplaats- en opstandeigenschappen. Daardoor kunnen zelfs opstanden met dezelfde boomsoort onderling
grote verschillen vertonen.
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"Schovenhorst" een begrip in het Nederlands Bosbouwwereldje. Velen zullen de sfeer en de idealen van de
eigenaren van Schovenhorst aan den lijve hebben ondervonden door het bezoeken van de twee pineta, het
bosbouwkundig arboretum, het "Drie-Continentenbos"
en het landgoed zelf.
Schovenhorst vierde op 18 mei jl. op karakteristieke
wijze haar 140 jarig bestaan. De stichting organiseerde
toen een symposium om met een groep belangstellenden te discussiëren over haar toekomst.
Ter gelegenheid van het jubileum is een aardig geïllustreerde brochure geschreven, waarin nog eens uit de
doeken wordt gedaan hoe het 180 ha grote landgoed
aan de oostzijde van het Veluwse Putten is ontstaan. Wat
de eigenaren heeft bewogen om niet alleen het landgoed
te stichten maar ook waarom zij zich zo ingespannen
hebben om bosbouw in Nederland een plaats te geven.
Heidemij; het Staatsbosbeheer en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten hebben mede aan deze
pioniers hun ontstaan te danken. De brochure bevat
tevens een beschrijving van een wandeling op Schovenhorst. Studenten van de Landbouw Universiteit Wageningen hadden een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het geheel en handhaafden hiermee een
traditie van vele voorgangers, die op Schovenhorst een
bosbouwkundig onderwerp voor hun studie en opleiding
vonden.
In de eveneens verschenen "Kroniek van De Werkstee over de jaren 1978-1987" is een uitvoerige beschrijving te vinden van vele activiteiten, die in deze
jaren plaatsvonden en ook daaruit blijkt dat Schovenhorst springlevend is.

Toch is het Bestuur van de Stichting Schovenhorst niet
van plan op de lauweren van de voorgangers te rusten
maar wil ook een zinnige toekomst voor dit particuliere
landgoed veiligstellen. Een belangrijk en kostbaar onderdeel vormen de collecties van de diverse naaldboomsoorten en daarop waren de inleidingen en discussies van 18 mei gericht, Immers, is al niet voldoende
bekend welke naald boom soorten naast onze oude getrouwe groveden voor Nederland geschikt zijn? Is het
nodig collecties te hebben waar vrijwel alleen gegevens
over individuele bomen aan te ontlenen zijn? Hebben we
voor de bosontwikkeling niet veel meer aan kennis over
bomen in bosverband? Hoe krijgen we een betere struc-

tuur in onze bossen en hoe gaan we met mengingen
om? Allemaal vragen waar de studie van individuen, ook
al staan ze in groepen van 0.25 ha zoals in het DrieContinenten Bos bijeen, vrijwel geen antwoord op geeft.
Ook na een dag aanhoren van boeiende inleidingen
en discussies is natuurlijk het antwoord niet gevonden
maar de deelnemers gingen we! naar huis (met een
kleine "Gingo biloba") in de overtuiging dat Schovenhorst nog lange tijd een zinnige plaats in de Nederlandse
bosbouw heeft.
C. J. de Lange

Gelezen

Wildschade
In het aprilnummer van de "Österreichische Forstzeitung" is een verslag opgenomen van een onderzoek dat
het Oostenrijkse Bosbouwproefstation heeft gedaan
naar vreetschade in jonge beplantingen.
Gesimuleerd werd vreetschade in de zomer en in de
winter door het terugknippen van zij- en eindscheuten
van jonge fijnsparren. Deze behandeling vond 1 tot 6
keer plaats met een tussenperiode van 1 jaar. De intensiteit van de "schade" werd in zeven klassen uitgevoerd,
dwz. in verschillende mate terugknippen van de zijscheuten tot het terugknippen van de eindscheut en de
zijscheuten.
Na negen jaar meten vond men dat behalve de intensiteit
van de toegebrachte schade vooral de frequentie de
groei van de sparren negatief beïnvloedt. Het duidelijkst
was de schade die optreedt bij het 5 tot 6 keer herhaalde
terugknippen van de eindscheut en zijscheuten. Bij het
meest intensieve terugknippen van de zijscheuten gecombineerd met het terugknïppen van de eindscheut

traden hoogtegroeiverliezen op van 60%. De kleine
hoogte van deze planten en de bijna stagnerende diktegroei veroorzaakten naar schatting een periode van
tien jaar voordat de planten uit de gevarenzone zijn.
Een éénmalige schade binnen de eerste drie jaren
heeft op de ontwikkeling van de planten geen invloed.
Ook kon geen verschil tussen het toebrengen van
schade in de zomer en in de winter vastgesteld worden.
Naast het verminderen van de wilddichtheid biedt
vooral het beschermen van de eindscheut mogelijkheden om de schade te beperken. De proef heeft betrekking op de schade aan afzonderlijke boompjes. Vreetschade is echter één van de redenen voor het ontmengd
raken van natuurlijke en kunstmatige verjongingen. Tevens blijven deze verjongingen door vreetschade veel
langer in de gevarenzone.
Titel van het artikel: Auswirkungen von Triebrückschnitte
auf das Wachstum junger Fichtenpflanzen. Auteur: Dipl.
Ing. Günther Siegel, Forstliche Bundesversuchsanstalt
Schönbrunn, A-1131 Wien.
K. de Lange
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