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BOEKBESPREKING
Bomen, beesten en
buitens
Titel: Bomen, beesten en buitens
Auteur: Marion de Boo
Uitgegeven Staatsbosbeheer
Te bestellen bij Staatsbosbeheer te Driebergen
Onlangs belandde ik tijdens een weekend in Westerwolde (Oost-Groningen) in het bezoekerscentrum Noordmee, bij Sellingen. De ontvangst was
prettig en het gesprek over het werk van het
Staatsbosbeheer in Groningen en Drenthe informatief. Daarbij werd ik geattendeerd op het boek 'Van
Rottum tot Reest'. In dit mooi uitgevoerde, rijk
geïllustreerde werk staat veel wetenswaardigs over
heden en verleden van de terreinen die Staatsbosbeheer beheert. Duidelijk geschreven door mensen
die goed op de hoogte zijn van hun onderwerp en
erover weten te schrijven. Er werd bij verteld dat dit
een van een serie boeken was over de verschillende regio's van het Staatsbosbeheer, gepubliceerd
naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van
de dienst.
Dit maakte nieuwsgierig naar de andere delen, wat
leidde tot een bezoek aan het hoofdkantoor in
Driebergen-Zeist. Daar kon ik een paar exemplaren
inzien. Nog niet alle zijn uitgekomen. De eerste indruk van de boeken over Flevoland en Zuidwest
Nederland was even gunstig a!s die van 'Van Rottum tot Reest'. Ook het boek over Gelderland:
'Bomen, Beesten en Buitens' zag er goed uit. Wel
viel op dat er weinig afbeeldingen van bos, maar
veel van dieren in voorkwamen. De tekst, geschreven door Marion de Boo, leidt echter tot opgetrokken wenkbrauwen. Je kunt bijna geen bladzijde opslaan of je stuit op onjuistheden, onzin of lang
achterhaalde verhalen. Ook ontbreken verschillende zaken, o.a. over bosbouwkundig pionierswerk.
De indruk wordt gewekt dat de auteur zich voor het
bos totaal niet interesseert en zich vooral richt op
het belang van het kappen van bos om er weer heide van te maken, om het te begrazen met een menigte planteneters of poelen te maken voor kikkers
en salamanders. Dit alles geeft zoveel meer dierenleven! De veronderstelde interessen van de "recreant" in wandel-, fiets- en ruiterpaden worden uiteraard niet vergeten.
Voorbeelden van onjuistheden: Op pagina 97 staat:

"...werd vanaf 1850 bos op woeste gronden aangeplant. Aanvankelijk wist niemand welke boomsoorten daarvoor geschikt zouden zijn. Uit experimenten
op het landgoed Schovenhorst bij Putten kwam de
grove den als een geschikte pionier naar voren". Nu
zou de auteur toch moeten weten dat al vóór 1850
bebost werd met grove den en dat de experimenten
op Schovenhorst er juist op gericht waren om meer
geschikte, meer productieve soorten te vinden.
Op pagina 99 over omvorming van eikenhakhout tot
grove-dennenbos: "Hiervoor werden alle zijtakken
op de eikenstobbe gekapt op een spaartelg per
stobbe na. Rondom de eiken werd grove den geplant of gezaaid. De bosbouwers waren van plan
om op den duur eerst het volgroeide eikenhout te
kappen. Daarna zou een monocultuur van grove
dennen overblijven, die later ook weer geld zouden
opbrengen." Hoe komt het dat ik, in dertig jaar werken in de bosbouw, nooit van dit vernuftige systeem
heb gehoord? Wel van volledig afzetten van het
hakhout en doorplanten met grove den. En welke
bosbouwer heeft ooit verwacht dat die spaartelgen
tussen de dennen eerder kaprijp zouden zijn dan de
grove den? Laten we het nu maar niet hebben over
de stompzinnige "Herkenning van naaldbomen:
Den: duo, Larix: legio, Spar: solo." op pagina 101.
Op pagina 132/133 staat een tekstdeel over het
Speulder- en Sprielderbos: "Van malebos naar dennenbos". Afgezien van de wat ruime opvatting dat
alle naaldbos "dennenbos" is, ontbreekt hier elke
aanduiding dat al vóór de aankoop door het
Staatsbosbeheer weloverwogen aanplant van
naaldbomen voorkwam. De interessante experimenten van de N.V. Speulder- en Sprielderbos worden niet genoemd hoewel ze nog steeds van belang zijn. Houtvester G. Sissingh vertelde, staand
voor de indrukwekkende douglasopstand van het
Van Welsumsbrandje, graag over deze "mislukte
cultuur". In de tijd van de N.V. (omstreeks 1910)
heeft men, op initiatief van het bestuurslid notaris
Neep, openingen in het boombos (vaak: brandvlakten) ingeplant met het doel loofbos terug te krijgen,
maar naaldbomen zijn bijgemengd om uit dunningen vooropbrengsten te krijgen. Er werden eiken,
Amerikaanse eiken en beuken geplant, met daartussen in ruim verband grove den, Larix, Sitkaspar
en Douglas. Door de snellere groei van de naaldbomen echter werden eerst de loofbomen onder de
voet gelopen; daarna werden achtereenvolgens de
grove den, de Larix en de Sitkaspar verdrongen en
bleef de Douglas over. Hier en daar is nog een enkele Larix of Sitka te vinden.
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Natuurlijk wordt over het 'boombos' het oude en
achterhaalde verhaal opgedist van het telkens wegkappen van de meest rechte bomen, waardoor de
kromme, "dansende" bomen overbleven. Het is de
schrijfster (uiteraard) niet bekend dat uit jaarringmetingen (o.a. door Jaap Kolleman) is gebleken dat
de nu aanwezige bomen slechts zo'n 120 a 150 jaar
oud zijn en heel behoorlijk groeien. Afgekapte stobben van die veronderstelde rechte bomen zijn er
niet, wel stobben van bomen die niet al te lang geleden door verdrukking zijn afgestorven (vooral eiken). Aan de voet van de bestaande bomen is vrij
vaak goed te zien dat de stam is opgegroeid uit de
stobbe van een eerder gevelde boom. Die stobben
stonden al vanouds ver uit elkaar, wat verklaart dat
de opgroeiende scheuten in hun jonge jaren vrijelijk
knoestig, krom en scheef konden groeien.
Op pagina 132 wordt over het Solse Gat meegedeeld: "De naam Solse Gat is van Germaanse herkomst, de plek is vernoemd naar de zonnegod Sol".
Helaas, de zonnegod Sol is laat-Romeins en niet
Germaans. Verder wordt verteld dat het Solse Gat
"vermoedelijk een gletsjerkom (is), ontstaan doordat
een draaikolk van gesmolten gletsjerwater zich hier
in de bodem heeft geboord." Zou Marion de Boo
niet weten dat sinds de aanwezigheid van die gletsjer een paar honderdduizend jaar zijn verlopen met
een warm Eem-interglaciaal en een lang, koud
Weichselglaciaal? Vooral die laatste periode heeft
het relief sterk vervlakt en daarbij zou dat kolkgat
niet opgevuld zijn?
Aan de illustraties van het boek is veel zorg besteed: het zijn ongetwijfeld mooie foto's. Minder positief kan men zijn over de keuze van de afgedrukte
delen van de topografische kaarten. Deze corres-
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ponderen ronduit slecht met de besproken objecten, waarvan sommige op geen enkele kaart voorkomen. Het gebied ten Zuiden en Oosten van
Nijmegen, waarin de Duivelsberg en de boswachterij Groesbeek liggen, ontbreekt. De bespreking van
de Duivelsberg, ongetwijfeld een interessant gebied, omvat 4,5 bladzijde, waarvan 2,5 gewijd aan
"Ontstaan van het landschap", "Mensen op de
Duivelsberg" en "Beekherstel". Belangwekkende
onderwerpen, maar zonder goede kaart valt uit het
besprokene niet wijs te worden. De boswachterij
Groesbeek moet het met 1,5 bladzijde doen (pagina's 241/242). Over de voorgeschiedenis van de
boswachterij vind je hier praktisch niets. Er schijnt
een "landgoed Wolfsberg" te zijn (geweest), maar
het is niet duidelijk wat dat met de boswachterij te
maken heeft. Bij de Mulderskop vind "je de nachtzwaluw": dit is natuurlijk wel aardig, maar waar ligt
die Mulderskop en wat voor terreintype vind je
daar? Anders dan op de Veluwe lopen hier geen
grote aantallen "edelherten rond...". Het lijkt erop of
de schrijfster het ontbreken van deze spectaculaire
dieren bezwaarlijk vindt en daarom over de boswachterij weinig te melden weet.
Waar je het boek ook opslaat, de schrijfster stapt in
kortste keren over van landschap en plantengroei
op het vóórkomen van allerlei soorten dieren. Is het
Staatsbosbeheer in Gelderland vooral faunabeheer? De eenzijdige instelling van de auteur tezamen met het grote aantal fouten en slordigheden,
maakt dat dit boek zijn doel als onderdeel van een
jubileumserie van het Staatsbosbeheer erbarmelijk
mist. Jammer van het geld en de moeite!
J.J. Westra
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