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De boschbouwliteratuur heeft zich tot nu toe weinig verdiept in de vraagstukken
van de weg beplanting. M e n beschouwde de wegbeplanting niet zoozeer als een boschbouwkundig vraagstuk; dan wel als een vraagstuk dat tot de competentie van de
wegenbouwkundigen, .de landschapsdeskundigen en de tuinarchitecten behoorde.
'
Langzamerhand kwam men in boschbouwkundige kringen echter tot andere inzichten,
en zoo besloot het Internationale: Landbouw-Instituut te Rome in 1936, zich in de
vraagstukken van de wegbeplanting te verdiepen. Dit werk werd opgedragen aan de
Boschbouwkundige Sectie van het Instituut: Voor bovengenoemde monographie echter
gereed was werd de Boschbouwkundige Sectie opgeheven, en- nam de Internationale
Forstzentrale te Berlijn, de gedurende de jaren 1936 en 1937 verzamelde gegevens over.
O p grónd van deze gegevens, en door bestudeering van de nieuwere speciale literatuur over de wegbeplanting, werd bovengenoemde in het Fransch geschreven lijvige
v
monographie samengesteld,
• .
t
D e voormalige Boschbouwkundige Sectie te Rome^ besloot bij het aanvaarden van
dit werk, zich niet te beperken tot de bestudeering van bestaande literatuiir, maar een
internationale enquête te richten aan instellingen en1 deskundigen van allerlei landen.
O p 15 Juni 1936 werd een voor dit doel samengestelde vragenlijst gezonden, naar
alle landen ter wereld, gericht aan regeeringen, boschbouwkundige lichamen en vercenigingen, aan boschbouwhoogescholen en andere ter zake kundige instellingen.
Meer dan 100 zeer uitgewerkte antwoorden kwamen, op deze vragenlijst binnen,
afkomstig uit 46 landen (hierbij zijn de verschillende staten' van de U.S.A., Britsch- '
Indië, Australië, enz. niet apart geteld).
,
v
•
V a n Nederlandsche zijde werden antwoorden ingezonden- door het; Staatsboschbeheer, de Nederlandsche Heidemaatschapij en het Landbouwproefstation te Paramaribo.
Eigenaardig is het, dat, Nederlandsch Oost-Indië ontbreekt. D e wegbeplantingen
zijn daar toch zeker wel van belang, als wij bv. denken aan de prachtige regenboomen
en ook aan de tamarinden langs de wegen op Java. Vermoedelijk is geen vragenlijst
aan de Neder landsch-Indische regeering gezonden, wat des te meer te betreuren is,
daar uit Britsch-Indië en ook uit de Philipijnen vele antwoorden zijn binnengekomen.
De monographie bestaat uit drie deelen:
" i .
Het eerste deel behandelt de opvattingen van de verschillende deskundige autoriteiten en instellingen, omtrent de vraagstukken van de wegbeplantingen, het doel en
nut ervan, en in het bijzonder, het belang voor het verkeer en de economische en
aesthetische beteekenis: het houdt zich bezig met de wettelijke voorschriften, de controle hierop, en met de financieele regelingen.
Interessant zijn in dit deel, de beschouwingen1 over de wegbeplantingen' in vroegere
tijden, waarbij vooral de invloed van het Napoleontische tijdvak, door de intensieve
aanleg van grootc wegen, belangrijk geweest blijkt te zijn. Veel blijkt de historie hier
echter niet van bewaard te hebben. Het meest ingrijpend heeft 'de ontwikkeling van
het autoverkeer, op de cischen aan .de wegen te stellen, ingewerkt, daaraan gepaard
gingen allerlei eischen die aan de wegbeplantingen gesteld moesten worden. Achtereenvolgens worden dan verschillende factoren, die de wegbeplanting voor het verkeer
van belang doen zijn, als geleiding, belichting, veiligheid en verfraaiing, behandeld.
Vooral blijkt algemeen het belang van een haag tusschen rijwielpad en verkeersweg
te worden ingezien, en daarvan worden dan steeds de voordeelen, die ook in ons
land gelden, n.I. verhooging van de veiligheid van den wielrijder en voorkoming v a n '
verblinding door het autoverkeer, genoemd. \
Interessant zijn dan de verschillende bezwaren tegen wegbeplantingen die opgesomd
worden, hoewel ze niet allen even steekhoudend blijken te zijn, daar ze veelal gericht
zijn tegen beplantingen langs voor het verkeer te smalle wegen. De fout lijkt mij hier
meer in den weg, dan in de beplanting te schuilen.
. _
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, De meeningen over het economisch nut van de wegbeplantingen blijken zeer verdeeld te zijn, vaak zijn ze zelfs in volkomen tegenspraak met elkaar. De grootste
verschillen treft men aan tusschen de opvattingen van voorstanders van het planten
van vruchtboomen langs de wegen, en de voorstanders van het planten van economisch belangrijke houtsoorten,
>
Als hèt voorbeeld van eeri houtsoort die voor de wegbeplantingen geschikt is, en
tegelijk economisch zeer belangrijk is, wordt dc populier (zonder soorten, of variëteiten
aan te geven) genoemd. In Nederland is men het zeer zeker hier mee eens!
Uitvoerig wordt het planten van vruchtboomen langs de wegen: behandeld; de bezwaren ertegen die in ons land bestaan, schijnen in vele andere landen niet zoo sterk
gevoeld te worden. Hier wordeni woorden van Ir O v e r d i j k i r v k in „De W e g in
het» Landschap" aangehaald, waaruit blijkt dat in Nederland de vruchtboomen niet
gerekend worden tot de economisch belangrijke soorten voor de wegbeplanting.
Indirect kan de wegbeplanting economisch belangrijk zijn door het scheppen, bij
gebruik van bepaalde soorten, van mogelijkheden voor de bijenhouderij. Een ander in-,
direct voordeel dat genoemd wordt en voor ons land ook van belang is, is de bescherming tegen verstuiving en overstuiving van landbouwgronden door de beplantingen.
De aesthetische waarde wordt dan zeer uitvoerig behandeld, in het algemeen is men
het erover eens dat deze waarde niet hoog genoeg geschat kan worden, en dat de
vaak groots bedragen, die met de uitvoering van de beplantingen gemoeid zijn, alleen
al om de verfraaiing van den weg, en ook van het omringende landschap, ten volle
verantwoord zijn.
Tenslotte wordt de rol van de wegbeplanting als beschermer tegen wind, regen, en zon, en als nestgelegenheid voor «de vogels besproken. De belangen voor militairstrategische doeleinden, die door enkele maatregelen: van de bezettende overheid in de
laatste jaren in ons land gebleken, zijn, en die door de Nederlandsche militaire autoriteiten ook ingezien werden, worden dan even aangestipt.
i
Het tweede hoofdstuk van het eerste deel handelt over de wettelijke voorschriften
in verband met de wegbeplanting in de verschillende landen, enf noemt tevens de instellingen die zich met de wegbeplanting direct of indirect bezig hoiiden.
Practisch in geen enkel land blijkt een speciale vereeniging te bestaan, die zich niet
dé wegbeplantingen ibezighoudt, wel zijn overal vereenigingen aanwezig die naast
andere onderwerpen, ook aandacht besteden aan, en propaganda maken voor de verfraaiing van de wegen door het aanleggen van beplantingen. Voor Nederland worden
genoemd, de commissie „De W e g in het Landschap" van den Bond Heemschut, den
A.N.W.B., en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
Het tweede deel van deze monographie beschouwt de technische zijde van dc wegbeplantingen, de aanleg en het onderhoud dusj Achtereenvolgens worden behandeld:
de keuze van de geschikte houtsoorten gegevens over het gebruik in de verschillende
_ landen ; de aanleg, het onderhoud en de bescherming van de beplantingen.
, Dc omstandigheden, die bij de keuze van de soorten in beschouwing genomen moeten
worden, zijn: 1) de eigenschappen van de groeiplaats, de plaats dus waar dc beplanting aangelegd izal worden; de voornaamste eigenschappen van de groeiplaats zijn,
het klimaat en de configuratie van den bodem eenerzijds, en de grond anderzijds. De
soorten moeten aangepast zijn aan de groeiplaats, dat wil zeggen, aangepast aan bodem
en klimaat; dit laatste is een van de essentieele eischen voor het verkrijgen van een
bevredigend resultaat. Het is jammer, dat hier niet dieper op wordt ingegaan, en de
mogelijkheden die de plantensociologie biedt niet worden besproken. Het werk van
T ü x e n op dit gebied (de plantensociologische karteering van de tracé's voor de
groóte autosnelwegen)* in Duitschland wordt niet genoemd.
. Verder worden in beschouwing genomen; 2) de bijzondere eigenschappen van de
houtsoorten zelf. V a n belang kunnen zijn, de groeivorm in vrijen stand, het bestand
zijn tegen zon en wind, de groeisnelheid, het geven van veel schaduw, en de eischen „
die aan de groeiplaats gesteld worden. O p de volgende bladzijden worden dan verschillende houtsoorten, die het meest gebruikt worden bij weg belpan tingen, wat hun x
eigenschappen betreft, besproken. D c inl. eik en de beuk, 'die beide veel gebrüikt
worden bij de wegbeplantingen in ons land, krijgen hier een slechte kritiek. Tot de •
meest geschikte soorten worden de ook in ons land gebruikte Acer pseudoplatanus.
skastanje, berk, esch, plataan, populier, wilg, lijsterbes, linde en iep gerekend. In dit
gedeelte was een wat uitgebreidere behandeling van de populieren gewenscht; de
studie van Dr H o u t z a g e r s hierover kon niet meer gebruikt worden, en is ook niet
in de literatuurlijst vermeld. De verwarring in dc populierennomenclatuur doet zich
ook hier gevoelen.
Het volgende hoofdstuk, waarin land voor land de belangrijkste gebruikte houtsoorten
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worden genoemd, geeft wat Nederland betreft een onjuist beeld, W e lezen hier:
„Onder het groote aantal soorten, dat men in Nederland langs de wegen plant,
werden de beste resultaten verkregen met linde, eschdoorn en berk, vervolgens met
Amerikaansche eik, inl. eik, esch, en wilg. A l deze soorten zijn niet zeer schadelijk
voor de aangrenzende cultuurgronden; anderzijds zijn de beuk, iep, Populus
* monilifera Ait., Populus canadensis Moench. en Populus nigra L., die ook met
succes geplant worden, min of meer schadelijk voor aangrenzende cultuurgronden."
De inhoud van het bovenstaande komt overeen met het antwoord dat door het
Staatsboschbeheer werd ingezonden, maar de volgorde van de houtsoorten is helaas
belangrijk gewijzigd. Juister was het m.1. geweest als de houtsoorten genoemd waren
in de volgorde: inl. eik, iep, populier, beuk, linde, Am. eik, bérk, esch, eschdoorn
en wilg.
>
•'
De aanleg van "de beplantingen wordt vervolgens uitvoerig besproken, we vinden
hier o.a. gegevens over de gebruikelijke plantafstanden in verschillende landen, en ook
gegevens over de afstand van de boomenrijen tot aan de verharding; in dit laatste
overzicht constateeren we, "dat de afstand tot de verharding in bijna alle landen grooter
is dan in ons land, althans voor de oude beplantingen.
*
Het onderhoud en de bescherming tegen beschadigingen van de wegbeplantingen
worden als slot van het tweede deel behandeld; dit hoofdstuk hadden we graag wat
uitvoeriger behandeld gezien. Zooals het er geschreven staat, krijgen we geen volledig
én daardoor ook niet altijd een juist beeld van deze zijde van de wegbeplantingsvraag stukken. ' .
,
..
Het derde" deel van de monographie behandelt tenslotte het belang van de wegbeplantingen, uit boschbouwkundig oogpunt. Hoewel, zooals in de inleiding reeds bleek,
de belangstelling van boschbouwkundige zijde voor de wegbeplantingen zich eerst laat
ontwikkeld heeft, blijkt er toch altijd eenigermateL belangstelling geweest te zijn. De
wegbeplantingen gaven den boschbouwer immers dikwijls gelegenheid, de houtsoorten,
die hij in'zijn bosschen gebruikte, beter te leeren kennen wat verschillende eigenschappen
betreft, doordat bij deze beplantingen de boom als individu opgroeit, en niet zooals in
het bosch als onderdeel van een gemeenschap, waarin onderlinge strijd, zoowel als
onderlinge steun factoren van belang zijn. .
In den boschbouw is men ervan terug gekomen over groote oppervlakten opstanden
bestaande uit één houtsoort aan te leggen, men streeft er nu naar het gemengde bosch
terug te krijgen. De voordeden daarvan kennen we allen. Bij de wegbeplanting .zal
men echter het gebruik van verschillende houtsoorten vermijden, men zal daar streven
naar een zoo regelmatig mogelijk geheel, een strakke lijn zal veelal in het landschap
beter voldoen dan de grillige lijn, die verkregen zou worden door het gebruik van
allerlei houtsoorten en weinig rust voor het oog biedt. Hier zijn de principes van den
boschbouwer en van deiï wegbeplanter dus zeer verschillend.
,
In het gemengde bosch hécrscht een evenwicht, ër is geringe kans op ziekten en
beschadigingen. De met één houtsoort beplante weg die door het gemengde bosch loopt,
zal het uitgangspunt kunnen worden van ernstige insecten- en Rwambeschadigingen in
dat gemengde bosch. Het lijkt mij twijfelachtig of de invloed van de wegbeplanting
op het bosch wel zoo ver gaat, als hier geschreven is. Z o u niet eerder te denken zijn, dat in' dit geval de wegbeplanting min of meer opgenomen wordt in de gemeenschap
„het gemengde bosch" ?
. '
•
Bij de wegbeplantingen gaat meir niet zoozeer tewerk naar economische motieven,
als dat in de boschbouw het geval is. Men stelt daar dus andere eischen aan den vorm
van de boomen.
• ..
*
"
t
Een belangrijk verschilpunt is, dat*de boomen van de wegbeplanting niet geveld
worden op het tijdstip dat men in den boschbouw uit economische overwegingen tot
velling overgaat.
O p die leeftijd beantwoorden de boomen van de wegbeplanting echter het beste
aan de aesthetische eischen, die gesteld worden, en zal men er dus niet over denken
tot velling over te gaan.
, •
De meeningen over de wijze van opruimen van een wegbeplanting loopen sterk
uiteen. Sommigen willen de boomen, als dat noodzakelijk geworden is, geheel opruimen
en vervangen door een nieuwe beplanting, anderen, willen, waar noodig een boom
wegnemen, en vervangen door een jong exemplaar. In het laatste geval krijgt men
een in leeftijd zeer varieerende boombeplanting, en bestaat het gevaar dat de jonge 1
boomen, door bestaande oude boomen in hun groei belemmerd worden.
Hoewel In de monographie toegegeven wordt, dat, welke exploitatievorm men bij de
wegbeplanting ook toepast, men steeds iets kunstmatigs overhoudt, wordt in deze ver-
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schillen de mogelijkheid voor den boschbouwer gezien om conclusies te trekken ten
aanzien van natuurlijke- en kunstmatige verjonging in den boschbouw. Dit lijkt toch
wel wat ver gezocht!
'
Als voorbeeld van een onderzoek naar de verschillen in houtproductie van boomen
van wegbeplantingen, met die van het bosch, een onderzoek, dat den boschbouwer
interesseeren moet, wordt de studie van F e k e t e in Hongarije voor Robinia pseudacacia L. genoemd; de monographie gaat hier helaas niet dieper op in, en noemt de
conclusies niet waartoe F e k e t e ongetwijfeld gekomen is.
,
Vervolgens wordt het verschil in zaadproductie tusschen de vrijstaande boomen van
de wegbeplanting en* die van het bosch 'genoemd. Zeer terecht wordt hier opgemerkt,
dat het noodzakelijk is deze questie eens aan een wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen, en dan niet alleen naar de verschillen in quantiteit, maar ook naar de verschillen in qualiteit te zien.
In dit hoofdstuk wordt, hoewel het hier >zeer zeker op zijn plaats zou zijn, niet
gesproken over de mogelijkheden die door de wegbeplantingen aan den boschbouwer
geboden worden, om een indruk te krijgen van de groei van de door hem gebruikte
houtsoorten op betere gronden. Het is toch in het algemeen zoo, dat de boschbouw
teruggedrongen is tot de slechte-gronden. Bij de wegbeplanting wordt geplant op allerlei
gronden, tot de beste landbouwgronden toe. In dit opzicht worden de wegbeplanter
dus mogelijkheden, geboden, waar de boschbouwer veelal niet aan toe komt, maar
die hem daarom niet minder interesseeren.
Dc literatuurlijst die vervolgens gegeven wordt, lijkt wel zeer beknopt. Inderdaad,
er is tot nu toe niet veel over de wegbeplantingsvraagstukken geschreven, maar bv.
de Nederlandsche literatuur over dit onderwerp is toch wel uitgebreider dan uit deze
lijst zou blijken, en zoo zal het met dc andere landen ook wel gesteld zijn. 'In dit
verband moet wel gezegd worden dat allerlei literatuur oyer de wegbeplanting eerst
uit de laatste jaren dateert en dus gedeeltelijk ook nog niet opgenomen kan zijn in
bovenstaande lijst.
Een lijst van boomen en struiken^ die gebruikt worden bij de wegbeplantingen in
de verschillende landen, vormt het besluit van deze monographie. Het is een zeer
uitvoerige lijst, die wel duidelijk maakt, dat het sortiment waarvan de wegbeplanting
gebruik maakt zeer groot is.
.
<•
Vele landen, waaronder ook Nederland, hebben- te beknopte antwoorden op de
enquête ingezonden! orii deze lijst volledig te doen zijn; we krijgen zoo onvolledige
gegevens over het gebruik van bepaalde soorten in de verschillende landen.
Z o o blijkt uit deze lijst bv. wel, dat in Nederland de geslachten Acer, Betula, Crataegus, Juglans, Salix, Tilia en Ulmus gebruikt worden, men kan echter niet te weten
komen welke soorten van deze geslachten langs de Nederlandsche wegen gebruikt
worden, terwijl de hier gebezigde soorten wel in de lijst opgenomen zijn.
W a t de struiken betreft, hierover is de lijst nog onvollediger. Uit de lijst zou bv.
voor een buitenstaander blijken, dat els, Amelanchier, liguster, Pinus spec., Prunus
spec., Rosa spec., en VibUrnum niet gebruikt worden* in de beplantingen langs oruze
wegen.
In vele gevallen blijkt in deze lijst nog eens hoe noodzakelijk het is meer eenheid
s
in de nomenclatuur te brengen.
„ Hiermede zijn we aan het .einde van de bespreking van ddze monographie,' die we
in sommige onderdeelen dus graag wat uitvoeriger gezien hadden. W e moeten echter
niet uit het oog verliezen, welk een. enorm werk verricht is door den Hongaarschen
bewerker van het in alle talen ingezonden materiaal 1
Als overzicht hoe in de verschillende landen over de wegbeplantingsvraagstukken
gedacht wordt, en hoe deze vraagstukken opgelost worden,* is deze studie zeer waardevol, en de kunnen het lezen ervan aan allen, diq met de wegbeplanting te maken
hebben, of er zich voor interesseeren, zeer zeker aanbevelen!
A . J. L a n z.

