Boekbesprekingen
Die Pa pp cl, Anbau, Pflege und Verwertung. Zycha/Röhrig/Rcttelbach/Knigge. 1959.
Dit verleden jaar verschenen, goed honderd bladzijden tellende, met 57 afbeeldingen
geïllustreerde boek, is een soort verkort handboek, zoals we dat al sinds jaren in
herdruk in Nederland verwachtten maar blijven missen. Toch zullen we op het Nederlandse bock moeten blijven wachten, daar we in dit Duitse boek te maken hebben met
gedeeltelijk heel andere opvattingen ten aanzien van te gebruiken rassen en de duitse
benamingen dusdanig afwijken van wat wij gewend zijn, waardoor we bij gebruik van
dit boek er helemaal niets meer van zouden dreigen te begrijpen.
De schrijvers zijn goede bekenden en garanderen een voor Duitsland verantwoorde
inhoud. Röhrig is de houtteelkundige, prof. Zycha de ziekte-expert, Knigge de man
van het hout, allen uit Hannoversch-Münden en Rettelbach de Beierse vertegenwoordiger
van de „Pappelverein" en van ,,Lignikultur", de twee op dit gebied werkende organisaties, die vroeger nogal hun eigen weg gingen, maar nu samenwerken. Paul Parey
is de bekende uitgever. Het uiterlijk is dan ook zeer goed verzorgd; het geheel wekt
vertrouwen. Achtereenvolgens worden de soorten en rassen behandeld, de standplaats,
het planten en de verpleging, de ziekten en plagen, de opbrengst en tenslotte het hout
(eigenschappen, exploitatie en gebruik). Uit alles blijkt, dat de wetenschappelijke
schrijvers ook veel met de praktijk in aanraking komen.
Bij de ratelpopulier wordt gewezen op de zeer uiteenlopende vormen, zodat selectie
zeer gewenst is. Vermeldt wordt, dat de vermeerdering niet gemakkelijk is, maar verzuimd wordt te vertellen wat dan nog de beste methode is. Omtrent de grijze populier
— de canescens — vat men deze op als een bastaard; er is daar veel over gestreden
en nog zijn er bestrijders van deze opvatting. Het hout is in het algemeen goed, zodat
men deze populier graag wil telen en de beste cultuurwijze verder dient te worden
gezocht.
De Canada-populieren heten hier nog „euramericana", waarbij wordt vermeld, dat
Houtzagers dit heeft voorgesteld, maar verzuimd wordt te vermelden, dat hij deze
opvatting reeds twee jaren eerder als foutief had aangemerkt en de naam canadensis
als juist heeft geoordeeld. Over de kwestie „kloon" is reeds veel geschreven; bij ons
is thans het algemeen streven wel op de zuivere kloon gericht. De foute benaming van
onze ,,serotina erecta'' ( = regenerata) is de schrijvers ook wel bekend. Er zal nog
veel moeten worden bestudeerd voordat we uit alle naampuzzles zullen zijn geraakt.
Daar de duitsers weer allerlei andere namen geven, is dat niet zo eenvoudig. Het
onderzoek en het internationaal overleg te dezer zake, gaan thans echter wel in de
goede baan.
W a t de standplaats betreft zijn de verhoudingen in vele delen van Duitsland anders
dan bij ons. Er wordt bij de behandeling van dit onderwerp trouwens ook niets over
verschillen ten aanzien van bepaalde rassen gezegd, zodat we hier weinig aan hebben,
ofschoon enkele algemene opmerkingen wel eens tot nadenken stemmen. Hetzelfde is
het geval met het verhaal over het te gebruiken plantmaterïaal. Voor de duitse verhoudingen is het wel interessant nauwkeurig de eisen te vernemen die worden gesteld
om het „Pappel Marken Etikett" te mogen aanbrengen en wanneer een kweker het
predicaat „Markenbaumschule" verkrijgt. De controle is trouwens anders dan bij ons
en gebeurt meer globaal steekproefsgewijze; de kwekers brengen zelf de merkbandjes
aan. De cultuur hier uitgebreid te bespreken zou te ver voeren. Slechts zij hier vermeld,
dat duidelijk naar voren komt het gevaar van te dichte beplantingen of te late dunning
daarin. Ook wordt behoorlijk gewaarschuwd tegen de mechanisch geboorde plantgaten; voor- en nadelen wachten nog op nader onderzoek. Interessant is ook wat wordt
gezegd over gecombineerde cultuur, vulhout en menging.
Bij de ziekten en plagen boezemt ons in de eerste plaats belang in wat over de
roest en de schorsbrand is gezegd. Wel vinden we hier een goede omschrijving van
de verschijnselen, maar overigens nog niets van bestrijding, alhoewel enige aanwijzingen
worden gegeven voor maatregelen ter voorkoming. Nader onderzoek dient ook hier
te warden afgewacht. Door ons Bosbouwproefstation is inmiddels reeds enig verband
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tussen roest en schorsbrand aangegeven, maar alvorens tot een doeltreffende bestrijding
te kunnen geraken, zal er nog wel wat onderzoek moeten worden verricht,
In het korte hoofdstuk over de opbrengst wordt een enkel voorbeeld gegeven voor
de Marilandica en komt men tot een normale aanwas van 12,5 m a /j/ha, maximaal
15—20. Schmitz-Lenders in zijn overigens lezenswaardige „Pappel-Testament", SauerIander Verlag, 1955, geeft veel hogere opbrengstmogelijkheden aan, maar werkte met
zeer vrijstaande populieren in de Rijnvallei. In het laatste hoofdstuk over het hout
vinden we een aardig overzicht van de gebruiksmogelijkheid van de verschillende
rassen, wat dus juist bij de standplaats geheel werd gemist
De aanplant in West-Duitsland wordt jaarlijks geschat op 3 tot 6 miljoen stuks.
In ons land, dat VT deel aan oppervlakte uitmaakt, is dat getal slechts rond 400.000.
De totale vellingsmassa is nu totaal ongeveer even groot als bij ons, maar zal sterk
toenemen. De grootste massa — rond 40% — gaat daar naar de lucifersindustrie,
spaanderplaten 20%, zagerij enz. 20%, papier 10%. De prijzen liggen vergeleken met
de onze gemiddeld wel een stuk hoger.
Zoals ik reeds zeide, het is een prettig boekje. In 1951 hebben we echter een overzichtswerk gehad van de „Deutsche Pappelverein" genaamd „ D a s Pappelbuch''. W a a r
de medewerker van het hier besproken boekje, Rettelbach, ook voor de „Pappelverein"
werkt, verwondert het enigszins, dat het „Pappelbuch" niet is uitgekomen in herziene
uitgave. Weliswaar was het meer dan dubbel zo omvangrijk, maar het was toch ook
goed bruikbaar in opzet. Hoe het ook zij, de Nederlandse bosbouwer doet er goed aan
te wachten op zijn eigen handboek. W e hopen, dat dit nu eindelijk eens zal mogen
verschijnen.
F. W . Burger.

De Nederlandse Bosstatistiek. Deel 3. Het noordoostelijk bosgebied 1956—1958.
Centraal bureau voor de Statistiek in samenwerking met het Staatsbosbeheer (Uitgevers Mij. W . de Haan, Zeist 1960.
[905]
N a de statistiek over de bossen op de Utrechtse heuvelrug en het Gooi en van de
Veluwe, verscheen thans deel 3 „Het Noordoostelijk bosgebied." Terwijl de eerste
twee delen zich slechts uitstrekken over delen van provincies bewerkt dit deel de
bossen van heel Drente met de daaraan aansluitende randgebieden in de provincies
Friesland, Groningen en Overijsel.
Het noordoostelijk bosgebied omvat 30.633 ha waarvan 23.568 ha opgaand productiebos (77%}, 4.087 ha hakhout en griend (13,3%) en 2.978 ha of 9,7% bospark,
onvolwaardig bosterrein en bos in woonkernen.
Van die 23.568 ha opgaand productiebos zijn: 14.972 ha eensoor tig naaldhout,
2.478 ha gemengd naaldhout, 2.015 ha eensoortig loofhout, 172 ha gemengd loofhout,
3.446 ha naaldhout en loofhout en 485 ha kap vlakte.
Kenmerkend voor het N.O. bosgebied is, dat er naast het voorkomen van enkele
grote tot zeer grote boscomplexen, een zekere versnippering bestaat. De grote complexen zijn ontstaan door de uitgestrekte bebossingen van het Staatsbosbeheer in de
jaren 1920—1940. Z o komen er 15 grote complexen voor van 500—2.000 ha en groter.,
met een gezamenlijke uitgestrektheid van 17.141 ha of 50% van de totale uitgestrektheid, terwijl daarnaast 7.175 ha of 23,4% in 1449 complexen zijn gelegen van 0,5—50
ha. 60% behoort aan de Overheid; 55,9% aan het Staatsbosbeheer en 3,9% aan
gemeenten.
»." »De tabellen tonen duidelijk aan hoe hier de jongere leeftijdsklassen van 0—40 jaar
overheersen, zowel bij het naald- als bij het loofhout. Van de 19.761 ha naaldhout
behoort bijvoorbeeld 17,169 ha tot de vier jongste leeftijdsklassen. Als gevolg hiervan
is de houtmassa per ha betrekkelijk nog gering en wel 73,2 m3 spilhout per ha voor
het naaldhout en 77,8 m3 voor het loofhout. W a a r echter in de laatste decennia de
snelgroeiende naaldhoutsoorten als lariks en spar de overhand hebben gekregen op de
groveden, worden grote perspectieven geopend voor de toekomst. Z o is gedurende de
laatste 40 jaar de groveden van 57,5% van de bestandssamenstelling teruggevallen
op 10,5% terwijl de lariks van 18,7% steeg tot 48,3%, de picea soorten van 16,8 tot
19,1%, de douglas van 2,4 tot 11,7%.
Het N.O. bosgebied bestaat thans uit: groveden 5.805 ha, Oostenrijkse den 1.069 ha,
Corsicaanse den 226 ha, douglas 1.248 ha, lariks 7.020 ha, Picea 4.327 ha, Abies 31 ha
en de overige soorten 36 ha. Het loofhout beslaat 3.321 ha, waarvan 2.347 ha eik.
Terwijl de gemiddelde jaarlijkse bijgroei nu voor het naaldhout op de Veluwe 4,5 m s
bedraagt, is deze voor het naaldhout van het noordoostelijk bosgebied 6,5 m3 en voor
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de snelgroeiende soorten als lariks, picea en douglas zelfs 7,8, 7,3 en 8,6 m3. Voor de
houtproductie in de toekomst zijn de onderhavige bossen dus van groot belang.
Er zijn in deze publicatie een drietal nieuwe tabellen toegevoegd, die een overzicht
geven van de samenstelling beboste terreinen binnen de kiemdecennia, d.w.z. binnen de
10-jarige klassen sedert het stadium van kieming. Z o blijkt eruit dat vóór 1850 er in
dit gebied waren rond 20 ha naaldhout en 45,5 ha loofhout. V a n alle houtsoorten
worden dan de uitgestrektheden gegeven van de decennia 1850 tot en met 1859, 1860
tot en met 1869 enz. In de tabellen vindt men verder gegevens over de spilhoutmassa
en de bijgroei in de verschillende diameterklassen, de uitgestrektheid der diverse
groeiklassen, de uitgestrektheid der grondsoorten en de uitgestrektheden bos in de
verschillende gemeenten.
v. Z.
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die ons als houtteler interesseren.
[176.1]
De twee nieuwe Acers, aanvankelijk nrs 9 en 16 genoemd, zijn nu genaamd Acer
pseudoplatanus L. cv Negenia en cv Zenith, zoals ook reeds werd vermeld in de
Rassenlijst van de Stichting Verbetering Houtopstanden (S.V.H.). Boom geeft hier
als beschrijver de verschillen aan tussen beide cultuur variëteiten. De Negenia heeft
bruinere eenjarige twijgen, donkerder groene knoppen, kale bladen (geen behaarde
nerven), spitse (niet toegespitste) lobben en rode (tegenover kortere groene, soms iets
rode) bladsteel. Er werd niet vermeld, dat de Negenia een goede groei vertoont, maar
dat de Zenith niet past op de willekeurige wilde onderstam en na korte tijd sterft.
Hier is dus wel een duidelijke aanwijzing, dat onder omstandigheden bij dit werk, evenals in de fruitteelt, naar bepaalde onderstammen dient te worden gezocht Thans is de
Zenith dus waardeloos.
Bij de populier beschrijft hij nog eens duidelijk de reden tot nadere benaming van
de Amerikaan als Populus canadensis Moench (x) cv Heidemij, daar hier ook sprake
is van een bastaard. Hij vermeldt, dat dergelijke bastaarden algemeen in Amerika
voorkomen, daar naast de P. deltoides veel P. nigra rondom de bebouwde kommen
wordt gekweekt. Voorts beschrijft hij de Populus canadensis Moench (x) cv Keppels
Glorie, maar vermeldt erbij in een noot, dat deze cultuurvariëteit identiek is met de in
Frankrijk als P. serotina de Champagne bekende kloon. Dît werd trouwens in 1957
tijdens de excursies ter gelegenheid van het Internationale Populieren Congres in Parijs
voor het eerst opgemerkt door de kweker J. C. van 't Westeinde. Het kwekersrecht
van de Ned. Heidemaatschappij zal dus wel dienen te vervallen. Het is trouwens een
zeer grof betakte boom, zodat deze cultuurvariëteit mogelijk weinig belangstelling zal
trekken. Het is verwonderlijk, dat Boom hier niet over rept, daar er al betrekkelijk
oude bomen op vele plaatsen in ons land voorkomen.
Robinia pseudoacacia L. cv Appalachia is de Robinia 4138 van de National Observation nursery te Beltville in Maryland. Dit is dus niet de „rectissima'' of „Schipmast locust", waar indertijd zo'n reclame voor werd gemaakt, maar die hier niet wilde
groeien. In de bosbouw heeft deze 4138 wel wat teleurgesteld, daar hij op armere
grond slecht groeit. Op goede zandgrond kan hij zich kaarsrecht ontwikkelen, maar
als alle acacia's is hij erg vatbaar voor breuk.
Salix alba L. cv Drakenburg is klaarblijkelijk van naam veranderd, daar Boom deze
vorm aanvankelijk voor een vorm van S. rubens meende te moeten aanzien als hybride
van S. alba en S. fragilis. Hij geeft volmondig toe, dat het toch is gebleken, dat geen
„fragilis-bloed" aanwezig is en maakt een aardig vergelijkingsstaatje op van kenmerken
van Calva, Drakenburg, Liempde en Rockanje, dat we hier weergeven:

