tekent een drastische aantasting
van het produktieve bosareaal. In
15% van ons bos oftewel 45.000
ha wordt houtproduktie uitgesloten,
hetgeen een korting op onze potentiële jaarlijkse houtproduktie (1,3
miljoen m 3 ) van 200.000 m 3 betekent. Verder worden voor de rest
van ons bos maatregelen gewenst
die een verlies van nog eens
200.000 tot 300.000 m a hout per
jaar betekenen.
De Stichting wijst erop dat het
Nederlandse bos een hoeveelheid
hout levert die omgerekend in primaire produkten, een waarde van
400 miljoen gulden vertegenwoordigt en die aan vele duizenden

mensen werk geeft. Wegvallen van
een belangrijk deel van die produktie zou een bedreiging betekenen
voor tal van bedrijven die geheel of
deels op Nederlands hout zijn aangewezen, maar zou ook desastreus zijn voor de financiële uitkomsten van het bos en daarmee voor
zijn kwaliteiten gezondheid.
Het wordt schrijnend geacht dat
kennelijk niet wordt beseft dat het
de houtproduktie is die voor tal van
boseigenaren de leidraad is geweest bij het stichten en beheren
van bossen die nu, door een bosbouwkundig goede behandeling,
een grote natuurwaarde vertegenwoordigen. Daarmee is aange-

Boekbesprekingen
De teelt van watnoten. Door S. J. Wertheim.
Wilhelminadorp, 1981.75 p .ƒ 10,-.
Eindelijk is er een Nederlands boekje over de walnoot!
De auteur is verbonden aan het Proefstation voor de
Fruitteelt te Wilhelminadorp, en heeft zich met kennelijk plezier verdiept in de teelt van dit voor fruittelers
anders onbekende gewas. In de omringende landen en
in de U S A bestaat vrij veel ervaring en literatuur over
de noteboom, en er zijn bedrijfsvormen waar men bewust èn noten èn een mooie klos notenfineer probeert
te telen, maar deze kennis is grotendeels aan Nederland voorbijgegaan. Nadat het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewaasen in de vijftiger jaren een
klein veredelingsproject afsloot heeft gelukkig de
boomkweker Van 't Westeinde in 's Heer Arendskerke
nog steeds aandacht aan de teelt en aan het sortiment
gegeven, zodat niet alle locale ervaring met de soort
hier verloren is gegaan.
Het boekje geeft een overzicht van vele Juglanssoorten, en beperkt zich dan vrijwel geheel tot de (zo
gedoopte) gewone walnoot, Juglans regia. Zoals men
van een fruitteler zou kunnen verwachten, wijdt de auteur veel aandacht aan bloei, bestuiving en vruchtzetting van de boom: vaak zijn noten obligate kruisbestuivers, waarbij de pollenleverancier dan nog zó uitgekozen moest worden dat hij niet te vroeg of te laat bloeit.
Enkele rassen zijn echter apomictisch en kunnen
ook in celibataire eenzaamheid volop vruchtdragen.
Voor velen zal het nieuw zijn te lezen dat er vele en
zo verschillende rassen of klonen van walnoot worden
onderscheiden en geteeld. Het is een verdienste van
het boekje dat het daar juist de nadruk op legt.

toond dat houtproduktie en natuurwaarden elkaar allerminst uitsluiten.
Het voorgestane beleid zal, aldus de Stichting, er alleen maar toe
leiden dat het Nederlandse bos, ten
nadele van komende generaties,
eenzijdiger, minder gevarieerd en
duurder zal worden. Zij vraagt de
ministers maximale aandacht te
willen schenken aan de betekenis
van hout voor onze samenleving,
voor de toenemende problemen bij
de voorziening daarmee en voor
het grote belang van ons bos als
producent van dat hout.

De groeiplaatseisen worden met de nodige voorzichtigheid aangeduid. Het feit dat er volgens een
CBS-kaartje van 1952 weinig notebomen voorkomen
boven de lijn Rotterdam-Almelo wordt gezien als een
indicatie dat de boom het door de koudere zomers
daar erg moeilijk heeft. Zwarte walnoot zou het nog
goed doen op nattere en zuurdere bodems dan de gewone walnoot, en wordt voor die groeiplaatsen dan ook
aanbevolen als onderstam. Zowel late nachtvorst als
ook veel wind is uit den boze. Juist omdat de omstandigheden in Nederland voor de noot nogal eens marginaal zijn, is een goede rassenkeuze een noodzaak.
De notenteelt heeft overigens zijn moeilijke kanten.
Een kernpunt is dat zelfs de jonge boom moeilijk te
verplanten is. De vlezige wortel wordt gauw beschadigd en heeft een gering regeneratievermogen. Als de
verplanting niet perfect verlopen is kan het vele jaren
duren voor de boom weer flink aan de groei gaat. Een
ter plaatse gezaaide noteboom heeft die problemen
niet, maar is nooit meer dan een willekeurige zaailing
die misschien pas laat of helemaal geen vruchten
draagt, geregeld in het voorjaar bevriest of in een
strenge winter afsterft. Wie een goed ras wil hebben
moet een jonge geënte, goed gekweekte plant kopen
en die zorgvuldig volgens voorschrift planten.
Uit het boekje blijkt hoeveel er nog onbekend is over
de teelt: zelfs over de onderstammen en over de wenselijkheid van de snoei staat het onderzoek nog in de
kinderschoenen. Stekken lukt niet bij de walnoot; zou
de microvermeerdering hier uitkomst kunnen brengen?
Op de landschappelijke aspecten gaat de auteur niet
zo zeer in. Vroeger was de noot een gewone verschijning in veel streken, vooral langs en op de dijken. Men
leze Jac P. Thijsse in Onze Grote Rivieren! Hun verdwijnen is een groot landschappelijk verlies. We heb-
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ben geleerd daar drie schuldigen voor aan te wijzen:
Waterstaat die geen bomen op dijken wil, de geweerkolfmakers uit de eerste wereldoorlog, en de strenge
winters. Misschien echter moeten we daaraan toevoegen dat appels en peren ook niet meer langs wegen en
dijken geteeld worden en dat aanplant en onderhoud
van zulke beplantingen bij onze huidige welvaart kennelijk niet meer lonen. Voor een come-back van de
noot in het landschap zou het wenselijk zijn dat de
landschapsbouwer kon beschikken over gezonde en
fors groeiende rassen die weinig of geen vruchten dragen, maar daar is uiteraard nooit op geselecteerd.
Voor gebruik in erfbeplantingen is het natuurlijk wèl
wenselijk dat er noten aan de boom komen, maar ook
daar is de vorming van een mooie forse boom een vereiste: het oog wil ook wat. In hoeverre de opgesomde
rassen voor dit doel geschikt zijn is niet geheel duidelijk.
De auteur verklaart het woord "okker"-noot via de
oude vorm "noker" uit het Latijnse "nucarius", en zo
staat het ook in de etymologische boekjes. Het is
echter de vraag of de naam geen veel oudere wortels
heeft: in Kashmir, waar de wilde en de gekweekte walnoot naast elkaar voorkomen, heet de soort in de heersende Indogermaanse taal nl. "okhar", "akhar",
"akrot", "khor". Is het gewaagd om in verband met de
kleurstof in de notebolsters bovendien aan enige verwantschap met de kleurnaam oker te denken?
Het boekje is te verkrijgen door ƒ 10,- te gireren op
postrekening 495017 van het Proefstation voor de
Fruitteelt in Wilhelminadorp. Dit proefstation heeft het
uitgegeven in samenwerking met het Consulentschap
in Algemene Dienst voor de Fruitteelt als no. 5 in de
serie Teeltbeschrijvingen. Dit is allemaal wel een belemmering voor de verspreiding, en het valt te hopen
dat een volgende druk bij de Staatsuitgeverij, Pudoc of
een commerciële uitgever ondergebracht kan worden;
niet alleen omdat het dan met wat meer "glamour" uitgevoerd zal worden, maar vooral omdat het dan
makkelijker terecht zal komen bij de belangrijkste
potentiële notenplanter, n.l. de liefhebber-tuinier.
H. M. Heybroek
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Zicht op de BCS-er
De Vereniging van Afgestudeerden van de Bosbouw
en Cultuurtechnische School, B C S , bestond in 1980
75 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen
een boekje met als titel "Zicht op de BCS-er".
De bedoeling van deze uitgave is in de eerste plaats
de gediplomeerde BCS-er op de arbeidsmarkt te promoten. Daartoe zijn inmiddels rond 2500 exemplaren
verstrekt aan afnemers en potentiële werkgevers van
BSC-ers. Deze actie is nog gaande en zal zeker een
vervolg krijgen.
De brochure ziet er in alle opzichten goed uit. Formuleringen zijn kort en zakelijk. De directeur van de
B C S geeft een beknopt overzicht van de huidige opleiding. Een zestal bedrijven en diensten geven hun ervaringen weer over de inzetbaarheid van BCS-ers. Zes
gediplomeerden beantwoorden dan in korte interviews
vragen over de inhoud van hun zeer uiteenlopende
functies. De directeur-generaal van de Ruimtelijke Ordening schreef een aansprekend nawoord onder de
toepasselijke titel "Perspectief". Tenslotte worden 140
functies genoemd waarin BCS-ers werkzaam zijn.
De Vereniging van Afgestudeerden van de Bosbouw
en Cultuurtechnische School kan gecomplimenteerd
worden met deze uitgave. Het boekje is te bestellen
door overmaking van ƒ 5 , - op giro 947270 t.n.v. de genoemde vereniging te Arnhem.

