BOSCH B O U W K U N D I G E

GEGEVENS

OMTRENT

HOUTSOORTEN
door
Dr. J. R. BEVERSLUIS.

TILIA CORDATA MILL.
(TILIA PARVIFOLIA EHRH.)

,

KLEINBLADIGE LINDE.

TILIACEAE.

WINTERLINDE.

Klimaateischen. Verlangt tamelijk warm klimaat met matige
luchtvochtigheid, doch verdraagt ruwere klimaten dan
Tilia platyphylla Scop.
Bodemeischen. Stelt middelmatige eischen. Beste ontwikkeling
op frissche, humushoudende,- losse, zandige of leemige
grond. Liefst kalkrijke grond.
Lichtbehoefte. Schaduwverdragende houtsoort, vooral in de
jeugd.
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem. Stormvast. Wegens de latere ontluiking en bloei minder
vatbaar, (maar toch nog wat gevoelig), voor late
vorst dan Tilia platyphylla. Neiging tot vorming van
vorstscheuren. Gevoelig voor vorst, en voor hitte en
droogte. Gevoelig voor stagneerend vocht. Gevoelig
voor rookgassen.
'
Geografische verspreiding. Bijna geheel Europa, doch hoofdzakelijk in O , en N . Europa In het N . tot ongeveer
60° N.B., (als struik tot 63° N.B.). In Rusland als
Z . grens de grens van de steppen. V a n nature niet
optredend in het noorden : in N . Schotland, grootste
,qed. Scandinavisch schiereiland en Finland, N . O . Rusland ; in het zuiden : in Griekenland, de Z.-helft van
Italië, Sardinië en het grootste ged. van het Zuiden
en Westen van Spanje.
Orologische en topografische verspreiding. Speciaal in hooger gelegen streken, (vóór- en middelgebergten), doch
ook in het heuvelland en de vlakte. In het gebergte
iets hooger stijgend dan, en meer voorkomend dan
Tilia platyphylla. In Z . Beieren tot 1360 m, in de
Centrale Alpen zelfs tot 1500 m, Berner Oberland
tot 1450 m. Bij voorkeur op de vochtigere schaduwhellingen.
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming). Gaarne boschvormend, samen met eik (b.v. in Rusland). Overigens
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verspreid, en in het bosch in menging o.a. met eik,
esp, esch.
Wortelstelsel. Hartwortels met krachtige, zich ver uitstrekkende, tamelijk diepgaande zijwortels.
Spil. In opstand fraai doorloopend. In vrije stand korte spil,
veelvuldig vertakt in de kroon.
Kroon. In opstand smalle, kleine kroon. In vrije stand zware,
breede, vertakte kroon.
Leeftijdsgrens. 800—1000 j. (Lager dan T. platyphylla).
Lengtegroeigrens. 25 m, (Lager dan T. platyphylla).
Gro^isnelheid. In de jeugd tamelijk langzaam. Later langzaam. Over het geheel langzamer {in de jeugd veel
langzamer) dan T . platyphylla.
Uitstoelingsvermogen. Uitstekend.
Manbaarheidsleeftijd. 30—35 j.
Bladontluiking. Eind Mei (14 dagen later dan T . platyphylla).
Bloei. Eind Juni, begin Juli.
Z a a d en Kieming.
Zaad rijpte. September, October. (1—2 weken later dan
T . platyphylla).
Tijdstip van natuurlijken afval. Tegen 't eind van den
winter, vaak ook pas in het voorjaar.
Verzamelen en bewaren. Oprapen na den afval, of plukken na den bladafval. In frisch, droog, zand bewaren
op koele plaats,
Zaadjaren. Alle 1—2 j.
Gewichtsgrootte, 1 hl, vrachtjes weegt 25—26 kg ; 1 kg
vruchtjes bevat 24000—26000 stuks; 1000 zuivere
zaden wegen 28—36 g.
Duur van het behoud van het kiemvermogen. 2 j.
Kiemprocent. 50—60
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. Het 2e voorjaar. N a een meer bijzondere wijze van bewaring is
ook uitzaaiing en ontkieming in het eerste voorjaar
mogelijk.
Kotyledonen, Boven den grond.
Kiemplant. D e 2 kotyledonen handvormig gelobd. De
lobben kort en stomp. D e beide onderste lobben vaak
in kleine segmenten gedeeld. D e eerste bladeren tamelijk sterk afwijkend van de definitieve; zij lijken op
die Van Acer pseudoplatanus : een stompe punt en
2 of 4 uitstekende punten. Uit de inspringende bladbasis ontspringen behalve de middennerf nog 4 grove
nerven. Bij de primaire bladeren ontbreken, evenals
bij de kotyledonen, de voor de definitieve bladeren
karakteristieke ,.baarden" van haartjes in de oksels
der nerven.
Boschaanleg.
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ZAAIEN., V i n d t praktisch niet plaats.
Gunstigste dikte vart bedekking van het zaad. 1—3 cm.
-PLANTEN.

-

Tijdstip. Herfst of voorjaar.
Leeftijd vati het plantsoen. 2—3-jarig verspeend ; (soms
ook 4—10-jarig, meermalen verspeend, als men flinke
heesters wenscht).
Plantverband.
1,5 X 2 m in 't vierkant. (Bij grootere
- heesters 2—3 m ) ,
:
KWEEKERIJ.
- j
Hoeveelheid benoodigd zaad per are. 2,5—4 kg.
Ver spening. l-j„ of 2-j. verspeend op afstanden van "
40 cm. 1-j. kan deze linde 5—10 cm hoog worden.
Bedrijfsvorm. Als mengsoort, speciaal als onderhout, in stambosch (in pijn en eik b.v,), O o k als spruitbosch.
Kapleeftijd. (Omloopsleeütijd). Afhankelijk van de hoofdhoutsoort in stambosch. In spruitbosch 20—30 j.
Het hout. Licht (iets zwaarder dan Tilia platyphylla). Zacht
• •
(iets harder dan T, platyphylla. Zeer dicht en fijn.
W e i n i g duurzaam, vooral in water. Taai, buigzaam,
weinig elastisch. Gemakkelijk, maar niet glad, splijtbaar. W e i n i g werkend. Gemakkelijk te bewerken en
te snijden. Houtsnijwerk en -draaierij. Instrumentmakerij. Meubelmakerij (blindhout). Gietmodellen en
meetinstrumenten.
Uitstekende houtskool (teekénkool, en voor buskruit).
D e bast goed voor vlechtwerk (matten enz.), en als
bindmateriaal in de groente- en oóftteelt.
Lindebloesemthee !
Uit de vruchten is een zoete, eetbare, olie te bereiden.
Diversen. Talrijke klimaatrassen. Uitstekende bodem verbeteraar : veel schaduw en rijkelijk, snel verterend
strooisel. Zeer waardevolle bodembeschermer. Voortkweeking door afleggers is gemakkelijk.
Een vruchtbare bastaard van beide lindesoorten : Tilia
vulgaris Hayne (syn. T . intermedia D . C . ; T . hollandica Hort.), Hollandsche linde genaamd, in het
gemeenschappelijke verspreidingsgebied veel voorkomend, groeit zeer snel, en vormt bijzonder fraaie opstanden in Litauen, en in de Oekraine.

TILIA PLATYPHYLLA SCOP.

TILIACEAE.

(TILIA GRANDIFOLIA EHRH.)

GROOTBLADIGE LINDE. Z O M E R L I N D E .
Klimaateischen. Bij voorkeur in tegen wind beschutte, warme
gebergtedalen. Komt echter ook in rivierdalen voor.
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Eischt warmer klimaat en grootere luchtvochtigheid
dan T, cordata Mill.
Bodemeischen. Stelt hooger eischen dan T . cordata. Beste
ontwikkeling op frissche, losse, humeuze, diepe grond.
Lichtbehoefte. Half~schaduwverdragende houtsoort. In de
jeugd meer schaduw verdragend dan op ouderen
leeftijd.
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem. Als
T. cordata.
Geografische verspreiding» Midden- en Zuid-Europa. Noordgrens : België, door M.-Duitschland tot in de Oekraine
en W ó l h y n i ë , Zuidgrens niet geheel zeker, doch o.a.
tot in de Kaukasuslanden. V a n nature niet optredend
in -N.-Europa en in 't kontinentale Oosten. Zuidelijk
slechts ontbreken in het Zuidelijkste en Westelijkste
deel van Spanje.
Orologische en topografische verspreiding. In M.-Europa
boom van het middelgebergte. In de Tiroler Alpen tot
1000 m. In Z.-Beleren tot 1060 m. Centrale Alpen tot
1240 m. Berner Oberland tot 1290 m.
Natuurlijk optreden» (Opstandsvorming) • Minder vaak opstandsvormend dan T , cordata, doch fraaie, zuivere
opstanden in Z . Polen, Z , Rusland, de W . Oekraine
en W ó l h y n i ë , deels ook in menging met T, cordata
en Quercus pedunculata. Overigens in stamsgewijze
menging en als opvuller van gaten in opstanden.
Wortelstelsel. Als T. cordata.
Spil. Als T . cordata.
Kroon. Als T. cordata.
Leeftijdgrens. 1000—1500 j.
Lengtegroeigrens. 40 m,
Groeisnelheid. In de jeugd snel, later langzaam.
Uitstoelingsvermogen. Uitstekend.
Manbaarheidsleeftijd. 30—35 j.
Bladontluiking. Midden Mei (14 dagen eerder dan T . cordata).
Bloei. Midden tot einde Juni (een paar weken eerder dan
T. cordata).
Z a a d en kieming.
Zaad rijpte. September, October.
Tijdstip van natuurlijken afval. November. V a a k echter
blijven de vruchten tot in den winter aan den boom
hangen.
Verzamelen en bewaren. Als T. cordata.
Zaadjaren.
Alle 1—2 j.
Gewichtsgrootte. 1 hl. vrachtjes weegt 23—26 kg ; 1 kg
vruchtjes bevat 10.000—12.000 stuks: 1000 zuivere
zaden wegen 90—105 g.
D u u r van het behoud van het kiemvermogen. 2 j.
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Kiemprocent.
40—60 % .
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. H e t 2e voorjaar.
Kotyledonen.
Boven den grond,
Kiemplant.
D e 2 kotyledonen handvormig gelobd. D e
lobben lang en spits. D e beide bovenste lobben vaak
in kleine segmenten gedeeld. D e eerste bladeren tamelijk sterk afwijkend van de definitieve, Z i e bij T . cordata.
Boschaanleg.
ZAAIEN. V i n d t praktisch niet plaats.
Gunstigste dikte van bedekking van het zaad.

1—3 cm.

PLANTEN.
Tijdstip. Herfst of voorjaar.
Leeftijd van het plantsoen. A l s T . cordata.
Plantverband.
A l s T . cordata.
KWEEKERIJ.
Hoeveelheid
benoodigd
zaad per are. 2,5—4 kg.
Verspening.
A l s T . cordata.
1-jarig kan deze linde 15—20 cm hoog worden.
Bedrijfsvorm. A l s T , cordata.
Kapleeftijd* (Omloopsleeftijd). A l s T . cordata.
H e t hout. Iets lichter en iets zachter d a n T . cordata. Overigens als T . cordata.
Diversen. M i n d e r algemeen d a n T , cordata. Z e e r goede
bodemverbeteraar wegens hoeveelheid en grootte v a n
het strooisel, A l s bodembeschermer achterstaand bij
T . cordata. V o o r t k w e e k i n g door afleggers is gemakkelijk. Z i e verder nog bij T . cordata,
UIT D E

DAGBLADEN.

Algemeen Handelsblad, 17 November 1934.
STEUN GRIENDCULTUUR.
De regeeringscommissaris voor den Akkerbouw en de Veehouderij maakt
bekend, dat voor éénjarige griendgewassen, die overeenkomstig de door
de Nederlandsche Griend- en Rietcentrale gegeven voorschriften en onder
haar controle in 1934 werden schoongehouden, de volgende bijdragen in
deze kosten zullen; worden verleend:
a) voor éénjarig teen- en griendhout gewied bij een plantafstand der
cultuur van 50 X 20 cm of minder f 15.— per hectare.
b) voor éénjarig teen- en griendhout, gewied in alle andere gevallen
f 10.— per hectare.
c) voor éénjarig teen- en griendhout gehakt, geschoffeld of geploegd
f30.— per hectare.
Deze bijdragen 2ullen alleen gelden voor perceelen, die vóór 15 November 1934 werden aangegeven bij de voormelde centrale en waarvan
het schoonmaken op uiterlijk 1 December 1934 ten genoegen van de
Centrale is beëindigd.
De betaling geschiedt door de liquldatrice van de Nederlandsche Grienden Rietcentrale, de Nederlandsche Akkerbouwcentrale, Bezuidenrout 15,
's-Gravenhage.
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PINUS STROBUS L.

P1NAOAE.

WEYMOUTHSPYN.

Klimaateischen. Verdraagt groote winterkoude en zomerhitte. Kan nog behoorlijk groeien in streken met een
gemiddelde jaartemperatuur van + 5 9 C. Voor goeden groei is een hoog vochtgehalte van de lucht een
vereischte.
Bodemeischen. Houdt van frisschen totf vochtigen bodem.
Beste ontwikkeling op gelijkmatig frisschen, diepgrondigen, leemigen zandgrond. O p zeer lossen en
op zeer dichten grond met langen tijd durende extremen in den vochttoestand slecht groéiendv Verdraagt
hoogen zuurgraad van den grond.
Minerale eischen wat hooger dan van Pinus silvestris, doch lager dan van Abies alba en van Picea
excelsa.
Lichtbehoefte. Half schaduwverdragende houtsoort. (Meer
schaduw verdragend dan eenige andere Pinus-soort.)
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat én bodem. Stormvast .Ongevoelig voor vroege, late en wintervorst.
Weinig gevoelig voor rookgassen.
Geografische verspreiding» In Q . kontinentaal N . Amerika
(Kanada tot Virginie), van 34° N.B." tot 51° N.B.
In 1705 ingevoerd in Engeland, in Duitschland pas
sinds ongeveer 1850 in den boschbouw toegepast.
Orologische en topografische verspreiding* In de vlakte en
op de middenberghoogten .Beste ontwikkeling op de
alluviale vlakten, en langs waterloopen en meeroevers.
O p de breedte welke overeenkomt met de M . Europeesche slechts'tot 750 m hoogte in het gebergte.
Natuurlijk optreden* (Opstandsvorming,). Vormt zuivere
opstanden. Deze vertoonen tot op hoogen leeftijd een
ongewoon groot stamtal: tot 1600 stammen per ha.
Wortelstelsel. Diepwortelend. Krachtige penwortel en zich
ver uitstrekkende zijwortels.
Spil. Fraai, met hooger vormgetal dan andere Pinus-soorten. Tamelijk doorloopend.
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Kroon. Als Picea excelsa.
Leeftijdsgrens. In Amerika. 400 jaren.
Lengtegroeigrens. 50 m.
Groeisnelheid. Zeer snel, vooral van het derde jaar af. Sneller dan alle inheemsche Pinus-soorten, gaat ook later
gelijk op met spar en zilverspar, en overtreft alle
loofhoutsoorten. Grootere massaproductie dan alle
inheemsche naaldhoutsoorten.
Manbaarheidsleeftijd. In gesloten stand 30—35 j.-leeftijd.
Bladontluiking. Eerste helft van Mei.
Bloei. Eind Mei, begin Juni.
Zaad en kieming.
Zaadrijpte. September van het tweede jaar.
Tijdstip van natuurlijken afval. Direct na de rijpte. D e
leege kegels blijven nog ongeveer een jaar aan den
boom.
Verzamelen en bewaren. D e kegels verzamelen voor den
natuurlijken afval. Bewaren als bij spar.
Zaadjaren. Bijna steeds ieder jaar zaad. Rijkelijke zaadjaren alle 2—3 jaren.
Gewichtsgrootte. 1 hl kegels (1500—1800 stuks) weegt
..
30 kg, en geeft
tot
kg zaadkorrels. 1 hl ontvleu. geld zaad weegt 40—50 kg. 1 kg ontvleugeld zaad
bevat 45.000—60.000 korrels, 1000 zuivere zadén wegen 18—20 g.
Duur van het behoud van het kiemvermogen. 2—3 jaren.
Kiemprocent. 50^—60 %.
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. 3—4 weken.
Kotyledonen. Boven den grond.
Kiemplant. Aantal kotyledonen 8—11, lengte 2y 2 cm ;
' zuivërgroen, dof, driehoekig in doorsnede. D e naar
binnen toe gekeerde ribbe zwak zaagvormig getand
(vaak bijna gaafrandig). Primaire naalden afgeplat,
zuiver groen, beide randen gezaagd. D e 5-naaIdige
kortloten worden pas in het tweede jaar gevormd,
takkransen gewoonlijk pas in het derde jaar. D e gewone naalden zijn fijn en zacht, blauwgroen, en driehoekig in doorsnede:
Levensduur van de naalden. 2—3 jaren.
Boschaanleg.
ZAAIEN.
N
Tijdstip. Voorjaar.
Gunstigste dikte, van bedekking van het zaad. 1—2 cm.
Hoeveelheid benoodigd zaad per ha. Bij volle bezaaiing,
breedwerpig, zaad zonder vleugels, - 5 kg.
PLANTEN.
Tijdstip. Voorjaar.
Leeftijd van het plantsoen. 1- of 2-jarig verspeend, een
enkele maal ook 3-jarig.
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Plantverband.

70—80 cm, soms wat ruimer.

KWEEKERIJ.

Hoeveelheid benoodigd zaad per are. Bij volle bezaaiing
y A —1 kg, ( U i t 1 kg ontvleugeld zaad (45.000—60.000
stuks) krijgt men slechts 8.000—10.000 tweejarige
plantjes.
Verspenirtg. 1-jarig verspeend in rijen (afstand 15 cm),
op afstanden van 6—8 cm.
Bedrijfsvorm, Stambosch. Kaalkap met planting. Als regel
in menging met pijn, spar, en ook lork ; kan echter
ook in zuiveren opstand verbouwd worden.
KapleeEtijd, (Omloopsleeftijd). 80—120 jaren, (Door hoogeren omloopstijd wint het hout aanzienlijk in kwaliteit.)
Djmning. Als bij Pinus silvestris.
Het hout. In Amerika gegroeid h o u t : zeer goed bouw- en
scheepsbouwhout, en timmerhout; zeer licht, zacht,
weinig werkend, goed splijtbaar en gemakkelijk te bewerken. In Europa gegroeid h o u t : zeer licht, zeer
zacht, bros, sponzig, weinig draagkrachtig en weinig
duurzaam, dus geen bouwhout. Het harsrijkst van alle
in Europa geteelde Pinus-soorten. Het europeesche
hout gebruikt voor blindhout in de meubelmakerij,
kisten, lucifers, kuiphout. Het levert verder een goede
houtwol.
Uit de naalden wordt dennennaaldenolie gewonnen.
Diversen, W e r k t bodemverbeterend : de afgevallen naalden
vergaan zeer snel. Is zeer geschikt voor bebossching
4 van achteruitgegane open plekken, en van tot moeras
neigende plekken.
Is bijzonder onderhevig aan honigzwam en vooral
, aan roestzwam. Deze laatste aantasting is zoo calamiteus, dat aanplant van de Weymouth geheel afgeraden
moet Worden.

