BOOMEN DOOR O N Z E BOSCHBOUWERS
MISKEND
door
L E O N A R D A. S P R I N G E R .

Door een prospectus van het werk van S c h e n c k (2e en
vermeerderde uitgave van H e i n r i c h M a y e r Fremdländische W a l d - und Parkbäume für Europa) werd mijn aanaandacht weer gevestigd op een paar Noord-Amerikaansche
naald-boomsoorten als woudboomen, doch hier alleen bekend
als sierboomen voor onze tuinen. Bij deze prospectus waren
gevoegd een paar foto's als proeve van illustratie van deze
nieuwe uitgave van dit standaardwerk. W i j zien daarop afgebeeld een paar deelen van een oerwoud, waar bij elkander
groeien: Picea sitchensis, Pseudotsuga-Douglasii, Tsuga
heterophylla Sarg en Thuja plicata Don (Thuja Lobbii,
Thuja gigantea),
|
''
Het is vooral op deze twee Iaatsten, dat ik de aandacht
van onze boschbouwers wilde vestigen. Op gemelde foto zien
wij, welk een omvang deze boomen kunnen krijgen.
Ik had reeds vroeger gelezen, dat deze boomsoorten in
Noord-Amerika bij elkander groeien in het gemengde oerwoud. Ik kende van beide soorten prachtexemplaren in particuliere parken, waar zij als vrijstaande sierboomen op tuingrond weelderig groeiden. Doch dit is geheel iets anders dan
als woudboom in een bosch, waar de mensch geen invloed
heeft gehad.
|
•
Ik wilde eens een proef nemen. Afgaande op de resultaten
in verschillende boschstreken van ons land met Pseudotsuga
Douglasii (P. taxifolia) kwam ik tot de redeneering, dat waar
de Douglasspar goed groeit, waarom zouden dan de Hemlock spar (Tsuga heterophylla) en de reuzen Levensboom
(Thuja plicata) het niet doen, daar zij in hun vaderland
tezamen groeien, dus dezelfde eischen stellen aan klimaat
en bodem".
I
Voor enkele jaren moest op Ooster-Eng, het buiten van
Mevr. W e d . W . A. I n s i n g e r , te Bennekom, een uitstervend pijnboombosch (Pinus silvestris) kaal geslagen
worden en opnieuw beplant. De boomen v/erden afgezaagd,
terwijl de stobben bleven zitten. De bodem werd slechts
oppervlakkig bewerkt, omdat hij dieper voldoende los was,
en tusschen de oude stobben der pijnboomen werden Douglasspar, Japansche lariks en loofhout geplant en hier en daar
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groepjes van Tsuga heterophylla en Thuja plicata gezet.
Zij hadden eerst een paar jaren op de kweekerij gestaan,
doch waren pas 0,40 m hoog, toen zij naar de voor hen
bestemde plaats gebracht werden.

Oerbosch in Fogbelt. V.I.n.r. Tsuga heterophylla Sarg., Pseudotsuga
Douglasii, Pïcea sitchensis Carr., Thuja plicata Don.

Het is thans werkelijk een genot te zien, hoe heerlijk zij
groeien. Zij vormen een recht opstaanden prachtigen stam.
De topscheut kan, wat lengte betreft, met den snelgroeienden
vorm der groene Douglas wedijveren, en hoewel de jonge
topscheut van Tsuga gebogen is bij het einde van den zomergroei, richt zij zich bij het doorgroeien in het voorjaar vanzelf weder op.
Het nemen van dergelijke proeven is waarlijk niet nieuw.
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Elk boschbouwer en dendroloog kent het interessante Pinetum Schoberianum te Putten op de Veluwe, thans eigendom
van Dr. Th. C. O u d e m a n s . Welnu, Mr. S c h o b e r, de
stichter, begon ruim % eeuw geleden de proef te nemen om
op de Veluwsche grond allerlei uitlandsche naaldboomen te
planten, om te zien, welke dezer geschikt zouden zijn voor
onzen boschbouw. Deze boomen staan er nog en doen zien,
dat er heel wat bij zijn, die nog de bewondering wegdragen,
maar behalve de Douglas, Zwarte pijnboom {Pinus nigra)
Abies grandis, Sitka spar (Picea sitchensis) zijn er haast
geen anderen verdér in het groot aangeplant.
Waarom is men niet verder doorgegaan ? Sommige proeven
zijn mislukt z.a. met Pinus Banksiana, omdat het hout minderwaardig was bevonden en veel last van dennenlotrups
had, o.a. op Ooster Eng en aan het Lonnekermeer bij
Hengelo (O.),
Ook met Pinus rigida (Mill.) zijn proeven genomen o.a.
door vroegere eigenaren van het Ooster Eng. Zij groeien
goed en bij het uitdunnen van het boschje vinden de slanke
stammetjes gaarne koopers. Deze boom wordt in NoordAmerika Pitch pine genoemd, omdat hij de hars levert waaruit
pek gemaakt wordt.
Het Amerikaansche grenenhout, dat in den houthandel
Pitchpine genoemd wordt, komt van een geheel andere soort,
n.1. Pinus palastris Mill. (syn. P. Australis Mich.).
Bij Thuja's moet men bij het aanschaffen voorzichtig zijn.
De kweekers zaaien deze soort zelden, maar kweeken haar
voort door stek of afleggers, en letten er niet op, dat de
jonge planten dan meerstammig worden, daar het hun té
doen is mooie gevulde plantjes te bekomen, die zoolang zè
op de kweekerij staan, jaarlijks bijgeknipt worden om voof
de liefhebbers en den tuinman een goed figuur te maken.
Het beste is, de boomen uit zaad op te kweeken. doch
het is dikwijls moeilijk goed zaad te bekomen ; het buitenlandsché zaad is meestal oud.
Doch hoé het zij, ik raad den boschbouwers aan eens een
proef te nemen en de boomen te behandelen als boschboom.
Hij zal dan wel hooger wordende, zijn zijtakken verliezen,
doch de gebruikswaarde van den stam wordt er des te beter
door. Kweekers denken, dat Conifeeren als Thuja's, Tsuga's
etc. perse een bekleede stam moet hebben. In dichte Sparren», Douglas- en Pijnboombosschen hebben de boomen ook
hun takken verloren, behalve in de kronen.
Doch kort en goed, als men in een oud bosch schoonschip
moet maken of een nieuw bosch moet aanleggen of om een
andere reden wat verandering in de houtsoorten wil brengen,
laat men dan ook eens denken aan de boven besproken
naaldhoutboomen, doch deze niet kleingeestig behandelen als
sierboomen, maar als boschboomen voor eventueele houtproductie.
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Doch bij de behandeling van het bosch als een vorm van
bodemproductie, zooals land- en tuinbouw, kan men ook
zorgen voor natuurschoon met alle afwisseling in stam- en
bladerschoon. W a n t zelfs kale stammen kunnen in hun
groote verschillen, al naar de soort, een zekere bekoorlijkheid
aan het bosch schenken. Dit komt ook sterk naar voren op
de foto's waarvan in het begin van dit artikel sprake is. W i j
zien daaruit, dat een naaldboom-bosch, ook als gemengd
bosch, uit verschillende naaldboomsoorten kan bestaan en dat
het niet noodig is, naaldboomen met loof hou tboomen te vermengen, om den naam van gemengd bosch te verdienen.
Mogelijk zullen vele boschbouwers zeggen, dat men bosschen aanlegt om werkhout te bekomen, dat later marktwaardig moet zijn.
Welnu, het hout van genoemde boomsoorten is in NoordAmerika gezocht. Maar het gaat hier dikwijls als : W a t een
boer niet kent, eet hij niet. Doch als hij de smaak eenmaal
beet heeft gaat het wel. Zoo is het ook met het hout van
exotische boomen. Als men maar eerst de ondervinding heeft
opgedaan, dan komt het gebruik vanzelf.
Doch een andere moeilijkheid is : waar krijgt men de planten vandaan ? Als men bij de kweekers aanvraag doet, om
een flink aantal jonge plantjes, krijgt men gewoonlijk ten
antwoord : niet te bekomen. Zij worden niet gevraagd door
den boschbouwer, ergo, kweekt men ze niet in het groot,
zooals andere modeboomen 'in den boschbouw. W a n t ook
hier is een zekere mode niet te miskennen. Ik zag dit verleden jaar in het Baarnsche bosch, waar een gedeelte van
het oude eiken- en beukenbosch vernieuwd wordt. Natuurlijk
weer met Douglas en Japansche lariks, en op een andere
plaats met heggen van Thuya occidentalis, die er nooit geweest zijn, ook niet ten tijde dat geschoren heggen in de
mode waren. Een mode, die toen niet altijd in bosschen
doorgevoerd werd, al waren er rechte en kruislanen en
symmetrisch architectonische vijvers. Waarom men het type
van beplanting heeft verlaten en de eiken, beuken en andere
inheemsche of nagenoeg inheemsche soorten niet gebruikte,
is mij een raadsel, vooral omdat men den mond vol heeft
van behoud van het landschappelijke schoon en behoud van
nataur-monumenten.
Zij die niet op de hoogte zijn van het ontstaan van het
Baarnsche bosch, beschouwen het, als een stuk natuurbosch,
waardoor heen men rechte lanen heeft gemaakt. Waarom
dan tegen de natuur ingewerkt ?
Er is in het Baarnsche bosch in den loop der jaren heel
wat geknoeid.
Hoe het zij, laat men toch eens grondige proeven nemen,
gegrond op aanwijzing van de natuur. Ook de boschbouw
kan veel van de natuur Ieeren en moet de zaak niet te een-
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zijdig zien. Het eensoortige bosch verbetert den bodem niet
en hoe meer men de bosschen vermengt, hoe beter de humusvorming is. Hoe meer onder- en tusschenbeplanting gebruikt,
hoe meer verschil van blad- en takkenafval, hoe rijker humus.
Er zijn tal van soorten, die daarvoor dienen kunnen, zoowel
boomen als laag struikgewas, want deze laatsten vindt men
ook in natuurbosschen.
Dergelijke proeven kan men tegenwoordig niet meer van
particulieren verwachten; maar het Staatsboschbeheer en de
af deeling boschbouw van de Landbouwhoogeschool, die den
tijd hebben voor de toekomst, moeten het doen, dan geniet
ieder ervan, ook latere geslachten.
En hadden > overlang,
Ons ouders niet geplant,
.. .
W a t zou dan Holland zijn
Als Veen en eidel Sant.

J. C a t s.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 5 April 1940.
BESCHERMING VAN
Noodkreet

WILDSTAND.

van den Belgischen

Jagersbond.

Baron d e W o e l m o n t , voorzitter van den bond van Belgische
beroepsjagers, heeft tot de pers een noodkreet gericht, waarin hij er op
wijst, hoe de strenge winter en het gedrag van de gemobiliseerde soldaten
verschillende wildrijke streken van België een ware verwoesting onder
het jonge wild hebben aangericht. De buitengewone koude, heeft dok
in landen, waar België anders zijn goed voor herbevolking der jachtvelden vandaan pleegt te halen, Hongarije en Slowakije, tot 7 0 % van
het wild doen sterven. Belgische bosschen, eens zoo wildrijk, worden
steeds armer aan hazen en reeën.
T h a n s vertoonen ook de patrijzen, hazen, kwartels in de vlakten neiging voor goed te verdwijnen, verontrust en' achtervolgd als zij worden
door kortzichtige soldaten. Indien er niet onmiddellijk ingegrepen wordt,
voorziet de voorzitter der Belgische beroepsjagers, dat binnen 25 jaar
de jacht in België opgehouden zal hebben te bestaan en nog'slechts in
enkele afgesloten jachtvelden wild zal overgebleven zijn voor diegenen,
die zich die luxe veroorloven kunnen.

