BOSCHBOUW

EN PLANTEN-SOCIOLOGISCHE
OVERWEGINGEN
door
B. S T O F F E L .

Onder bovenstaand hoofd werd door Ir, J. V 1 i e g e r op
bldz. 377 e.v. van dit tijdschrift een belangrijk overzicht
gegeven van wat over dit onderwerp in de laatste jaren
door vooraanstaande boschbouwers is geschreven.
Ik wensch geen oordeel te vellen over de opmerkingen
door Ir, V l i e g e r aan dit overzicht toegevoegd, maar
onwillekeurig komen de ervaringen van ouden datum in mijn
herinering terug en deze beginnen met een briefwisseling,
die ik met V a n S c h e r m b e e k voerde ruim 40 jaar
geleden. Ik heb dus den tijd gehad mijn indrukken te verwerken.
Een halve eeuw geleden imponeerde mij de aanblik van
het Noord-Europeesche natuurbosch zoo geweldig, dat deze
eerste indruk nimmer uit mijn geheugen is gewischt.
Ik heb door herhaalde bezoeken aan de Noord-Europeesche bosschen den indruk gekregen dat de Scandinavische
en Finsche boschbouwers hun cultuurbosschen verplegen en
in stand houden volgens inzichten, hun door het natuurbosch
ingegeven.
Helaas, wij Nederlanders bezitten geen natuurbosch en
in ons land is niemand die zeggen kan welke houtsoorten
den natuurlijken opstand van het bosch op de Veluwe, in
Drenthe, of op de Brabantsche zandgronden moeten vormen.
Alle gronden in Nederland die door beek, rivier, of zeeslib
ontstaan zijn, kunnen alle boomsoorten van het gematigd
klimaat dragen, maar juist deze gronden worden niet voor
den boschbouw bestemd, Nederlandsche boschbouwers hebben uitsluitend hun aandacht te bepalen tot de minder rijke
zandgronden en in een tijdsverloop van meer dan twee eeuwen
is men er niet in geslaagd den veel besproken ontginningsboom „den Pinus'silvestris" in West-Europa in een natuurlijk"
groeienden opstand tot boschboom te maken.
O p grond van ervaring kan men beweren dat alleen de
houtsoorten die door zaadstrooiïng zich zelf in stand houden
tot den natuurlijken opstand behooren,*) Het pionierswerk
van de houtvesters van het domeinbestuur en bij het Staatsboschbeheer, getuigt van doorzicht in de praktijk, dat niet
Zie mijn artikel „Onze Nederl. Boschbouw" in no. 8 van dit tijdschrift, pag. 298.
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met een dooddoener als „onnatuurlijke opstand", opzij te
schuiven is.
T o t den natuurlijken opstand van onze arme zandgronden
kan men de volgende soorten rekenen : berk, esp, els, lijsterbes, eik, vuilboom, werfhout. Maar daarmede kan een boschbouwer geen produktief bosch tot stand brengen, want ook
de eik geeft er geen waardevol hout.
W i e het oude Hoog-Soerensche eiken- beukenbosch kent,
zal moeilijk kunnen beweren dat daar biologische duurzaamheid en een normale boschbodemtoestand heerscht.
Zoeken naar het biologisch duurzame bosch is ook het
streven van houtvesters die exoten in de bosschen brengen.
Met een afwerend handgebaar spreekt men geen oordeel uit;
alleen de praktijk, die jarenlang volhoudt in proefnemingen,
kan een juist antwoord gev.en.
Het artikel van Ir. V l i e g e r heeft mijn volle instemming omdat de beteekenis van het bosch voor onze samenleving er duidelijk in wordt uitgedrukt.
Niet het voortbrengen van hout, maar het tot stand brengen van een biologische eenheid die de houtproduktie blijvend
beïnvloedt, het bosch dat het natuurbosch als voorbeeld heeft,
dit uitsluitend, moet worden nagestreefd.
In West-Europa waartoe Nederland behoort, groeien behalve de waardelooze vliegdennen op de heidevelden, geen
naaldboomen die er niet door den mensch uit andere landstreken zijn gebracht en de houtkwaliteit van deze naaldboomen, in ons land. gegroeid, is geringer, dan daar, waar
die boomen thuis hooren.
D e houtkwaliteit van sommige exoten, waarmee een 40jarige ervaring verkregen is, hebben hier, in gesloten opstand
gegroeid, niet minder houtwaarde dan in het land van herkomst.
Met het oog op deze ervaring is zaaien en planten van
exoten tusschen ons loofhout, om tot het bosch te komen
dat „wir wirtschaftlich brauchen," zooals W a g n e r het
uitdrukt, volkomen verantwoord.

