B O S B O U W IN D E V R I J S T A A T I E R L A N D
door
' J. T. WASSINK.
De laatste eeuw-wisseling was voor Ierland zeer belangrijk. Met het
verkrijgen van een zekere mate van zelfbestuur werd ook een "Department of Agriculture and Technical Instruction" gesticht. Dit Departe- •
ment nu nam de herbebossing van Ierland ter hand. De bossen, die eens
geheel Ierland bedekten, waren tengevolge van het voormalige beheer,
dat geheel op het moederland was' gericht, teruggevallen tot minder dan
' 1 % van de oppervlakte van het land.
De oorspronkelijke bossen, voornamelijk bestaande uit Quercus, Pinus
sylvestris, Betula, Taxus baccata en Fraxinus, waren vervangen door
heide op de heuvels en russen, bramen, hazel- en berkestruiken op de.
lager gelegen terreinen. Ook het vroegere bouwland, dat verlaten werd
of braak lag. Sedert de sterfte van de boeren in de hongersnood van
1840, waarbij de bevolking van 8 millioen teruggebracht was tot 4 millioen, had grotendeels plaats gemaakt voor een begroeiing met heide.
Deze grond was in handen van de Land-Lords, die een feodaal bestaan
leidden en niets ter verbetering deden.
" Oud bos was niet of zeer schaars voorhanden en wat over was, was
door utiliteitskap tot zeer armzalige opstanden teruggebracht. De staat
had geen enkele opstand in beheer. Om enigermate aan de binnenlandse
markt tegemoet te kunnen komen en tevens schermbossen te krijgen — de
bescherming van de grond tegen invloeden van buiten werd niet zo erg
belangrijk geacht in die tijd — begon men met het instellen van een
soort herbebossings-commissie, die de bestudering van de herbebossingsmogelijkheden tot taak had. Daarnaast werd de zogenaamde Land-commission in het leven geroepen, die de landgoederen van de Lords over, nam en het bouwland verdeelde in boerderijen, die tegen gemakkelijke
betalingscondities door de boeren konden worden gekocht. Dit had het
rampzalige gevolg, dat de boeren alle bomen te gelde maakten. W a t niet
geschikt was voor het bouwbedrijf kwam gedeeltelijk aan de staat om
bebost te worden.
De te bebossen gronden omvatten dus hoofdzakelijk gedegenereerde
bouwgronden, de oude heidevelden van het schapenbedrijf, de terreinen
die te afgelegen waren voor landbouw en die terreinen, die door -hun
expositie en hoogteligging of andere natuurlijke gesteldheid daarvoor niet
in aanmerking kwamen. Gelukkig echter was het bovendien wel mogelijk,
als voordeel, ontstaan door het teruglopen der bevolking, om ook niet al
te slechte gronden voor de bosbouw te bestemmen. De grootste moeilijkheid was wel, dat men niet wist hoe te beginnen.
Om hieraan tegemoet te komen werd in 1903 Avondale House (1 mijl
van Rathdrum) aangekocht en herschapen in een soort Bosbouwproef. station. Dé toenmalige Directeur van het Ierse Staatsbosbeheer, F o r b e s, een Engelsman, legde er proefperken aan van 1 acre (0,4 ha) van
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alle houtsoorten, die hij maar enigszins geschikt achtte om in Ierland
aan te planten. Niet alleen monocultures, maar ook allerlei mengingen
werden geprobeerd. Het grootste deel hiervan werd in de jaren 1904-—
1906 aangeplant in een zeer overzichtelijk schema. Door verschillende
oorzaken als oproer, oorlog en burgeroorlog lag het research werk al
" gauw stil, maar, hoewel de veronachtzaming merkbaar was, is Avondale
1
' toch een buitengewoon interessante plaats voor de Ierse bosbouwstudie
geworden, Daar men moeilijk kon wachten tot men resultaten kon zien
"uit de proefperken, begon men elders vol energie met herbebossing. Dat
men daarbij wel eens een misgreep deed, is niet te verwonderen. De
Ieren kunnen zich gelukkig prijzen, dat n^en zover vooruitzag, dat Avondale later van' groot nut kon zijn.
Vorenbedoelde herbebossingscommissie bracht in 1908 verslag uit en
adviseerde tot herbebossing van 1.000.000 tot L200.000 acres (400.000—
500.000 ha), in een tijdperk van 60 jaren. Door de regering is dit plan
- tot een oppervlakte van 600.000 acre's (250.000 ha) overgenomen, maar
er zijn (ondeskundige) stemmen in het parlement, die zelfs niet verder
willen gaan dan tot 400.000 acre's (150.000 ha). Inmiddels werden er nu,
na ongeveer 40 jaren rond 100.000 acre's (40.000 ha) beplant, waarvan
het grootste deel jonger is dan 20 jaren. In dezelfde tijd is echter een
equivalent van tenminste 100.000 acre's (40.000 ha) volgroeid hout gekapt. Prof. T. C 1 e a r zegt dan ook, dat de situatie slechter is dan ooit.
tevoren, temeer daar men voor de consumptie vrijwel alle hout heeft
moeten invoeren.
• v'
De algemene mening in bosbouwkundige kringen is "dan ook, dat er
veel meer geplant moet worden. Moeilijkheden hierbij zijn het (plaatselijke) tekort aan arbeidskrachten, het tekort aan plantmateriaal, het relatief lage bedrag uitgetrokken op de staatsbegroting voor het boswezen
en de lage lonen voor het lagere personeel. Het herbebossingsplan voor
de komende winter omvat 6.000 acres (2500 ha), maar de practici staan
sceptisch tegenover dit plan. Het werk hoopt zich enorm op, doordat de
meeste bestaande bossen zich in een toestand bevinden, dat er nodig
gedund moet worden. De bosbouwer staat hier dan ook voor een probleem, dat alleen met steun van begrip voor dé toestand, buiten de kleine
kring der deskundigen, kan worden opgelost. Het wanbegrip van de gemiddelde Ier van alles wat bosbouw is, wordt aardig gedemonstreerd
door de volgende uitlating van een lid. van de Ierse Eerste Kamer, Senator The M c G i l l y c u d d y o f t h e R e e k s on July 27th. 1932, on
the subject of sports-tennis, hockey, golf and rowing- : " W h y nót at the
expense of forestry, which has to cost £ 66.000/ it would be better to
delay that form of nationaal activity and to grow instead healthy boys
and girls who will be an immediate national asses rather than trees which
will take a very considerable time to come to maturity I"
Desondanks is de staat nog steeds bezig gronden aan te kopen. Dit
. zijn meestal de hoger gelegen delen van de heuvels en bergen. Sommige
„stukken zijn echter gemeenschapsbezit, zodat er veel tijd verloopt met
onderhandelen. Onteigening wordt niet graag toegepast, ^want de kans
op later opzettelijk gestichte branden wordt.dan. erg groot. Het is op- hierkelijk, dat men steeds de eis stelt van aankoop van grote aaneengesloten complexen, wat natuurlijk wel gemakkelijk is voor het beheer,
maar toch allerminst noodzakelijk.
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Ondanks het feit, dat het percentage bos in Ierland nog steeds gering
is en ondanks de fouten, die vroeger gemaakt zijn, heeft Ierland toch een
groot aantal veelbelovende opstanden. Daar de winter zachter is dan
de onze, kunnen vele exoten worden aangeplant, tot Eucalyptus toe. Z o
treft men te Avondale opstanden aan van Ulmus, Fagus, Quercus, Abies,
Pinus — bijvoorbeeld P. insignis, die bij ons "vanwege de nachtvorsten
geen stand kan houden — Picea, Tsuga, Chamaecyparis, Thuja, Sequoia en Cryptomeria.
Hieronder volgen thans enige statistische gegevens : Ierland is ruim
17 millioen acre's (6,9 millioen ha) groot, waarvan 1,3 % is bebost, of
wel 220,000 acre's (90.000 ha), waarvan ouder bos 130,000 acre's
(50.000 ha).
42 % van de opstanden is kleiner dan 20 acre's (8 ha).
52 % van de opstanden is kleiner dan 30 acre's (12 ha).
De Staat bezit 48,5 % der bossen, particulier bezit ruim 49 % en publiekrechtelijke lichamen bijna 2,5 % der bossen. Dit geeft een enigszins
verkeerde voorstelling van de stand van zaken, want de Staat bezit ruim
98 % van de jonge aanplantingen en 14 % van de oudere bossen. Deze
cijfers zijn voor het particuliere bezit: ruim 1 % van de aanplantingen
en 8 % van de oudere bossen. De rest is van de publiekrechtelijke
lichamen.
"
. 80 % of 100.000 acre's (40,000 ha) der oudere bossen zijn werkhoutleveranciers en wel
- lobfhout 27.000 acre's (11,000 ha) ;
naaldhout 23.000 acres (9.000 ha) ;
gemengd 50.000 acre's (20Ü00 ha).
De procentische verdeling over de leeftijdsklassen is als volgt:
leeftijdsklasse

naaldhout

loofhout

gemengd

struiken enz.

tot 40 j,
23
1
3
8
40—60 j.
25
' 3
,3
6
• 60—80 j.
23 ' " 2
5
5 .
80—100 j.
8
6 .
3
4
boven 100 j. 1 1 '
57
31 * 45
• variabel
. 1Ö
31
54
32
Het naaldhout heeft de enige redelijke verdeling. Hierbij moet in het
oog worden gehouden, dat de Staat voornamelijk naaldhout heeft geplant,
de omloop voor naaldhout 60—80 j. en die voor loofhout 80—10Ö j. is, een
groot deel van het particuliere bezit kasteelparken betreft en de belangstelling voor bosbouw nog van jonge datum is.
De inkomsten en uitgaven voor het bosbeheer waren op het Staatsbudget voor de jaren
1942/43

1943/44

1544/45

1945/46

•

1946/47

Inkomsten:
230.000
230.000 ,260.000
320.000
t £ 270.000,
Uitgaven:
' £ 65.000
70.000
94.000 /
81.000 " 96.000
waarbij dient te worden bedacht, dat 1 £ thans ongeveer f 10,—• bedraagt.
De Staatsbemoeiing met het particuliere bosbezit betreft het recht het
vellen van bomen te verbieden of ónder zekere voorwaarden toe te staan.
Een particulier, die wenst te kappen, geeft van zijn plannen gedetailleerd
kennis aan de plaatselijke politie, uiterlijk 21 dagen vóór het begin van
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de werkzaamheden. De politie zendt het bericht door naar het Departement. Indien het gaat om minder dan 20 bomen dan wordt voor gezien
getekend en geregistreerd. De veller kan dan, als hij na 21 dagen nog
geen bericht heeft, beginnen te kappen.
Gaat het om grotere hoeveelheden, dan wordt ter plaatse een onderzoek ingesteld door de desbetreffende houtvester. Deze kan dé kap verbieden, andere bomen suggereren of voorwaarden aan de velling verbinden. Meestal betreft dit een herbeplanting met door hem aan te geven
houtsoorten. N a beiderzijds goedvinden wordt er dan een contract opgemaakt en getekend en de velling kan ter hand worden genomen.
De Staat geeft aan particulieren, die bos willen aanplanten een' subsidie van £ 10,— per acre (d.i. dus ongeveer f250,-— per ha).
v
De klimatologische omstandigheden van Ierland zijn gunstig, daar het
evenals wij beïnvloed wordt door de Atlantische golfstroom. De wintertemperatuur ligt dus naar verhouding hoog. De bijna constante zeetemperatuur van 10° veroorzaakt daar tegenover'een koel? zomer. De gemiddelde verschillen binnenslands zijn minimaal. De Zuid-Westenwind
overheerst. De gemiddelde regenval voor het gehele land is 42 inches
— 110 mm — én ligt tussen 27 inches — 700 mm — in Dunloaghaire
tot 100 inches — 2500 mm — in de hoger gelegen gebieden in het W e s ten en Zuid-Westen. De meeste neerslag valt in voor- en najaar. Gemiddeld zijn er 200 regendagen per jaar.
De opleidingsschool — Avondale House bij Rathdrum — staat onder
leiding van M r O. B e i r n e, die o.a, in Duitsland onder P h i 11 i p
heeft gestudeerd en wordt geacht de beste dendroloog van Ierland te
zijn. De leerlingen verblijven 3 jaren als "Trainee" aan de school verbonden. Zij worden na een vergelijkend intelligentie-examen in staat
gesteld de cursus te volgen. Z e zijn dan reeds in staatsdienst en ontvangen loon (£2.17.8) per week (ongeveer f 3 0 ' — ) ,
Het eerste jaar wordt onderwijs gegeven in plantkunde, dierkunde,
rekenkunde en scheikunde. Voorzover het leerprogram het toelaat wordt
als arbeider in het bos en in de kwekerij gewerkt. Het tweede jaar bestaat
uit een volledige bosarbeiderspractijk ; in één of meer der 129 boswachterijen. Het derde "jaar wordt houtteelt, entomologie, bosbescherming,
mechanica, administratie, landmeten en waterpassen gedoceerd. Ook nu
weer worden de vrije uren gebruikt om in het bos te werken. Vooral in
de praktijk, na het afleggen van het eindexamen, wordt veel van de
"Trainee" geëist. Hij begint als voorman en werkt zich dan op tot boswachter, dit duurt ongeveer 4 jaren.
De opleiding van de academisch gevormde bosbouwers geschiedt aan
de "University of Dublin and Trinity College" en staat onder leiding
van Prof. T . C 1 e a r, die zijn zetel heeft in het Albert College, Glasnevin, even buiten Dublin, Dit is de enige professor in de bosbouw in
Ierland. Voor de rest studeren ze landbouw en algemene wetenschappen.
Hun programma ziet er als volgt u i t :
Ie Jaar: Wiskunde, mechanica, natuurkunde, scheikunde, tekenen
(waarschijnlijk constructie-tekenen) en economie (gedurende 3 maanden).
* /
;
2e Jaar: Zoölogie, botanie, geologie, plantenteelt 'en organische scheikunde. , , '
^
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3e Jaar: Eén jaar praktijk als bosarbeider in één of meer boswachterijen.
4e Jaar: Houtteelt, houtmeetkunde, boshuishoudkunde, landmeten,
mechanica, werktuigkunde, weg- en waterbouwkunde, landbouwscheikunde en plantenteelt.
5e Jaar: Bostaxatie, bosbedrijfsregeling, technologie, houtteelt en bosbescherming.
*

GROOTVRUCHTIGE BRAMEN
door

A.-J. TER PELKWIJK

-

V a n de minder algemeen gekweekte fruitsoorten verdient o.a. de
braam meer aandacht. De vele botanische soorten en hybriden, die zowel
in Europa als in N. Amerika te vinden zijn, lopen wat eigenschappen betreft, sterk uiteen. Z o varieert de groeiwijze van rechtop tot liggend, de
bedoorning van fijn, priemvormig tot sterk, haakvormig. Dat ook smaak
en afmeting der vruchten belangrijk kunnen verschillen, weet ieder, die
wel eens wilde bramen heeft geplukt.
' De meeste grootvruchtige bramen, die als handelsproduct worden gekweekt, zijn afkomstig van selecties uit het wild, d.w.z. van bij toeval
in het wild ontstane hybriden, In Engeland verzamelde men op deze
wijze een tamelijk uitgebreid sortiment en ook in Amerika zijn van oudsher voor de uiteenlopende gebieden aanbevelenswaardige rassen bekend.
Noch iii Engeland, noch in Amerika is men echter met de ter beschikking
staande rassen tevreden en men zoekt er nu meer stelselmatig, o.a. door
het maken van opzettelijke kruisingen, naar verbetering.
ïn ons land kennen wij als handelsbraam eigenlijk alleen de „Himalaya", die echter verschillende nadelen heeft. Hij is b.v. niet voldoende
winterhard en de sterke bedoorning is hinderlijk bij het plukken. Dit ras,
dat zou stammen van een "W. Europese soort, Rubus procerus P. J.
Muell.. werd naar Amerika overgebracht en vond daar langs de W e s t kust der Verenigde Staten zulke gunstige groeivoorwaarden, dat het er
op grote schaal verwilderde! Hetzelfde geldt voor de in ons land vrij
veel gekweekte „Rubüs laciniatus" (ook genoemd „Parsley leaved" of
„Oregon Evergreen"). Deze braam, die wel als een mutatie van de W .
Europese Rubus vulgaris W h . et Nees wordt beschouwd is beter winterhard, maar even doornig, terwijl de opbrengst bij die van de Himalaya
achter blijft. Ook voor ons land is de „ideale braam" dus nog niet, gevonden. Maar al wint men in het buitenland in de toekomst een verbeterd ras, dan behoeft dit, o.a. met het oog op de klimaatsverschillen,
nog niet van betekenis te zijn voor Nederlandse omstandigheden en wij
doen dan ook het beste om zelf te gaan zoeken. Allereerst zullen wij
daarbij de mogelijkheden van onze inheemse bramen beter moeten kennen.
Het Biologisch Station te Wijster wil daarom trachten een collectie
wilde vormen met gunstige eigenschappen bijeen te brengen. Voor-

