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Met groote belangstelling nam ik kennis van het artikel
van Prof. Ir. J. J a g e r G e r 1 i n g s in het Septembernummer van dit tijdschrift. Het blijkt, dat voor het komende
arboretum belangstelling bestaat, ook van meer biologisch
georiënteerde zijde en dat naast meer economische opvattingen over deze aangelegenheid plaats is voor een eenigszins anderen kijk op de zaak.
Veel van hetgeen Prof. J a g e r G e r l i n g s naar voren
brengt onderschrijf ik gaarne, maar in beginsel zijn er toch
tusschen de opvattingen van ZHGel. en mij verschilpunten,
waarover ik niet kan heenstappen.
In de eerste plaats zet' Prof. J a g e r G e r l i n g s de
baken voor de toekomst veel verder uit dan ik meende te
mogen doen. Voor mij gaat het er in de eerste plaats om
te weten te komen op welke wijze wij de meer dan 100.000
hectaren, die in ons land op bebossching wachten, zoo snel
en doelmatig mogelijk beboscht krijgen. Prof. J a g e r G e r l i n g s is met zulk een oplossing niet tevreden. Voor
ZHGel. gaat het niet „om de toevallige groeiprestatie van
eenige ergens in ons land onder op dat oogenblik toevallig
ter plaatse heerschende groeiomstandigheden aangeplante
houtsoorten", (bldz. 371.)
Het gaat, zegt hij, om de vraag „of en onder welke omstandigheden de aan te planten soorten een blijvende plaats
kunnen innemen in de verschillende boschgemeenschappen,
die van nature op de in ons land voor den boschbouw beschikbare gronden thuisbehooren". In overeenstemming hiermede zegt Prof. J a g e r G e r l i n g s op bldz. 378 — cursief gedrukt — dat het doel van een boschbouwarboretum
moet zijn : „het scheppen van plantengemeenschappen, waarin bepaalde, economisch waardevolle exotische houtsoorten
de hoofdrol spelen en wel op zoodanige wijze, dat daarbij
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de groeiplaats zooveel mogelijk in de richting van haar natuurlijke eindbegroeiïng wordt geregenereerd".
Het blijkt dus wel zeer duidelijk dat Prof. J a g e r G e r 1 i n g s in de naaste toekomst veel meer wil bereiken dan
ik. Hij wenscht bodemregeneratie als resultaat van de bebossching en wenscht de bebossching daarnaar te richten.
Ik wensch natuurlijk ook bodemregeneratie, maar niet wetende hoe die te bereiken, stel ik mij voorloopig tevreden
met bebossching van meergenoemde 100.000 hectaren met
houtsoorten, die met den grond, zooals hij thans is, of met
den toestand waarin hij onmiddellijk kan worden gebracht,
genoegen nemen. Dus eerst bosch en dan zoeken naar de
grondverbeterende vegetatie, maar in ieder geval bosch, dat
een economische beteekenis heeft. Ik aanvaard de mogelijkheid, al acht ik die klein, dat de eerste boschvegetatie de
grond nog verder „degradeert".
Anderzijds gaan mijn toekomstwenschen verder dan die
van Prof. J a g e r G e r l i n g s , die op* bldz. 378 schrijft:
„De vroegere natuurlijke eindvegatatie vormde bij de plaats
gehad hebbende degradatie het uitgangspunt; zij geeft echter
tevens de richting aan, in welke het regeneratieproces moet
worden geleid alsmede het daarbij in het gunstigste geval
bereikbare einddoel".
Met deze laatste opvatting ben ik het volkomen oneens.
Ik kan niet inzien, dat de toestand van de „vroegere natuurlijke eindvegetatie" het in het gunstigste geval bereikbare
einddoel moet zijn. W a r e dit; zoo, dan zoude alle ,.grondverbetering" achterwege kunnen blijven en had men b.v. in
den land- of tuinbouw dergelijke gedachten gehuldigd, dan
zou het er op deze wereld wel zeer droevig uitzien. Trouwens, wij boschbouwers, staan toch ook niet op het standpunt, dat de grond niet beter kan worden dan hij voorheen
in de meest gunstigste periode was. Ontwateren en egaliseeren zijn ook in het boschbedrijf geen onbekende werkwijzen
en door deze ingrijpende maatregelen' 1 scheppen wij toch
volkomen andere toestanden dan die, waaronder de vroegere eindvegetatie verkeerde, toestanden, die economisch
gezien, gunstiger zijn, dan „het gunstigste geval", dat Prof.
J a g e r G e r l i n g s zich denkt.
Maar wat let ons, onder de tegenwoordige omstandigheden, veel verder te gaan op den weg der grondverbetering ? Bemesting moge veelal economisch weinig verantwoord
zijn, omdat wellicht herhaling noodig is en de grondtoestand
zoodanig is, dat men van „ondankbare,, gronden moet spreken. Maar de oplossing van het vraagstuk van het stadsvuil en van de afvalproducten van de industrie opent voor
de bebossching van onze woeste gronden mogelijkheden, die
niet alleen nog lang niet uitgeput zijn, maar die m.i. verschieten openen, die wij nog geenszins kunnen overzien.
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Men bedenke toch, dat men in Nederland staat voor het
vraagstuk van bebossching van gronden, die nog geen boschgrond zijn en het misschien nog nimmer waren en dat het
dus in vele gevallen niet gaat om regeneratie, maar om het
„maken" van boschgrond, waarbij wij naar andere middelen
moeten grijpen dan de plantensociologen aanprijzen voor
„gedegradeerde" boschgronden. Hierbij kan de vegetatie,
het „organisme" bosch ( V a n s e l o w ) een uiterst belangrijke rol spelen en kan dus de phytosociologie van groote
beteekenis zijn, maar het uitsluitende middel ter bereiking
van het einddoel — vruchtbaren boschgrond — kan, althans
in ons land, de plantensocioloog ons niet geven. W i j moeten
in de eerste plaats omzien naar andere middelen, die wij
nog slechts zeer ten deele kennen en waarvan wij de toepassing nog moeten leeren.
Ervaringen hieromtrent kunnen we slechts opdoen in het
bosch zelf en onze eerste opgave moet daarom zijn, het aanleggen van bosch uit boomsoorten, waarvan we vermoeden
dat ze op onze gronden, zooals die thans zijn, willen groeien
en ons daarbij economische voordeelen bieden. In deze bosschen kan men dan op phytosociologisch gebied verder
experimenteeren, maar vooral ook proeven nemen op het
gebied der mechanische en chemische grondverbetering.
Fatalisme, waarbij men aanneemt, dat een praehistorische
eindtoestand niet Verbeterd kan worden, acht ik ten eenemale misplaatst.
Prof. J a g e r G e r l i n g s spreekt op bldz* 370 over de
twee groote „tegenspelers" in den boschbouw, de vegetatie
en den bodem. Ik weet niet of het woord „tegenspelers"?"
wel juist gekozen is. Mij schijnt „samenspelers" beter. V e getatie en grond behooren te coordineeren, samen te werken:
om ons opbrengsten te leveren. Beschouwt men grond enJ
vegetatie als tegenspelers, waarvan de eene, de vegetatie,
den anderen, den grond moet vormen tot een waardig speelgenoot, dan ziet men, meen ik, niet juist. Beschouwt men
zd echter als samenspelers dan heeft de vegetatie niet als
hoofdopgave den grond te verbeteren ; dan zijn zij gelijkwaardig en dan rust op ons, die het boschbedrijf leiden, de
plicht hen beiden zoo sterk mogelijk te maken met alle middelen die ons ten dienste staan. W i j moeten het werk der
„regradatie" niet aan den eenen speler over laten, maar het
zelf ter hand nemen. Zooals reeds opgemerkt, ben ik overtuigd, dat wij daartoe in staat zijn.
En dan moet dus voor de op ons wachtende groote bebosschingen in de eerste plaats gezocht worden naar houtsoorten, die een economisch bosch beloven. Ik toonde reeds
aan, dat hiervoor maar betrekkelijk weinig houtsoorten in
aanmerking komen .Over de boschbouwkundige behandeling van deze houtsoorten zal het arboretum ons licht moeten
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verschaffen. Ook over de wijze waarop we den grond voor
die houtsoorten geschikt moeten maken ! Kunnen we tegelijkertijd uitvinden, hoe deze houtsoorten op haar beurt den
grond kunnen regradeeren, des te beter. Maar, ik herhaal,
eerst het bosch en dan de grond.
Het wil mij trouwens voorkomen, dat mijn collega J a g e r
G e r 1 i n g s toch ook weer niet geheel afwijzend tegenover
deze opvatting staat. Op bldz. 377 van zijn artikel spreekt
hij over ,,pioniers houtsoorten" en noemt in dit verband de
„hoogwaardige Japansche en Europeesche lariks en de Douglasspar", die in ons land vaak als zoodanig gebruikt worden.
Welnu, dat strookt precies met hetgeen ik zou wenschen.
Men heeft gevonden, dat deze lariksen en de Douglasspar
op onze gronden zooals ze thans zijn, na de noodige voorbereiding willen groeien en voor de naaste toekomst wat
beloven en men plant ze aan... in het groot. Tegen de strekking van de laatste drie woorden heb ik echter wel bezwaar.
Dit aanplanten „in het groot" heeft iets van speculeeren.
Men heeft op deze Wijze gespeculeerd met den groveden
en heeft naast winst ook enorme verliezen moeten boeken.
Had men met deze houtsoort in kleine opstanden in een
arboretum voldoende ervaring kunnen opdoen, dan had men
een deel der verliezen kunnen vermijden»
Zoo blijf ik mij dan ook een boschbouwkundig arboretum
voorstellen als de plaats, waar „pioniershoutsoorten" op
haar boschbouwkundige eigenschappen worden onderzocht.
Uit den aard der zaak kan haar aantal niet groot zijn aangezien er maar weinig waardevolle soorten zijn, die met
onze, voorloopig nog arme, voor bebossching beschikbare
gronden genoegen nemen.
Sedert het begin van deze eeuw zijn we bezig met enkele
van deze soorten proeven te nemen, helaas met- te weinig
soortenf en op te groote schaal. Op. deze wijze komen we
niet verder. Het aanplanten van exoten op uitgestrekte
vlakten kost enorm veel geld en slechts het toeval zou de
oplossing kunnen brengen. Temeer is dit het geval omdat
een algemeene leiding bij deze proefnemingen ontbreekt en
er niet volgens een van te voren vaststaand plan gewerkt
wordt. Men krijgt hierdoor wel veelzijdigheid maar geen
consequente leiding van de proeven," terwijl men niet voor
herhaling van mislukkingen gevrijwaard is.
Slechts een doelbewuste proefneming in een arboretum
kan binnen afzienbaren tijd uitkomsten geven. Doelbewust,
dat wil zeggen, gericht op de bebossching van de in ons
land voorkomende terreinen, die daarvoor in aanmerking
komen. Dit toch moet ons als eerste doel voor oogen staan.
Zijn we eerst zoover, dan ga ik verder met de opvattingen
van Prof. J a g e r G e r l i n g s volkomen accoord. Het is
aan geen twijfel onderhevig, dat wij, in de verdere toekomst,
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hebben te streven naar het „Dauerwald", waarin, zuiver of
gemengd, de voor ons waardevolle houtsoorten, het organisme „bosch" zullen vormen, dat zich, onder deskundige
leiding, zelf in stand zal weten te houden. Dit boschbouwkundige ideaal moet ons steeds duidelijk voor oogen blijven
staan. Maar... het is een ideaal, hoewel m.i. op den langen
duur bereikbaar. Als eerste phase ter bereiking van dit
ideaal, wil het mij toeschijnen, dat we ons tevreden moeten
stellen met bosschen van economisch waardevolle houtsoorten op de groote vlakten in ons land ,die tot op heden geen
of nauwelijks opbrengst geven. Met dit meer beperkte doel
voor oogen, schreef ik in het Juli-nummer van ons tijdschrift,
hoe ik mij den opzet van een boschbouwkundig arboretum
in Nederland denk.
U I T D E DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 8 September 1938.
S P A A R Z A A M H E I D M E T H O U T GEBODEN.
Te veel van deze grondstof
gebruikt.
Om in het ecomische werkjaar 1939 de binnenlandsche houtwinning in
Duitschland volledig onder controle te verkrijgen en daarmede het gevaar
va neen economisch schadelijk kapitaal-verbruik uit te schakelen, heeft
„Reichsfprstineister" G ö r i n g besloten, dat de houtwinning in Duitschland vastgesteld moet worden op de basis van het jaar 1937. Niet alleen
is, volgens de „Deutsche Handelsdienst", waaraan wij dit ontleenen. de
productie naar hoeveelheid vastgesteld, maar ook de soorten hout. Door
de aansluiting van Oostenrijk treedt ten gevolge van den sterken opbloei
in dat land voor den eerstvolgenden tijd nog geen merkbare verbetering
der houtsituatie voor Duitschland in. Doel bij het gebruik van hout, moet
daarom zijn, zoo spaarzaam mogelijk met dezen beschikbaren grondstof
om te gaan.
De normale houtwinning in Duitschland wordt op rond 50 millioen
„Festmeter" per jaar aangenomen, waarvan ongeveer de helft als brandhout is te beschouwen; hierbij komt thans nog 9.3 mill. uit Oostenrijk,
en rond 4 mill. uit parken en wegen. Het gebruik is de laatste jaren sterk
toegenomen, doordat het hout in veel grootere mate als grondstof voor
verschillende artikelen wordt gebruikt. Vandaar dat de productie in 1937
en 1938 is opgevoerd tot in totaal resp. 56 en 59 mill. „Festmeter". Het
industrieele verbruik is nog meer gestegen, dan men uit deze cijfers zou
afleiden, omdat de celstof en geperst-houtindustrie eenige milioenen „Festmeter" hout van minder dan 7 cm doorsnede, hetwelk vroeger als brandhout werd gebruikt, heeft verwerkt. Deze grootere productie was op zich
zelf reeds niet onbedenkelijk, omdat nog reserves uit den tijd voor den
oorlog beschikbaar waren, en ook gedurende den oorlog de Duitsche
wouden niet zoo sterk waren gerooid als vóór den oorlog. Een productie
van 59 mill. Fm. beteekent evenwel 160 % van een normale productie,
wat niet toelaatbaar is, zonder de Duitsche houtvesterij bij haar toekomstige productie te verzwakken. Vandaar dat minister G ö r i n g de productie voor 1938/39 heeft gefixeerd op die van 1937. Het economische
leven moet in het komende jaar zijn houtverbruik dus beperken totdat
van 1937 en daarom zoo spaarzaam mogelijk 'met hout omgaan, omdat
ook in de toekomst de winning verder moet teruggaan, tenzij men roofbouw op het Duitsche woud zou willen plegen.

