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1. Houtteeltkundig onderzoek en andere proefnemingen bij het Deense
proefstation.
In een land als Denemarken, waar de bosbouw sinds lange tijd op een
zeer hoog peil staat, behoeft het ons niet te verwonderen dat ook het
bosbouwkundig onderzoek op een respectabele ouderdom aanspraak kan
maken. De overweging, dat men op dit gebied leerzame voorbeelden zou
kunnen tonen aan een jong instituut als het Bosbouwproefstation T . N . O . , .
was dan ook aanleiding tot* een 14-daagse studiereis daarheen, tot het
maken waarvan ik in Augustus '49 in de gelegenheid werd gesteld. Mede
door de alom ondervonden hartelijke hulpvaardigheid van de Deense bosbouwers, in het bijzonder van de directeur van het proefstation en diens
medewerkers — niet in de laatste plaats de'auctor intellectualis van deze
reis, Forstkandidat ERIK B. OKSBJERG — als ook de houtvesters van de
bezochte houtvesterijen, is het mij mogelijk geworden van het bosbouwkundig onderzoek een duidelijk beeld te verkrijgen. Een woord van welgemeende dank voor deze, zowel „ambtelijk" als „persoonlijk" genoten
gastvrijheid mag hier zeker niet achterwege blijven.
. Evenals men in Nederland bij het teruggrijpen naar de eerste onderzoekingen op dit .gebied geenszins kan volstaan met het noemen van de
oprichtingsdatum van het — overigens slechts korte tijd bestaan hebbende — Rijksbosbouwproef station, doch veeleer zal moeten zoeken bij de
oudere proeven van practiserende houtvesters, moet men ook in Denemarken eenzelfde weg bewandelen. Het is mij niet bekend, tot hoe ver
men daarbij terug moet gaan en of grote historische figuren als REVENTLOW en VON LANGEN ook in dit verband behoren te worden genoemd ;
zeker is het echter, dat het oudste, nog steeds in onderzoek zijnde proefperk dateert van 1826. Dit ligt in een eikenbezaaiïng van 1784 op het
landgoed Brahetrolleborg (Funen), werd voor het eerst gemeten in 1803
en is sinds 1826, dus thans bijna 1 e e u w lang, regelmatig geobserveerd,
aanvankelijk door houtvester C. V. OPPERMANN.
V a n een meer gecentraliseerd speurwerk kwam echter niets voor de
80-er jaren. Merkwaardigerwijs werd een onderzoek toen verlangd omdat de economie van de staatsbossen in twijfel werd getrokken. Hieruit
,. 1 ) Verschijnt tevens als Korte ^Mededeling no. 4 van het Bosbouwproefstation T.N.O.
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resulteerde in 1882 een. afzonderlijke afdeling „Onderzoek", onder de
bedrijfsplannendienst van het Deense Staatsbosbeheer. Eerst in 1901
kwaih het tot de oprichting van Statens Forstlige Forssgsvaesen, sinds
1919/21 gevestigd'in „Mollevangen" te Springforbi, aan de oostkust van
het eiland Zeeland, ongeveer 15 km ten noorden yan Kopenhagen.
Onder supervisie van de „Forsogskommission", is de directeur, Dr C.
H . BORNEBUSCH, ïnet de algemene leiding belast. Om gezondheidsredenen wordt deze tijdelijk bijgestaan door Skovtaksatör (hoofd van de afdeling bosinrichting) J . A . LDVENGREEN, van het Deense Staatsbosbeheer.
Onder de directeur staan twee afdelingsleiders, E. C. L. LOFTING te Bybaek bij Vejle (Jutland) en H . A . HENRIKSEN te Springforbi. De afdelingsleiders hebben ieder een assistent, meest jonge ingenieurs, die hier
werken in afwachting van een meer definitieve plaatsing elders. Daarnaast heeft het proefstation nog een. wetenschappelijk medewerker gemeenschappelijk met ,;Dansk Skovforenings Frouclvaig" (zaadwinning
—- onder garantie — van goedgekeurde opstanden, uitgaande van de
Deense bosbouwvereniging), die hier in het bijzonder belast is met de
kwekerij en de herkomstproeven.
'
Voor het kweken van plantsoen werd het terrein rondom het gebouw
al spoedig te klein, zodat het proefstation dan ook reeds vele jaren eeri
eigen kwekerij van verscheidene ha heeft in het Gribskov, het gcote bosgebied in Noord-Zeeland. Een boswachter houdt hier toezicht op het
personeel; allen zijn rechtstreeks in dienst van het 'proefstation.
Een bijzondere mogelijkheid van Statens forstlige Forsegsvaesen is het
geven van bepaalde opdrachten aan derden, die bereid zijn een afzonderlijk onderwerp te bestuderen en daarover een verhandeling te schrijven. Hiervoor komen zowel ambulante ingenieurs als b.v. practiserende
houtvesters in aanmerking ; zij treden dan als het ware op als afdelingsleider op hun speciale terrein. Gewoonlijk wordt tevoren een afspraak
gemaakt betreffende de duur van de studie, terwijl dan tevens een honorarium wordt vastgesteld.
D e belangrijkste gebieden, waarop het Deense bosbouwproefstation
zich beweegt, zijn:
het onderzoek naar de groei van inheemse en uitheemse houtsoorten ;
het dunningsonderzoek;
het herkom stond erzoek van eik, beuk, fijnspar, lariks, douglas, sitkaspar;
de heide- én duinbebossingsvraagstukken..
De eerste drie onderwerpen ressorteren onder de afdelingsleider te
Springforbi. Ook' enkele minder omvangrijke vraagstukken, zoals cultuurmethoden en kwekerij techniek, bewaren en kieming van zaden, biologische onderzoekingen — een terrein, waarop vooral Dr BORNEBUSCH zelf.
heeft gewerkt •— en houttechnologie behoren tot het werkprogramma.
Voor verschillende onderwerpen werkt men nauw samen met andere
instituten, waaronder de bosbouwkundige leerstoelen van de landbouwhogeschool te Kopenhagen.
De onderzoekingen betreffende de bebossing van heidevelden en duinen, de behandeling van deze bossen "en de herbebossing van de „plantages" staan geheel op zichzelf en vallen onder de afzonderlijke afdeling
in Jutland.
>
'
'
Aangezien de groei-, herkomst en dunningsonderzoekingen alle berusten op waarnemingen aan proefperken, hebben HENRIKSEN en ik
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uitvoerig van gedachte gewisseld over de proefperktechniek en de verwerking van het cijfermateriaal.
.
,
De Denen hebben uitsluitend vaste proefperken. Vliegende achten, zij
alleen geschikt voor landen, waar men slechts met grote tussenpozen
dunt. Bij de intensieve opstandsverzorging in Denemarken hebben de
dunningsopbrengsten zo'n grote betekenis, dat deze nauwkeurig moeten
worden vastgesteld. Dit kan niet anders dan door geregelde metingen
aan eenzelfde proef perk.
'
'
In het algemeen hebben de perken een vierkante of rechthoekige vorm.
De configuratie van het terrein laat echter niet altijd toe, zich aan deze
eis geheel te' houden, evenmin als aan de wenselijkheid, alle perken van
een vergelijkingsreeks dezelfde grootte te geven. Z o moet men dikwijls
ook genoegen nemen met een veel smallere randstrook dan volgens de
internationale regels wordt aanbevolen. Terwijl deze de breedte van de
isolatiestrook stellen op de gemiddelde opstandshoogte bij het einde van
het onderzoek, houdt men in Denemarken doorgaans 5 m aan.
De oppervlakte van de perken bedraagt 0.1—1.0 ha, meestal 0.20—0.25
ha. Bedraagt het stamtal niet meer dan 300, dan worden de bomen genummerd. Deze nummering heeft alleen tot doel, gemakkelijker eventuele
vermissingen van stammen sinds de vorige opname te kunnen constateren. Bij stamtallen van 300 en meer heeft het zoek raken van een of
enkele bomen een nauwelijks merkbare invloed op de totale massa.
Alle bomen worden aan de oostzijde gemerkt met een ,,T", waarvan
de horizontale streep op 1.30 m böven de grond ligt. Bij de opnamen
klemt men eerst de noord-zuicU, daarna de oost-west-diameter op 2 mm
nauwkeurig. Voor de berekening van het grondvlak maakt men ktemstaten met trappen van hele cm, zowel voor de n/z- als de o/w-diameters
en neemt daarna het gemiddelde van beide grondvlak-sommen. Tot dusverre gebruikte men steeds de boomklemmen van FLURY, waarvan een
eventuele miswijzing kan worden bijgesteld. Daardoor kan ontregeling
echter ook gemakkelijker plaats vinden, reden waarom men nu de voorkeur geeft aan goede stalen klemmen.
• • ,
Als hoogtemeter gebruikt men die van ABNEY, met niet meer dan een
waarneming per boom. Indien mogelijk leest men tot op 1 dm nauwkeurig
af. Men kiest de bomen, waaraan een hoogtemeting wordt verricht, willekeurig, doch zo mogelijk proportionaal naar diameter-frequentie. De
richting, waarin de hoogtemetingen plaats vinden, wisselt steeds. Het
aantal waarnemingen is tenminste 20 bij iedere opname.
Daarna stelt men een grafisch vereffende hoogtecurve op en leest hieruit
voor elke diameter-trap de bijbehorende hoogte, afgerond tot op
m, af.
Gezien het feit, dat het bepalen van vormgetallen zeer omslachtig en
tijdrovend is, doet men dit gewoonlijk in beperkte omvang, teneinde
althans een indruk te verkrijgen, in hoeverre een algemene massatabel
kan worden toegepast. Hierbij is gebleken, dat die van GRUNDNERSCHWAPPACH goed .voor de beuk voldoet bij een constante correctie van
+ 3 %, terwijl Naslund's tabel voor de fijnspar met + 8 % moet worden
gecorrigeerd»
Zulke contrôlés^ verricht men bij tussenpozen van 10—15 jaar. Men
neemt daartoe dunningsbomen, die kenmerkend zijn voor de hoogte-diameter-grafiek. Uitgaande van het vlak op borsthoogte deelt men de
bovenstam in 10 gelijke secties, terwijl de voet in 4 secties van 32.5 cm
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wordt gemeten. Van loofhout meët men bovendien de takken, dikker dan
3 cm in secties van 1 m, terwijl het dunnere materiaal wordt gewogen. (2)
Het opmeten van het gewone dunningshout geschiedt door de zorg
van de plaatselijke boswachter. Deze geeft tevens de sortimenten op en
de geldelijke opbrengst. Ook bij de aanleg van de jonge cultures, welke in
een onderzoek worden betrokken, houdt men aantekening van de kosten.
De opmetingen, welke als regel samenvallen met de dunningen, worden
steeds verricht door 2 personen : de leider van het onderzoek of diens
assistent, alsmede een ter plaatse werkzame bosarbeider. Principiëel
meet men niet tussen 15 April en 15 September. Deze tijd! is bestemd
voor het maken van massa- en aanwasberekeningen. Meer omvangrijke
rekenkundige bewerkingen, zoals vprm getalsbepaling en uit sectiemetingen, laat men doen door hierop gespecialiseerde bureaux, welke over
ponskaartenmachines e.d. beschikken.
Op onze excursies kwam vanzelf de dunningsmethodiek ter sprake. Nu
is de Deense dunning, wat de intensiteit betreft, in het algemeen gekenmerkt door een vrijwel constant houden van het totale grondvlak op
borsthoogte. Bij de gewone proefperken dient dit gegeven dan ook als
richtsnoer voor-de dunning. In de loop der jaren heeft men in de practijk
wel voldoende begrip gekregen van het normale grondvlak van iedere
houtsoort. Z o ligt dit voor de beuk bij ca 25, voor lariks en eik tussen
15 en 20 en voor fijnspar bij ca 30 m 2 /ha. In de jeugd zijn de waarden
uiteraard geringer. Men dunt dan minder sterk totdat de gewenste cirkelvlakte is bereikt.
Bij het afzonderlijke dunningsonderzoek stelt men nu de verschillende
graden vast door daarin verschillend grote grondvlakten te kiezen en zo
nodig door omschrijving de subjectieve keuze van de stamklassen verder
te regelen. Als „blanco" vergelijkingsobject blijft in één perk (of serie)
de dunning geheel achterwege.
.. .
Van de bezichtigde proefperken zou ik gaarne met name een dunningsproef in eik op het landgoed Bregentved (Zuid-Zeeland) noemen. Het
betreft een eikenbezaaiïng van 1924, groot 5.50 ha en tot omstreeks 1943
gelijkmatig gedund volgens „Bregentved-maatstaf", d.w.z. ook naar
Deense begrippen vrij sterk. Sindsdien is er onderscheid gemaakt in een
A-, B-, C- en D-graad, waarbij de C-graad een voortzetting van de oorspronkelijke dunning betekent, terwijl A niet, B matig-zwak, D zeer sterk
zal worden behandeld. N a 6 jaar maakte deze reeks op mij ongeveer
dezelfde indruk als die van een 36-, 19-, 22-, 25-serie van het Instituut
voor Bosbouwkundig onderzoek te Wageningen, in. lariks of douglas.
Een nabij gelegen proef met onderplanting van oude eiken met verschilleiide houtsoorten was nog van te jonge datum om enige conclusies
te wettigen, doch op zichzelf was het wel belangwekkend in aanraking
te komen met dit vraagstuk, waarvoor ook van Nederlandse zijde belangstelling bestaat. Een meer uitvoerige studie over dit onderwerp is gemaakt
door de Deense houtvester D O N S (3), wiens publicatie hierover ook in
ons tijdschrift is gerefereerd (4).
Bij de gewone proefperken in eik en beuk vielen mij de zeer lage stamtallen in oude opstanden op. Berekeningen van het S % volgens H A R T
i— de „dunningsgraad", zijnde de verhouding tussen de gemiddelde afstand (in driehoeksverband), waarop de bomen staan, en de „opperhoogte" van de opstand (berekend als gemiddelde van de bomen, welke

op iedere are als de absoluut hoogste werden aangetroffen) — leiden tot
merkwaardige conclusies. -Terwijl H A R T uitgaat van een constante verhouding tussen beide grootheden, dus van een constant S % en meent
dat, althans bij de djati, deze waarde ook bij ongedunde perken, waar
alleen een natuurlijke sterfte het stamtal vermindert, op eenzelfde niveau
blijft, valt bij de practische uitvoering van cfe Deense dunning een sterk
verloop ïn deze factor waar te nemen. Jonge eiken blijken een S % van
naastenbij 20 te hebben, oude opstanden van 1Q0—200 jaar daarentegen
omstreeks 40 a 45. De beuk heeft als schaduwhoutsoort een dichtere
stand, doch ook hier valt een ruw berekende stijging van ca 17 tot 30 a
35 waar te nemen. Bij de naaldhout soorten is de verandering, als gevolg
van een meer constante kroonbreedte, geringer. Toch zijn hier ook nog
aanzienlijke stijgingen : bij lariks van 22 a 24 tot omstreeks 30,5 bij fijnspar en zilverden van 15 tot 22 a 25' Deze cijfers, welke uiteraard slechts
globaal zijn vastgesteld, bevestigen overigens wel de ook op rt oog verkregen indruk, dat de Denen, uitgaande van zeer dichte beplantingen of
bezaaiingen, aanvankelijk slechts zeer zwak dunnen, doch geleidelijk meer
en meer, om te eindigen met een bepaald zeer ruime stand van de bomen.
Van de herkomstproeven vertoonden die van de douglas veel overeenstemming met de onze grote verschillen tussen kust- en gebergtevormen,
ook wat gevoeligheid voor Rhabdocline pseudotsugae betreft. Voorts
herkende men ook hier gemakkelijk de partijen, welke door de zorg van
de Amerikaanse houthandel waren geleverd, aan de abnormaal grote
spreiding in lengte-' en diktegröei binnen eenzelfde opstand. Kennelijk
betreft het hier zaad, dat op verschillende plaatsen is gewonnen en daarna tot enkele grotere partijen is verenigd. •
Opmerkelijk was het, dat zich onder de goed groeiende herkomsten
van groene douglas enkele partijen bevinden, die zeer gevoelig zijn voor
Phaeocryptopus Gaumanni, terwijl bij andere deze ziekte niet werd opgemerkt. Vermoedelijk zijn er dus resistente rassen binnen het verbreidingsgebied van de groene douglas. Hoe ernstig de schade in' daarvoor
gevoelige herkomsten kan zijn, blijkt wel uit de meetcijfers : de jaarlijkse
aanwas bleek in bepaalde gevallen van 20 tot S m 3 /ha te zijn teruggelopen. De ziekte Is vooral opgetreden ria strenge winters. Overigens spreekt
uit deze cijfers meteen, hoe groot de productiviteit van de Deense bosgronden kan zijn. Abies grandis overtreft trouwens dé douglas nog en
kan hier tot 30 m 3 /j/ha lopende aanwas komen I
Bij de fijnspar is de herkomst vooral van invloed op de massa-productie
en in mindere mate op de kroonvorm. In de boswachterij Valby Hegn,
houtvesterij Marum, Noord-Zeeland, ligt een grote proefperkenreeks,
waarvan bijv. de herkomst Noord-Nóorwegen opviel door langzame groei
{lange-dag-bomen !). Overigens waren hier op het oog geen duidelijke
groeiverschillen waar te nemen tussen Deense, Baltische en enige Duitse
herkomsten, behalve wat de kroonvorm betreft. Ik herinner mij een zeer
gunstig beeld van de' Baltische fijnspar. De cijfers wijzen uit, dat
Schwarzwald, Thüringen, Denemarken (Gribskov) en Letland bovenaan
staan met een totale productie van omstreeks 400 m 3 /ha in 32 j a a r ; hierop volgen Harz en Rusland (Smolensk) met iets minder dan 350 m 3 ,
waarna Finland komt met 300, terwijl Noorwegen de rij sluit met 250 m 3 .
Het aantal parallellen in deze reeks is echter onvoldoende groot om ras-,
en vruchtbaarheidsverschillen te scheiden. (1) "
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In N0debo-distrikt, dat evenals de oostelijke stukken, van Marumdistrikt, deel uitmaakt van het Gribskov, .ligt een zeer groot proefperk
met verscheiden herkomstproeven, zoals de reeds genoemde douglasreeks, fijnspar, sitkaspar en lariks. Onder de verschillende Europese
lariksen staat hier die uit Polen (Zagnansk) bovenaan, zowel wat groei
en vorm als gezondheid betreft' In deze eigenschappen, alsmede in de
diepe, bijna cylindrische kroon en de afwezigheid van sabelvoeten doet
hij zeer veel denken aan de Sudetenlariks. Ter vergelijking met de andere
lariksen in deze reeks dienen de volgende cijfers:
Jecftijd
soort
Larix leptolepis. .
L. decidua (Polen)
idem (parallel) .
L. dahurica (Korea)
idem (parallel) .
L. decidua (Schot!.)

, ' jaar.: •
.
.
.
.

.'
.
.
.

.

.

- 14 '.
15
15
• v 14
14 .
12

tot. prod.
m3/ha" * ' ' V
147
136
115
.
110
106 ..:
50

geen.

prod.

lopendeaanwas
m3/j

m3/j

10.5
9.1
7.7
7.9
7.6
4.2

, - 23.5
20.5
, 19.5
18.0
12.0

, De Zwitserse lariks was nog slechter en is niet eens gemeten.
'

Bij eik en beuk schijnt de massa-productie wéinig of niet afhankelijk
te zijn van de herkomst; dit geldt trouwens ook voor de zilverden. V a n
veel belang is bij genoemde loofhoutsoorten echter de stamvorm en de
vorm van de kroon. Aangezien het onderzoek hiernaar niet op het gebied
van het Deense bosbouwproefstation ligt, komen we hierop terug in het
2e gedeelte van dit artikel, • ' ' - • , '

De onderzoekingen van LDFTING in de afdeling voor heide- en duinbossen liggen zuiver op houtteeltkundig gebied. De gelegenheid ontbrak
om enige aandacht te* schenken aan de Deense duinbebossingen, zodat
ik mij moest beperken tot de heideontginningen, meer in het bijzonder
die van Midden-Jutland.
Geologisch is dit een zeer merkwaardig gebied, waarin morene-afzettingen en grote spoelzand gebieden elkaar afwisselen. Over betrekkelijk
- korte afstanden kan daardoor ook de vruchtbaarheid, welke in hoofdzaak wordt bepaald door het gehalte aan leem, sterk variëren. Hetzelfde
geldt voor het landschapsbeeld, dat in het eerste geval vrij sterk geaccidenteerd kan zijn, terwijl het in de spoelzandgebieden zeer vlak is.
Volgens moderne opvattingen heeft op deze vlakten nooit bos gegroeid,
doch zijn zij na het smelten van het laatste landijs heide geworden en
gebleven. De „bakkeoer" (heuvel-eilanden) moeten daarentegen bos
hebben gedragen, waarvan men op vele plaatsen de overblijfselen in de
vorm van eiken-struiken, in hoofdzaak wintereik, nog aantreft.
Het doel van het research-werk in dit gebied is enerzijds een meer
doeltreffende bebossingsmethode te ontwikkelen dan de klassieke Deense
héidecultuur van fijnspar na voorteelt van bergden. Anderzijds zoekt men
ook een oplossing voor het vraagstuk van de 2e generatie.
In Glusted Plantage, Pategaard-distrikt, zag ik een nog jonge p^oef van
een menging fijnspar-bergden op geploegde heide tegenover een gemengde beplanting van fijnspar en Japanse lariks. Elders in dezelfde houtvesterij werd een zeer geslaagde menging van 25 % lariks (vermoedelijk
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eurolepis), 2 5 % sitkaspar en 5 0 % fijnspar, eveneens op geploegde
heidegrond, geplant in 1932. Hiervan werden in de afgelopen 17 jaar de
bebossingskosten volledig terugontvangen in de dunningsopbrengsten
van de lariks.
O p een andere plaats in Glusted Plantage is een opstand van Franse
(eenstammige) bergden, anno 1902, na licht te zijn gesteld, in 1927 met
verschillende houtsoorten onderplant. N a 16 jaar staat de Japanse lariks
hier aan de spits met een gemiddelde hoogte van ruim 6 m, onmiddellijk
gevolgd door de groene douglas met 5.5 m. De overige hier gebruikte
houtsoorten zijn in volgorde van prestatie: grijze douglas, sitka, Éur.
lariks, fijnspar, beuk, zilverden en nordmann. V a n deze groep komt de
relatief snelst gegroeide iets boven 3 m, de langzaamste even onder 2 m.
Het is een gelukkige omstandigheid, dat de Denen zeer actief zijn in
het publiceren, ook betreffende proeven, welke nog niet zijn afgesloten,
"zoals bijvoorbeeld het bovenstaande geval (5). Het proefstation heeft
een eigen orgaan: Det forstlige Forsagsvaesen. i Danmark, waarvan
sinds 1905 al meer dan 150 afleveringen zijn verschenen.
Vooral uit economische overwegingen heeft mén bij de heidebebossing
tot dusver zeer veel gebruik gemaakt van de fijnspar. Hoewel de groei
van deze houtsoort in het Deense klimaat blijkbaar beter is dan in Nederland, maken een onvolledige humificatie, alsmede een te weinig sta- .
biele bostoestand in het algemeen het gewenst, vooral bij aanplant van
de 2e generatie, naar andere mogelijkheden te zoeken.
In oudere fijnsparren zag ik op geëxponeerde groeiplaatsen hetzelfde
ziektebeeld, dat sinds enige tijd: de aandacht van de Nederlandse bospathologen heeft én met fijnsparrensterven wordt aangeduid. In Jutland
vermoedt men een correlatie tussen de ziekte en de abnormaal droge
zomers van de laatste jaren. De sitkaspar heeft, wellicht mede door de
droogte, op verschillende plaatsen te kampen met aanvallen van Dendroctonus, de lariks van Cephalleya en Lygaeonematus én tenslotte tracht
de wind, veelal met hulp van deze collaborateurs, van het westen uit de
opstanden af te breken en op te rollen. De biologisch-stabiel opbouw
van deze bossen is dus een vraagstuk van de eerste orde, waarbij wellicht nog bijzondere aandacht aan de beveiliging van de opstandsranden
zal moeten worden geschonken, desnoods onder gebruikmaking van geheel andere'houtsoorten. In ons eigen land hebben wij hiervan goede
voorbeelden in de loofhout-windsingels van BOODT op de eilanden. Een
belangrijk punt in het zeer winderige Deense klimaat lijkt mij daarbij
niet alleen de bescherming van het kronendak, doch evenzeer de bemanteling onmiddellijk boven de grond ter voorkoming van het uitdrogen
door „tocht".
^r
Zodra de groeiplaatsen iets meer beschut zijn, hetzij door voorliggende
oudere opstanden, hetzij op de west-hellingen van de smeltwaterd'alen,
doen -deze moeilijkheden zich niet meer voor. Op het landgoed „Norre
Riisager", particulier bezit van de heer LOFTING, bij de oorsprong van de
Skern-a, waren beide gévallen als tegenstelling zeer duidelijk: terwijl
aan de westzijde, bovenop d£ heuvels, fijnspar en sitka na een goede
ontwikkeling op middelbare leeftijd afsterven, groeit in de vallei zelfs
de voor wind zo gevoelige douglas vootreffelijk.
O p vlakker terrein heeft houtvester K . KIERKGAARD van Palsgaarddistrikt voor de fijnspar een strooksgewijze verjonging ingevoerd, welke:
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Afb. 2. ' - _ ''
• Schematische ;vborstellirig
" van de strobksgewijze verjonging van - de 'fijnspar in
1
,.de houtvesterij -Palsgaard,
•Jutland. ,
Y."
.""(Scheme. of. the stripwlse
felling and reafforestation in
Norway spruce at Palsgaard
/ district, Jutland.)
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Afb. 4.
Dezelfde opstand als
van afb. 3, doch ditmaal gezien in zuid'
, oostelijke richting.
(Same stand as before,
but here as seen towards south-east/

enigszins doet denken aan enkele bekende Zuid-Duitse systemen. Van
oost naar west worden op onderlinge afstand van ongeveer 25 m zeer
smalle, evenwijdige stroken gekapt, welke na enige jaren tegen de wind
in verder worden verlengd en gelijktijdig aan de zuidzijde verbreed. In
b.v. 3 étappes komt dan, het eerst aan de lijzijde van de oude opstand
het contact tussen de stroken tot stand. De herbeplanting, welke hier
wederom met fijnspar geschiedt, houdt gelijke tred met de velling.
Er viel hier geen enkel geval van stormschade te bespeuren ; het jonge
plantsoen ontwikkelde zich prachtig en heeft hier — in tegenstelling tot
de herbeplantingen na kaalslag in deze streek —• geen aanvallen van
Hylesinus abietis te verduren.
2.

Veredelingswerk.
Het selectie- en veredelingswerk valt niet onder het Deense bosbouwproefstation, doch hiervoor is een afzonderlijk instituut in het leven geroepen. Oorspronkelijk had de Landbouwhogeschool een klein arboretum
in de buurt van Kopenhagen (Charlottenlund), waar Dr C. SYRACH
LARSEN zijn kruisingen begon. Nadien werd een groter arboretum geopend
in Hörsholm, waar mij velerlei proeven op dit gebied getoond werden
door twee van de medewerkers van SYRACH LARSEN : CHR. NIELSEN en
F . PALUDAN. Over de beginselen van het veredelingswerk behoef ik hier
niet uit te weiden ; ik moge verwijzen naar het artikel van deze bekende
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Deense boomgeneticus in ons tijdschrift (7). Ik wil slechts even stilstaan
bij de organisatie en het werk zelf. Het arboretum omvat ca 15- ha, terwijl
daarnaast een ongeveer eyen grote oppervlakte kwekerijgrond, beschikbaar is. Hier werken de directeur, zijn 3 wetenschappelijke medewerkers
en een I O-tal arbeiders, waarvan 2 geroutineerde enters, ten dele in het
belang van het eigenlijke arboretum (uitbreiden van de collectie houtige
gewassen) en deels op dé principiële vraagstukken van de erfelijkheid
bij bomen.
Een van die vraagstukken is de vaststelling van het genotype (8), een
uiterst belangrijke zaak. Ik zag b.v. een mon steriel ij ke, breed-uitgroeiende
beuk, als ent afkomstig van een prachtige -slanke moederboom, welke
moederboom blijkbaar alleen door de invloed van de haar omringende
bomen in de opstand deze goede vorm had gekregen. Een ander belangrijk punt is het opsporen van de oorzaken, welke leiden tot een spoediger
bloeien en zaaddragen van bomen, meer in het bijzonder geënte bomen.
In het algemeen is men tot de conclusie gekomen, dat de bloei bevorderd
wordt door een wanverhouding (gestoord evenwicht) tussen het wortelstelsel en het bovengrondse deel 'van de plant.
Van meer practische aard zijn bijv. proeven met het enten op verschillende tijdstippen, om te zien of buiten het „hoogseizoen" (April) ook
met goed gevolg kan worden geënt. Men ent hier zeer veel buiten. Nu
ligt het terrein naar mijn gevoel hiervoor zeer gunstig, behoorlijk beschut
en op vruchtbare, vochthoudende grond, zodat de omstandigheden zich
hiertoe wel beter zullen lenen dan op de meeste van onze bosgronden.
En tenslotte is het'algemene doel: het opdoen van veel ervaring, het
verkrijgen van veel routine met. allerlei vormen van geslachtelijke en ongeslachtelijke vermenigvuldiging, zowel bij bos- als bij sierbomen.
W a t in Horsholm niet geschiedt, is het aanleggen van zaadtuinen voor
het kunstmatig verkrijgen van een bepaalde, gewenste nakomelingschap.
Dit vindt plaats in „Statsskovenes Planteavlstation" te Krogerup bij
Humlebaek, alsmede op daarvoor geschikte terreinen in de houtvesterijen.
„Statsskovenes Planteavlstation" is de centrale kwekerij voor de staatsbossen. Men koopt het zaad in tegen de normale prijs en verrekent het
hieruit gekweekte plantsoen wederom tegen de geldende prijzen met de
houtvesterijen. De directeur, H . BARNER, toonde mij allereerst het nog
niet geheel voltooide nieuwe gebouw, waar de zolder ons een uitstekende
gelegenheid bood de kwekerij te overzien. Overigens was deze bovenverdieping niet bedoeld als uitzichtspunt voor binnen- e;i buitenlandse
bezoekers, doch voor de ontvangst en tijdelijke berging van kegels, welke
vandaar naar lagere sferen afdalend, worden gëëest en geschoond, terwijl
het zaad uiteindelijk *in flessen verpakt, in de kelder aankomt. Hier bieden
koelcellen volop ruimte om de gehele zaadvoorziening van de Deense
staatsbossen ook in jaren van misoogst te verzekeren. De temperatuur
is hier enkele graden boven nul, behalve waar de Abies-zaden zich bevinden : hier vriest het doorlopend 5°C.
Ook de kwekerij zelf beschikt over de modernste hulpmiddelen, zoals
machines voor schoffelen en b.v. ook een lange, verplaatsbare sproeileiding.
om middelen in de zomer verspenen en verplanten mogelijk te maken.
Ik zag verschillende jonge zaadtuinen, zoals, een beplanting van geënte
lariks, bestaande uit één kloon'van Eur. lariks en een kruising van 2 Japanse lariksen. De plantafstand in en tussen de rijen was hier ca 4 m. '
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Afb. 5.
Statsskovenes Planteavlstation te Krogerup, gebouw van de staatskwekerij en -zaadtuin,
waarin ook de zaadeest is ondergebracht. (Statsskovenes Planteavlstation, the building
of the cenrtal nursery and seed orchards of the Danish state forest service, with the kiln).

*
Afb.: 6.
Zaadtuin van lariks te Krogerup. (Seed orchard of larch at the central state nursery).

Elders was een zaadtuiri van 13 9 essen, in rijen met tellcens tussen 2
rijen een rij van één $ es. In beginsel is het dus steeds één* „vaderboom"
en een klein aantal „moederbomen", die bij elkaar" worden gebra.cht op
een zodanige plaats, dat vrije bés'tuiving uit de omgeving uitgesloten is;
Op de vraag, waarom men niet zó vergaat,^ dat men slechts één vader
en één moeder wil verenigen, kreeg 'ik teri antwoord, dat men het risico
hierbij, te groot acht. In de eerste^ plaats wil men de kans, dat in 't geheel
geen bestuiving zou optreden, zo klein mogelijk houden en voorts wil men
ook met het oog op gevoeligheid voor ziekten1 en andere slechte, verborgen doch mogelijk erfelijke eigenschappen, niet aUes op één kaart zetten»
Tenslotte weet men ook niet óf dé ouderbomerir waarvan men uitgaat*
homozygoot, dan wel voor bepaalde eigenschappen heterozygoot zijn. .
Een ander punt, dat zich hierbij nog als een onopgelost vraagstuk
voordoet, is de controle öpvde nakomelingen. Hiér moeten geneticus' eri
proef perk- deskundige samenwerken óm tot een zo juist mogelijke beoordeling te komen. Bij enten doet zich, naast de moeilijkheid van groeiplaatsverschillen nog de invloed van de onderstam- voor. Men zou onderstammen uit stekken moeten kweken' om dit probleem te omzeilen, doch
zover is men nu nog niet gevorderd. " „
.: •
•-•
*
In een* bedrijf als Statsskovens Planteavlstation, waar jaarlijks veel
materiaal in- en uitgaat, is een doelmatige en overzichtelijke administratie een eerste vereiste. De heer BARNËR toönde mij een kartotheek voor
moederbomen en een voor opstanden, welke beide- zeer overzichtelijk
waren samengesteld. Bij de eerste heeft iedere geselecteerde moederboom
een blad met beschrijving en foto aan een zijde en nakomelingschap aan
de andere zijde, de enten links, de kruisingen rechts. De opstandbladen
zijn, wat beschrijving betreft, ongeveer gelijk, doch aan de voorzijde is
tevens ruimte voor de verschillende partijen zaad, in de loop der jaren
geoogst. Aan de achterzijde vermeldt men het hieruit gekweekte plantsoen en waar dit, na aflevering aan de böswachterijeri, is uitgeplant.
. In tegenstelling .tot Zweden, waar men voor de selectie onderscheid
maakt in „elite", „ 7f
„0" en ,, — s p r e k e n de Denen slechts van
„a"- en ,,b"-opstanden, naarmate deze als „zeer goed" of als ,,goed"
zijn beoordeeld.
" "v .
Tenslotte zag ik ook reeds enige zaadtuinen en veredelingsproeven in
de door mij bezochte houtvesterijen/ In de boswachterij Tisvilde Hegn
(Tisvilde-Frederiksvaerk-distrikt), aan de noordwestkust van Zeeland
komt ca 800 ha groveden voor, hoofdzakelijk van Duitse origine. De
stamvorm doet denken aan die van onze betere grovedennenbossen. Eén
opstand is echter van Zweedse herkomst (vermoedelijk: Midden-Zweden), waarin zeer fraaie stamvormen aanwezig zijn. Hiervan zijn enige
tientallen uitgekozen door SYRACH LARSEN voor vermenigvuldiging. Van
deze uitgekozen stammen zijn twijgen geënt op een naburige, jonge beplanting, die overigens niet geïsoleerd is van de omgeving, doch waarvan
men desondanks verwacht, in de toekomst élite zaad te kunnen oogsten.
Dezë zaadtuin is dus principieel van andere opzet dan de eerder genoemden in Krogerup. Terwijl men in Tisvilde een collectief te oogsten zaadproductie beoogt van een aantal uitgezochte, doch elkaar vrij bestuivende
bomen, wil men in Krogerup bepaalde kruisingen van individueel bekende
ouders ,tot stand brengen. Of met andere woorden: het eerste geval is
een populatie-kruising, de laatste zijn klon en-kruising en.

\
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Afb. 7.
Zweedse groveden.
Tisvilde Hcgn.
(Scots pine from Sweden at Tisvilde forest,
North Sealand)

In Marum Skovdistrikt {Tinghus plantage) komt een opstand van Eur. lariks,
gemengd met beuk, voor uit de tijd
van V O N LANGEN. Onder deze 180 jaar
oude lariksen is er een van vrijwel volmaakte verschijning („nummer 8"), waarmede verscheidene veredelingsproeven zijn
ondernomen. Z o zag ik in de tot deze
houtvesterij behorende boswachterij Valby Hegn een „zaadtuin" op ca 3 X 3 m
geplant, waar' de enten afkomstig zijn van
vier verschillende geselecteerde natuurlijke
nakomelingen van „no 8". Reeds vroeger
heeft men zaad van de opstand gewonAfb. 8.

Ent van de opstand van afbeelding 7.
(Graft from the stand of fig. 7.)

<*

r
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Afb. 9. Europ. lariks
* „Tinghus No. 8". '
»

("No. 8", the most
beautiful of the 180
years old European
larches, which Von
Langen introduced
into Denmark. Tinghus Plantage, MSrum
district, North Sealand.)

nen, waarmede een klein perceel in Boller distrikt (Oost-Jutland) is bebost, onmiddellijk naast een hoekje Japanse lariks van dezelfde leeftijd (a°
1908). Dat we hier met echte Eur, lariks te doen hebben, valt o.m. af te
leiden uit "een aanval van kanker in de jaren 1925-'35. Uit de productiecijfers van de opstandjes in Boller distrikt blijkt dan ook duidelijk de
grote sterfte in — en een mindere prestatie van de Eur. lariks :
n

alles per ha
Eur. lariks, 29 jaar') .
Jap. lariks, 29 jaar . .

.
.

240
432

h
13.7
16.7

blljv. opstand
na dunning
ml

som van de
dunningen
mi

gemiddelde
jaarproductie
jii3

66
162

153
238

7.6
13.8

Trouwens ook de oorspronkelijke opstand in Tinghus plantage heeft op
omstreeks 100-jarige leeftijd een ernstige beschadiging gehad — oorzaak
Verkregen door Interpolatie van een opname op 26- en een op 33-jarige leeftijd.

*
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onbekend — waardoor een van talrijke exemplaren nog duidelijk zichtbare, «misvorming van de stam is opgetreden.
"
<
V a n de Eur. lariks in Boller zijn
kegels verzameld ; het zaad is in-193.4
in Farum' Skovdistrikt (ten noordwesten van Kopenhagen) uitgezaaid,
waarbij 70% hybriden bleken te zijn.'
In dezelfde houtvesterij zag ik ook
een vijf jaar jongere opstand van een
kunstmatige hybride van één uitr
gelez.en *V$ Japanse lariks, bestoven
met stuifmeel van „nummer
met
daarnaast een opstand' van zuivere
nakomelingen van nr. 8. Het kenvmerkende* verschil tussen deze beide
jonge opstanden is : de hybride groeit
zfc 10% harder, geeft meer schadu^
en kan 'meer schaduw verdragen.
. Wellicht zijn deze laatste eigenschappen nog van meer betekenis
. dan de-snellere groei, met Het oog op
: bodemyerwildering b.v., dat bij de
Afb. 10. Nakomeling ("kleinkind") van
lariks altijd een precair punt is.
"no, 8", gezaaid vj. '46, uitgeplant in: Jammer dat de zuivere Jap. lariks hier
Valby Hegn vj. 49. Foto Aug, '49.
"niét als derde vergelijkingsobject
(' 'Grandchild"of "no. 8", nearly 4 years old) aanwezig was. . . .
r
Tijdens de tweede week van mijn. 14-daags verblijf in Denemarken
1
mocht ik constateren, dat ook van particuliere zijde voor het vered'elingsr
werk belangstelling bestaat Op het ca 1000 ha grote landgoed Löndal
'(Midden-Jutland) is door samenwerking* tussen de eigenaren en een
"paar jonge bosbouwkundig ingénieurs een. handel in boomzaden opgericht
(Jydsk Skovfrè), met.de opbrengst waarvan het veredelingswerk moet
worden bekostigd. Behalve voor lariks heeft mén hier belangstelling voor
fijnspar, welke men wil selecteren "en enten. Men hoopt ook een z.g.
asyndëtische fijnspar te vinden, met belangrijk snellere groei in principe
vergelijkbaar met de>Populus tremula gigas. Voorts zoekt men naar spontane kruisingen, tussen Pinus sylvestris en P. montana, terwijl tenslotte
met medewerking van Prof. C. A. JORGENSEN hier een begin is gemaakt
met het kunstmatig bastaarderen van wintereik en zomereik. *
Ongetwijfeld is het vorenstaande geenszins een volledig beeld van wat
er in Denemarken betreffende deze nieuwe richting in de bosbouw te
zien valt, doch het is zonder meer wel duidelijk, dat hiervoor allerwege
grote belangstelling bestaat en dat men op dit gebied ook zeer actief is.
"

Summary.

- •- —

'

".

'

T h e author paid a fortnight's visit to Denmark. Being in charge of
silvicultural research at the Forest Research Station T.N.O., Wagenin-,
gen, he was especially interested in the Danish research methods. T h e Danish Forest Experiment Station consists of headquarters at
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Springforbi near .Copenhagen and a special department for heath and
dune forests in Jutland. At Springforbi the main problems being studied
a r e : the growth of beech and oak and several exotic conifers as Norway
spruce, European and Japanese larch, Douglas fir and Sitka spruce;
provenance experiments with some of these species ; and a comparative
research on different degrees of thinning.
A description is given of the Danish sample plot method and the way
of calculating.
'
' v'
T h e research on dune and heath plantations is purely a silvicultural
one ; it seems te be that the use of Japanese larch in heath afforestations,
especially in mixed stands, has certain advantages compared with the
old method, where mountain pine is used as a pioneer stand for a pure
%
plantation of Norway spruce.
The Danish research station does not deal with forest tree genetics ;
this is done at Hersholm Arboretum, where the general principles are
examined, while at the central nursery for the state forests („Statsskovenes Planteavlstation") tree breeding for practical purposes has begun
a few years ago.
"
^ *
:
In a number of forestry districts the author has also seen several young
seed orchards, which were esthablished with the aid of the above institutes.
>
~
•
'
'
LITERATUUR.

;

~

1. BORNEBUSCH, C. H. Oversigt over det forstlige forsogsvaesens proveflader og kulturforsog. 1. Del, Nordsjaelland og Bornholm. Det ForstHge Forsogsvaesen I
Danmark, dl. 20. afl.\l,
2. BORNEBUSCH, C. H. og H. A . HENRIKSEN. Begens vedmassefaktorer. 1. Del. Formtals-

3.
4.
5.
5
7.

8.

bestemmelse ved hjpelp af standardtabeller for mindre bevoksinger av
bog. D.F.F. i D. dl 18, a f l 1. 1946. '
DONS, H. Undervaekst under Eg. Dansk Skovf T . jg. 33, 261—313, 1948.
Referaat. N.B.T, 21, 354, 1949.
LOFTING, E. C. L. Et Underplantingsforsog i Glusted Plantage Hedeskovenes Foryngelse VII. D.F.F. i, D. dl 16, afl. 4. 1946.
.
Laerkearternes Udvikling i Hedeplantagernc og Japansk Laerks Anvcndclighed som Hjaelpetrae ved Opbygning af Hedeskov. Hedeskovenes Foryngelse VIII. D.F.F. i. D, dl. 16, afh 4. 1946.
SYRACH LARSEN, C . Forest tree breeding and Danish experiments. N . B . T . 18,
246—263, 1946. *
Estimation of the genotype in forest trees. Overdruk uit het jaarboek 1947
" van de Kon. Veterin. en Landbouwhogeschool, Kopenhagen, p. 87—128.

