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:

Inleiding. D e boswachterij „Externsteine" maakt deel uit van de Duitse
Staatshoutvesterij „Horn und Lippe", welke in het geheel 5 aaneengesloten boswachterijen omvat ter gezamenlijke grootte van ongeveer 3000 ha.
D e boswachterij zelf is ongeveer 650 ha groot en is gelegen op het oostelijk gedeelte van het Lippischer W a l d .
Voorheen waren de bossen in dit gebied eigendom van de Fürst von
Lippe, die nu nog eigenaar is van een aangrenzend bosbezit. In die dagen
w a s het wild het voornaamste oogmerk van deze vorst. Het huidige oude
bos draagt nog de sporen van de voormalige grote wilstarid. In het
Staatsbos staat de houtt'eelt op de voorgrond, hoewel de belangen van
een matige wildstand toch niet worden verwaarloosd. D e jongere bossen
steken dan ook gunstig af bij de oudere.
Het Lippischer W a l d vormt de verbinding van het Teutoburger W a l d
in het Noorden, met het Eggengebirge in het Zuiden. D e keten van
heuvels strekt zich ongeveer in de richting N . W . — Z . O . uit. D e algemene
hoogteligging van dit geaccidenteerde gebied bedraagt 300—450 m, met
de hoogste heuvels om en nabij de 500 m.
Deze heuvelreeks vormt voor de westenwind het eerste obstakel achter het vlakke Münsterland. Dit is de reden van de naar onze begrippen
grote hoeveelheid regen met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 1100
—1250 mm (Nederland 750 mm). Er komen bovendien vele mistige dagen voor.
D e boswachterij „Externsteine" omvat uitsluitend bosgrond. Alleen de
boswachterswoning met dienstland vormt hierop een uitzondering.
Bodem. Het Lippischer W a l d bestaat voor het grootste gedeelte uit
Planerkalk, een kalksteenformatie uit het Boven-Krijt. Deze kalk is plaatselijk door een loessdek overdekt. Slechts de heuvels in het uiterste Oosten bestaan uit een zandsteenformatie, welke evenwel zo goed als geheel
buiten de boswachterij ,,Externsteine" valt. In het Westelijke gedeelte
van deze heuvelreeks is vanuit het W e s t e n een dekzandpakket op de
kalksteen afgezet, waarvan de dikte wisselt van 40 cm tot 2 m.
• O p het fijne dekzand heeft zich een min of meer gepodsoleerd profiel,
op de kalkformatie een stenig zwaar lemig bosgrondprofiel, ontwikkeld,
terwijl op het loessdek een minder kalkrijk profiel is gevormd. D e dikte
van de verweringslaag op de kalk wisselt sterk en bedraagt in de ongunstigst e gevallen 10—20 cm. Ondanks het basische moedergesteente
kan de bovengrond vrij sterk verzuurd zijn ( p H 5—5,5). D e zure reactie
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komt in de opstandsboniteit en in de bodemvegetatie tot uiting. De vertering van het beukenstrooisel verloopt gunstig, ophoping van ruwe humus
werd niet aangetroffen.
De bodemvegetatie onder de beuk en op de kapvlakten is zeer rijk. Sociologisch zijn de plantengezelschappen in de beukenbossen te rangschikken onder die van het Fagion.
Bebossing. D e bodem bepaalt hier duidelijk de bosgesteldheid, de keuze
der houtsoorten en de bodemvegetatie. O p de kalkformatie overweegt het
beukenbos, op de zandgrond het fijnsparrenbos. Afhankelijk van de dikte
van de verweringslaag wisselt de groeiklasse van de beuk van 1 tot 3.
Evenzo wisselt de boniteit van de fijnspar van 2 tot 3, terwijl op de gunstigste groeiplaatsen fijnspar van de le boniteit wordt aangetroffen.
De zuivere opstanden van beuk en fijnspar overwegen; plaatselijk komen beide houtsoorten gemengd voor. In de beukenbossen komt plaatselijk haagbeuk voor, welke aan de bovenopstand deel neemt. Hier en daar
worden in de fijn spar bossen groepen van Europese lariks aangetroffen.
In valleien e a langs beken komen inlandse eik, es t esdoorn en nevenhoutsoorten voor, welke mooie bosbeelden vormen.
D e omloop van de beuk bedraagt 120 jaar, bij welke leeftijd deze houtsoort een diameter van 40—50 cm bereikt. Dit hout wordt vooral voor
het vervaardigen van triplex en meubels gebruikt en brengt gemiddeld
D M 90 per m 3 op. D e omloop van de fijnspar bedraagt 80 jaar; het vurenhout wordt voornamelijk als bouwhout gebruikt.
D e dunning vangt in het algemeen vrij laat aan op ongeveer 30-jarige
leeftijd. De dunning wordt om de 5—6 jaar herhaald en moet als een
zwakke dunning worden beschouwd. Bij sterk ingrijpen treedt er teveel
natuurlijke verjonging op, hetgeen op jeugdige leeftijd nog moet worden
voorkomen. De zwakke dunning zal ook verband houden met de wildstand.
De fijnsparbossen zijn voor een groot gedeelte nog slechts 2e generatie
daar voorheen ook op de zandgronden beukenbos, zij het van slechte kwaliteit, stond.
Verjonging. De natuurlijke verjonging van beuk en fijnspar heeft een
bijzonder vlot verloop. Men zou zelfs kunnen zeggen: „Het gaat te gemakkelijk". Zodra de sluiting in de opstanden afneemt, komt er rijkelijk
opslag van deze houtsoorten. Ook de inlandse eik ziet men zich zeer gemakkelijk verjongen.
Enkele jaren voordat men tot verjonging van een beukenopstand wil
overgaan, wordt ongeveer een vijfde gedeelte van de opstand door lichting weggenomen. N a het voorkomen van een zaadjaar ontstaat een dichte natuurlijke bezaaiing. Vervolgens wordt in de loop van een 15-tal
jaren de moederopstand verwijderd, veelal in 5 nalichtingen. In de meeste gevallen wordt na het eerste licht stellen van de opstand een kalkgift
toegediend van 4000 kg ongebluste kalk per ha. Een bodemvoorbereiding
in de vorm van een grondbewerking heeft niet plaats. Is de verjonging
onregelmatig, dan worden de holle plekken aangevuld met beuk of fijnspar. O p plaatsen, waar sneeuwbreuk van fijnspar moet worden verwacht,
wordt Picea omorica geplant. Deze houtsoort wordt, in deze gevallen
ook wel in wijd verband door de beukenverjonging heen, geplant.
De natuurlijke verjonging van de fijnsparbossen vindt veelal groepsgewijs plaats. Er wordt een aantal groepen fijnsparren uitgekapt, in welke
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groepen de verjonging begint op te treden. In de loop van enkele jaren
worden deze groepen geleidelijk aan 'uitgebreid, zodat deze elkaar raken.
Vervolgens worden de nog resterende moederbomeri verwijderd. De eventuele open plekken worden met fijnspar aangevuld; in enkele gevallen
was daartoe gebruik gemaakt van Europese lariks.
In de bosverjonging wordt geen gebruik gemaakt van douglas, daar
deze houtsoort onbruikbaar is met het oog op het wild.
Beschadigingen. In het sterk geaccidenteerde gebied vertonen de beuken, welke op de hellingen groeien, vaak een sabelvoet.
D e oudere beuken en fijnsparren hebben vaak oude, deels overgroeide
bastwonden, welke het gevolg zijn van voormalige wildschade (herten,
dam- en reewild). Ook vele jonge beuken vertonen veegschade. In dit
verband is het opvallend, dat de schade van de op 50 exemplaren geschatte bezetting van damherten, volgens de mededeling van het beheer,
zeer gering moet zijn. D e schade door de enkele reeën wordt daarentegen
hoog genoemd ( s i c ! ) .
D e oudere fijnsparren hebben veelal een verdikte voet, wat op wortelrot
kan wijzen.
Op groeiplaatsen boven 300 m ondergaat de fijnspar vrij grote beschadiging door sneeuwbreuk. Bomen met meterslange uitgebroken toppen zijn geen zeldzaamheid. Met het oog op deze scheeuwschade wordt
de fijnspar op de hoog gelegen groeiplaatsen bij wijze van proef vervangen door Picea omorica, Deze spar uit dè Balkan heeft een slanke vorm
en ondergaat daardoor minder sneeuwbreuk dan de fijnspar.
Wegen. De ontsluiting van de boswachterij „Externsteine" is goed.
Een aantal hoofdwegen met 4 m brede verharding doorsnijdt het bóscomplex op regelmatige wijze. Daar de wegen in dit sterk lemige gebied
in de winter moeilijk begaanbaar zijn, wordt het aantal verharde wegen
regelmatig uitgebreid. Bij het huidige prijspeil kost het verharden van
de 4 m brede wegen 20—22 D M per strekkende meter. D e verharding
bestaat uit een vlijlaag van brokken kalksteen, welke veelal in de onmiddellijke omgeving kan worden verkregen, waarop steenslag wordt ingewalst. Tussen deze wegen bevindt zich een uitgebreid onverhard wegennet.
In het algemeen bevinden de wegen zich in dit heuvelland op de ruggen, in de dalen en halverwege de helling. O p deze wijze kan een goede
houtafvoer worden verkregen. Deze 3—6 m brede wegen vormen in de
regel ook de grens van de vakken, waarin de boswachterij is ingedeeld.

