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Bij gelegenheid der laatste excursie van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging op de Veluwe, werd onze kennis verrijkt op het gebied van de bodemkunde en werd ons van af
het podium of uit de diepe kuilen geleerd waaruit de verschillende aardlagen bestaan en hoorden wij van Quercetum
en Carpinetum en andere etums als aanwijzing wat daarop
in vroegere jaren gegroeid heeft en nog kan groeien.
Als ik daaruit moet afleiden dat vroeger in onze bosschen
ook Carpinus Betulus aanwezig is geweest, dan vraag ik mij
af : Waarom wordt deze boomsoort dan niet meer in de bosschen aangeplant ? Hij wordt op de kweekerijen zeer veel
gekweekt, doch meest als sierplant, of als materiaal om heggen te maken, waarvoor hij vroeger veel gebruikt werd, wat
blijkt uit zijn naam Haagbeuk. In 't fransch heet hij Charme
en een heg Chacmille. Hij schijnt als boschboom reeds sedert
lang niet gebruikt te zijn, althans ik kwam hem als zoodanig
nooit tegen. Alleen in het Bentheimsche bosch heb ik tal van
oude exemplaren gezien, helaas slecht behandeld en gekapt
in den geest van onze knotwilgen of knotpupulieren. Doch
als sierboom ken ik tal van zware mooie exemplaren in onze t
parken en tuinen.
De boom is uitermate geschikt voor onderplanting daar
hij veel schaduw kan verdragen en is niet zoo lastig als de
gewone beuk, de Fagus silvatica, die alles verdringt. Vooral
tusschen eiken is hij op zijn plaats, daar hij deze niet zoo
hindert, hoewel hij toch een flinke hoogte kan bereiken.
Zijn hout is hard en taai en werd vroeger in den molenbouw veel gebruikt voor tanden van kamraderen. Ook bij
de waterbouwkundigen is zijn hout zeer gewaardeerd voor
de zware houten hamers (slijen), die men gebruikt bij het
inslaan der palen voor kribwerk en betuiningen. Om de hardheid van het hout, heeft hij ook den Duitschen naam gekregen
van Steinbuche. Ik zou daarom zoo gaarne willen weten :
waarom wordt hij in den boschbouw niet meer toegepast ?
De boom heeft vele deugden en kan dienen om oude uitgesloopte eikenbosschen aan te vullen en jonge eikenbosschen
te steunen. Vooral voor het eerste doel, omdat hij niet als
de gewone beuk (Fagus) het gevaar medebrengt het restant
der eiken te verdringen. Bij het bezoek tijdens de laatste
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excursie naar het Speulderbosch, waar . niets dan kromme
resten zijn van het oude uitgewoonde eikenbosch, leek mij
dat deze boom gemengd met jonge eiken gebruikt zou kunnen worden om geleidelijk die kromme overblijfselen te vervangen.
•
Op deze excursie kwam het weder duidelijk te voorschijn,
hoe eenzijdig men is bij den aanleg van gemengd bosch. Er
zijn, waar de bodem niet al te slecht is, nog meer soorten
als steun7 of drijfhout voor de eiken te gebruiken, als beuken
en z.g. Amerikaansche eiken, o.a. gewone eschdoorn (Acer
pseudoplatanus) en de veldeschdoorn (Acer campestre), die
evenals de Carpinus als 2e etage van het bosch kunnen dienen
en de Corylus Avellana (de Hazelaar) als 3e etage. Allen
kunnen de schaduw der eiken best verdragen en zullen, zooals
gezegd, deze niet hinderen*
. Als ik de geschiedenis van onze oude landschapsparken
naga o.a. op de hooge zandgronden van Utrecht, dan vraag
ik mij af, of hetgeen in het begin van de 19e eeuw kon geschieden, nu ook niet toegepast kan worden. Men is zoo
spoedig geneigd naar het werk onzer Oostelijke naburen te
kijken. Welnu men leze eens wat een man als P r i n s
P ü c k l e r M u s k a u schreef in het 3e deel van zijn J
„Briefe eines Verstorbenen" (1831) toen hij den 25en Sept.
1829 van Arnhem naar Utrecht met sijn reiskoets langs de
Luneburger heide 1 ) kwam. Hij schreef: „Zwischen Arnheim
„und Utrecht findet man 4 Meile lang den Sand der Lü„nenburger Haide, so slecht als die siechtesten märkischen
„Ebnen. Demohngeachtet, und so viel wirkt verständige
„Cultur, wachsen neben den Kiefern-Gebüschen die der
„Boden nebst dürrem Haidekraut allein von selbst hervor„bringt, die wohl bestandensten Anpflanzungen von Eichen,
„ W e i s - 2 ) und Rothbuchen, Birken, Pappeln u.s.w. freudig
„auf. W o der Boden zu wenig Kraft hat, werden sie als
„Strauchwerk benutzt, und alle 5—6 Jahren abgetrieben,
„wo er etwas besser ist, al Stämme in die Höhe gelassen.
„Die herrliche Strasse ist hier durchgängig mit wohlerhal„tenen dichten. Alleen eingefast, und, was nur mir merkwürd i g war, ich fand, dass trotz des dürren Sandes Eichen und
„Buchen noch besser als Birken und Pappelen zu gedeihen
„schienen. Ein Menge der überaus netten holländischen
„Häuser und Villen waren mitten in der wüsten' Haide aufg e b a u t ; mehrere noch im Werden, so wie die Anlagen darum
„her
"
Verder zegt hij tot zijn landslieden :
„Ich bin überzeügt, nach dem, was ich hier gesehen, dass
„der grösste Theil unserer hungrichen Kiefernwälder durch
1)
Zoo genoemd naar het kasteel Lüneburg bij Driebergen. Niet te
verwarren met de Lünenburger Heide bij "Oldenburg.
2 ) Carpinus Bëtulus.
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„ähnliches Verfahren und fortgesetzte Cultur in hundert
„Jahren in blühende Flüren verwandelt, und die ganze todte
„Gegend dadurch wahrhaft umgeschaffen werden könnte".
W a t een man als Prins P ü c k l e r M u s k a u voorzag
verwezentlijkt. Als hij nu nog eens hier kon zijn, zou hij zien
wat er van dien arbeid, toen besteed, is geworden en dat
zijn profetie werkelijkheid geworden is. Onze voorvaderen
zijn niet eenzijdig geweest en^de heerlijkste boomen en boomgroepen hebben de plaats der dorre woeste heide ingenomen.
Diezelfde bosschen worden thans als nafuurmonumenten beschouwd. Laat ons dus thans zorgen, dat het nageslacht, dat
na ons komt, ook zal kunn'en zeggen, dat wij nafuur-monumenten gesticht hebben.
Onze bosschen behoeven niet eentonig te zijn, al is de
economische kwestie hoofdzaak. W a a r eikenbosschen minstens een eeuw oud moeten zijn voor zij zware boomen opleveren, kunnen de daar tusschen gekweekte gewassen tusschentijds nog wat opbrengen.
De tijden zijn er niet meer naar van particuliere grondeigenaren iets te wachten, doch de Staat kan toch veel doen
en naast de economische zijde, ook het natuurschoon bevorderen, door niet te eenzijdig te zijn, waartoe men tegenwoordig zoo geneigd is.
W a t 100 jaren geleden kon geschieden, toen er van
wetenschappelijken boschbouw geen sprake was, kan nu bij
de tegenwoordige hoogere wetenschappelijke ontwikkeling,
zeker ook nog veel beter gedaan worden. De uitgebuite bosschen, kunnen en moeten hersteld worden. Men vormt geen
natuurbosschen, door overal het zelfde systeem te volgen,
maar, al naar den bodemtoestand, afwisseling aan te brengen
door meer houtsoorten te gebruiken, die in een natuurbosch
thuis behooren. Een dezer is de Carpinus Betulus die men
thans vergeet.
De redactie, hoewel de meening van den geachten schrijver
deelende, meent er op te moeten wijzen, dat ook vroeger
maar vooral in de laatste jaren, aan den haagbeuk meer en
meer een plaats in de onderplantingen is toegekend. Als
hoofdhoutsoort is hij evenmin vergeten, zooals blijken kan
in het Haagsche bosch.
'
Red.

