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In October 1927 heb ik enkele aangetaste dennen en wel
2-jarige uit de kweekerij en 1- en 5-jarige uit de beplanting
aan den Plantenziektekundigen Dienst gezonden. Bij onderzoek bleek alleen op de 2-jarige dennen Lophodermium
pinastri voor te komen; op de naalden van de oudere dennen
was echter geen zwam waar te nemen . Door toevallige omsta nd igheid heeft Prof. Joh .a Westerdijk in dit voorjaar in
Maart eveneens eenige zieke dennen nader onderzocht. Ik had
hiervoor uitgezocht dennen, die reeds jaren lang met het
schot hadden geworsteld. verder 5-jarige dennen, die reed s
voor de tweede maal achtereen waren aangetast. en ten slotte
5-jarige de nnen, die voor het eerst waren aangetast en wel
alleen aan den topscheut en de bovenste tak kroon. De uitkomst van het onderzoek bleek te zijn, dat de pycniden van
de Lop hoder mium pinastri op talrijke naalden waren te vinden.
ofschoon deze nog zeer jong waren en ook met be hulp van
de loupe nog moeilijk ware n te zien.
Ook op de naa lden va n de dennen, d ie voor de eerste
maal wa ren aangetast. bleek de zwam Lophodermium aanwezig te zijn.
Prof. Westerdijk is gaarne bereid het onderzoek voort te
zetten . Het is blijkens de waar nemingen in Denemarken (zie
Helms 8) heel goed mogelijk, dat de naalden bruin worden
verkleurd. zonder dat Lophodermium hiervan de oorzaak is.
Onder bepaalde omstandigheden hebben de de nnen echter
voldoende weerstand om den ongunstigen invloed van den
wind te verduren . Zoo kunnen grovedennen. waarlangs geen
berkensingel is geplant en welke zijn blootgesteld aan den
Z . W . wind. groen blijven, terwijl de dennen eenige meters
achter de gezonde dennen worden aangetast. Dit geval nam
ik o.a . waar in de hoschwachterijen "Gees" en "Gieten". In
het eerste geval grenzen de dennen aan een omgeploegden
weg: in het tweede geval aan een tijdelijke kweekern. Dit
feit kan misschien worden verklaard uit het veel grootere
wortelstelsel van deze dennen in verhouding tot dat van
andere. in gesloten gelederen opgroeiende dennen. Het zooveel
grootere wortelstelsel zou dan de verd amping compenseeren.
Hetzelfde nemen we waar in holstaande culturen en bij
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vliegde nnen die vaak minder door schot worden aanget ast
dan de best geslaag de beplan tingen.
Dr. Liese (14) heeft ook aanget oond. dat er een bepaal de
verhou ding bestaat tussche n het optred en van het schot en
het wortels telsel.
Kunstm atige beschu tting tegen den wind bleek ook van
invloed te zijn. zooals uit het volgen de moge blijken.
In de boschw achteri jen .•Odoo rn" en ,.Emmen" is het de
laatste

jaren

niet

meer

mogeli jk gezonde eenjari ge dennen

te kweeke n. Worde n de zelfgek weekte eenjari ge dennen in
de kweeke rij verspe end of in het veld uitgepl ant. dan sterft
verrew eg het grootst e gedeelt e ervan door het schot. terwijl
daaren tegen het in Zunde rt gekwe ekte plantso en volkom en
gezond blijft . Om een method e te vinden , waardo or het mogelijk is betere uitkom sten te verkrij gen worden nog wel
eens kleine hoevee lheden dennen zaad uitgeza aid. Zoo bescherm de boschw achter M. Meelke r van de boschw achteri j
"Odoo rn" in Octobe r 1927 de zaaibed den door heide takjes
en varens tussche n de dennen te steken. Inderd aad bleek
deze method e gunstig te zijn. want begin April van dit jaar
waren de zaailin gen mooi groen, terwijl de onbede kte geheel
bruin en bijna geheel verdor d waren.
Het gunstig e verschil in kleur ging echter al spoedig verloren toen de beide soorten zonder beschu tting elders werden
verspee nd.
Bij eene proefneming om na te gaan. of door overzanden
van een jonge. aanget aste groved ennenb ezaaïin g de schotziekte zou verminderen. geraakten in Octobe r 1927 vele

5-jarig e dennen gedeelt elijk onder het zand bedolv en. Toen
ik in April deze dennen uit het zand losschu dde, bleek dat
de naalden , die door het zand bedekt waren gewees t. groen
waren geblev en. terwijl de boven den grond uitstek ende
naalden geheel waren aanget ast.
Behalv e de factore n wind en temper atuur kunnen ook nog
andere omstan dighed en het schotve rschijn sel bernvlo eden. b.v,
de betrekk elijke luchtvo chtighe id, de afwisseling van vorst
en dooi, e. d.
Voorts moge hier worden geweze n op het feit, dat de
fijnspar en de berk in Drenth e een bijzond ere gunstig en groei
verroo nen, althans gunstig er dan in Noord braban t en op de
Veluw e. ofscho on de bodem toch zeker niet van betere hoedanigheid is. Het zou van veel belang zijn na te gaan. in
hoever re het klimaa t en in hoever re de bodem dit verschil
in groei beïnvlo eden. Volgen s inlichtingen in Denem arken
blijkt ook aldaar de fijnspar op arme, droge gronde n veel
bet er te groeien, dan op vochth oudend e en in goeden staat
verkee rende gronde n van Noord braban t.
Het bovens taande samenv attende . meen ik nu uit de meteorologische gegeve ns. alsmede uit de waarge nomen verschijn-
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selen te mogen afleiden. dat Drenthe in vergelijking met
Noord-Brabant en de Veluwe ongunstiger is ten aanzien
van de windsne lheid. de gemiddelde temperatuur en de minimum-temperatuur gedurende het winterhalfjaar.
Het lijdt geen twijfel. dat deze factoren in samenwerking
met elkaar van groote beteekenis zijn voor het optreden van
het schot.
Behalve met deze factoren moet rekening worden gehouden met ver schill en van den bodem. van vochtigheid in de
lucht en andere onbekende factoren. Daarnaast zal de besmetting van Lophodermium een groote rol spelen. welke
zw am op

haar

w eersgesteldheid.

beurt

weer afhankelijk

%0 0a15

grooten reg enva l in de zom ermaanden.

is van

bijzondere

V ergelijken we thans het dennen sch ot in Drenthe met dat .
beschreven in de Duirsche litteratuur o.a. door C. von T ubeuf
(I9 en 20) en von Ha ack (4) - di e diepgaande stud ie over
het leven en voorkomen van de zwam Lophodermium pinastri

hebben gem aakt - da n va lt het ons op. dat het in Duitschland voorkomende verschijnsel niet ge hee l hetzelfde is a ls
wat w ij in Drenthe waarnemen.
In D uitsc hla nd en wel in het natuurlijk verspreidingsgebied va n de n g roveden toch. blijkt het schot v .n.l . voor te
komen in jonge culturen van 1 tot 4 jaar. Bij het 4e of Se
jaar neem t de ziekte reeds sterk af.
In D re nt he bestaat in de eerste jaren ee n gunstige. zelfs
een zeer krachtige groei. O mstreeks na het 4e of Se jaar
van de beplanting worde n de de nnen ziek .
Op het tijdstip dus dat in Duitachland de dennen zich
herste llen. begint in D re nt he de ziekte op te trede n.
V oorts verteenen de beschreven dennen in Dui tschland
alleree rst ziekteverschij nselen aa n de onderste takken. In
Drenthe begint de ziekte aan den top. Hieruit blijkt. dat de
oorzaak van het schot niet dezelfde is. De omstandigheden.
waarin de dennen in oude kaalkapte rreinen rondom opgaand
hout groeien. zijn dan ook geheel anders da n die op de
open winderige v lakte van de Drentsche: heide.
Von Tubeuf neemt als hoofdoo rzaa k aan voor het dennenschot het verwelken van de naald en d.i. vermindering
van de turgordruk. waardoor het mycelium van de zwam
Lophodermium pinastri minder weerstand beb oeft te overwinnen om in de naalden te dringen.
Ebermayer (I ). die nog niet van de werking van deze
zwam wi st. meende ook uit de feiten te kunnen afleiden.
dat vooral verdrogi ng de oorzaak was van het schot.
Ook voor Drenthe kunnen we on s goed voorstellen, dat
de verdroging van de naalden de hoofdoorzaak van het
dennen schot is.
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In Duitschland zal de verdroging meer veroorzaakt worden
door rechtsrreeksche bestraling van de zon , terwijl in Drenthe
de wind de hoofdoorzaak is te achten.
Verder kan de kilheid van den grond de verdroging verergeren. doordat een groot verschil ontstaat tusschen luchten bodemtemperatuur. zoodat bij verdamping door de naalden
de wortels niet kunnen Iunctioneeren. Deze kwestie is door
den heer Hesselink (10) uitvoerig behandeld en hierop behoef
ik dus niet verder in te gaan.
De ziekteverschijnselen. in N. W. Duitschland waargenomen, komen meer overeen met die in Drenthe.

Volgens Graebner (3) hebben de dennen van N. W . Duitschland in hunne jeugd hevig van het schot te lijden. In ' t
voorjaar ziet men plotseling een roodbruine verkleuring van

de naalden. die spoedig afvallen. zonder dat daarop eene
zwam is aan te toonen. Graebner schrijft de ziekte toe aan
den invloed van het atlantische klimaat: warme winters door
langere of kortere dauwperioden onderbroken . Voorts hecht
hij veel waarde aan de opvatting van Sorsuer. die meent.
dat de ziekte des te vernietigender is naarmate het onderscheid tusschen bodem- en luchttemperatuur qrooter is.
Wat Denemarken betreft. blijkt de schotziekte in hoofdzaak door den wind te worden veroorzaakt.
J. Helms vat zijne meening in de volgende woorden samen :
... ... Het is gebleken (op de proefvelden voor de herkomst "
van dennen). zooals ook in andere streken van Denemarken."
..die aan den wind zijn blootgesteld. dat de grovedennen"
..de neiging hebben in het voorjaar roode naalden te krijgen
.,en ten gevolge daarvan naaldenafval iets later" .
..De verzwakking ontstaat vermoedelijk door sterke ver-"
..dam ping in een tijd. dat de grond öf bevroren is öf zoo"
..koud. dat het opzuigen van water door de worstels slechts"
..traag kan plaats vinden ."
..Vindt slechts éénmaal zulk een naaldenafval plaats. dan"
..is de boom desondanks in staat door te groeien; wordt hij"
..echter verschillende jaren achtereen op dezelfde wijze aan-"
..gegrepen. dan verhongeren de planten en de jaarloten"
..worden kort".
..De verzwakte planten vallen nu gemakkelijk aan den"
..aanval van Lophodermtum pinastri ten offer".
Uit de beschrijving van Helms meen ik te mogen afleiden.
dat de omstandigheden . waaronder de grovedennen in Denemarken verkeeren, zeer veel overeenkomen met die in Drenthe.
Hieronder zal ik nog langer stilstaan bij eenige belangrijke
mededeelingen uit publicaties van J. Helms.
Nadat ik thans een overzicht heb gegeven van het voorkomen van de dennenschotziekte en de factoren. die daarmede samenhangen. wil ik de vraag trachten te beantwoorden.
of er maatregelen kunnen worden genomen. die de dennenOl

ot
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schotziekte ver minderen of nog bete r voo rko men. Daarbij wil
ik v.n.l. de vraag bes preken. o f het mog elijk is a ndere. voor
dennenscho t ongevoelige. dennenrassen in Drenth e in te voeren.
Dat e r verband bestaat tusschen de denn enschotziekte en
de herkomst van de de nne n. is du idelijk uit tal van her komstproeven gebleken. M in o f meer uitvo erige gegevens o mtrent

de herkomstproeven hebben we va n Sc hort (17). M ayr (15).
en Kienitz (IJ). in verschillende deelen van D uitschland ; va n
Engier (2) voor Zwitserland; va n Hesselink (1 1) voor N ederland; van Helms (7) voor D en ema rken .
In groote trekken kan men constateeren. dat de herkomstproeven hebben uitgewezen. da t de noordelijke de nnen (Schotland. Skandinavië en Rusland) weinig of geen last van schot
hebben. de in hee msche of overeenkomstige de nnen (Zd. Duitsche, Belgische en Oost- P ruisische) veel meer en de Zuidelijke de nnen (F ran sche, Hongaarsehe) zeer veel.
U it de her komstp roev en va n H esselink is ook du idelijk
gebleke n. dat de de nnen van onderscheiden her komst zeer
verschillend door het schot worden aangetast. Opvallend is
de geringe besmetting van de denne n uit M idd en -Zweden .
Schotland en Zd. Frankrijk . Frankrijk staat hie r wel op ee n
gunstige plaats. veel gunstiger dan bij de ande re herkom st-

proeven. Bij de a lge meene beoordeeling om trent de bruikbaarheid wordt de toesta nd a l a nders. want behalve het aantal.
dat door scho t is aa nge tast. is bepaald het aa ntal uitgevallen
exemplaren. omdat dit éé n de r factoren is voor de vaststelling
van het besta nd-zi jn der de nnen tegen het klimaat. ziekten
en besc ha diginge n. Hi eruit bleek. dat het aanta l uitgev allen
exemplaren zeer gering was bij de dennen uit Ruslan d (Riga) .
Zweden en N d, België.
Opvallend g root was dit aantal van de nnen uit N . en W.

Hongarije. Zuid-Frankrijk en Oost-Duttschland. Door Haack
is nagegaan. zulks in navolging va n H . Mayr, hoe de verschillende herkomsten reageeren op infectie en wel door
2~jarige dennen twee jaren achtereen te best roo ien met dennennaalden. die door Lo phode rmium pinastri zijn aangetast. Na

de tweede infectie bleek. dat de dennen uit Ruslan d (Perm
en Koe rla nd ) het minst vastbaar waren . da n vo lgden Sc hotlan d . vervolgens Bra ndenburg. Belgi ë. Auvergn e en de Rijnpal ts.
De verschillende de nne nrasse n blijke n dus zeer verschillend
te reageeren op de vera nde rde klimato logische omsta ndigheden. Groote verschillen wo rde n het best ve rd rag en bij het
overbrengen van ee n ko ude r naar ee n warmer klimaat. D it
verschijnsel blijkt niet alleen uit de aantasting doo r Lo phodermium, doch ook door andere ziekte n.
Volgens de o nderzoekingen van Schotte (18) in Z w eden.
tast de zwam P hacidium infestans vooral de naar koude re
gebieden overgebrachte grove de nne n aan. V erschillende autoriteiten o.a, Kien itz (12). M ünch (16). En gier (2). heb ben da n
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ook ge mee nd , dat de vele mislukkingen bij den aa np lant
va n g rovede nne n in N .-W. Duitschland en Sleeswijk-Holstein
voo rko men zouden wo rden door gebruik

van

noord elijke

de nnen of althans va n rassen , afkomstig uit ruwe klimaten.
O .a . deelt Kienitz ee n geval mede, ui t H olstern. a lwaar
vroege r loofh out groeide en waa r thans gr ovedennen en

sparre n v an v erschillende leeftijden staan. D e plant en zijn
v roeger. zooals ove ral, uit groote kweekeri jen betr ok ken zond er

rekening te houden met de herkom st. Eenige dennen opstanden
van meer da n 20 jaren lijde n bijna elk jaar aa n het dennenscho t en zijn gedeelte lijk te gronde gegaan . Ander e houden
zich nau welijks in sta nd; weer ande re vlak daarnaast en daartusschen vertoon en een prachtigen groei en volle gezo ndheid.
In het klimaa t en in den gro nd kan , volgens K., de oorzaa k
niet worden gezocht. D e oorzaak v an dit ve rschijnsel kan
slechts uit de ve rschillende herkom st, welke helaa s niet bekend is. w o rden v erklaard.
In de hout veste rij " Kootw ijk" zijn ook enkele vakken of
ge deelte n va n vakken, we lke stee ds van schot te lijden heb ben, terwijl de aang re nze nde dennen op denzelfden grond
zonde r ee nige aantas ting zich o nt w ikke len. Ook hier is a lleen
de ver klaring te vinden in een verkeerde herkomst , we lke
ook hier onbekend is.
Uit ee n e n ander meen ik te kunn en aa n t oone n , dat e r
wel degelijk verband bestaat tussche n de nnenschot en de
he rkomst va n het dennen zaad.
D e mogelijkh eid be staat dus, dat er dennenra ssen zijn,
wel ke beter tegen het dennenschot in D renthe bestand zijn,
dan de inheemsehe !
T ot nu toe zijn, voo r zoover bekend, geen noordelijke
denne n in Dren the ingevoerd, zoodat we helaa s nog weinig
weten, welke uitkom sten dez e rassen zullen geven.
V oo r o ns eigen vad erl and hebben w e a lleen de proefvelde n te " Kootwij k", aangelegd doo r den heer H esselink,
waarvan we nauwkeurige gegevens bezitte n.
Volge ns de waardebe pa ling (inzake d e 4 hoofdeigen schappen ,
lengte, a antal uitg evallen planten , aa ntal besch adigde planten
en vorm) zijn de be ste dennen die , af kom stig uit zaad van
N ede rland, N oord-B elgië en Sch otlan d . D an volgen Ru sland,
W . H on gari je en midd en-Zwed en .
Verder is van gro ot belang v oor onze kennis van den
groei van noordelijke dennen het omvan grijke proefveld,
a a ngel egd door den H eer G . E . H. Tutein Nolthenius op
gronden va n het Kr oon-domein in het Soerensche veld. O ver
eene oppervlakte va n 80 H .A . zijn in 1901 , '02 en '03 grovedennen ge pla nt, a fko mst ig uit N ed erland, Zd. Fran krijk,
Duitschland, Zweden. Riga en Schotland . De uitkomsten
welke met de no ordelijke dennen zijn behaald, zijn zee r gunstig.
Vooral de vor m va n deze den nen is opvallend mooi.
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Het inv oeren van noordelijk zaad in Drenthe is dus geen
stap in het duister en we beho ev en niet te vreezen. dat de
uitsla g mind er goed zal zijn dan bij het ge bruik van inheemsch zaa d.
Het gaat er nu o m, welk g rovedennenras het beste resultaa t
zal geven in D renthe. Ik geloof, dat de in D enemarken opgedane ervari ngen voo r ons van groo t belang zijn. omdat

we ee n bela ngrijken factor gemeen heb ben, n.l. de w indk rac ht.
V ermoed elijk zijn de om standigheden in Denema rken nog
o ngunstige r. zoodat het is te verwachten, dat de uitkomsten
met de verschillende aldaa r gebruikte rassen in Dr enth e
g unstiger zullen zijn.
Volge ns publicati es van H elm s (7 en 8) zijn in 2 ve rschillende
dist ricten herkom stproeven aang elegd.
In het ee ne district. n.l. Silkeborg in midden -jutlan d , zijn
de de nne n tegen d en wind besc hut door omliggende oude re
bosschen , terwijl ook de heu vels beschutting gev en . In het
a nde re district Feld borq , gelegen in west-jutland, zijn de
proefvelden ge heel aan den wind blootgesteld. In ee rstgenoem d district zijn gunstige uit komsten behaald met Sch otsche,
N oorsche, Finsch e en Balti sche dennen , daarenteg en zijn
de erva ringen met Belgische en Lijflandsche denn en

mind er

gunstig. G eh eel a nders is de uitslag in he t district Feld bo rg .
W aren de dennen uit Noorwegen en Finland in d istrict
Silke bo rg geheel vrij van ziekte. in F eldborg wa re n deze
dennen zoo ste rk aange tas t. dat aanplant hiermede beslist is
a f te rad en.
D e Sch ot sche dennen waren wel door den wind verzwakt,
doc h niet door Lophodermium aangetas t. Iet s minder sterk
bleken de D èensche dennen te zijn aange tas t. Bij de D een scha
soorten waren de uitkomsten met exemplaren. af ko mstig van
aan de n wind bloot gestelde moederbeom en . het gunstigs t.
Indien D een sch zaa d voor de [utl andsche heidebebossch ing
ge bruikt moet worden . raadt Helms aa n. het liefst keg els te
plu kken van oude a an den w ind blootgestelde dennen. Zoowel
door den ouderdom van de beomen. a ls door de inwerking
va n de n wind. heeft een belangrijke sorteering naar ho edanigh eid plaats gevonden . D e minder weerstandskrachtige
individuen zijn in g roei achter ge bleven en bij de dunning
w egg enomen .
De oorzaak va n het verschil in ontwikkelin g van de N oorsche
en Fmsche de nnen in beide districten Silkeborg en F eldbo rg
moet niet w orde n gez ocht in de bodemhoedantqh eid, want
de bod em va n eerstg enoemd district is slechter dan die van
Feldborg. O ok de neersl ag blijkt geen beteekenis te hebben.
V olg en s Helms wordt het verschil van de ontwikkeling van
de dennen uitsluitend ve roorzaa kt door het ver schil van
wi ndwerking.
In Feldborg groeien de dennen. die aan den westelijken
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wind wa ren blootgesteld eer st gord; eerst toen de planten
hooqer kwamen trad de ziekte door L ophodermium op .
Dit gaat dus juist als in Drenthe.
Ofschoon de resultaten met Schotsche en weerstandskrachtige inheemsch e rassen niet ongustig zijn, o ntraadt H elms
deze rassen in de open heide aan te planten.
Uit de gevolgtrekkingen van Helms he hoeven we niet af
te leiden. dat we in Drenthe eenzelfde erva ring zullen opdoe n met de dennen van verschillende herkom st. Het klimaat
van Jutland is ongunstiger dan dat van Drenthe. Volgens
de mij door Dr. Braak v erstrekt e gegevens is o .a. de windsnelhe id in W . Jutland te stelle n op 5 Beaufort. tegen 4.3
in Drenthe.
Van beteekenls zijn ten slotte nog de proefnemingen in
Noorwegen. be sc h reven door Haqem (5). die o .a, concludeerde. dat de qrovedennen, afkomstig van de kuststreek.
meer bestand zijn tegen den wi nd da n die. afkomstig uit
het binnen land .
Aa n Fo rstmeister Dr. Erdmann. den kenner van N . W.
D uit schland, he b ik zijn oo rdeel ge vraagd te n aa nzie n van
de verwachtingen. die we mogen koeste ren met de n inv oer
van noo rd elijk dennenzaad . Vo lge ns E. was hem gebleke n
uit jo ng bosch , van welks herko mst hij zeker was. d at de
dennen uit een koeler klimaa t niet immuun zijn t.o.v. het
de nne nsc ho t, doch er was wel gra dueel ve rschil tussc he n
culturen uit gesc hikte en o ngeschikte zaden. H et ge bru ik va n
no ordelijk zaad zal z. i. de scho tziekte niet v erbannen. maa r
wel vermind eren .
Forstm. Erdm ann geeft ec hte r den raad om geheel van
d e teelt van de grovedenne n a f te zien .
H eel bemoedigend is de raad van Erdma nn en H elm s niet
en ik geloof. dat we goed doen ons ernstig af te vra gen.
in hoever re wij deze raadgeving moeten opvo lgen.
D it is zeker. dat we niet meer op dezelfde wijze mog en
voortgaan met den aanleg va n grovedennenbossche n.
Zulle n we toch nog d ennenbosschcn pla nten. dan za l no o rdel ijk zaad de voorkeur verdienen boven inheemsch zaad.
Bij het gebruik van inheernsch zaad is het nog van belang
de vraag onder oogen te zien. of ook nog maat regelen genomen kunne n worden om de de nnen beter door hunne
critieke schotperiode, die meesta l ongeveer in het vijfde jaa r
nà de beplanting blijkt te vallen. heen te helpen. We wete n
nog weinig van de oorzaken. welke het scho tv erschijnsel juist
in diè periode in het leven roepen. In de eerste jare n na de
beplanting profiteeren de jonge planten van de grondbewerking : langzamerhand slaat de grond meer en meer dicht en
wordt de oppervlakte me t algen of met plantenvegetatie
(heide) bedekt. D aa rnaast zal misschien de wortelconcurrentie
een rol gaa n spelen. Tegen wortelconcurrentie is weinig te
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doen. alleen moet er voor worden gezorgd. dat de ondergrond los en doorlatend is. opdat de wortels een grootere
ruimte kunnen omvatten. De afsluiting van de oppervlakte
door vegetatie kan worden voorkomen door het terrein schoon
te houden en los te maken. Dergelijke maatregelen zullen
echter te duur zijn en dus practisch niet uitvoerbaar.
Bij enkele proefnemingen. welke nog zullen worden voortg ezet. is mij gebleken. dat het om plaggen van de heide tusschen
de dennen nadeelig was voor de jonge planten: de wortels
worden op deze wijze te veel beschadigd. Wel bleek overzanden eenigermate gunstig te zijn. In de zandverstulvinqsterreinen blijken de dennen. welke geregeld met een laagje
zand worden overstoven. niet door schot te worden aangetast.
In verband met den beschuttenden invloed van de berkensingeIs verdient een sterke menging met deze houtsoort alle
aandacht.
Bij gebruik van noordelijk zaad behoort rekening te worden
gehouden met den geringeren lengtegroei van de dennen.
zulks in verband met de keuze van de houtsoorten. die voor
menging in aanmerking komen.
In verband met bovenstaande beschouwingen zou ik ten
aanzien van de grovedennencultuur in Drenthe de volgende
richtlijnen willen aangeven :
1. Bij het gebruik van inheemscb zaad behoort zooveel
mogelijk te worden afgezien van zaad uit andere Nederlandsche streken dan Drenthe.
2. Het verdient aanbeveling voor de bebossching van open
heidevelden grovedennenzaad uit Schotland. alsmede afkomstig van aan wind blootstaande dennen uit Sleeswijk Holsteln,
Denemarken en Noorwegen in te voeren. Voor bestaand
bosch (waar dus beschutting is) kan misschien ook Zweedsch.
Ftnsch en Rigazaad worden gebruikt.
Bij de n invoer van zaad zal het van belang zijn. dat het
klimaat van herko mst niet te veel van het Drenthsche afwijkt.
3. De dennen beplantingen moeten zooveel mogelijk met
andere houtsoorten worden gemengd.
4. In verband met het voor de dennencultuur ongunstige
klimaat moet de voor dennen bestemde grond nauwkeurig
worden onderzocht. Hoog gelegen. droge. doorlatende zandgrond verdient de voorkeur. Laaggelegen vochtige gronden.
alsmede gronden met leemhoudenden of vasten ondergrond
behooren zooveel mogelijk van dennencultuur te worden
uitgesloten.
5. In streken. waar het dennenschot geregeld voorkomt.
verdient het aanbeveling va n het zelf kweeken van een-janqe
dennen af te zien en de dennen te betrekken uit een dennenschot-vrij gebied.
6 . Het is van belang, in afwachting van de uitkomsten
met noordelijk dennenzaad. de grovedennencultuur tot het
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uit erste te bepe rke n en op alle manieren beh oort te worden
gezocht naar nieuw e w egen o m de to t nu toe vo or denn en

bes temde g ro nde n te bebosschen .
De Bilt. Juli 1928.

Ir. J. L. W. Blokhuis.
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E. R.

schrijft

over

een

Amerikaansche eikensoort. de

Quercus Phellos L" met wilgac htige bladeren. Deze eik. uit
het Z . O. van de Vereenigde Staten. komt voor op natte
tot eenigszins moerassige gronden en bereikt hier een hoogte

van 20-30 M. en een doorsnede van I M .-1.20 M . In
vrijsta nd

opgegroeid

wordt

het een zeer mooie boom met

breeden kroon. De bladeren zijn 6-12 cM . lang . 1- 2 c.M,
breed; de blad ra nd is eenigszins gegolfd en overigens gaaf.
De bladeren zijn kort gesteeld. de vrucht is bijna zittend.

Het hou t is van minder goede kwaliteit en wordt in Amerika
gebruikt voor dwarsliggers en duigen. Het ' is een boom die
dus voo rna melijk waa rde heeft als sierboom en als zoodanig

ook bij ons is te ge bruiken. De bladeren worden . evena ls
bij de andere A merikaansche soo rten, in het najaar mooi
rood. Hij behoort tot dezelfde groep va n Amerikaansche
eiken als de hier meer bekend e Q. rubra . palus tris en coccines .
M . R abouille schrijft over de natuurlijke verjonging in de
boschgebieden die ged urende de n oorlog vernield en kaa lgeslagen zijn. Op zeer veel plaatsen heeft zich hier eerst ee n

rijke vegetatie gevormd va n berk. haagbeuk. hazelaar. wilg
en derqeltjken. doch weldra ook de meer waardevolle en
blijvende soorten. vooral de eik. Op de meeste plaatsen is
dit van dien aard. dat hier. zonder eenig kunstmatig ingrijpen. weer een volledig bosc h kan kome n. Op andere gedeelten moeten de goed blijvende soorten door bijplanten of
bijzaaien nog

wat aangevuld. Schrijver wi jst er op hoe in

tege nstelling met deze gunstige resultaten. de natuurlijke verjonging in het regelmatige bosc hbeb rijf vaak zoo moeilijk
wordt verkregen en vraagt wa t hiervan wel de oorzaak kan

zijn. Z . i. is het hier voo r de facto r ..licht" die ee n belan grijke rol speelt. T e weinig licht o p den bodem zou vee l
nat uurlijke ve rjonginge n bemoeilijken of onmoge lijk maken .
Verde r wo rdt in de regel mat ige bed rijven het evenwicht
in de natu ur te vaak verbroken door het jachtbed rijf.
In den wilden toestand. zooals deze op vee l plaatsen in

