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HET DENNENSCHOTVRAAGSTUK IN DRENTHE.•)
door J. L. W . Blokhuis.
H et verschijnsel van het dennenschot . waaronder is te
verstaan he t bruin worden en afva llen va n de gro ved enn ennaalden in den nawinter. heeft in Drenthe altijd min o f mee r
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bestaan, hetgeen blijkt uit ta l van oudere dennenboschjes,
waarvan de stamvorm ernstig is hesc hadigd. Do or de uitbreiding va n het Staatsboschbeheer in deze provincie zijn
groote oppervla kten stuifzand en heid e met grovedenn en beplant . In de boschwachterijen "Dwingelo" en "Appelscha "
is de bebosschin g van stuifzanden het eerst ter hand ge nomen. Op deze terreinen werd in het vijfde jaar na d e beplanting - in 1912 _ voor het eerst dennenschot wa arg eno- lf
me n, welke ziek te in 191 9 in ee n ware epidemie culmineerde. ~
Vervolgens trad het schotverschijnsel in 1923 en vo lgende
jaren in de Boschwachterij "Odoorn" op . en wel aa nvankelijk
in de beplantingen van 1914. '15 en '16. Vooral op de terreinen, waarop lupine n en landbouwgewassen waren verbouwd.
was de epidemie zeer ernstig , Een retiniaplaag vere rgerde
no g in hooge ma te den toesta nd .
Nadere mededeelingen omtrent het schot in genoemde
boschwachterijen zijn openbaar gemaakt door den H ee r E .
Hesselink.
In de laatste twee jaren kwamen de nieuwe boschwachterijen " Gieten", ..Gees" en ..Schoo nlo " aa n de beurt, alsmede de ge meentebebosschinge n van Sleen en Borger. In
deze nog jonge o ntg inningen. welke in den tijd va n de

groote werkeloosheid in de jaren 192 1 en 1922 zijn aa ngekocht en waar de oudste beplantingen in J 922 zijn aangel egd.

heerscht in de laatste jare n in o ngekende hevigheid de dennensc hotziekte. G roote aa nee ngesloten oppervla kte n zagen
d it vo orjaar ge hee l bruin, alsof een gloe iende hitte de naalden
had verschroeid.
De vraag mag worden gesteld : hebben we kunnen verwachten. dat het dennenschot zoo ernstig in de nieuwe o nt...
ginningen als ..Gees". ..Gieten" en ..Sleen" zou opt reden?
W e hebben niet verwacht, da t de beplantingen ge heel
vrij zouden blijven van het schot. doch dat de ziek te zoo
1) Inleiding gehoud en op ~e ve rgadering va n de Nederland sc he Bosch bo uwvereeniq tnq van 27 JUni 1928.
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a lge mee n e n zoo hevig zo u o ptreden. dat had den we all erminst verwacht en wel omd at we in de nieuwe boschwachterijen met anderen grond te mak en hebben . dan in de boschwachterijen " A ppelscha" en " O doo rn". D e boschwachterij
" A ppelscha" toch, v. n.l. bestaande uit stu ifza ndq ro nden,
v erkeert in een bijzon dere o mstan digheid. terwijl de door
scho t aange taste gronden va n de boschwachte rij "Odoorn"
v .n.l . ee n o ndoorlaatbaren leemhou den den o ndergrond hebben.
D e H eer H esselmk neem t aa n. da t de va t baa rheid va n de
grovedennen v oor aantastin g door de dennên sch otzw am (Lophodermium p ina st ri] w ordt veroorzaakt d oor eene groeistoornis
in het vijfde jaar na de beplanting . Onder deze o msta ndi gheden is de neersla g van belang. Voor de opgestove n g ro nden
kunn en droo gt ep eriod en med ewerken tot epide misch o ptreden
van het scho t. In de uit q estoven laagten . alsmede in de voo rmal ige heidegronden. waa rin o ndoo rd ringba re lag en keileem
vo orkom en . wordt het scho t d oor de bod emgesteldheid veroorzaakt. Stagneerend water is scha del ijk en wel des te schadelijker naarmat e perioden van grooteren regenval voorkom en.

Nu is er door de bebossching va n de uitgestrekte heidevelden van de bo schwachterij en " G iete n", ..Gees" en ..Schoon10" en de gemeenteontginning Sleen en Bo rger een a nder eleme nt
bijgekomen. D ez e terrein en beh ooren tot de zgn . normale
heidegronden ; de met g ro ve de nnen beplant e terreinen bestaan
niet uit stuifzand en hebben e v enmin leem in den ondergrond.
De gronden, waarin leem in den o nde rgro nd voorkomt. worden
de laatste jaren a ngstvallig verm eden voor de g rovedenne ncult uur. Vandaar. dat w e hadden verwacht. dat de ziekte
minder ernstig zou optreden . H et heeft ev enwe l niet zoo
mo gen zijn en de aanval van het scho t heeft het vertrouwen
in den groveden danig geschokt. Aangezien deze gronden
veel overeenkom st vertoonen met die van Noord-Brabant.
waar het schot in veel geringere mate optreedt. is het van
be lang het vraagstuk van het scho t ee ns te beli ch ten door
te vergelijken de om standighed en . wa aronder de dennen in
beide gebieden groeien. Een zuiv ere verge lijking is natuurlijk
moeilijk te maken, daar we a llerlei fact oren slecht s bij bena dering kennen .
Vergeleken moe ten worden: de bodem en het klimaat.
Wat de bodem betreft , missen w e voldoende nauwkeurige
gegevens, die een juiste vergelijking mogelijk maken. Het is
echter de vraag. of we zelfs bij nauwkeurige gegevens meer
inzicht in deze aangelegenheid zouden hebben. De bodemgesteldheid toch wisselt zoowel in Drenthe a ls in N oord-Brabant,
zoo sterk, dat algemeen geldende verschill en waarschijnlijk
niet aan den dag zoud en treden. Trou w en s het sc hot komt
in Drenthe zoo algemeen voor en wel over de qeh eele oppervl akte, dat de invloed van den bo de m vermoedelijk niet
groot zal zijn. Juist door het o ptrede n van het sc hot op de
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zgn. gu nstige g ro nden blijkt deze ziekte minder aan den bodem
ge bo nde n te zijn dan aanvankelijk is vermoed .

Zoowel op humusrijke als op humusarme gronden. zoow et
o p hooge zanderige a ls op lage veen a chtige gronden. overal
komt het dennenschot voor.

O p d rogen. doorlatenden grond herst ellen d e dennen zich
echter gemakkelijker dan op vochtige laaggeleg en g ro nde n.
hetgeen wel voo r de hand lig t.
Va n mee r inv loed zal het klimaat blijken te zijn. Dit ve rmoed en wo rd t ook ve rste rkt door het feit. da t in de streken.
noordelijk van Drenthe gelegen . als Sleeswij k-Holstein en
D enemarken . de grovedenne n o ok stee ds e rnstig van het
dennenscho t hebben te lijden en ze lfs zo odanig . dat aldaar
van de dennen cultuur op ee n enke le uitzondering na is afgezie n. N aar het Zuiden toe blijkt het schot steeds min der
te worde n. O p de V elu we is het scho t mind er da n in Drenthe
en in N oord-Bra ban t weer minde r dan op de V eluwe .
De ele me ntaire fact o ren . die het klimaat beïnv loede n zijn :
I. N ee rslag.
2. T em pera tu ur.
3. W ind snelheid .
1. W at den neerslag betreft. is e r g een noemenswaard
verschil tu ssch en den ge middelen maandelijk sehen en jaarlijk-

sehen regenval vo or Drenthe eenerzijds en voor NoordBrabant a nde rzijds . D e neerslag kan in ee n bepaald jaar mee...
o f tegenwe rken in de v erspreiding van de ziekte: groote
regen val in den lome r kan o ngunstig zijn voor de dennenworstels o f w el gun stig voor het bevo rderen van de ontwikke ling va n de sporen van de Lophodermium pinastri . De
neerslag is ve rde r van g root en invloed op ondoorlaatbar e
g ronden . welke in Dren th e veelvuld ig voorkomen . Stelt men
echter naast elkaar d ro gen. doorlatenden grond in NoordBraban t en den zelfden g ro nd in D renthe. dan blijkt bij eenzelfde hoeveelh eid nee rslag g ro ot ve rsc hil te bestaan in het
o ptrede n van het scho t. H et algemee n voorkom en van het
schot in D ren the is m.i. niet afdo ende uit den neerslag te
verklaren .
2. De ge mid delde jaa rlijksc he temperatuur van Drenthe is
lager dan die va n de ZUidelijker gelegen p ro vinciën. Volgens
de meteo rologi sch e gegeve ns (6 en 22 ) zijn de verschillen
van de jaarlijksche ge middelden tusschen Drenthe e n de
Veluwe 0.2' C. en tussc he n D renthe e n Noo rd- Braba nt 0.8' C.
Voor de maa nd en M ei to t e n met O ctober (de vegeta tiepe riode) zijn de afwij kinge n ongeveer even g root.
W elk een g roote invloed aa n de te mpe ratuur moet w ord en
toegeschreven. is gebleken uit de be la ngrij ke o nderzoekinge n
va n den Zweedsehen o nderzoeke r G unna r S chotte. (18). Door
hem is aangetoond. welk ee n gevoelige houtsoo rt de Ilroved en
is met betrekking tot het o ve rbre ngen naa r ee n ko ude r ge -
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bied . De door hem bijeen gebrachte gegeve ns leveren het
bewijs. dat de grovedennen. overgebracht naar eene streek.
die meer dan IOC. ko uder is. g edurende de vegetatieperiode
een g roo te re sterftekans hebben e n eerde r door ziekten worden
aangetast. dan de denn en uit eene streek, waar de gemiddelde
tempe ratuur dezelfde is. D e groved enn en.rassen worden dus
niet allee n bep aald door gro ot e khm a at sverschtll en , 200al5 uit
de herkom stproeven is gebleken; ph ysiologi sche dennenras sen
in enge ren zin zijn reed s aa nwezig bij kleine klimaatsverschillen : in dit ge val ee n ver schil van I' C. gedurende de
vegetatieperiode. Op g ro nd van zijne gegeven s heeft Schatte
Zwed en in z önes verdeeld. waa rvan de o nde rlinge temperatuursverschill en l v C, bedragen.
Volgens ee n derg elijke verdeelin g zou Noord-Brabant ongeveer in een andere z öne komen te liggen dan Drenthe.
H et is evenw el niet bekend. in hoeverre in D renthe he t
Drenthsch e zaad betere nakomelingen geeft dan zaad uit
Noord-Brabant. Ofschoon zooveel mogelijk de nnenkegels in
Drenthe worden verzameld. is het toch niet doenlijk elk jaar
op deze wijze in de behoefte te voorzien. zoodat de grootste
hoeveelheid zaad wordt betrokken uit Noord- Brabant. van
de Veluwe. alsmede uit N . W . Dultschland, Voor de boschwachterij "Odoorn" is mij gebleken. dat 60 pCt. van de
de nnen uit Noord-Brabant en Noord-België afkomstig zijn.
(Uit Noord-Belqie werd vroeger jaren veel zaad bet ro kken
door de Zundertsche kweeke rs],
Eerst gedure nde de laa ts te jaren wordt va n elke beplanting
de herkomst vastgeleg d, zood at missch ien late r no g kan
blijken . of ind er daad de Drentsche dennen beter zijn dan de
Brabantsche , E en d uidelijke aanwijzing heb ik nog niet ku nnen vastst ellen.
H et is eve nw el een feit. dat bij het gebruik va n inheem sch
zaad in Nederl and Dren th e a ltijd in een ongunstiger conditie
verkeert dan Noord-Brabant. o mda t noordelijk zaad al tijd
te verkiezen is boven zuid elijk.

Beh alve de gemiddelde temperatuur is de minimum-tempe ratuur in het w interhalfjaar va n belang v oor den groei va n
plant en en boo me n. V an de waarnemingsstations in Nederland wordt in Den Hulst de laagste minimum-temperatuur
gecon stat eerd.
Blijken s de met eorologische gegevens is de gemiddelde
minimum-temperatuur in het winterhalfjaar in D en Hul st 0.2.
teg en 0.7 in Groningen. 1.0 in D e Bilt. 1.0 in Gemert en
0.6 in Winter swijk.
Sin ds I April is het wa arnemingsstation van Den Hulst
naar Wijster verpl aatst: [mtdde n- Drent he.] D e thans aldaar
w aarg enom en minimum-tem peraturen doen vermoeden. dat in
mldd en-Dren the lage re temperat uren vo orkomen dan in Den
Hulst.
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Men mag m.i. aa nnemen , dat in midden-Drent he en N d.
Overijsel de minimum-temperatuur in he t wi nte rhalfjaar ten

minste 'I,' C. lager is da n elders in Nederland.
3. Ten slotte de vraag. of de factor wind van bela ng is

om he t verschil in klimaat van genoemde zandstreken te ver-

klaren, Zonder over meteorologische gegevens te beschikken zal
iedereen. die eerst eenige jaren Noord-Brabant per fiets heeft
doorkruist en daarna in Drenthe komt. aan den lijve ondervinden dat de wind in Noord-Brabant van weinig beteekenis is.
terwijl deze in Drenthe vaak ee n al te krachtige tegensta nder

blijkt te zijn. Het "Oude Landschap" is dan ook wel heel
erg open en aan den wind blootgesteld. verstoke n a ls he t is
van bosschen en laanboo men. Aan de boornen lan g s de

Drentsche wegen ka n men zien. hoe stam- en k roonvorm
onder den wind hebben te lijden. Het is dan ook niet mogelijk
langs de wegen de voor wind gevoelige houtsoorte n. als b.v,
Amerikaanschen eik. te planten. ofschoon deze boom in N.-B.
en op de Veluwe met goed gevolg wordt gebruikt. Dr. Braa k.
Directeur der Derde Afdeeling van het Kon. Ned. Meteor.
Instituut. was zoo welwillend mij eenige gegevens omtrent de
windsnelheid te verstrekken.
De gemiddelde windsnelheid. ge reduceerd to t 6 M eter bov en
vlakterrein. kon worde n ges teld voor D renthe op 4.3 M. per
seconde. voor de Veluwe 4.0 en voor N oord-B rabant 3.7.
Van meer bela ng zijn echter de grootere windsnelhede n.
daar deze eerder schadeli jk voo r de houtge wassen zijn te
ac hte n. De freq uentie va n stormachtigen wind (7 en 8 Beaufort)
en storm (9 en 10 Beaufort ), omge reke nd to t aa nta llen per
10.000 waa rne mingen. zijn als volgt :
Drenthe
stormacht ig 45 sto rm 1.5
Vel uwe
stormachtig I S sto rm 0.5
Noord-Brabant stormachtig 10 storm 0.3
Vooral deze laatste cijfers geven wel eenig inzicht omtre nt
het bijzonde re ka rakter. dat D renthe tegenover de a ndere
zandst reke n heeft .
Het zou va n be Jan g zijn o p verschillende plaatsen in Drenthe
en N .- B rabant e n op de Veluwe gelijktijdige waarne mingen
te verric hten ten aanzien va n de windkracht op eene hoogte

van b.v. 4 M. boven een jonge de nnenbepla nting. Vermoede lijk
zou de inv loed van den wind nog grooter blijken te zijn.
De invloed van den wind op de dennen wordt ook doo r
de feiten bewezen. In de eerste plaats heeft het mij he rhaaldelijk getroffen. dat op verschillende plaatsen. waar de grovedennen tegen de Z.-W. winden waren besc hut . het bruin
verkleuren veel minde r was en wel langs berkensingeJs aan
de West- en Zuidzijde van de beplantingen ongeveer over eene
breedte van 2
4 Meter.
Verder hebben de op geaccidenteerd terrein groeiende
dennen. welke aan den heerschenden wind zijn bloot gesteld.
á
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meer te lijden dan die. welke op beschutte plaatsen staan.
Het verschijnsel is vooral op die terreinen duidelijk te zien
waa r het schot voor de ee rste maal optreedt. In die vakken.
welke reed s vori g e jaren zijn aangeta st. is de oorzaak veel

minder duid elijk waarneembaar. doordat waar schijnlijk de besmetting met de zwam
inv loed is.

Lophodermium pinastri mede van

Bij nadere beschou wing van de a fzonderlijke denn en komen
naast de exemplaren. die geh eel en al zijn aa ngetas t. dennen
voor, waarva n v ooral de naalden. gekeerd naar de westelijke
zijde. bruin zijn verkleu rd. Z o o kunnen van den topscheut

de westelijke naalden bruin zijn en de oostelijke naalden groen.
terwi jl aa n de zijtakken ee n groot ve rschil is te zien tusschen

de naalden va n westelijk en oostelijk ge richte takken.
V erder treedt het ver kleuren va n de naalden vaak op van
boven naar beneden. d.w.z. de top scheut en de bovenste
takkran s zijn geheel bruin en de ond erste takkra ns is geh eel
g roe n gebl even . V o o ral is dit te zien bij jong e dennen van

'1-5 jar en oud . waarva n de ond er ste takken geheel beschut
zijn door de he idestruiken en het bovengedeelte aan den

wind is bloot gesteld . Bij 10- 12 jari ge denn en. die van boven
geheel zijn afges to rven. kunnen de onderste takken. welke
tusschen de heid estruiken liggen. soms met geheel gezonde
naald en bezet zijn.

(Wordt vervolgd.)

DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.

Op den 27 en Juni werd te Arnh em de voorjaarsvergadering

gehouden van de Nederland sche Boschbouwvereeniging.
H et Bestuur had gemeend deze verg ad erin g te moeten do en
samenva llen met de jubileumviering der N ederlandsche Heidemaat schappij.
Het was toch te verwachten dat een gro ot deel der leden
der Ned. Boschbouwvere eniging zo u deelnemen aan het bij
die gelegenh eid te boud en boschb ouwcongres en aa n de hieraa n verbonden bo schbouwexcursies.
Dat dit juist gezien wa s bleek wel uit de druk bezochte
v e rgade ring.

Na de afdo ening van enkele huishoudelijke aa ngelegenheden.
hield de H eer J. J. M . [an sen , houtvester van het Staat sboschbeheer te Assen. een lezing over het tegenwoordig gevoerde systeem van bebossching in Drenthe.
Spreker wees er op . dat in verband met de slechte resul-

