141

Z aaien en zaaibedden ve reischen veel vakke nnis. maar
wan neer men va n vertrouwde nrma's één. twee en drie-jartqe

pla nte n koopt om deze op eigen te rrein als kweekerf te
verspenen en later in het bosch uit te planten loopt men

geen risico van doodgaan e n men beschikt dan over plantmateriaal wanneer dit noodig is.

Wie veel plantgoed moet koepen voor bo schaanleg za)
ondervinden dat afgezien van de prijzen. het percentage niet
doorgegroeide planten alti jd groot is en dat dit voorkomen
wordt door eigen kweekerij .
Nu de richting in onze boschbouw steeds ve rder afwijkt
van het eenzijdige grovedennenbosch en de aanplant van
andere ho utsoorten toeneemt, is de kweekerf van jong plantsoen voor iedere beheerder van bosschen een dringende
noodzakelijkheid .
HOE IK M IJN

BOSCHBOUWKENNIS VERKREEG
door B. Stoffe l.

In het jaa r 1878 gi ng ik voor de eerste maal naa r Finland
en zag het na tuurbosch waa r nimmer door me nschen geplant
of gezaaid was. Ik was hou than delaar en met crttischen blik
bekeek ik de boomen om hun houtwaa rde.
Ee n hou than delaar bepaalt de waarde van het hout va n
Pinus silvestrls in hoofdzaak naa r de hoeveelh eid ke rnhout en
het ke rnlooze grovede nnenho ut dat in OnS la nd meestal
g roeit. ko mt als timmerhou t niet in aanmerking .
Bij herhaalde be zoeken aa n deze nat uurbosschen had ik
spoedig bemerkt da t op de meer vruch tbare gronde n de ke rnhou tvorming het g rootst was. maar dat ook op de schrale
zandgronden P in us silvest ris voorkwam met kernhoutvorming
die voor de betere gronden niets onderdeed.
Ik deed navraag naar de oorzaak va n dit verschijnsel maar
ko n geen bevred ige nd a ntwoord krijgen en het heeft lang
geduurd voor ik zelf een antwoord op die vraag geven kon .
Ik begreep wel dat niet uitsluitend de grondsoort den
supe rieuren groei der bocmen bepaalde, wa nt ik had ook op
schra len grondsoort de fijnspar in bijzonder gunstige ontwikkeling gezie n. Ik leerde spoedig dat een groepsgewijze
meng ing van naaldbocmen zooals die in het natuurbosch
voorkomt. waar bladeren van struikgewas den bodem bedekken
en geen stilstaand water te zien is. den meest gun stigen
toe stand wa s.
In de holstaa nde bo sschen zonder struiken waar bosch bessen groeiden was de spintlaag van Pinus silves t ris veel
breeder, groeiden de fijnsparren onregelmatiger en kregen
droge toppen.
Langzamerhand begreep ik dat de humusvorming, de
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boschgro nd. g rooten invloe d op de kwaliteit van het hout
uitoe fent en dat w ij in onze kultu urbosschen va n die ervaring

ge bruik moeten maken.

In die dagen kwa m ik in briefwisseling met van Schermbee k
waardoor ik de ove rtuiging kreeg dat de bosc hbouw o p
onze heideveld en o p tota al verkeerd e grond slagen berustte.
Dit alles is alwee r 30 jaar geleden. T oen ik in later jaren
zelf grond in eigendom verkreeg en mij in boschbouw wilde
bek w amen. g ingen mij de oogen o pen voo r de groote moetlijkheden die sterk verz uurde zandgrond voo r bebossehing oplevert.
Ik had wel geleerd dat door het pla nte n of zaaien van
uitsluitend g rovedennen geen blijvend e bosschen kunnen
ontstaan maar hoe de zaak moest worde n aa nge pakt om wel
goede resultaten te verkrijgen. dat alles moe st ik nog leeren.
Ik heb een reeks mislukte proev en en veel teleurstellinqen
moet en doormaken alvo rens tot het besef te komen dat de zaak
ve el ee nvoudiger is dan de meeste boschbouwers vermoeden .
Mijn proefneming en leerden mij ten ee rste dat de zonnestralen van den grond geweerd moeten worden. omdat deze
de rotting sorg anismen doen ve rdwijnen en den grond doen
verzuren waardoor heid e: en pinmos optr eedt.
Ten tw eede dat een g ronddek waa rop die zure begroeiïng
voorkomt

en ook waar g ras g roeit een storende invloed op

den g roe i der boschboo men heeft.
T en derd e dat her gro nddek bestaande uit blad eren. naalden.
takjes. enz. onde r voldoend e scherm de meest gun stige
voorwaarden biedt voor de rottingsorgani smen om dat a fv al in

korten tijd tot plantenv oedsel te maken. De grondfauna zorgt
dan v oor luchttoevo er en snelle omzetting .

Den doorslag in deze ondervindinge n gaf mij nu S jaar
gelede n de proef met rijshoutbedekking of takbemesting in
een IS-jari g boschje va n do uglas en fijnspa r waar de boomen
te ruim geplant waren en w eg kwijnd en .

Een zwa re rijshoutbedekking deed heide en mos afsterven
en binnen tw ee jaar kregen de boomen w eer lange top-

scheuten en donkergroene naalden . Els en berk die er tusschen
gro eid en kregen nieu w e lev enskracht en moesten ingekort

worden om de naald bocm en ruimte te geven.
D e vi erde ervaring w as da t de groveden het minst ge vo elig

is voor deze grondbedekking . Alle loofhoutsoorten en andere
naaldhoutboomen gaan veel sneller in de tak bedekking groeien
dan grovedennen.

Meer en meer vestigt zich bij mij de overtuiging dat wij
door het nabootsen v an de gunstigste groeivoorwaarde n die
ik in de natuurbosschen v ond ee n boom- en boschg roei kunnen

bereiken die de resultat en in onze mijnhoutbossehen verkregen.
verre overtreffen .

Bij een goed doorgevoerde grondverpleging zullen ook op
onze schr ale zandgrond de naaldboomen die in het noordzee-
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klimaat hun op timum vi nden. o .a, groene douqlas, Larix
leptolepis en zilv erspar. ee n hou tprod uc tie vertoonen die de
groveden verre in de schaduw stelt.

Met deze ervaringen zijn natuurlijk de moeilijkheden bij het
bebosschen van zandstuivings ter rein niet opgelost, dit gebied
eischtja renlange voorbereiding waarbij Jobsgeduld onontbeerlijk
is. In N ederlan d liggen echter nog veel zandgronden waarop
lan d- en tuinbouw gee n beslag leggen en welke met succes
vo or boschb ouw kunnen di enen.
UITVOERING NATUURSCHOONWET 1928.
Door d e N ederland sche Boschb ouwvereenigin g we rd aa n
den

Minister va n Finan ciën het volge nde sch rijve n gericht:

Het Bestuurder N ederlan dsche Boschbouwvereeniging nee mt
in opdracht va n de Algemeene Vergadering van 11 September
1928 bij deze n de vrijheid zich met het volgende inzake de
uitvoering van de Natuurschoonwet 1928 tot U we Excellentie
te wende n.

V olgens de a rtikelen 4, 5, 6 en 7 va n deze wet zullen
landgoederen wier eigenaren in aanmerking wenschen te komen
v oor toepassing de r W e t worden gewaardeerd naar ..de
ve rkoopwaa rde di e daaraan zou moeten wo rden toegekend,

indien op die goederen de last rustt e, o m deze ged ure nde
een tijdvak va n 25 jaar als zoodanig in stan d te houd en ,
en geen op gaand hout te vellen dan volgens de regels va n
norm aal boschbeheer noodzakelijk of qebruïkelük is."
Blijken s de M emorie van T oelichting op het W etsontwerp
is de vermindering, voo r de verschillende belastingen in te
voeren, gebaseerd op een verva nging va n de heffing naar

de verkoo pwaa rde. door ee n heffing naar eene waarde. die

vee lal de " bestemmingswaarde" wordt ge noe md. H et woord
..bestemmingswaardc " is ec hter in de W et niet gebezigd.
daar het beg rip beste mmingswaarde geen vaststaande beteekenis heeft. U it de bespreking in onze vergade ring is gebleken, dat in de kringen der beheerders van bosschen en landgoederen de grootst denkbare onzekerheid heersebt over de
mate , waarop de bovenbedoelde beperking van het besc hikkingsrecht , n.l. "dat het landgoed 25 jaar als zoodanig in
sta nd moet wo rde n gehouden", de gewone verkoopwaarde
beinv loedt . Algemee n is men van oo rdee l. da t het niet mogelijk
zal zijn een billijke gelijkmatige toepassing der wet over het
geheeIe land te ve rkrijgen, indien geen vas te g rondslage n
wo rden gelegd . waarnaar de scha tting der goe deren. die ond er
de W et zullen vallen. moet plaat s hebben .
Met belan gstelling namen wij kennis va n de vragen, welke
blijkens een ber icht in de dagblad en, door het lid der Tweede
Kamer der Staten -Generaal Dr. H , Lovink, hierover aa n U we
Excellentie zijn ges teld . Met de strekking deze r v rage n kan

