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Ingezonden
Schade aan bossen door luchtverontreiniging
(NBT nr. 9/10)
In Nederland begint de discussie over de wenselijkheid van bekalking van zure bosgronden, maar verder
dan het geven van meningen is men thans nog niel.
Richtlijnen zijn daarom nog niet te geven. Wel wordt
achter de schermen al het nodige gedaan om tot een
oordeelsvorming te komen, waarna het beleid tot besluiten kan overgaan.
De Duitse Bondsrepubliek ligt ons in dit opzicht
voor. De Duitse bosbouw kent een lange bekalkingstraditie, en het "Waldsterben" heeft in Midden-Europa
het eerst toegeslagen, zodat men daar ook eerder over
tegenmaatregelen kon gaan nadenken. Ik laat de gehele - voor een groot deel nog te houden - argumentatie over het voor en tegen van bekalking van bossen buiten beschouwing. Maar wel is het van belang
dat men in de Duitse bosbouw tot een soort van communis opinio is gekomen met betrekking tot de dosering van magnesiumhoudende kalk. Als een bosbeheerder in de Bondsrepubliek wil kalken, wordt men
geadviseerd een eenmalige dosering van drie ton kalk
per hectare toe te passen. Omdat de thans gebruikte
apparatuur het niet mogelijk maakt om deze gift gelijk-
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matig over de gehele oppervlakte te verdelen, lopen de
feitelijke doseringen in een opstand uiteen van één tot
zes ton kalk per hectare. Dat maximum van zes ton per
hectare, dat in enkele gedeelten van een opstand terecht zal komen, vindt men het uiterste, omdat nitrificatie en ruwehumusafbraak dan met merkbare snelheid
gaan verlopen. Dat wil men zoveel mogelijk voorkomen.
Waarom nu deze lange inleiding? De reden hiervoor
is dat in het bovengenoemde artikel op blz. 256 een
dosering van tien ton kalk per hectare wordt genoemd.
Ik weet wel dat deze mededeling niet als een bekalkingsadvies voor Nederland mag worden opgevat,

maar het gevaar voor een misverstand lijkt me toch
niet denkbeeldig. Niet alleen in Nederlandse, maar ook
in Duitse deskundige ogen is deze hoeveelheid veel te
hoog. Men kan van een noodsprong spreken, maar die
is dan toch niet verantwoord. Er staan voldoende onderzoeksresultaten uit het verleden ter beschikking om
dat aannemelijk te maken. Zou men in Nederland in
bepaalde bossen tot bekalking overgaan - en nogmaals: - daarover staat nog niets vast- dan zullen de
doseringen vermoedelijk weinig gaan afwijken van wat
in de Westduitse richtlijnen wordt aanbevolen, nl. ca.
drie ton kalk per hectare.
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