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o ptimum va n de n Corsicaansehen den en indie n men daa rva n
zaad kan krijge n. is men ve rzekerd zaad van de beste origine
te o ntva ngen.

Utrecht. October 1927.
ONZ E GROVE DEN.
d oor B. Stoffel.
Als ho uthandelaar en boschbouwer heb ik mij langzamerhand een meening gevormd over de waarde van onzen groven
den in den boschbouw en kom dan tot kettersche meeningen.
die niet iedereen spoedig zal toegeven , maar die toch voor
ieder die boschbouw !beoefent, het overdenken waard zijn.
Het is reeds een halve ee uw geleden , dat ik voor de ee rste
maal een natuurbosch in Finland aanschouwde, een bosc h. dat
ontstaan was en eeuwenlang bestaan had zonder dat me nschenhanden da arop invloed hadden uit geoefend .
A ls natuu rliefhebber werd ik aangegrepen door de schoonh eid va n dit land sch ap ; de woeste chaotische begroeiing 'Van
de oevers der Finsche meren. waar koperkleurige stam men
va n Pinus silvestris ho o g bovenuit stake n, a fgewisseld do or
d e d onkere bo schplekken waar uit sluitend fijnspa r groeide.
staan mij thans no g duide lijk voo r oogen. D it b osch lan dschap
met de witte b erken stammen aa n de n Ibuitenkant en de nim mer rustende b lade ren va n den trilpopulier weerspiegelend in
het water, wer d in later jaren de oo rzaak va n mijn sterk
verla ngen naar boschbouwke nn is.
H et la nd sch a p dal ik toe n in Z uid -Finland a a nsc ho u w de.
is thans moeilijk meer in Ibewoo nde streken va n Noord-Euro pa
te vinde n . 0 " bijl van de n houthakker heeft reeds zooveel bosschen doe n verdw ijnen. dat een herstel van het vroegere
bosc hbeeld ee n onmogelijkheid sch ijnt. De afmetinge n van
het timmerho ut worden jaar o p jaar ge ringe r. het gezaagde ho ut
smaller en tenslotte hebben de bosschcn slec hts waarde voor
papier hout en bran dhout.
Op d en duu r zal de regeering van ieder land ge nood zaakt
wo rden alle beschikbare gronden. die niet voo r tuin- of landbo uw in aa nmerking ko men. voor Boschbo uw te bestemmen
D e ko perkJeurige stammen van P inus silvestris, die timmerhout leveren. komen in ons land slechts op enkele plaatsen
voo r. In het be kende Mastbosch bij Breda op de V elhorst te
A lmen en op e nkele a ndere landgoederen op de zandgronden.
worden kleine complexen dergelijke grove dennen gevonden.
V errew eg hel grootste deel van de aanplantingen in Nederland brengen het niet verder dan tot mijnhout en brandhout.
Ik ben overtuigd. dat wij thans op een keerpunt zijn. D e
boschgrondbezitters zijn wakker geworden; er waart een mee r
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frissche geest o nder d e boschbouwers. De invloed van dr. Erdma n n en d e bosC'h behandeling op Bär en th or en . al zal deze
niet overal aan de ve rwa ch ttnq (b eantw oorde n. zij hebb en de
her in nerin g aan V an Sch erm beek wakker geroepe n en d e
N ed erlandsch e H eidem a a tsch appij trach t meer al ge meen e
ke nnis te vers prei de n .
W a t ik in d e vele jar en va n mijn boschhouw we r k g eleer d
heb is de wete nscha p dat de g rove de n te n on rechte is aan gezie n voor de n ontg inni ngsboom in ons klimaa t. Voor mij is
het ee n uitgemaakte zaa k. dat die w einige plaa tsen , waa r
de grove den tot waa rdevol tim merho ut kan o pgroeien . inderdaad uitzondering en zull en blijven.
D e Pinus stlves tris heeft zijn reputatie van ontginningsboom
aJleen te da nke n aa n zijn aa npassingsvermogen aa n klimaat
en grondsoort in d e jeugdperiode . Op alle za ndg ronden in
d e nabi jheid van de N oordzee za l h et ge makkelijker va llen
do ug las . larix, zilverspar. fijnsp ar e n loo fho utsoorte n tot wa ardevol timmerho ut te doe n opg roeien dan g rove den . "' )
Boschbou w kund ig is di t niet moeilijk te ve rkla re n .
Beh al ve de fijnspar. die eveneens ee n groot aa npassin gsvermog en bezit. vinde n de g en oemde naaldhoutsoort en hun optimum in het klimaa t van d e Noordzee . D e gro ve den daarenl e g en ont w ikkelt zijn mee st vo lmaakte groeiwijze en zijn
mees t waa rdevolle hout in d e lijn Stockholm. Finland, Ladoga rneer, Ka zan , O eral geberg te to t ve r ·in Siberië ; meermalen
treft men d e bekende rechtgroeiende Pinus silves tris Lapponica nog 200 K.M. ten zuiden van deze lijn aan en naar het
noorden groeit geen and ere soort.
In dit enorm groo te gebied ligt het op timum van d en groven
den . De Pinus silv es tris van Midden-Europa. waartoe onze
soort behoort . gro ei t mind er recht met zwaarder vertakking .
H et o ptimu m va n d ez e va riëteit ligtrin d e nabijheid van de
Noordzee.
k j l ':'~ ... . 1
Het is een bekende wet in den bo schbouw, dat iedere boomsoort. aa ngepla nt buit-en zijn optimu m, alle en onder meer
gunst ige groe ivoo rwaa rde n tot volle dige o ntw ikkeling kan ko men. D e grove den stelt voor dez e ontwikkeling niet hoogere,
maa r ande re eisc he n dan d e reed s genoe mde naaldbou tsoorten.
H e t misl ukken va n veel grove denn eboss chen in ons klimaat is
hiermede ver klaa rbaar.
Ou d e ervare n boschbo uwers vertellen o ns: d e g ro ve d en
mo et niet in me ng ing groei e n . 'he t zuiv ere bosch geeft de mooi ste boomen t inderdaad, mijn ervaring is d ez elf d e.
In het noo rde n va n Europa geve n d e groeps gewijs groeiende boamen in zuiveren opstand het meest waardevolle hout.
M os- e n bessenbegroeii ng o nde r g rove dennen ko mt ook

Ol D e hoog er e eîsche n. d ie d eze soorten a an d e vruchtbaarheid va n den bodem stellen bu iten bespreking latend.
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veelvuldig in Noord-Europa voor. maar is altijd een bewijs
van toekomstige vervening en een voorbode van den ondergang van het bosch, wanneer de mensch niet ingrijpt.
De dwaalweg in den boschbouw. die in ons land vel e jaren heerschte. om deze zure begroeiing diep in den grond
te brengen . heeft zeer ongunstig op onze boschgronden ingewerkt.
In de naruurbossohen, waar een hellend terrein voldoende
afwatering vindt en gunstiQc
humustoestanden bestaan
volgt de eene generatie naaldhout de andere op in onafgebroken reeks alle eeuwen door, en van bcdemmoeiheid is geen
spoor te ontdekken.
In ons land stellen beuk en eik hoogere eischen aan den
grond dan naaldboomen, maar de grove den neemt tusschen de
naaldhoutsoorten een bijzondere plaats in en de oude boschbaas, die mij van den graven den vertelde en deze sprekend
invoerde met de bewering: ..baas. daarginder heb je me geplant, maar hier op deze plaats wil ik groeien", heeft volkomen gelijk. Men heeft den graven den overal, op alle zandgronden. zelfs op de stuifgronden. aangeplant in zuiveren opstand. en thans houdt moeder natuur schoonmaak en opruiming in het door menschen slecht begrepen bosch.
Schimmelziekten en parasietenplagen sloopen de grove
dennenbosschen en het is de taak van den modernen boschbouw, hierin wijziging te brengen.

REVUE DES EAUX ET FORËTS. NOVEMBER 1927.
L. Turc wijdt een artikel aan het verdwijnen van den zomereik in de bosschen van het plateau van Nevers (in het oostelijk gedeelte van midden Frankrijk),
Verschillende oorzaken worden- hiervoor aangegeven [vreterij van processierupsen in 1918. sterk optreden van meeldauw in 1919 en 1921. het droge jaar 1921 en schorskevers
in 1922). Schrijver meent echter. dat ten slotte al deze Iactoren min of meer secundair zijn en dat juist die buitengewone omstandigheden ons de duidelijkste aanwijzingen geven.
welke soorten voor bepaalde streken en gronden niet geschikt
zijn. Vroeger is de eik, en vooral de zomereik, doordat deze
soort niet voor brandhout door de bewoners mocht worden ge·
kapt, hier meer naar voren gekomen en heeft zich bij den toen
zeer extensieven boschbouw een plaats veroverd. die hem
eigenlijk niet toekwam. In het moderne boschbedrijl - in den
gesloten opstand -- zal hij dus weer zijn plaats moeten inruimen voor den hier meer thuis hoorenden beuk en vooral voor
den wintereik. ABeen in meer open stand zal -h ij zich op vele
plaatsen misschien nog kunnen handhaven, doch de tegen-

