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.
'door

"

Dr H. VAN VLOTEN,

I

Dames" el}. heeren,
Op onze laatste vergadering in het Maarten Maartenshuis werd het
'plan geopperd, om weer ,eens met de N.B.V. naar Drente te gaan, om
-aldaar ~e volgende voorjaarsvergadering te houden en op excursies den
voortgang en den vooruitgang van de bebosschingen van het .5taatsboschbeheer te bezichtigeft. AI dadelijk vond deze gedachte weerklank
b'ij de, heeren J a,n sen en BI o,k h u i s, die in Drente,hun kennis en
ervaring. enthousiasme en werklust omzetten in schoone daden.. .
-Het werk van, het Staatsboschbeheer in dit deel van' ons land is in,
den loop der jaren zeer·omvangrijk geworden. Ik herinner aan het feit,
dat het noodig was om reeds lang geleden een tweede houtvesterij van
het Staàtsboschbeheer "Emmen" te stichtèn naast de al veel ,eerder be- .
staande houtvesterij "Assen:'.
'_ . ,
.' '
'De N.B.V. heeft gelegenheid gehad, om kennis te nemen van de veranderingen in de methode van bebosschen. Deze veranderingen warèn
noodiggebleken door de ervaringen in de eerste 10-15 jaren opgedaan.
De eerste bebosschingen waren uitgevoerd met den groveden als hocifdhoutsoort.' De resultaten hiervan waren slecht. Het bleek. dat de omstandigheden van de Drentsche heidevelden heel anders waren dan die
in de provincies Brabant en Gelderland, waar men eerder met bebosschen was begonnen en goede of bevredigende resultaten met den groveden had verkregen.' In Drente liep het echter met den groveden op mis- lukkingen uit. Ik wil hierop niet dieper ingaan, want ik zou dan misschien
op het terrein komen, dat voor de beide inleiders op dezen avónd is gereserveerd. Maar ik moet dezen gang van zaken wel even memoreeren
om des te dUidelijker te làte;' uitkomen, hoe bel,!ngrijk het is, daL de
heer Ja n sen is begonnen met "nde~e methoden, het gebruik van andere houtsoorten, zooals den inlandschen eik, den fijnspar, den Douglas,
Europeeschen en Japanschen 'lariks en dat hij op den ingeslag,en weg
den steun én medewerking verkreeg van de heeien M a I s c h, voor
ëen kortere,- periode, en Blo k h u i s reeds gedurende geruimen tijd. "
Yo6r ons als boschbouwers is !;tet hoogst)nteressant om het ~esultaat
van deze.ontwikkeling onder leiding van de he~ren, Jan sen en Blo k-
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hu i s ter plaatse te leeren kennen, Voor de provincie Drente îs, het nu
reeds bereikte resultaat in m,enig opzicht van onschatbaIe waarde en
een schoone b~lofte voor de toekomst. In 1939 heeft" de" Commissaris
v;,m de Koningin daar.reeds uiting aan gegeven in het gedenkboek van
liet Staatsboschbeheei,
"".
,'_
, De Nederl. Boschboüw Vereeniging stelt het op hoog en prijs, dat de
Directeur van het Staatsboschbeheer toestemming heeft verleend om onte
excursie hier te houden, daarvoor' dank ik hier gaarne den heer va-n
S. t eïj n uit naam ;';3n' alle deelnemers.
"

,< GÉSCHIEDENIS VAN .DE BEBOSSOHING IN DRENTHE
,

,

door
),). M. )ANSEN.
'

-,-

Mijnheèr, de Voorzitter, Dames en Heeren,
Het Staatschboschbeheer en speciaal wij houtvesters bij dien dienst
in Drenthe, gevoelen hét als een groote eer onze Vereeniging in haar
voorjaar~vergadering in dit gewest te mogen ontvang~n en verwelkomen.
De groote deelname is voor ons een bewijs, dat de belangste!ling in ons
bebosschingswerk in ruime mate aanwezig is> Wij hopen' dat Uwe vei, wachtingen niet worden beschaamd en dat U allen een goeden indruk
van ons pionierswerk moogt medenemen.
. .
.
Reeds eenmaal eerder heeft onze vereeniging, een excursie naar äe
Staatsboschwachterijen in Drenthe geleid en wel bij gelegenheid van den
. 4en wetenschappelijken cursus die in 1928 te Assen werd gehouden. Toen
konden wij de deelnemers slechts de zeer jonge, pas op gang zijnde, op"
natuurWetenschappelijken grondslag gebaseerde heidebebossching toonèn. Het ging toen om kenni~making met het" experiment, Thans geven
wij U de aanvankelijke resultaten: het einqresultaat ligt nog inde "verre
toekomst verborgen.
"
"
Wij meenen dat de excursie vruchtdragender zal zijn en de discussies
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vlotter zullen verJoopen, indien,. U zéér in het kort een résumé. worpt ge . .
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c

geven van de geschiedenis der bebossching en van de wijze waarop de
verpleging wordt ter hand genomen. Ik zal mij daarbij bepalello~tot het
e"erste en mijn collega Blo k h u js tot het laatste onderwerp.
Het is juist 40 jaar geleden. dat het StaatsJ.>oschbeheer zijn werkzaamheden in Drenthe aanving. In 1906 werden de eerste dennetjes geplant
"in het aangekochte Lheederzand, een zandverstuiving' in de, gemeente
Dwingeloo gelegen. Deze aankoop werd spoedig gevolgd door een twee,- ,
den, die van een zandverstuivingsgebied onder Appelscha. "
_ De periode van uitsluitend zandverstuivingsbebossching duurde slechts
kort, want reeds in 1910 werd door aankoop van heidègronden onder
Odoorn een aanvang gemaakt met de eigenlijke heidebebossching.' Daar
de zandverstuivingsbebossching niet op het programma staat, behoeft
daarover dus weinig gezegd te worden. .
Het resultaat van een oudere, met grovedennen beboschte zandverstuiving, "die door,ons beheer werd aangekocht en door bijplanting, onder-planting en onderzaaiing tot hoogere productiviteit en tot verhoogd ,natuurschoon werd,gebracht, toonen wij U aan heL eind onzer excursie. als
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