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INTERESSANTE BEPLANTINGEN

(xrr)
Tijdens een excursie in Noord-Duitsland in 1965 waren wij in
de gelegenheid een recreatiegebied te bezoekery dar zijn aanmekkingskracht voor een groot deel ontleent aan omringende

heeft zijn oorspÍong gevonden in de daarbij ontstane en sindsdien uitgebreide grindgroeven. Het ligt niet ver van Hamburg,
direkt aan het Elbe-Trave-Kanal.

pop ul ierenbep lantingen.

Dit

gebied, Giister geheten, is eigendom van de ,,Hanseatische
Kieswerke Gilster" van de gebroeders Priisz. Deze maatschappij,
die zich bezig houdt met het graven van grind, bestaat sinds
1909. Hij werd opgericht in verband met het winnen van grind
voor de bouw van de Hamburgse metro. Het recreatiegebied

Het recreatiegebied. ,,Gilster" bij Harnb*rg. Links bouen: het beginstdditnn, het graaen uan grind. Rechts boaen: het jonge bos. De andere
foto's geaen een ind.r*k aan de rol die d.e popalierenbeplantingen aan
aencbillende leeftijden als recreatie-nziliea ueratllen. Zie ook de aoleende

bladzijde,

Foto's: Van der Meiden,

1965
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Het gebied is 260 ha groot, wallvan i10 ha water. De oeverlengte van de ontstane meren was in 1965 ongeveer 17 km.

Men breidt de waterpartijen echter nog steeds uit door nieuwe
grindwinning.
De heer Priisz besloot in het begin van de dertiger jaren de
grindgroeven ook bosbouwkundig te benutten. In 1934 is men
met de beplanting begonnen. Men gebruikte daarbij naast andere houtsoorten vooral populieren en wilgen. Van 1941 tot
1965 heeÍt men vele populieren geplant, zoals de rassen Robusta, Marilandica, Harff, Gelrica, I 2t4 en ook hier en daar
balsempopulieren.
De foto's geven beter dan woorden aan tot welk resultaat het
initiatief van de heer Prijsz heeft geleid.

Duidelijk ziet men hoe een kaal en onaantrekkelijk landschap
tot een bijzonder fraai geheel is omgevormd.
Duidelijk zal ook zljn dat zonder gebruik te maken van populier een dergelijk effekt niet op dit moment reeds bereikt zou
zijn.
Vooropgesteld moet worden dat de eeÍste opzet van de heet
Prtisz niet was het scheppen van een recreatiegebied. De oorspronkelijke bedoeling was het benutten van de terreinen rond
de grindgroeven voor een rendabele bosexploitatie. Toen echtet
sinds 1950 het bezoek uit het nabij gelegen Hamburg en ook
Liibeck steeds groter omvang aannam, heeÍt men doelbewust
een recreatiegebied geschapen.
Het interessante en voor ons leetzame van deze omschakeling
is dat aan de samenstelling en aan de produktieve funktie van
deze bossen geen afbreuk behoefde te worden gedaan. Alleen
de inrichting van het gebied onderging uiteraard grote ver-

andering.

Er zljr'

bungalows gebouwd, campings aangelegd,

stranden gemaakt, terwijl men ook aandacht aan mogelijkheden
voor de hengelsport heeft besteed. Voorts heeÍt men voor de

wandelaars een groot aantal paden door het bos aangelegd.
Hoe groot de belangstelling in gunstige jaren kan zijn, bleek
in L962, toen Giister maar liefst 182.000 bezoekers ontving.
Daarbij moet men zich wel realiseren dat het hier niet gaat om
een stadsbos (daarvoor ligt het weer te ver van Hamburg) en
voorts dat het slechts om een oppervlakte van 260 ha gaat.
Men hoort de laatste jaren nogal veel bezwaren uiten tegen
populierenbos als recreatie-milieu. Al diegenen, die, om voor
ons onverklaarbare redenen, deze opvafting huldigen, kunnen
wij een bezoek aan Giister van harte aanbevelen. Men kan daar
constateren hoe belangrijk het gebruik van snelgroeiende houtsoorten als populier en wilg is bij het scheppen van een nieuw
recreatiegebied. Men kan er zich daar van overtuigen dat bij de
inrichting van dit gebied voor de recreatie nu grote voordelen
worden ondervonden van het feit, dat de eigenaren voor de
aanleg van het bosgedeelte snelgroeiende houtsoorten hebben
gebruikt en nog steeds gebruiken.
Ir. H. Á. van der Meiden
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