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De inspanning, die velen zich hebben gegeven om het douglasvraagstuk te belichten, verdient alle lof en de medewerkers zullen zelf ook
wel erkennen, dat de stof nog allerminst is uitgeput. T e weinig is eigenlijk de .stem uiti de praktijk vernomen. Deze practijk ziet er wel eens
tegenop om de ervaringen zonder mathematische gegevens te verstrekken.
Toch heb ik deze schroom nu overwonnen, omdat juist in het gepubliceerde duidelijk is gebleken, dat men met uitvoerige cijfers en grafische
voorstellingen wel veel papier vult, maar toch niet in staat is gebleken
een element van zekerheid te geven, die het cijfermateriaal pretendeert.
Feitelijk is naar mijn mening de opzet van de douglasdagen onjuist
geweest. Immers de wetenschappelijke werkers hebben de leiding géhad,
terwijl de practijkmensen mochten volstaan op een briefje bezwaren in
te brengen. 1 ) De practijkmensen overzien het geheel veel meer en overdenken langdurig een schat van gegevens. Of anders uitgedrukt: de
practijkmensen beoefenen de bosbouw als geheel en de wetenschapsmensen de houtteelt als een onderdeel van de bosbouw ; zij geven detailwerk. Aan dit detail mag mijnsinziens geen algemene strekking worden
gegeven.
De practijk van de aanleg van douglasopstanden als 2e generatie is
betrekkelijk eensgezind in de ervaring, dat douglas aanvankelijk onder
scherm van groveden tot succes kan leiden. Bij de aanleg van een serie
douglasproefvelden heeft de wetenschap deze verkregen kennis gebagatelliseerd met als gevolg een grote teleurstelling. D e aandacht van V a n
Goor en V a n Laar, in hun artikel „ D e aanleg van douglasopstanden",
N . B . T . 30 (3) 1958 (67—83), voor de coulissenkap, staat niet in verhouding tot het eigenlijke vraagstuk. Zij verdiepen zich in een heel klein
detailpunt van het vraagstuk. De berekening van aanwasverlies door
scherm wordt breed uitgemeten, terwijl de aanwas van het scherm wordt
verkleind : een en ander met uitvoerig cijfermateriaal bewezen. M.i. behoeft toch niet te worden bewezen, dat douglas in de schaduw langzamer
groeit en dat de gelichte opstanden geringere bijgroei hebben, dan de
ongelichte opstand. Een feit is het, dat het scherm van beslissende invloed is voor de jeugdgroei.
De Studiekringcommissie van de Nederlandse Bosbouw Vereniging heeft veel
moeite gedaan om op de douglasdagen ook ,.praktijkmensen" als spreker te krijgen ;
dit is helaas slechts ten dele gelukt. Door de prae-adviezen ongeveer drie weken vóór
de bijeenkomst te verzenden, meent de Studiekring commissie hen, die wat op het hart
hebben, voldoende tijd en gelegenheid te hebben gegeven om een waardevolle discussiebijdrage te leveren. Blijkbaar was dit niet voor iedereen duidelijk. Het overladen programma bood inderdaad ook weinig mogelijkheid om uitvoerig te discussiëren. De
Studiekringcommissie heeft dan ook het voornemen volgende studiedagen iets anders
te organiseren.
Redactie.
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D e wijze waarop het scherm kan worden gelicht, kan zeer verschillend
zijn. Er bestaat een mening, dat het scherm zo snel mogelijk moet worden
geruimd, waarbij men zelfs wel beweert, dat de douglas een lichthoutsoort is. Dit streven zou ik willen noemen de wat vertraagde kaalkap.
Hiertegenover staat een mening, dat de douglas een schaduwhoutsoort
is, die gemakkelijk 20 a 30 jaar zelfs in dichte schaduw in leven blijft.
Op talrijke plaatsen kan ik dergelijke voorbeelden aantonen. Men kan
de douglas planten onder betrekkelijk jonge (15-jarige) maar slecht gevormde dennen, waarbij de belangrijkste taak van de opstand is het verlenen van scherm. Zodra de douglas dan levensvatbaar is, wordt het
scherm weggenomen.
Men kan ook een regelmatig dennenbos van bijvoorbeeld 30 jaar plaatselijk onderplanten, waarbij de slechte stammen worden geoogst, terwijl
de regelmatige bosgedeelten ongemoeid kunnen blijven. Een zelfde maatregel kan men ook in oudere opstanden toepassen, waarbij de vraag moet
worden overwogen of de oudere dennen van een dergelijke groei en
kwaliteit zijn, dat heipalen en zaaghout kunnen worden geproduceerd.
In de beide laatste gevallen wordt de vertraagde groei van de douglas
onder scherm meer dan gecompenseerd door de krachtiger groei van
het scherm van de oude bomen. Deze werkelijkheid behoef ik niet op
papier met cijfers aan te tonen, want zelfs in het geval, dat de achterstand in de productie van de douglas ten gevolge van het scherm, aanwezig zou zijn, wordt deze achterstand ten volle gecompenseerd door
de veel hogere m 3 prijs van het zware grovedennenhout tegenover het
dunnere douglashout.
In de beschouwing van de onderplanting wordt bovendien te weinig
rekening gehouden met de afwijkende vorm van de douglas, opgegroeid
onder scherm, tegenover die zonder scherm. D e onder scherm opgroeiende bomen hebben minder zijtakken en deze zijn ook veel dunner. In verband hiermede kan de plantafstand van de douglas groter worden genomen.
De kwestie van het behoud van het scherm, d.w.z. de verlenging van
de verjongingsduur, is nog altijd een strijdpunt. De moeilijkheden van
de velling van dit scherm wordt breed uitgemeten. Zolang men geen
bekwame arbeiders heeft kan de vellingsschade stellig groot zijn, doch
een bosbedrijf moet kunnen beschikken over bekwame arbeiders. De valrichting van de te vellen bomen moet nauwkeurig worden bepaald en
in een dichtere stand zullen de bomen moeten worden opgekroond.
Dit laatste geschiedt in Zwitserland in de plenterbossen algemeen en
in mijn houtvesterij ook regelmatig. D e extra kosten liggen ongeveer op
f 1,50—f 2 per ms.
Ten aanzien van bovengenoemde verjongingsmogelijkheden heb ik een
aantal bosterreinen laten behandelen ; zonder uitzondering met goede
resultaten. Ik heb dan ook geen behoefte aan een coulissenkap, ofschoon
ik mij kan voorstellen dat deze wel eens voordelen kan opleveren, doch
ik meen dat deze kap slechts een plaatselijk gebruik moet hebben. D e
omstandigheden van het bos zijn meer richtinggevend dan een bepaalde
met veel cijfers belegde methode.
Ter ondersteuning van het bovenstaande laat ik hieronder volgen de
mening van Prof. Dr. E. Wagenknecht te Eberswalde, in zijn artikel
over: ,,Die Douglasie als Unterbauholzart", Allgemeine Forstzeitung,

