DE REGELING VAN DE VOCHTIGHEID
IN HET BOSCH
door Dr. P. H. BURGERS.

Onder de factoren die den groei van het bosch bepalen. zal
wel steeds het "{ater het meest onzen aandacht vragen..
De mineraJe voeding speelt een zeer ondergeschikte rol

en een bemesting zal zich meestal bepalen tot de kweekerij
of in zeer bijzondere gevallen. tot de ontginning. Door bepaalde methoden van aanleg. dunning. onderbouw. velling
enz. kunnen wij de groeifactoren Lucht. Warmte en Licht
beïnvloeden. Wij kunnen echter hun juiste cijfers nog
niet bepalen althans niet vergelijkenderwijs. en wij zullen
meestal vinden dat de vochtkwestie primair was en, haar goede
oplossing tevens die factoren gunstig beïnvloedde.
Het is nog niet mogelijk precies te bepalen wat het water
en hoeveel het doet. maar wij weten door de ervaring dat
ieaèie handeling welke de vochtregeling benadeelt in .hooge
mate schadelijk is en iedere maatregel die haar verbetert zeer
".
sterk den groei bevordert.
Bij die vochtregeling maakt het weinig verschil of het

bosch met de wortels in het grondwater reikt of niet. Het is
niet de kwantiteit water in den bodem die den groei bepaalt
maar het is de wijze waarop het beschikbaar komt. Wij kennen toch bosschen die op geringe diepte water bevatten en
die slecht groeien. omgekeerd ook bosschen waarvan' de
boomen zeer zeker niet van grondwater kunnen profiteeren
en die. zelfs in streken met kleinen regerival. voortreffelijk
gedijen.
.
Nu is het merkwaardig 'om na te gaan dat het bosch in
zekeren zin zelf zorgen kan voor de juiste vochtregeling.
eenigszins op de wijze waarop een goede weide" dat ·doet.

Datgene wat wij in den akkerbouw bereiken door dry-farming
(methóden die de vochtregeling verbeteren). wordt in het
bosch op meer natuurlijke. maar toch overeenkomstige wijze

verkregen.
.
Gaan wij. zeer in het kort. na wat "dry-farming" beteekent.
Het streven is daarbij gericht om uitersten in den vochtigheidstoestand te voorkomen. het water op te sparen en dit
geregeld ter beschikking van de plantèn te stellen; In dat
verband moet de akkerbodem in een bepaalde physische structuur gèbracht worden. die als volgt. iil ruwe trekken. is te
beschrijven.
Op eenige diepte. verschillend naar klimaat en gewas. maar
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ineestal op 3Ó tot 'SOcfi. ,moet de grond los zijn.' niet rilet open
gaten. maar gesloten. liefst grofkorrelig. Naar bove!, moet
hij vaster en meer capillair worden. niet hard. Bovenop ,moet
een los verbrokkelde laag liggen waardoor verlies yan opstijgend vocht voorkomen wordt (deken) en c!eregen direct
door kan dringen en niet over dç oppervlakte wegyloeit. In
dien idealen akkerbodem is het waterbergend, vermogèn groot.
wordt ~et' vastgehouden en géregeld en geleidelijk ~q beschikking gesteld, Kieming en beworteling geschieden in vasteren capillairen grond en de verbrokkelde bovenste, 5 'tot
10, cm zorgen 'ervoor dat weinig verdamping direct uit den
grond plaats vindt en de tegen onmiddellijk doordringt. "
Deze vochtregeling heeft een glJnstigen invloed op de minerale voeding. op de warmte.' op de toetreding, van lucht.
op het bacterieleven enz.
In den akkerbouw zijp wij in staat om ,door herhaalde bewerkingen dien toestand te handhaven, Zoo herstellen wij de
lossere ligging van den ondergrond door een bewerJ,ing met
den ondergrondsploeg. Zpo' zorgen wij voor de vastere
structuur van de laag op' 15 cm diepte. onmiddèllijk na het
ploegen. door een bewerking met den vorenpakker (rollen
en d~arna eggen ,kànook. maar leved minder goed werk als
d,e ,veel te weinig gebruikte vorenpakker)" Zoo herstellen
wij ,de beschuttende bovenste laag. na een sterken' regerival.
waardo.or deze dichtsloeg. door schijfeggen. hàkken of cult ie

. vatoren.
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, "Bij <len weidebouw treedt de samenstelling van het gras-,
!!iengsel op den voorgrond. Zoo neemt laaggroeiende witte
khwer met fJ..lsscheng~assen en bovengrassen voor een groot
deel 'de functie van de boven beschreven beschuttende laag
waar, Immers de directe verdamping uit den grond 'wordt
voorkomèn en: de, regen wordt vastgehouden.
Bij het bosch nu bestaat in groote trekken. behoort althans
te bestaan. een overkomstige "waterhuishàuding". Ook hier
zijn de drie voornaamste deelen van die huishouding te herkennen.
ln de e,erste plaats weten wij bij ervaring dat de ondergrond.
liefs! tot groote diepte, los, maar gesloten moet zijn. grofkorrelig b.v .. in staat groote hoeveelheden water te bergen
en vast te, houden. Naar boven moet die grond vàster worden,

om, onmiddellijk onder de losse humuslaag. goed vast te zijn'
dus sterk capillair. (Goed [dembed). Harde lagen die de regelmaat O,nderbreken. zijn nadeeBg (oerbank enz.). De humuslaag daarboven behoort los te zijn. Het gevallen loof. gedeeltelijk _vertéerd. verricht dezelfde' functie als de verbrokkelde
bovenlaag bij dry-farming. maar wordt hier niet verkregen
dopr herhaalde bewerkingen. maar door de samenleving der
boomen en de bedrijfsmethode. Bovendien verrichten 'de onder- zoowel als de bovengroei in belangrijke mate de functie
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van vochtregelingen wel door hun bladval (b.v. blad gemengd
'met naalden). door hun schaduw. door luwte tegen uitdrogende wind. vasthouden van dauw. regen en sneeuw.
Dunningen en velling zullen dus zóó moeten plaats vinden
dat die goede vochtregeling zoo min mogelijk verstoord wordt.
De ontginning' en de eerste verpleging zullen zoo ingericht moeten worden dat die vochtregeling' in' den zin van
dry-farming. zoo goed mogelijk tot stand komt. Oppervlakkige grondbewerkingen tusschen jonge boomen zullen steeds
groot effect sorteeren en al moeten bij den boschbouw dergelijke kosten met saIhengestelden interest verrekend worden.
toch zullen zij dikwijls rendabel blijken te zijn en in veel gevallen mislukkingen voorkomen. Snelgroeiend en beschuttend
loofhout als b.v. witte els juist in verband met de vocht.
huishouding. van groot voordeel blijken te zijn.
De bosch-grubber. rolegge. cultivator enz. kunnen in ouder
bosch herstel in den zin van dry... farming brengen en een
kiembed leveren voor een onderbouw die dan zelf de functie·
van goede vochtregeling gaat overnemen.
juist bij die goede vochtregeling ontstaat en handhaaft zich,
de gezonde humus die wij door onze ervaring zoo'n belangrijke rol toekennen. Deze is losgestapeld. naar boven geleidelijk losser door het laatst gevallen blad. makkelijk te doordringen door den regen en niet vast als turf. Ook door windbeschutting zal de boschbouwer zorgen voor een goede vochtregeling.
In die landen waar van nature de uitersten in de vochtigheidstoestaild groot zijn zooals b.v. in Spanje: weet men reeds
lang. dat jong bosch na het planten. behoefte heeft aan oppervlakkige grondbewerkingen. die herhaald worden tot het bosch
.zelf door bladval. schaduwen luwte. voor die regeling zorgt.
"Un c1avo vale mas que dos riegos". Een keer behakken
(of op andere wijze oppervlakkig losmaken) is meer waard
als twee keer begieten.
Ondanks den overvloed van licht en warmte. ondanks den
vaak mineraalrijken bodem. ja. zelfs ondanks den op enkele
plaatsen hoogen grondwaterstand (zooals b.v. in moerassen)
is de aanleg van bosch daar. zonder die bewerkingen. bijna
nooit mogelijk. Slechts waar het principe van dry-farming
zorgvuldig wordt nageleefd kan weder bosch ontstaan in dit
zeer houtarme land. Een enkele winterregen doet den bovengrond dichtslaan en bij de groote zomèrdroogte gaat uit den
vasten grond veel water verloren door directe verdamping.

De laatste tientallen van jaren brachten den boschbouw
verschillende z,g. "moderne"· inzichten die intusschen. steeds
te toetsen zijn naar de beginselen van dry-farming. Denken
wij hier b.v. aan den gunstig en invloed van eengrondbedekking met lupinestroo tusschen pijn in zandverstuivingen
(H e s s e I i n k). Verder b.v. aan het gebrUik van witten els
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als een soort van voorbouw. Aan het plaatsen van turven

naast jonge pijnen in drooge zandgronden. Aàn de steeds
. meer toegepaste onderzaaiïngen en mengingen. Ook de Denglersche opvattingen van de samenleving van boomsoorten zijn
te beoordeelen op, de basis van vochtregeling . >,
•
. Met dit alles is niet beweerd dat de ideale vochtregeling
in den zin van dry"farming het alleen-zaligmakende systeem
v~or

een modernen boschhouw zal zijn maar wel dat het

wetenschappelijk onderzoek in den boschbouw. het toetsen
van systemen, ervaringen en_ maatregelen zich kan baseeren
op de. beginselen van een gezonde vochtregeling. De· vele
'toevallige waarnemingen onzer practici, waaruit, feitelijk onze
wetenschap nog is opgebouwd, zullen naar methode te rangschikken zijn' zoodra het, onderzoek vergelijkendel'Wijze de
cijfers voor de vochtigheid in, de verschillende bodem- en
boschlagen 'geven kan.
'3,
Vergelijkende bepalingen naar de vastheid van grondlagen
weiden reeds door van. S ch er mb eek nagestreefd en
zullen methodisch moeten geschieden en geregistreerd worden.
Vochtigheidsbepalingen van grondlagen, humus en bosch-.
lucht zullen in den zin van dry-farming leeren naai welke
richting de practicus te arbeiden heeft. En in ieder 'geval kan
het inzicht in deze eeuwenoude wijze van v.ochtregeli:q.g reeds
nu dien practicus een lijn aangeven naa;- welke hij te denken

heeft. Iedere maatregel. iedere handeling. in het bosch is
althans eenigermate te beoordeelen naar de vraag hoe men
daarmede de vochtregeling ..zal beïnvloeden. en evenals bij
akker- en weidébouw zal men daardoor den groei bevorderen
kunnen.'ook al zijn voorloopig exacte cijfers nog, niet. bepaald.
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UIT DE DAGBI.ADEN.
POOLSCH EN TSJECHISCH HOUT VOOR NEDERLAND.
Speciaal tarief met vedl)gingeit der

Nederl;~

Spoorwegen.

(Van onzen "Rotterdamsehen corre~j:>ond~nt) : .....
De Nede.rlandsche Spoorwegen hebbe.q. in verband met het Duit.$ch~
Nederlandsche verband~tarief een speciaal tarief ingevoerd voor alle
soorten hout, waarbij voor zendingen hout, die in doorvoer door Duitsch~
land uit het gebied van Dantzig, Polen en Tsjccho·Slowakije naar Neder..
land worden verzçmden, op het Nederlandsche traject de vracht verlaagd
wordt. De verlaging variteert naar gelang van de plaats der bestemming
. :
~
en bedraagt in m~ximum 20 0/0'
Onder het hout dat voor vervoer volgens dit' tarief in aanmerking
komt' valt stamhout. gezaagd hout. mijnhout, dwarsliggers voor de spoor...
wegen, hout voor. de cellulose~berejding, verder staven, planken, delen
en borden.
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