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door
Ir. A. E. JURRIAANSE.

Het komt mij voor, dat de tijd is gekomen, om het vóór
eri tegen van schermboomen bij herbebossching aan discussie
te onderwerpen.
Hetgeen ik hier laat volgen, is het resultaat van waarnemingen bij vervanging van grovedennenbosschen. De
beperktheid van het waarnemingsgebied, om niet te spreken
van beperktheid van het waarnemingsvermogen, maken het
gewenscht, dat ook anderen zich over het vraagstuk uitspreken.
Het boomscherm is, ik meen door v a n S c h e r m b e e k ,
aanbevolen, om den levenden toestand van den bodem zoo
min mogelijk te laten lijden door velling van een groot aantal boomen. Dat komt neer op het zoeken van een compromis
tusschen enkel natuurlijke verjonging en houtteelt,
Zoo verschillend als de boomopstanden zijn, zoo anders
is ook de omzwaai ,die in de verschillende bosschen in den
bodem ontstaat door het kappen van een deel van het
bosch of van alle boomen. Het leven op en in den bodem
verandert steeds met den wasdom van het hout. Alles is
voortdurend veranderend. De bodem in een hol grovedennenbosch heeft een heel ander aanzien dan in een gesloten
bosch van denzelfden leeftijd op overeenkomstigerï ,grond.
W e e r anders wijzigt zich bijvoorbeeld een dennenbosch met
oude eikenhakhoutstobben ertusschen, of met veel berken.
Nadat vele boomen zijn geveld, verandert de bodemflora,
vooral de grassen en de heide, opvallend snel. Men krijgt
den indruk, dat een ,,dicht" scherm de evolutie in den bodemtoestand op bijna normale wijze zou laten voortgaan en dat
,,enkele' 'schermboomen nauwelijks kunnen verhinderen, dat
op en in den bodem geschiedt, wat evenzoo zou gebeuren
bij kaalslag. Het ongestoord-laten van de biologische factoren van den bodem is een ideaal, dat alleen wordt bereikt
in den limiet-toestand : niet kappen. Maar we moeten kappen ; we moeten werken aan de herbebossching, vooral
indien we van te eenvormige opstanden willen afkomen.
Dan blijft de vraag, hoeveel schermboomen we zullen
laten staan en wat het nut en de nadeelen ervan zijn. Het
aantal is een kwestie van schatting, die gewaagd wordt op
grond van den kijk, die men op de voor- en de nadeelen
heeft.
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De voordeelen. — De grootte van de biologische verandering in den vóór den kap bestaanden bodemtoestand is
ten ruwste evenredig met het aantal gevelde boomen. Men
moet het hebben van de schaduwen der overgebleven kronen.
De periodieke beschaduwmg eiken dag werkt ten goede,
omdat de kiemplanten en jonge boompjes telkens verademen
en de grond tegen al te hevige bestraling en uitdroging
eenigszins wprdt behoed. Het is moeilijk een waarneming
te doen naar het heil, veroorzaakt door de periodieke beschaduwing. Het gevoel zegt den boschbouwer, dat die
beschaduwing na zonnebestraling heilzaam werkt.
Nachtvorst kan vermoedelijk een weinig worden tegengegaan door schermboomen. Indien de vorstschade uitsluitend zou ontstaan door uitstraling, dan zouden de kronen
der overblijvers die uitstraling kunnen temperen. W e r k t de
nachtvorst, zooals zoo veel voorkomt, plaatselijk .door het
naar binnen stroomen van ijzig koude lucht, dan is het nut
van schermboomen problematisch. Hoogstens kan men zich
dus denken, dat ijle schérmen de nachtvorst iets temperen
en de snelle ontdooiing bij opkomende zon plaatselijk vertragen in een mate, zoowat evenredig met het aantal overgebleven boomen.
Directe waarnemingen 3temmen tot voorzichtigheid bij de
beoordeeling van de waarde van natuurlijk vorstscherm.
O p Nieuw-Soerel nam ik vorstschade waar tusschen gezaaide onderbegroeiing van ca. 3 meter hoogte en nog vrij
veel grovedennen als bovenétage. Daar dicht bij was een
bezaaiing op kaalslag terrein ongerept gebleven. In mijn
buurt was een zestigjarig grovedennenbosch, waaronder
steeds nachtvorst werd geconstateerd, voordat in den verren omtrek vorst kon worden waargenomen. In het voorjaar van 1938 zag ik in Twente veel vorstschade onder
zwaar scherm. In Juli 1938 vond ik in Speuld vorstschade
aan zilverspar onder schermboomen en onder gezaaid goed
van ongeveer een meter hoogte. Eenige jaren geleden had
in Putten de jonge Douglas onder scherm zeer van nachtvorst geleden. Deze gevallen haal ik aan, omdat ik den
indruk heb, dat schermboomen in theorie de nachtvorst meer
schijnen tegen te houden dan in de werkelijkheid. In de
kweekerijen wordt nachtvorst inderdaad met succes bestreden? door middel van takken, latten of matten. Bodembedekking komt elke bezaaiing ten goede. M a a r men lette op,
dat bij zulke kunstmatige schermen de afdekking veel dichter is dan bij schermboomen en dat de sterkte van straling
afneemt omgekeerd evenredig met het quadraat van den
afstand.
Laten we toch maar aannemen, dat de schermboomen het
jonge plantsoen een weinig tegen nachtvorstschade behoeden.
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Terloops wil ik nog opmerken, dat volgens mededeeling
van een bevriend houtvester bezaaiing beter schijnt te slagen
onder laag scherm dan onder hoog. Het is dus denkbaar,
dat de lage kunstmatige schermen in de kweekerijen nog
een andere werking hebben. Men moet ook met die dingen
leeren omgaan, want wordt de afdekking niet tijdig verwijderd, dan lijden b.v. jonge Douglasplanten er onder. Met
lattenschermen wordt dagelijks geëxerceerd.
Als laatste voordeel van schermboomen, dat ik kan vinden ,noem ik de bevordering van het natuurschoon. Er is
schoonheid in de krachtige vrijstaande boomen, waaronder
een jong bosch omhoog streek. Die boomen hebben iets
patriarchaals. Maar de smaak daarvoor zal verschillen. Een
bejaard man voelt zich onwillekeurig door die verschijningen gevleid. Of jongeren niet liever de volledige vrijheid
boven zich hebben, moeten zij zelf beoordeelen. Een waarschuwing tegen al te veel van dat systematische natuurschoon is wel op haar plaats. Systematiek is doodend voor
de kunst, wanneer het systeem niet diep verborgen blijft
onder hoogere waarden.
De schermboomen, welke worden dienstbaar gemaakt als
moederboomen, behoeven bij beschouwing over het nut van
het scherm niet besproken te worden.
De nadeden. — Een bovenétage belemmert den groei
van het onderhout, dat bestemd is voor het vormen van
boschboomen. W i j kennen den kwijnenden groei van jong
hout, dat lijdt onder „verschijnen". W i j kennen het nadeel
van groeien in den drup van kronen. Elke tuinier haat de
nabijheid van grovedennen bij zijn bloemen en sierstruiken.
Zij noemen de groveden een zuiger. Op zandigen bodem
maakt de groveden de bovenlaag pulverdroog. Dat zuigen,
die droogte, dat verschijnen, zijn voor bijna alle jonge planten zeer nadeelig. Op tal van plaatsen bleek het zaaigoed
van eenige jaren oud beter te groeien, waar de schermdennen
zeer ver uit elkaar stonden, dan waar men er veel had gespaard om een scherm van eenige beteekenis te behouden.
Alle jonge boschboomen, onverschillig of het lichthoutsoorten
dan wel schaduwhoutsoorten zijn, zijn dankbaar voor den
vrijen hemel boven zich. Laat men de schermboomen lang
staan, dan breiden zich de kronen in twintig tot veertig jaren
zoo zeer uit, dat de onderetage het hoofd stoot en zeker
geen redelijk hout kan opleveren, omdat het spierig was
en zal blijven. Het beplanten van kleine gaten in bosschen
heeft dat geleerd ; het bleek uit een oogpunt van houtteelt
weggegooid geld. Een onbelemmerde groei gedurende tientallen van jaren zal ruimschoots inhalen, wat onbeschermde
jonge boompjes in de eerste jaren bij hun worsteling om
het leven achter bleven.
Laat men de schermboomen, nadat zij enkele jaren heb-
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ben dienst gedaan, vallen, dan is het voordeel van het behoud van natuurschoon verloren. Laat men ze doorgroeien
tot de onderetage tegen de kronen stuit, dan is het verwijderen van de zware stammen kostbaar. Hoe grooter de
kronen zijn geworden, hoe grooter de in het jonge plantsoen
aangerichte schade, wanneer de ouden vallen. Hoe holler het
jonge bosch, des te zwaarder elke beschadiging telt; hoe
dronger het' eerstgenoemde, hoe moeilijker het transport
der stammen. Vooral inlandsche eik herstelt beschadiging
van den top niet of zeer onvolkomen. Men ! zegt wel, dat
de schade bij het opruimen van de oude boomen meevalt.
Het is oude koopmanswijsheid, dat elke schade voor honderd
procent van de winst afgaat.
Voordat de oorlogshausse vraag naar dennenzaaghout
meebracht, was de waarde van die sorteering niet animeerend tot het laten staan van schermboomen als timmerhout.
Er schijnt .dus het meeste voor te zeggen, de scherm- '
boomen reeds enkele jaren, nadat de onderbeplanting of
onderbezaaiïng is op gang gekomen, zoo voorzichtig mogelijk te verwijderen. Een kostbare arbeid blijft dat en het
is de vraag of die loonuitgaaf opweegt tegen de genoten
bescherming voor nachtvorst en de ontvangen hulp aan het
kiembed.
Algemeen. Men heeft zoo langzamerhand geleerd in ontginningen en op kaalslag terrein bezaaiing toe te passen.
Zorgt men voor een goed kiembed, dan is reeds aan een
belangrijke eisch voldaan. Goed zaad, op een goed oogenblik in den grond gebracht, biedt goede kansen. Ook bij
plantwerk wordt zorgvuldigheid beloond. Goed plantsoen,
met liefde gerooid en snel overgeplant in ruim lossen grond,
zonder dat de wortels in elkaar worden gefrommeld, terwijl
zij toch vast worden aangeaard, stelt zelden teleur. Nachtvorst zet het plantsoen soms een jaar of twee jaar achteruit,
maar de beworteling wordt daar niet slechter door en wellicht zal larix vaster staan en dus minder last van sabelstammen krijgen, indien hij niet te snel uit de kluiten jaagt.
W o r d t verder door gemengde bezaaiing of beplanting gestreefd naar snelle bodembeschaduwing, dan heeft men nog
slechts te hopen op wat boschbouwersgeluk. Maar ook ongunstige weersgesteldheid wordt door krachtig plantsoen
en verzorg.d werk meestal wel overwonnen. Heeft al het
plantsoen den vrijen hemel boven zich, dan streeft het omhoog in een veel betere harmonie dan onder scherm kan
worden waargenomen. Bij de keuze van het zaadmengsel
of het pootgoed heeft men rekening te houden met de kwaliteit van den grond, dat spreekt vanzelf. Op den duur zal
men ook meer aandacht moeten geven aan de kwantitatieve
verhouding tusschen de boschboom-, drijfhout- en ondergroei-soorten in de mengingen. De harmonie in een bestand
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lijkt geen fictie, zoo min als plantensociologie een wanbegrip is.
Kaalslag is een ruw bedrijf, biologisch bezien. Het laten
staan van weinige schermboomen getuigt van eerbied voor
het leven in en op den grond, maar het vellen van negen
tienden van een opstand is toch niet veel minder ruw dan
kaalslag. Het laten staan van veel schermboomen is uit een
oogpunt van houtteelt niet te verantwoorden. Bodemverpleging kan men door algemeene verjonging met gemengd
plantsoen geheel in den geest van V a n S c h e r m b e e k
nastreven. In enkele jaren krijgt in een dicht bezette jonge
bezaaiing de bodem een geheel ander aanzien, dan hij had
in het oude bosch. De onvermijdelijke schok in de biologische ontwikkeling is daarmede opgevangen en de wonde
is snel geheeld ; zelfs is de patiënt van een sleepend lijden
verlost.
Zie ik het goed, dan heeft de theorie over het behoud
van een scherm d-en boschbouw verder gebracht; het scherm
zelf kunnen de houttelers nu wel missen.
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UITVOER VAN HOUT.
Van Zweden

naar Nederland

en

België.

Voor den uitvoer van hout uit Zweden naar Nederland was oorspronkelijk een bedrag van 5 millioen kronen beschikbaar gesteld, waarbij dan
de betalingen over de Duitsche clearing moesten loopen. Door de onlangs gesloten overeenkomst tusschen de Duitsche en de Zweedschc
regeeringen rijn de mogelijkheden voor de Zweedsche houtleveringen
naar Nederland belangrijk vergroot daar voor het nog resteerende deel
van het jaar voor het Zweedsch-Nederlandsche goederenverkeer 17 millioen kronen beschikbaar gesteld zijn, waarvan de helft voor hout en
houtproducten. In totaal kunnen nu ongeveer 30.000 standaards naar
Nederland geëxporteerd worden, dat is bijna een derde van de normale
leveringen.
W a t België betreft, Zweden zal naar België voor 1Yi millioen kronen
aan hout kunnen: uitvoeren. Ook hier zal de betaling geschieden via de
Duitsche clearing.
Voor het transport van de hoeveelheden naar beide landen zal van
den zeeweg gebruik gemaakt worden. (Schv.).

