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SUMMARY

The choice of spacing is a complicated problem. There are many
different opinions in literature and practice. The good results of the heath
afforestations in the Netherlands still have a great influence on the decision
about spacing distance at the recent reafforestations, Meanwhile the circumstances have been altered thoroughly. High wages, bad accessibility of the
plantations, the recent development in weeding control and mechanisation and
the relatively low prices of small timber are stimulating the use of efficient
methods of reafforestation. This can be achieved by wider spacing on the
condition that planting material of good origin, quality and condition is used,
as given in the table on page 403.
Inleiding.
De moeilijke financiële positie waarin de bosbouw zich thans bevindt, stelt
ons voor de vraag of wij wel tijdig de bosaanleg hebben aangepast aan de
dwingende eis tot arbeidsbesparing. Terwijl in Nederland na 1945 grote
vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de arbeidsrationalisatie, mechanisatie en chemische onkruidbestrijding, is het een opvallend feit dat in ons
land de opvattingen over het gewenste aantal planten per ha weinig of niet
zijn veranderd.
Teneinde een beslissing te kunnen nemen over het meest gewenste aantal
planten per ha, de plantafstand en het plantverband, zal men een zo goed
mogelijk inzicht moeten verkrijgen in de volgende punten: (8, 16)
a. Het doel van de bosaanleg. Staat de beheerder of bedrijfsleider kwaliteitsproduktie (paalhout, zaaghout, fineerhout) of massaproductie (vezelhout)
voor ogen? Is het beheer gericht op een veelzijdige doelstelling, waar bijvoorbeeld ook andere belangen dan houtproductie een rol spelen als jacht,
natuurbescherming of recreatie?
b. Het klimaat en de bodemkwaliteit.
c. De houtsoort, herkomst, leeftijd, kwaliteit en conditie van het plantsoen.
d. Aanwezigheid van stobben, top- en takhout en de kans op verwildering
van de bodem.
Prof. dr. G. Hellinga was zo vriendelijk het concept van dit artikel critisch door
te nemen.
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e.
ƒ.
g.
h.

De beschikbare middelen aan geld en arbeiders nu, maar ook in de naaste
toekomst als de cultuur moet worden verzorgd en gedund.
De toegankelijkheid van het jonge bos op het tijdstip van de noodzakelijke
verzorgingsmaatregelen en eerste dunning.
Een prognose over de gebruikswaarde van het vrijkomende hout bij de
eerste dunningen.
De mogelijkheid en wenselijkheid om een gedeelte van de opstand dan wel
de gehele opstand te gaan opsnoeien. In hoeverre de daaraan verbonden
kosten door een hogere houtopbrengst weer kunnen worden goed gemaakt.
Uit bovenstaande opsomming blijkt wel dat de keuze van de juiste plantafstand bij de bosaanleg een gecompliceerd vraagstuk is omdat veel overwegingen slechts een wissel op de onzekere toekomst zijn. De praktijk is dan
ook maar al te vaak dat men het maar bij het oude vertrouwde plantverband
houdt, omdat dat zo goed beviel.
Over plantafstanden zijn veel publikaties verschenen (3, 7).
Als nadelen van een grote plantafstand worden in de literatuur genoemd:
latere sluiting en dus meer noesten, noodzaak van nauwkeurig inboeten, minder selectiemogelijkheden bij de dunning, meer onkruidgroei met de gevaren
van uitdroging, nachtvorst en wortelconcurrentie. Ook worden soms de
sterkte-eigenschappen van het hout in de discussie betrokken. Buig-, breek-,
druksterkte en s.g. zijn gelijk (10), maar de treksterkte zou minder worden
bij wijde plantverbanden. Het is echter een nog niet uitgemaakte zaak of de
groeiplaats hierop geen grotere invloed uitoefent dan het plantverband (7).
Als voordelen worden in de literatuur genoemd: goedkopere aanleg (14),
betere toegankelijkheid van het bos, hout heeft sneller een verkoopbare waarde, het bos is weerstandskrachtiger (beter bestand tegen sneeuwdruk, windworp en winbreuk), de boshygiëne is beter (minder schadelijke zwammen
en insecten (8)).
Eén van de laatste publikaties over plantafstanden is een artikel van
Thonon (15).
De aanwas van een opstand wordt bepaald door de hoogte-aanwas en de
dikte-aanwas van de individuele bomen. Uit een onderzoek van het „Laboratoire Forestier de 1'Université de Louvain" is gebleken dat bij een plantafstand
van 1 x 1 m van Corsicaanse den, het nodig is om omstreeks het 10de jaar
in te grijpen. Wordt de eerste dunning later, dus bijvoorbeeld op 15- a 20jarige leeftijd uitgevoerd, dan heeft dit tot gevolg: een aanzienlijk verlies in
dikte-aanwas, het afsterven van een groot aantal bomen, produktie van lichte
sortimenten waarvan de afzet meer en meer twijfelachtig wordt, grote verschillen in diameter en het ontbreken van een voldoend aantal goede toekomstbomen en tenslotte een aanzienlijk tijdverlies omdat voor het verkrijgen
van een normale aanwas, de kronen zich eerst moeten herstellen. Op grond
van de gedane proefnemingen met plantafstanden van l x l m, 1,25 x 1,25 m
en 2 x 2 m pleit Thonon voor een plantafstand bij de Corsicaanse den van
1,50 x 1,75 of zelfs 1,50 x 2 m .
Bedrijfsdoel, beschikbare middelen, grond en klimaat lopen in West Europa
sterk uiteen. De meeste onderzoekingen hebben niet meer dan een plaatselijke
of regionale betekenis. Zelfs in landen met een oude bosbouwhistorie bestaan
nog grote meningsverschillen over de beste plantafstand van de verschillende
houtsoorten op uiteenlopende groeiplaatsen. Wij zullen ons daarom tot de
Nederlandse omstandigheden moeten beperken (1).
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Geschiedenis.
De inzichten omtrent plantverband en plantafstand werden in Nederland
de laatste decennia sterk beïnvloed door de gunstige resultaten van de bebossingen met groveden op de Veluwe, met groveden, Oostenrijkse den, Corsicaanse den in Brabant, met lariks, douglas en fijnspar in Drente en Overijsel.
Onder invloed van de school van van Schermbeek en Erdmann werd, waar
de grond dit maar enigszins mogelijk maakte, het bos als gemengde beplanting
aangelegd, bestaande uit verschillende produktieve hoofdhoutsoorten (meestal
naaldhout) en zogenaamde verzorgende neven- of hulphoutsoorten. Ook
pinusbeplantingen werden nog gemengd met inlandse of Amerikaanse eik.
Alleen op de armste gronden, waar het loofhout beslist niet wilde groeien,
werd genoegen genomen met een ongemengde pinusbebossing. De plantafstand werd zo nauw mogelijk gekozen teneinde de cultuur zo spoedig mogelijk in sluiting te krijgen, maar mocht ook weer niet te klein worden omdat
anders de bijgemengde loofhoutsoorten te weinig levenskansen kregen.
De meest voorkomende plantafstand was voor groveden 80 x 80 cm. Voor
Oostenrijkse en Corsicaanse den werd soms nog een nauwere afstand gekozen. De menging met loofhout werd verkregen door minstens 100 kg inlandse
of Amerikaanse eikels soms breedwerpig, soms in rijen door te zaaien. Hoewel in deze gemengde bebossingen de plantafstand van de dennen wel iets
groter werd genomen ( l x l meter), was het gevolg van de doorzaaiing met
eikels dat er aanzienlijk meer planten dan 16.000 per ha (plantafstand
80 x 80 cm) kwamen.
De zogenaamde meereisende naaldhoutsoorten fijnspar, lariks en douglas
werden bij voorkeur gemengd met loofhout. Prunus, berk, witte of zwarte els,
lijsterbes werden geplant. De inlandse eik en Amerikaanse eik werden gezaaid.
Brem en lupinen werden vaak nog eens extra als bodembedekking doorgezaaid. Een groot aantal variaties van menging en plantafstand is hier mogelijk (2, 9). Toch was steeds ook hier het streven om minstens 10.000 planten
per ha, hetzij door planten, hetzij door zaaien te verkrijgen.
Door het baanbrekende werk van dr J. Schelling en ir C. P. van Goor
werd na 1950 een beter inzicht verkregen in de bonitering en vruchtbaarheid
van de bodem. De betekenis van het loofhout als bodemverzorging en de
gevaren van de monocultures werden tot hun juiste proporties teruggebracht
(4, 5). Het gevolg hiervan is dat de naaldhoutcultures thans veel meer ongemengd worden aangelegd. De zozeer gewenste menging met andere naaldhoutsoorten en loofhoutsoorten kan worden verkregen door de herbebossing
op kleine vlakten uit te voeren (kleinvlaktebedrijf). In de praktijk betekent dit,
dat het loofhout alleen langs de randen van het bos, langs de singels van de
wegen en op een enkel overhoekje wordt geplant. In die uitzonderingsgevallen
waarin aan de bosbouw betere grond is toebedeeld, wordt bij voorkeur het
loofhout als een vak of geheel complex aangelegd.
Huidige situatie.
De meest gebruikelijke plantafstanden van het naaldhout zijn thans in Nederland als volgt:
houtsoort
plantafstanden
aantal per ha
groveden, Oostenrijkse 80 x 80 cm tot 1 x 1 m 16.000—10.000 per ha
en Corsicaanse den
douglas en lariks
1,25 x 1,25 tot
6.600— 4.400 per ha
1,50 x 1,50 m
fijnspar
1 x 1 tot 1,50 x 1,50 m 10.000— 6.600perha
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De periode van de uitgestrekte heidebebossingen is voorbij. De herbebossing moet worden uitgevoerd op kapvlakten met stobben. Dit schept een
geheel andere situatie dan bij de herbebossing van de kapvlakten uit de oorlog, die geheel of grotendeels stobbenvrij konden worden gemaakt. De aanwezigheid van stobben en oude wortels legt beperkingen op bij het kiezen
van het plantverband.
Het op de kapvlakte achtergebleven top- en takhout vormt een belemmering voor de uitvoering van de grondbewerking met bosploeg of Kulla cultivator. Het op hopen zetten en branden van de takken is niet alleen tijdrovend
en kostbaar, maar moet ook worden ontraden in verband met het gevaar van
optreden en uitbreiden van de koffievuurtjeszwam, de Rhizina undulata. Om
de uitvoering van grondbewerking door middel van de bosploeg mogelijk te
maken moeten de takken op rillen of hopen worden gezet dan wel mechanisch
met takkensnijder of takkenfrees worden verkleind. Vooral op kapvlakten
van oudere bossen met veel top- en takhout zou het een voordeel zijn als
men met minder planten per ha kon volstaan (8).
Het aantal mislukte herbebossingen is nog steeds verontrustend groot. De
oorzaak hiervan moet worden gezocht in gebruik van plantsoen dat niet
voldeed aan de hoogste eisen wat betreft herkomst, kwaliteit en conditie (8).
Gewoonlijk wordt maar alles geplant wat door de kweker wordt geleverd.
Aangezien de kwekers tot dusver weinig of geen aandacht schenken aan sortering naar kwaliteit, moet dit wel in het bos geschieden vóór het planten.
Hieraan ontbreekt helaas nog veel, men durft niet de beslissing te nemen om
minderwaardige planten weg te gooien. Toch is dit noodzakelijk, wil men geen
ernstige mislukkingen nu of in de komende jaren riskeren. Er zal dus meer
aandacht aan elke plant afzonderlijk moeten worden gegeven.
Op kapvlakten waar de kans aanwezig is van Hylobius aantasting, hetgeen
op naaldhoutkap vlakten meestal wel het geval is, zal de plant door dompelen
in DDT moeten worden beschermd. Ook na het planten zal bij voorkomende
vraat onmiddellijk moeten worden gespoten. Ook de plantsgewijze bemesting
in het tweede jaar van de meereisende naaldhoutsoorten betekent een individuele behandeling per plant. De tijd en kosten die nodig zijn voor sortering,
DDT behandeling en eventuele plantsgewijze bemesting van het plantsoen
noodzaken ook om een zo klein mogelijk aantal planten per ha te gebruiken.
De tot dusver gebruikte plantafstanden maken de jonge cultuur slecht
toegankelijk. Dit komt vooral sterk tot uiting op de leeftijd waarop de eerste
dunning van de dichte dennenbossen, douglas- en fijnsparopstanden moet
worden uitgevoerd. Vooral de jonge dennenbossen zijn berucht wegens hun
ondoordringbaarheid. In de praktijk komt de dunning van deze opstanden
er dan op neer dat men begint met elke 3de, 4de, of 5de rij geheel weg te
kappen. Dit is in feite dan geen dunning of verzorgingsmaatregel maar een
rigoureuze maatregel om het dichte plantverband te verruimen, teneinde in de
opstand te kunnen werken. Het hout is op deze leeftijd (10 a 12 jaar) voor
de meeste naaldhoutsoorten nagenoeg onverkoopbaar en blijft in het bos
liggen. Pas na 1 of 2 jaar kan men aan de werkelijke dunning beginnen. Het
is echter beter de plantafstand in een vroeger stadium te verruimen, bijvoorbeeld vóór het 8ste jaar, omdat dan de bomen gelegenheid krijgen zich te
ontwikkelen. In verband met deze moeilijke toegankelijkheid liet men vroeger
in Brabant elke 5de rij onbeplant.
Gaat men niet over tot een tijdig ingrijpen en wil men liever wachten tot
de opbrengst de kosten van dunning goed maakt, dan is de kans wel zeer
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groot dat de aanvankelijk in sluiting gekomen jonge cultuur toch nog in een
later stadium mislukt. Door het uitstellen van de noodzakelijke eerste dunning krijgen de individuele bomen te weinig gelegenheid zich te ontwikkelen
tot bomen die voldoende bestand zijn tegen insecten en zwammen. Tevens zal
als gevolg van de onderlinge wortelconcurrentie het wortelsysteem zich niet
krachtig kunnen ontwikkelen. Het bos is dan wel tot stand gekomen, maar
bestaat uit een groot aantal kwijnende en afgestorven exemplaren en zal voortijdig moeten worden geveld, in een stadium waarin van een netto rendement
geen sprake is.
De lonen zijn de laatste 5 jaar sterk gestegen. Er is geen enkele aanwijzing
dat een einde van deze stijging is te verwachten. Integendeel, men zal erop
moeten rekenen dat het loonpeil nog verder zal stijgen.
De vaag naar mijnhout zal zeer waarschijnlijk afnemen, die naar vezelhout toenemen, maar de vrees bestaat dat dit vezelhout tegen nauwelijks
lonende prijzen zal kunnen worden verkocht. Voor het zaaghout kan op een
constante markt worden gerekend, mits dit aan hoge kwaliteitseisen voldoet.
Voor de waterstaatswerken zal vermoedelijk een behoorlijke hoeveelheid
perkoenen en licht paalhout nodig zijn, waarvan de prijs in redelijke verhouding tot de kwaliteit zal staan. In ieder geval wordt verwacht dat een eventuele stijging van de houtprijs beslist niet het sterk gestegen uurloon zal compenseren. In grafiek 1 is het verloop van de houtprijs aangegeven voor geveld
hout en voor hout op stam. De verkoopprijs van hout op stam en die van
geveld hout zijn onderling niet vergelijkbaar omdat de partijen niet gelijkwaardig zijn. In grafiek 2 is de ontwikkeling van het uurloon (inclusief sociale
lasten) van ongeveer ƒ 2,20 in 1957 tot rond ƒ 4,00 in 1962 weergegeven.
In grafiek 3 is het verschil tussen de ontwikkeling van de gestegen lonen bij
het Staatsbosbeheer en de vrijwel constante houtprijs aangegeven door zowel
het loonniveau als de verkoopprijs voor 1957 op 100 te stellen.
Het stijgen van het uurloon dwingt tot arbeidsextensivering. Nu zijn juist
de kosten van velling voor het dunne hout het hoogste per m , terwijl de
opbrengst afneemt naarmate het hout dunner wordt. Deze gedachte is in
grafiek 4 aangegeven (13). Het is duidelijk dat hiermede weer de eerste dunningen in gevaar komen. Door grotere plantafstanden te kiezen, zal de noodzakelijke eerste dunning later uitgevoerd kunnen worden, wanneer het hout
een grotere gebruikswaarde zal hebben.
De besparing van een belangrijk percentage aan plantmateriaal en plantlonen bij een grotere plantafstand zal gedeeltelijk gecompenseerd worden
door hogere kosten van het betere plantmateriaal en de grotere zorg aan het
sorteren en planten besteed. Veel belangrijker zal zijn de besparing aan
uiterst kostbare eerste dunningen.
Plantafstand en tijdstippen van dunning en snoei zijn van elkaar afhankelijk (8, 17). Indien op een kwaliteitsproduct wordt gewerkt, zal men bij een
groter wordende plantafstand eerder tot snoei moeten overgaan. De kosten
van deskundig opsnoeien blijken door een hogere prijs van het verkregen
product ruimschoots te worden vergoed (12).
Grotere plantafstanden zullen later tot sluiting komen met de kans op
verwildering en daardoor mislukking van de cultuur. Er staan ons echter juist
bij een wijd plantverband zoveel middelen ten dienste om dit euvel mechanisch dan wel chemisch te bestrijden, dat dit argument niet meer van doorslaggevende betekenis mag zijn, gelet op de vele nadelen die een nauw plant3
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verband met zich brengt: hoge aanlegkosten, ontoegankelijke culturen en
onverkoopbare producten (8).
De grotere plantafstand.
Het bedrijfsdoel zal voor de bosbezitters in Nederland nogal verschillen.
Terwijl het Staatsbosbeheer, gemeenten en andere overheidsinstellingen zullen
streven naar een veelzijdig gebruik van het bos voor houtproductie, natuurbescherming, landschapsverzorging en recreatie, zal voor de particuliere bosbezitter wellicht meer het accent vallen op productie, belegging, jacht of
beperkte recreatie. Voor alle bosbezitters zal echter gelden de noodzaak te
streven naar arbeidsextensivering en daarbij een zo voordelig mogelijke bedrijfsvoering. Daarom is het noodzakelijk om de plantafstanden zoveel mogelijk aan te passen aan de ontwikkeling van het loonniveau. Zou dat niet
geschieden, dan komt een gezonde bedrijfsvoering en daarmede het voortbestaan van de bossen in gevaar.
De plantafstand zal gebaseerd moeten zijn op de hoogste normen wat
betreft herkomst plantsoen, kwaliteit en conditie. Bosaanleg met minderwaardig materiaal heeft geen zin en schept slechts problemen voor de toekomst.
De plantafstand zal tevens zodanig moeten worden gekozen dat de jonge
opstand goed toegankelijk is voor cultivator of kleine schijveneg in de jeugdjaren en voor het werken met de bosmaaier in de dichte phase.
In verband met het vorenstaande komen wij tot de conclusie dat het gewenst is voor de plantafstanden in Nederland de volgende normen aan te
houden:
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soort
{species)

leeftijd
{age)

verspeenfrequentie
(spacing)

groveden
Oostenrijkse en
Corsicaanse den
Fijnspar en
Sitkaspar

2 jaar

1/1

Douglas

3 jaar
4 jaar
2 jaar

3 jaar
3 jaar of
4 jaar

1/1/1

plantafstand
in m

(transplanting)

aantal
planten

per ha
(number/ha)

1,50x1,50

4.400

2x1,50 m
of
2x2 m

3.300

1/2, 2/1

2/1/1, 2/2

1/2, 2/1

2/1/1, 2/2

2.500

Lanks
1/1
Er zijn nog enkele andere mogelijkheden dan de hierboven aangegeven
verspeenfrequenties, waarop thans niet verder kan worden ingegaan.
Plantajstanden in de overige West-Europese landen.
In Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gelden algemene normen
voor de meest gewenste plantafstand. In Oostenrijk en Duitsland lopen de
meningen soms ver uiteen.
Tijdens de 5 de F.A.O.-Studiereis, gehouden in Groot Brittannië, werd
onder de deelnemers een enquête gehouden over de normen voor plantafstanden. Voor de belangrijkste landen op dit gebied waren deze als volgt:
Ver. Koninkrijk Frankrijk Oostenrijk Zwitserland Duitsland
2x 1; l x l 1,50x0,40
Pinus 1,50x1,50 1,50x1,50 1x1,20
of
1,50x2
Fijnspar 1,80 x 1,80 1,50 x 1,50
zelden
—
of
1,50 x 1,50
2x2
maar dan
Douglas 1,80x1,80 2x2,50 op 0,80 x 1,20 1,50x1,50
3 x 1,50
3 x 2,50
Lariks 1,80x1,80
—
1,50 x 1,50 { 2,50x3
en 2 x 2 ] 1,50x1,50

I

In Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Oostenrijk worden de meeste
bossen door middel van natuurlijke verjonging verkregen. Roemenië heeft
grootse bebossingsplannen. Men verwacht aldaar een plantverband 1,25 x 1,25
voor Pinus, fijnspar en douglas te kunnen handhaven.,Voor alle op deze
bijeenkomst vertegenwoordigde landen kan worden gezegd dat de plantafstand in bosarme streken en waar nog een laag welvaartsniveau heerst, klein
is. In Roemenië en op sommige plaatsen in Oostenrijk is de arbeid nog zó
goedkoop dat een dicht plantverband geen bezwaar vormt om in de grote
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houtbehoefte van de plaatselijke bevolking te voorzien. In de meeste landen
is een duidelijk streven naar een grotere plantafstand (8, 12).
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