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Algemene Bijdragen
HET PLENTERBOS EEN UTOPIE — NEEN !

(Nabetrachting over de excursie in de bossen van Fürst zu Salm op 23 oktober 1964)
[221.41]
door
J. L. W. BLOKHUIS

Ondanks de overvloedige regen was de excursie onder de leiding van
Fürst zu Salm op zijn landgoed, gelegen bij Coesfeld, een weldadige doop
in de wezenlijke vraagstukken van de bosbouw. Ik krijg de indruk, dat de
eigenlijke bosbouwvraagstukken, althans in ons tijdschrift, weinig worden
behandeld, zodat een injectie van buitenaf wel noodzakelijk is. Vele
houtvesters in N.W. Duitsland tonen weliswaar een hautain lachje, als men
spreekt over „naturgemasse Waldbau", toch zijn het daar de meest revolutionaire elementen in N.W. Duitsland, die ondanks de critiek van hun collega's zich losmaken van de kaalkap en de tirannie van de leeftijdsklassenverhoudingen.
Omstreeks 1900 heeft Zwitserland zijn Duitse bosbouwadviseurs de deur
gewezen. De bosbouw heeft daar een peil bereikt, dat voor de gematigde
luchtstreken het hoogstaande wordt genoemd. Ook België laat zich door
de Zwitserse resultaten een nieuwe weg wijzen. In het zuiden van Duitsland
heeft men ook grote belangstelling voor de „naturgemasse Waldbau".
Nederland, aanvankelijk geleid door de grote Van Schermbeek, die een
buitenlandse vermaardheid had, had toen een voorsprong op Duitsland.
De oude garde leefde nog zijn ideeën uit, maar de jongere garde lachte ook
over „naturgemasse Waldbau". Hier kan men zich niet losmaken van kaalkap
en leeftijdsklassen, terwijl de loofhoutmengingen, die vroeger op de excursies
van de N.W. Forstverein in Drente zeer werden bewonderd, zoveel mogelijk
ongedaan worden gemaakt. Noch de leiding van het Staatsbosbeheer, noch
die van het Bosbouwproefstation hebben zich achter vernieuwingspogingen
in de Bosbouw gesteld. Toch zal een verandering in de bosbouw onvermijdelijk zijn, omdat de crisis door de hogere lonen en de lage prijzen daartoe
dwingen.
De denkbeelden van Fürst zu Salm geven een goede aanleiding om de
vraagstukken nader te behandelen.
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Onze enthousiaste leider was niet moede ons te verzekeren, dat de bedrijfsvorm, het plenterbos, die hij nastreefde, 40% meer dikhout produceert,
dan het kaalkapbos. Het kaalkapbos is verkwistend met dun hout, dat èn
xnoeilijk verkoopbaar is èn duur in de oogstkosten.
Van prof. dr J. H. Becking heb ik exacte gegevens gevraagd om de woorden van onze gastheer met cijfers kracht bij te zetten. Hier volgen de gegevens uit een tabel van het boek van Knuchel: „Planung und Kontrolle
im Forstbetrieb" (blz. 75), die zijn ontleend aan een publikatie van Flury
in 1914.
Prozentuale Verteilung des Normalvorrates nach Stärkeklassen.
Bonität
I

m

Stärkeklassen
cm.
4—12
14—24
26—40
42—60
über 60
4—12
14—24
26—40
42—60
über 60

Schlagweiser Hochwald, Gesamtmasse
u = 120 Jahre, schweizerische
Ertragstafel.
Fichte, Gebirge Buche.
4,1
21,8
47,7
25,9
0,5
100,0
12,8
36,7
40,9
9,6
100,0

9,0
30,6
49,4
11,0

—

100,0
14,4
41,5
40,2
3,9
100,0

Tannen-FichtenPlenterwald
nach
einigen
Versuchsflächen
2,6
5,5
14,8
36,6
40,5
100,0
3,7
10,4
29,0
44,7
12,2
100,0

Prof. Becking schrijft daarbij:
„Uit dit staatje blijkt duidelijk, dat in het uitkapbos het procentische aandeel aan zwaar hout zeer veel hoger is dan in het leegkapbos.
Daar zowel de normaal voorraad als de aanwas in beide bedrijfsvormen
ongeveer gelijk zijn, kan worden aangenomen, dat de normale aanwas ( = de
normale productie) een zelfde verschil in samenstelling zullen vertonen als
de normaal voorraad.
Ik meen hiermede geheel aan Uw verzoek te hebben voldaan."
Zoals uit mijn vroegere publikaties in dit tijdschrift bekend is, heb ik bij
het beheer van de Emmerdennen gestreefd naar een ongelijkjarige opbouw
in de richting van het plenterbos. Juist deze praktijk heeft mij sterk doen
staan in de propaganda van het ongelijkjarige bos. In de laatste jaren is deze
bosbouwfactor nog versterkt door het streven naar aantrekkelijke bossen
voor recreatie.
Bij de beschrijving van de excursie van de vereniging van naturgemässe
Waldwirtschaft op 10—12 juni 1963 in Seesen (Harz) schrijft A. WeisskerLayna onder de rubriek „Krises des Waldbaus" (Allgem. Forstz. 21 Dez.
1963) het volgende:
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In W. Duitsland hebben enkele houtvesterijen de vrijheid gekregen te
experimenteren op een nieuwe basis. Hij doelt hier o.a. op Fm. Wobst, Fm.
Erdmann, Fm. Volk. Deze nieuwe aanpak heeft goede resultaten opgeleverd,
maar men is te traag en te conservatief om de verandering overal door te
zetten. Hij vergelijkt hier de bosbouw met de industrie, die wèl bij bepaalde
omstandigheden het roer radicaal omgooit. Hij herinnert aan de tijd van
40—50 jaren geleden, toen het kaalslagsysteem met zijn gelijkjarige ongemengde opstanden moest worden bevorderd.
„Dem Schema, den Vorschriften entsprach unser Tun; dass beide waldfremd und deshalb hemmend bzw. sogar schädlich für das Leben des Waldes
waren, wussten wir noch nicht. Wir meinten, es sei ein eisernes Gesetz
des Ortlichen, dass z.B. der Bodenzustand schlecht und Natur Verjüngung
nur ausnahmsweise einmal als bestauntes Wunder zu sehen war.
Heute wissen wir aus Erfahrung, dass genügende bis üppige Naturverjüngung aller im Altbestand vorkommenden Baumarten auf den meisten
Standorten ohne Mühe, Kunstgriffe oder Maschinen zu erreichen ist, wenn
man den Wald nach einem möglich naturnahen System aufbaut und behandelt. Mehr noch: wir dürfen erwarten, dass es ausser der Naturverjüngung
noch andere Krisenbannende Kräfte gibt, welche mobilisierungsbereit im
Walde schlummern."
Verder merkt de schrijver op, dat het hem is opgevallen, dat bij verschillende jongeren een biologisch aanvoelen volkomen ontbreekt en men ook
een rationalisering in de richting van grote machinale ingreep als oplossing ziet.
Heel vreemd zijn deze klanken in Nederland ook niet. Een afdeling rationalisatie bij het Staatsbosbeheer heeft goed en nuttig werk gedaan, maar
de technische vraagstukken zijn niet meer urgent. Hoe vreemd het ook moge
klinken, maar naar mijn idee zou een afdeling bosbouw moeten worden
opgericht.
Enige jaren geleden was er nogal discussie over het planten van Douglas
op stroken of onder scherm. In het jaarverslag van het Staatsbosbeheer van
1961 werd de schade door vorst in één jaar op f250.000 geschat. Ik ben
geneigd dit bedrag op schuld van de kaalkap te brengen. In plaats dat dit
vraagstuk eens grondig wordt bestudeerd en daarover een rapport te doen
uitbrengen, wordt de schuldvraag doodgezwegen. De discussie over de Douglas in het tijdschrift is ook na deze grote catastrofe niet meer voortgezet.
De lonen zijn steeds stijgende en de houtprijzen blijven laag. Het gevolg
hiervan is, dat men zoekt in de richting van verlaging der plantkosten, o.a.
in een wijdere plantafstand, of in het machinale planten. Er wordt met geen
woord gerept om de natuurlijke verjonging, die in de meeste landen normaal
js, te bevorderen. Overal waar het zou lukken een dergelijke verjonging te
verkrijgen, worden de cultuurkosten immers aanzienlijk verlaagd.
Er zijn mij verschillende gevallen van natuurlijke verjongingen, die toevallig zijn ontstaan, bekend en die daarna in dank zijn overgenomen. Als
proefneming heb ik de natuurlijke verjonging bevorderd en toen is mij gebleken, dat deze verjonging door de afrastering tegen de konijnen kon worden
behouden. Het zou m.i. beslist de moeite lonen om dit vraagstuk nader te
bestuderen. Dit vraagstuk past meer in de praktijk, dan allerlei pogingen de
productie met kunstmest te bevorderen, pogingen, die zelfs in Drente door
het uitstrooien van kunstmest op grote schaal als weggegooid geld kan worden
beschouwd.
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Verhoging van de omloopstijd is zeker ook een doeltreffend middel om
de rentabiliteit van het bedrijf te bevorderen. Bij het nastreven van ongelijkjarige leeftijd valt feitelijk de leeftijd weg en wordt de basis: de groei van
de bomen, hetgeen toch eigenlijk de enige juiste weg is. Nu wordt de beslissing gegeven door de gemiddelde groei, die in elk vak grote en kleine verschillen vertoont. Zoals Fürst zu Salm het uitdrukte: ik moet naar de kronen
kijken, hoe deze zich ontwikkelen. In dit verband denk ik aan een excursie
in het Liesbos, waar een prachtig groeiende opstand van eiken voor velling
was bestemd. Ik merkte toen op, dat het zonde was zulke krachtiggroeiende
eiken te vellen, omdat de bomen nu juist het duurste hout produceerden.
Men vond mijn opmerking eigenlijk te dwaas om daarop te antwoorden.
Waarvoor hebben we dan de bedrijfsplannen, is altijd het stereotiep antwoord.
Zijn de ideeën in de bosbouw aan het veranderen? De ideeën van Fürst
zu Salm ontmoetten geen kritiek. Hij zelf vond „die Forstleute aus Holland
unserem Gedanken gegenüber viel aufgeschlossener als die deutschen Herren."
Tot slot wü ik nog een oude herinnering spuien. Vroeger werden we altijd
door prof. Te Wechel aangepord om vanuit onze praktijk te publiceren.
Wie zou deze dankbare taak willen overnemen? Ons tijdschrift lijdt aan
bloedarmoede op het belangrijkste gebied: de bosbouw!
Vroegere artikelen van mij in dit tijdschrift, verband houdende met het hiervoor behandelde, zijn:
Het plenterbos als toekomstige bedrijfsvorm, 15 (5) 1942 (189—197)
Het plenterbos als toekomstige bedrijfsvorm, 16 (10) 1943 (407—409)
De groei van de Jap. lariks en de fosforbehoefte, 30 (8) 1958 (235—240)
De aanleg van Douglasopstanden, 30 (11) 1958 (312—315).

