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. Nu Nederland na 5. jaren oorlog tótaaL verarmd uit den strijd is gekomen en de koopkracht van den gulden geweldig is. gedaald,, zal het
noodig zijn, bij dén wederopbouw op velerlei gebied nieuwe wégen tè
bewandelen. Oude methoden, welke vóór. den oorlog'werden toegepast,'
zullen met het oog op bezuinigingen moeten worden vereenvoudigd. Dit
zal öök zeker op het gebied van den Nederlandschen boschbouw moeten
geschieden, Tengevolge van de tegenwoordige 'hooge loonen zullen de
aanlegkosten van nieuw bosch, wanneer de oude methoden wórden gevolgd, te hoog worden. De loonen in den boschbouw zijn gedurende den
oorlog met 125 a 150% gestegen, wat tengevolge heeft, dat de aanlegkosten van jong bosch minstens met dat percentage zijn omhoog gegaan,
Aangezien de rentabiliteit van het-ingestoken kapitaal bij den boschbouw
' voor een groot deel afhangt van de aanlegkosten, moet men mijns inziens
in de eerste plaats trachten op eenvoudiger wijze bosch aan te leggen.
.Vóór den oorlog was het de gewoonte, eerst den grond te bewerken
door middel van spitten of ploegen en daarna één of tweejarige grove-"
dennenplanten uit te zetten. Volgens mijn meening. kan dikwijls veel bezuinigd worden door niet alle perceelen/ bestemd voor den aanleg
tot dennenbosch, te spitten o£ te ploegen. O p grónden, waarin weinig of
geen oerbanken of Stijve lagen voorkomen, kan wórden volstaan met den
grond doop middel van de schijfegge te bewerken en daarna het grovedennenzaad uit te zaaien. Volgens .opgedane ervaringen op de bebosschingsterreinen van de gemeenten Zwolle, Heerde en Epe, in den N . O . hóek van de Veluwe, is zaaien op heidegrond met en zonder grondbewerking met succes uit te voeren.
- ,L
,' . '
'
^ •
a. Naaldhoutbosschen
aanleggen door bezaaiing op onbewerkten
grond.
In complex 'A van de gemeente Heerde werd op onbewerkten grond
van een heidéterrein, waaruit hier en" daar grint was gegraven en welk
terréin steeds voor plaggen-steken was gebruikt, grovedennenzaad gezaaid. Het terrein bestond uit eenigszins stijven geelbruinen heidegrond,
zonder oerbank. Hier werden proeven genomen met het zaaien van 4 kg
dennenzaad per ha. Het zaad werd, zonder grondbewerking, over de
heide uitgezaaid en uit greppen overzand, waarna met' een vleugelegge
de bovengrond werd opengescheurd, zoo dat het dennenzaad door deze
bewerking eenigszins in, den grond werd gebracht. De opkomst van het
,zaad was goed en we kwamen' tot de conclusie, dat met,3 kg zaden per
ha zou kunnen worden volstaan.
-.
•
;In -1928 werd aldaar 5 ha, dennenzaaibosch aangelegd, in 1929 10 ha
en in 1930 4 ha. De kosten bedroegen gemiddeld f 24.— per. ha voor
overzanden enz. en ongeveer f36.50 aan dennenzaden, zoodat de to~
'tale kosten per. ha ongeveer f 61.—' bedroegen. Het uurloon der bosch-
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arbeiders bedroeg in dien tijd 25 cent. De ontwikkeling der bosschen is
tot nu toe zeer goedBij zaaiing is de groei in de jeugd niet zoo sterk als bij plantdennen,
maar de ontwikkeling is normaler. De grovedennen hebben een mooieren
spilvorm, terwijl de stand van het bosch vaak dichter is. Juist op die
plaatsen, waarin het jonge bosch vroeger grintkuilen voorkwamen, vindt
men de slechts gevormde dennen (sterke takkengroei en minder spilvorm ). Daarom meen en wij, dat hier door grondbewerking dè groei der
dennen minder gunstig zou zijn beinvloed en staat het voor mij vast, dat
grondbewerken op eenigszins -goeden open heidegrond geldverspilling is.
Komen harde banken in d engrond voor op ongeveer 25 a 35 cm diepte,
dan zal het zeker noodig zijn den grond te bewerken. Komen de oerbanken op een diepte van 40 a 45 cm voor, dan zal grondbewerking ,niet zoo
noodig zijn, als bij geringer diepte.
,
Het is mij dikwijls in oude bosschen opgevallen, dat een oerbanklaag
op geringe diepte meer kwaad doet dan een banklaag, welke diéper ligt.
Vermoedelijk zijn bij oerbanklagen op geringe diepte de jonge, nog zwakke, plantjes niet in staat zich door deze banken heen te boren. Worden
de dennen ouder en zitten de oerbanken dieper, dan schijnen grovedennen,
afkomstig van zaaiing, het vermogen te hebben, zich op den duur door de
harde lagen heen te breken. Men kan in oudere bosschen opmerken, dat
ze gedurende de jaren, dat de wortels zich door deze banken heen
moesten boren, aanmerkelijk slechter groeiden, maar toch is bijna altijd
het slot, dat ze zich met succes door deze banken hebben heen gewerkt en
later een normalen groei gingen vertoonen.
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6. Naaldhoutbosschen aanleggen op bewerkten grond door middel van
zaaiing.
'
\
Komt de oerbank op betrekkelijk geringe diepte in den grond voor, dan
zal dus zeker een grondbewerking moeten worden toegepast. Hoewel
wij spitten zeer zeker verkiezen boven ploegen, zal het in den tegenwoordigen tijd toch niet verantwoord zijn, den grond met de schop te
bewerken, aangezien de örbeidsloonen de kosten te veel doen stijgen.
Volgens ons inzicht zouden wij doelmatig kunnen werken, door den
grond eerst oppervlakkig te bewerken met een schijfegge om daarna het
geheel met paarden of een tractor te ploegen.
N a den grond één jaar of hoogstens twee jaren over te hebben laten
liggen, kunnen dennenzaden worden uitgezaaid, bijvoorbeeld 3 a 4 kg
per ha- De ondervinding leerde ons op vorengenoemde ontginningen,
dat zaaien op bewerkten grond zeer góed mogelijk is, mits wordt gezorgd, dat niet wordt gezaaid op terreinen, welke van nature geneigd
zijn te gaan stuiven.
W e zaaiden dikwijls op geploegden grond. Proeven wezen uit, dat
zaden ineqgen, waarbij dé grond teveel verkruimeld wordt, op mislukkingen uitloopt. Verstuiving en dicht slaan van den grond treden spoedig
op, met het gevolg, een totale mislukking van de bezaaiingen. De beste
wijze is, de zaden uit te zaaien over de ploegvoren en daarna overzajiden
met i / i ^ - l cm zand. Zaaien móet echter niet geschieden op verschqeploegden grond. Het geploegde terrein moet minstens één jaar over
blijven liggen, terwijl twee jaren, volgens onze ondervindingen, nog
beter is.' - •
• '
-
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• Op deze wijze zijn door ons betrekkelijk groote oppervlakten bewerkten grond met grovedennenzaden bezaaid : op de Ontginning Zwolle in
' 1920 3y 2 h a ; 1921 : 4,80 ha ; 1922 : 9,50 h a ; 1923 : 7,40 h a ; 1924:
9,50 ha en 1925': 2,82 ha ; op de.Ontginning Heerde in 1920 : 2,70 ha ;
1922 : 8,74 ha ; 1923 : 19,— ha ; 1924 : 8,19 ha en 1925 4,27 ha £ op de
Ontginning Epe in 1922 : 6,0 ha ; 1923 : 7,44 ha 1924 : 5,82 h a ; 1925 i
8,60 ha ; 1926 : 21,45 ha en 1927: 19,90 ha. De kosten bedroegen gemiddeld bij een uurloon v a n ^ 5 cent f 23,— per ha aan overaarden en
f32,—- per ha aan zaad, dus ongeveer f 55,— per ha.
• ;
.:.; •
Al deze.zaaibosschen hebben zich goed ontwikkeld en vertoonen over
het algemeen een mooien regelmatigen groei, welke in de jeugd niet .zoo
sterk is als van de geplante dennen. Mislukkingen komen er niet in voor,
in tegenstelling met de bosschen, "die geplant zijn. In de door planten
aangelegde bosschen hebben de dennenschotzwam en de retinia's op
veel plaatsen een hollen stand veroorzaakt, terwijl dit niet het geval is in
de dennenzaaibosschen. Het gevolg is, mijns inziens, dat op den duur in
de dennenzaaibosschen een grootere houtmassa zal worden geproduceerd
van mooiere en rechtere stammen ,dan in-de plantbosschen, zoodat de
uiteindelijke opbrengst vermoedelijk' hooger. zal zijn dan" die der plantbosschen. Resümèerende kunnen wij dus zeggen; dat de aanlegkosten
van deze dennenbosschen, vooral voor die, welke nu nog moeten wórden
aangelegd, lager zullen zijn, dan die dér plantbossschen, terwijl de eindresultaten op den duur vermoedelijk veel beter zullen zijn.
W i l men een menging met loofhout aanbrengen, dan kunnen na het
zaaien op bewerkten grond irilandsche eikels met een pöotstok worden
ingebracht. De ondervinding leerde bns^ dat op deze wijze wel een
eenigszins gemengd bosch kan worden verkregen.
'
"_'
,
Ik zou "onze boschbouwers den raad willen geven, veel meer in de richting van zaaien te gaan. De aanlegkosten zullen er door dalen en de
uiteindelijke opbrengsten vermoedelijk stijgen. Uitdrukkelijk wil ik echter nog opmerkén, dat' niet alle* gronden zich leenen voor zaaien. Op
gronden, welke licht tot verstuiving overgaan, ga meri niet over tot bezaaiing ; alléén die gronden, welke niet te fijnkorrelig van structuur fcijn,
zijn geschikt voor bezaaiing op bewerkten grond. Verder moét men na
bezaaiing de zaden niet' ineggen, maar overzanden,, óm den. bodem zoo
ruw mogelijk te houden. De beschutting, welke, deze ruwe bodem aan de
jónge planten biedt, schijnt onontbeerlijk te zijn voor de teere plantjes
in de eerste jaren.
" '
.
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c. Onderplanting van sterk gelichte oude bosschen: •-*•'. : r >.•
» :
Bij de sterke lichtingen van veel bosschen ,welke in de oorlogsjaren
hebben plaats gehad, zal het dikwijls noodig zijn onder scherm van een
zeer hol staanden dennenopstand weer nieuw bosch aan te leggen. Gewoonlijk worden onder het bosch plantgaten gegraven en daarna douglassparren, lariks of loofhout, zooals beujc of eik, geplant. Gebruikt worden
voor inplanting van deze plantgaten gewoonlijk drie- of vierjarige planten. welke zeer duur in aankoop zijn.
'
.- / Ik heb mij wel eens afgevraagd, waarom dat juist drie- of vier-jarige
plantsoenen moeten zijn. Zeer zeker zal de aanslag van oudere plantsoenen beter zijn dan van één of tweejarige, maar ik geloof toch, dat in
plantgaten, welke men na het graven een jaar over laat liggen, zeer ge-
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voegelijk kan worden volstaan met één of tweejarig plantsoen^ Dezeplantsoenen kunnen dan met een plqntschop worden geplant, wat goedkooper is dan groot plantsoen met de schop planten. Eén- en tweejarige
plantsoenen zijn ook bij aankoop goedkooper, zoodat de kostprijs door
gebruikmaking van jong plantsoen kan dalen. Proeven in deze richting
te nemen lijkt mij bij de tegenwoordige hooge arbeidsloonen wenschelijk.
Op de ontginning van de gemeente Zwolle plantten wij in 1924 éénjarige douglassparren direct uit op verschillende singels met zeer goed
gevolg. De aanslag was uitmuntend en de planten hebben zich in den
loop der jaren tot flinke boomen ontwikkeld. Deze proef zoü voor onderplanting van holstaande grovedennenbosschen Ook genomen kunnen
worden. Dikwijls zien wij toch, dat, waar douglasmoederboomen in het
bosch voorkomen, zich veel jonge douglassparren ontwikkelen ; dit is
voor ons toch zeker aanleiding om te trachten in gemaakte plantgaten,
ook met jonge planten te werken,
d. Aanleggen^ van gemengde bosschen door middel van zaaiing.
Voor het aanleggen van gemengde bossthen van inlandschen eik, beuk,
lariks, gemengd met grovedennen, kan ook zeer gevoeglijk van de methode van zaaiing gebruik worden gemaakt. Op dit gebied zijn door ons
verschillende bebosschingen aangelegd op de ontginningen van de gemeenten Epe en Heerde. O p geploegden, of gespitten grond werden de
grootere boomzaden, zooals beuken en eikels, gezaaid over den bewerkten grond, deze zaden werden daarop met een vleugelegge ondergewerkt en dadelijk na het vleugelen werden de fijnere zaden van lariks
en grovedennen uitgezaaid, zonder dat nog iets aan den grond, werd
gedaan. De ondervinding leerde ons, dat ineggen van deze zaden niet
noodig was en zelfs groöte bezwaren had, omdat de bodem door deze
bewerking veel eerder tot verstuiving overging en gelegenheid ontstond
tot dichtslaan van den grond.
.
Hier geldt dus weer hetzelfde voorschrift als bij de dennenzaden, om
den grond zooveel mogelijk ruw te, laten liggen. Wanneer in den verschgevleugelden grond dadelijk naaldhoutzaden worden gezaaid, is de aanslag van deze zaden volgens onze ondervindingen altijd goed. Men moet
echter terstond achter de vleugelegge de naaldhoutzaden zaaien, want
wacht men tot een regenbui den grond iets heeft dichtgeslagen, dan is
de aanslag van deze zaden dadelijk minder.
. Ook bij den aanleg van gemengde bosschen is het mijns inziens, met
het oog op de kosten van aanleg en een betere wortelontwikkeling, béter
te zaaien dan te planten.

