50 J A R E N B O S B O U W IN D E H O U T V E S T E R I J „BREDA"
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Op 7 Juni 1929 en op 2 Juni 1939 heeft de Nederlandse Bosbouw
Vereniging haar voorjaarsvergadering te Breda gehouden en daar alle
goede dingen uit drie bestaan, zo is het-mij een groot voorrecht, na 10
jaren Uwe vereniging alhier wederom een hartelijk welkom toe toe roepen,
al zal het nu voor de laatste maal zijn.
Nóg een korte spanne tijds, 8 weken en het is 50 jaren geleden, dat
het Staatsbosbeheer bij een begrotingswet, en wel die van 21 Juli 1899,
in het leven werd geroepen. De houtvesterij ,,Breda" bestaat derhalve
bijna 50 jaren.
In de negentiger jaren en het begin van deze eeuw vierde het liberalisme hoogtij. Het ging velen en inzonderheid de heren fabrikanten goed
en zo zagen wij, dat in die tijd veel meer dan voorheen aandacht aan de
bosbouw werd geschonken.
De Nederlandse Heide Maatschappij, die in 1888 was opgericht, begon zich in die tijd krachtig te ontplooien en overal in den lande werden
kleinere en grotere percelen heide omgeploegd, dikwijls tot grote diepte,
waar veelal de stoomploeg voor werd gebruikt, om vervolgens in hoofdzaak met 1 en 2 jarige grovedennen te worden beplant.
Het Koninklijk Huis stelde in deze ontginning grote belangstelling en
inzonderheid denk ik hierbij aan de bemoeiingen van wijlen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins H e n d r i k d e r N e d e r l a n d e n , die op
de Veluwe in die jaren grote oppervlakten in bos liet leggen. Het ge-;
beurde meer dan eens, dat gedurende één dienstjaar oppervlakten van
300 tot 400 ha werden aangeplant.
'
. _ •
Het Staatsbosbeheer, dat in^ die dagen nog maar een klein lichaam
was, heeft aan deze wedstrijd tot het ontginnen van grote vlakten bos,
slechts op bescheiden schaal medegedaan. Het keek als het ware de kat
uit de boom, volgde inzake de diepe grondbewerking een verstandige
politiek, hetgeen deels zijn oorzaak vond in de omstandigheid, dat de
jonge ambtenaren, welke toen ten dage met de leiding van de dagelijkse
werkzaamheden waren belast, allen leerlingen van V a n
Schermb e e k waren en door zijn theoriën min of meer waren beïnvloed.
W i j moeten ons echter beperken tot de houtvesterij „Breda" en keren
tot ons onderwerp terug.
Bij de oprichting van het Staatsbosbeheer bedroeg de oppervlakte der
bossen- en heidevelden bij Breda 3273 ha, waarvan ± 2100 ha bos, terwijl
thans de opstanden der houtvesterij „Breda" een oppervlakte van 4500 ha
beslaan, waarvan 2819 ha bos. De toeneming van de totale opperylakte
der houtvesterij, 1323 ha, vond in de loop der jaren plaats door ontginning en afronding van de boswachterij „Chaam", alsmede de ruilverka-
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veling van de Stijbeekse Heide, waardoor het mogelijk'werd aldaar 'een
oppervlakte van plm. 160 ha in bos te leggen.
Bij de instelling van de houtvesterij „Breda", mag niet over het hoofd
worden gezien, dat het negenjarig adviseurschap van de houtvester
V a n S c h e r m b e e k reeds een bepaalde stempel op dit bedrijf had
gedrukt doof de uiteenlopende proefnemingen op het gebied van bodembewerking, bodemverpleging en dunning, waarvan er meerderen helaas
niet tot resultaat hebben geleid en welke proeven, althans door de toenmalige bosbouwwetenschap, niet werden begrepen.
Na actie volgde reactie eh gedurende de jaren 1899 tot 1907 toen de
houtvesterij „Breda" onder leiding stond van de opperboswachter W . H.
v a n B e r k u m , werden vele van de nieuwe denkbeelden van V a n
S c h e r m b e e k op zijde gezet. Van 1908 tot 1916 kwam de hout-'
vesterij „Breda onder beheer van houtvester J a g e r G e r l i n g s , de
latere hoogleraar aan de Landbouwhogeschool, een groot bewonderaar
van de theorie van V a n S c h e r m b e e k en sedertdien werden de
proeven op het gebied van grondverbetering en onderzaaiïng met vernieuwde kracht voortgezet.
Daar wij het voorrecht hadden, leerling van de grote V a n S c h e r m b e e k te zijn en daarna ruim 2 jaren onder de toenmalige houtvester
J a g e r G e r l i n g s te werken, kreeg ik eerst recht de smaak van de
moderne bosbouw beet en toen in 1916 het. beheer ( der houtvesterij
„Breda" aan mij werd opgedragen, nam ik mij voor zoveel mogelijk de
geleerde theoriën diermate in praktijk te brengen, opdat zij op grote
schaal met beperkte kosten ten uityoer zouden zijn te brengen.
" Het hoofddoel was te geraken :
a. tot een doelmatige verpleging en sanering van de bodem om deze
geschikt te maken voor natuurlijke verjonging ;
b. de natuurlijke verjonging van de door sommige bosbouwers zo ver, smade gróveden en die m.i. door zijn vele goede eigenschappen voor
de Nederlandse bosbouw onmisbaar is te achten ;
c. tot het in het leven roepen van jonge eikenculturen door middel van
bezaaiing. „
•
Alvorens op deze punten in het kort in te gaan, zo mogen de grote
rampen, welke deze houtvesterij ten tijde van haar bestaan hebben getroffen, hier niet .onvermeld blijven.
Op 6 November 1921 teisterde een geweldige orkaan inzonderheid
het Mastbos, waarbij een hoeveelheid van 6439 m 3 groveden door de
storm werd gestreken. Blijkens het op 1 Januari 1920 vastgestelde bedrijfsplan bevatte het Mastbos aan totale houtmassa 78745 m 3 , zodat
8,17% der houtmassa verloren ging.
Nauwelijks was de verloren gegane houtmassa door de état naar beeneden te brengen, bespaard, en de normale voorraad ongeveer benaderd
of andermaal, deed de storm zich gelden, de storm van 14 November
1940, welke wel niet zulke grote offers vroeg dan die van 1921, maar
waardoor in totaal een massa van 3442 m3 verloren ging, waarvan
3339 m 3 groveden,
In totaal ging derhalve door stormschade gedurende de afgelopen 50
jaren een hoeveelheid van ruim 11.000 m 3 teloor.
Deze hoeveelheid valt echter geheel in het niet bij de grote hoeveelheid
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hout, welke de Duitsers in de korte spanne tijds van 20 Dec. 1943 tot en
met 3 Sept. 1944 uit de houtvesterij „Breda" hebben geroofd.
Dank zij de bedrijfsplannen kon Worden vastgesteld, dat in dit tijdsbestek niet minder dan 67356 m 3 werden afgevoerd. Telt men bij deze
massa de hoeveelheid, welke de overweldiger van ons land gedurende
de jaren 1940—1944 in deze houtvesterij vorderde, zo komt men in totaal
op een hoeveelheid van plm. 80.000 m 3 .
Neemt men in aanmerking, dat in het jaarverslag van het Staatsbosbeheer 1945 is neergelegd, dat het Staatsbosbeheer gedurende de bezettingsjaren in totaal 132.600 m3 hout verloor/ zo is het wel duidelijk, dat
de houtvesterij „Breda" inzonderheid zeer zwaar is getroffen, aangezien
dit beheersgebied niet minder dan 80.000 m 3 had op te brengen of 60 %
van de verloren gegane massa.
Het is van belang zich een ogenblik rekenschap te geven op welke
wijze de 67856 m 3 , welke in 1944 zijn geveld, over de verschillende boswachterijen zijn verdeeld en hoe deze houtmassa over de leeftijdsklassen
is verdeeld.
Ter toelichting diene, dat de bosbouwer gewoon is de verschillende
opstanden in leeftijdsklassen in te delen, welke een tijdvak van 20 jaren
omvat. ,
•
De oppervlakten, waarop bovengenoemde 67856 m 3 betrekking hebben zijn de volgende:

boswachterij Mastbos
Ulvenh. bos '
„
Liesbos
Dorst „ ,
Chaam
.
Totaal

Kaalslag
120,3877
145,3703
2,4125
20,6249
11.1668

Dunning
35,8475 ha
3,4340 „

ha
„
„
„
.

299,9622 ha

39,2815 ha

Verdeling over de leeftijdsklassen :

boswachterij
„
,,
,,
„

leeftijdskl.
11
21-10 j.

leeftijdskl.
III
41-60 j.

leeftijdskl.
IV
61-80 j.

leeftijdskl.
V
81 j. en ouder

Mastbos
Ulvenh.bos
Liesbos
Dorst
Chaam

10882 m 3
4405

17898 m 3
8868 „

215 m 3

1902 m 3
18497
458 „
902 „
824

Totaal

215 m 3

22583 m 3

18291 m 3

3004

„
26767 m 3

Uit deze cijfers blijkt derhalve, dat speciaal onder ^zwaardere opstanden een ware slachting is aangericht.
, .
Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar een door mij geschreven
brochure „De houtvesterij „Breda" en hare houtvoorraad gedurende de
oorlogsjaren 1940—1945" of „Hoe het was en hoe het is".
U zult zich kunnen voorstellen, wat het voor een beheerder betekent

om aan het einde van zijn loopbaan een diermate zwaar verlies te moeten
dragen.
Hoe gaarne toch had ik deze houtvesterij in al zijn luister aan mijn
opvolger willen overdragen.
• De oudere naaldhoutopstanden zijn grotendeels verdwenen. In het
Mastbos rest ons nog een oppervlakte van 59 ha naaldhout vallende in
de V d e leeftijdsklasse, terwijl in de boswachterij „Ulvenhoutsbos" slechts
een oppervlakte van 1,18 ha is overgebleven.
W a t de verpleging en sanering van de bodem betreft, zo wees V a n
S c h e r m b e e k er ons op, dat men feitelijk nooit genoeg aandacht kan
schenken aan de instandhouding van de bodem.
De bosbouw is toch de enige vorm van bodemcultuur, die steeds op
dezelfde oppervlakte kan worden uitgeoefend, aangezien de bodem zich
uit eigen kracht regenereert, terwijl zulks bij land- en tuinbouw niet het
geval is en men na verloop van jaren ondervindt, dat men bepaalde gewassen niet meer kan verbouwen, tenzij de bodem hiertoe opnieuw kunstmatig wordt geschikt gemaakt.
Het spreekt wel van zelf, dat ik hierbij niet onze eenzijdige bossen op
het oog heb, maar opstanden, waar men op de kleinst mogelijke oppervlakte niet alleen de grootste verscheidenheid van houtgewassen aantreft,
doch waar ook de bodemvegetatie met haat verschillende
plantengezelschappen één harmonisch geheel vormt met de opstand.
Bij het bodemvraagstuk interesseert ons bosbouwers wel het meeste
het humusproces. Onder humus verstaan wij de verteringsproducten van
alle plantaardige en dierlijke resten op en in de bodem.
De beste bosbouwer is wel de natuur zelf en wordt de bodem naar
behoren gebruikt, dan is de beloning „milde humus", terwijl bij onoordeelkundig gebruik het eindresultaat veelal ruwe humus is. Op en in de
bodem leeft een oneindig gevarieerde plantenwereld gecombineerd met een
groot aantal dieren, welke flora en fauna wordt aangevuld met een dito
microscopische wereld van planten en dieren. Het verteren van de plantaardige en dierlijke afvallen, m.a.w. het mineralisatieproces, wordt geruisloos voltrokken. Geboorte, groei, ouderdom, verval en dood, vloeien
ineen, terwijl uit de dood een nieuw leven wordt geboren. Het is een
doorlopende cyclus, "die door H o w a r d in zijn boek „Farming and
Gardening for Health or Disease" wordt genoemd. "The Wheel of life",
en welke cyclus ons onwillekeurig doet denken aan het embleem van
Rotary.
De levenscyclus gaat derhalve zowel boven als onder de grond voort.
De afbraak van de orp'anisc/ie stoffen, alsmede de opbouw er van is
voor de bosbouwer van het grootste belang. Het zou mij te ver voeren
om hier in bijzonderheden te treden, doch een ding mag niet worden
vergeten en dat is de bijzondere rol, welke de mycorrhiza hierbij spelen.
Zij vormen de schakel tussen de grond en de plant, aangezien zij de
eigenschap bezitten om eiwitten alsmede groeistoffen en vitaminen over
te dragen aan de plant. W i l derhalve een plant goed gezond zijn en ook
de schokken van het leven (grote verschillen in warmte en koude, vocht
en droogte) goed kunnen doorstaan, zo moet zij van mycorrhiza zijn
voorzien.
Zoverre mij bekend, missen de aardappel en de tomaat deze brug en
het is dan ook opmerkelijk aan hoevele virusziekten deze gewassen onderhevig zijn.
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Zoals uit het voorgaande volgt, bezitten alle hogere planten hun eigen
mycorrhiza. Opmerkelijk is het verschil in groei bij de jonge dennenplantjes, welke al of niet in het bezit zijn van de nodige mycorrhiza.
Verloopt het humificatie-proces naar wens d.w.z. wordt er milde humus
gevormd, dan zien wij na afloop van tijd de zogenaamde kruimelaarde,
welke speciaal door de organismen in de grond ontstaat en in stand
wordt gehouden.
De kruimelstructuur is een eerste voorwaarde voor een gezonde groei
der planten en de diepte van de kruimellaag 'is dan ook een indicator
voor de wijze, waarop het humificatie-proces verloopt. Op grond van
opnamen door Ir C l e v e r i n g a , is gebleken, dat de kruimellaag varieert van 3—14 cm. Z o werd in een gemengde acacia-prunus-voorbouw
van 20 jaren gevonden, dat een laag van 14 cm kruimelaarde aanwezig
was, welke laag in diepte niet onder deed voor die van de beste opstanden in het Liesbos.
In verband met het bovenstaande merk ik op, dat het mijn aandacht
heeft getrokken, dat in de strenge winters van 1940—1941 en 1941—
1942 gezaaide eikels plaatselijk uitvroren, terwijl sommige eikels, die door
de natuur op daarvoor geschikte plaatsen waren gezaaid en derhalve
slechts zeer oppervlakkig waren gedekt, van dit euvel geen hinder ondervonden.
De verklaring moet worden gezocht, dat deze laatsten in kruimelaarde
terecht kwamen, die door het leven in de bodem een hogere temperatuur
had, waardoor de uitvriezing werd voorkomen. Uit het voorgaande volgt,
dat meer dan voorheen aan de bodemvoorbereiding en verbetering aandacht moet worden geschonken, hetzij door het inbrengen van lucht,
hetzij door een rationele voorcultuur van loofhoutsoorten.
Ogenschijnlijk is het een verkwisting van rente, doch de praktijk leert,
dat dit renteverlies door een hogere en duurzame houtproductie rijkelijk
wordt vergoed.
b. De natuurlijke verjonging van de groveden.
Reeds meermalen mocht ik over dit onderwerp in het tijdschrift der
Nederlandsche Boschbouw Vereeniging het een en ander schrijven en ik
ben dan ook zo vrij naar deze artikelen te verwijzen.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, hebben de Duitsers in deze houtvesterij belangrijke oppervlakten geveld, waarbij in den beginne 30—100
moederbomen per ha werden gespaard. Toen het Zuiden was bevrijd
bestond er de eerste jaren groot gebrek aan brandstoffen, in het bijzonder
voor fabrieken. Dit bracht met zich, dat men veelal het terrein, waarop
de veiling had plaats gevonden, gespit kon krijgen voor de stobben. Op
deze wijze werden in deze houtvesterij belangrijke oppervlakten gratis
bewerkt, waarbij slechts op een oppervlakkige bewerking werd prijs gesteld, waarbij er voor werd gewaakt, dat geen ruwe humus naar de ondergrond werd gebracht. Op meerdere plaatsen is de ruwe humus verwijderd
tot de minerale bodem of op stroken gelegd, terwijl de grond in hoofdzaak daar werd bewerkt, waar zich wortelstoven bevonden.
Vervolgens werd een kalkgift van plm. 1000 kg per ha gegeven, terwijl
zoveel mogelijk het jaar, dat de natuur zaaide per ha een hoeveelheid
van 5 kg Cu S04 werd uitgestrooid. Het kopersulfaat wordt gegeven met
de bedoeling om de insnoeringsziekte van de jonge dennenkiemplanten
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te beperken. Dit verschijnsel treedt vooral op bij plantjes, welke weinig
ontwikkelde mycorrhiza vertonen. Op die plaatsen, waar de natuur
hetzij door gebrek aan zaadbomen of door verwildering van de bodem,
doordat zaadjaren achterwege bleven, vond kunstmatige zaaiïng plaats.
O p kleinere oppervlakten werd in deze houtvesterij de Pinus nigra var.
corsicana gezaaid, waarmede goede resultaten zijn verkregen (voornamelijk boswachterij „Dorst" en „Mastbos"). Gebleken is, dat ook de Pinus
rigida zich gemakkelijk natuurlijk verjongt. Het verdient aanbeveling om
zorg aan het uitzoeken der moederbomen te bestedén ; in het bijzonder
dient op het karakter te worden gelet, waarbij vooral aandacht aan kroon
en stamvorm behoort te worden besteed.
Gedurende de lange jaren, welke ondergetekende op het zuidelijk diluvium heeft dienst gedaan, is het hem gebleken," dat mits voldoende zorg
aan de voorbereiding van de bodem wordt besteed, niet alleen het in het
leven roepen van dennenopstanden door de methode van zaaiïng zeer
goede, resultaten geeft, maar dat ook deze houtsoort zeer geschikt is om
zich zelf in stand te houden,
W a a r ik hedenmiddag het voorrecht had U de eikenzaaiïngen in het
Liesbos, welke van 2 tot 30 jaren oud zijn, in extenso te laten zien, zo;
ben ik zo vrij thans omtrent deze cultuur kort te zijn. De bij de meting
verkregen resultaten hebben, bewezen, dat althans voor de eikenbezaaiïngen van 1—30 jaren de uitkomsten van S c h w a p p a c h 1ste boniteit
overtroffen worden.
Het aanleggen van een eikebos door planting van heesters of halfheesters is uit financiële overwegingen vrijwel niet uit te voeren, hetgeen
ondergetekende een voordeel acht, aangezien de methode van zaaiïng
verre boven die van planting is te verkiezen.
'
Bij de tegenwoordige omstandigheden is alhier in het Liesbos met de
aanleg van één ha door middel van zaaiïng een bedrag van plm, f 1100,—
gemoeid, terwijl de opbrengst van de eerste dunning deze uitgave grotendeels goedmaakt.
In de vakken 12c en 16 werden op plm. 14-jarige leeftijd per ha niet
minder dan 15.000 verkoopbare stammetjes, welke een inhoud hadden
van 16,66 m 3 verwijderd, en welke een netto-opbrengst van f975,—
leverden. .
Wanneer men de nodige zorg besteedt, slechts eikels te oogsten van
elite-bomen, zo maakt men een goede kans een nakomelingschap met
behoorlijke eigenschappen te verkrijgen.
•
Ofschoon bij de verjonging van eikecuKuren het belangrijkste blijft,
het zaaien van goede eikels, zo is het m.i. gewenst ook aandacht te besteden aan de methode van enten, waaromtrent Prof. Dr H o u t z a g e r s en Dr C. S y r a c h L a r s s e n ons een en ander hebben medegedeeld. Door de methode van enten is het mogelijk bepaalde eigenschappen op de onderstammetjes van jonge 3- en 4-jarige eikjes over
te brengen.
Op bescheiden schaal zijn wij met deze proeven begonnen en het
mocht onder meer gelukken, om in 1 jaar tijd van 1-jarige enten, genomen van de Bernhard-eik (24 jaar) een jaarscheut te' verkrijgen, die
1,43 m lang is. Ik merk hierbij op, dat in het Liesbos bij het enten 1-jarig
lot wordt gebruikt, terwijl Dr L a r s s e n mij mededeelde; gewoonlijk
de beste resultaten met 2-jarig hout te verkrijgen.
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Beantwoordt deze methode aan de verwachtingen, dan zal het mogelijk zijn in betrekkelijk korte tijd een groot aantal stammetjes te kweken,
waarvan men mag verwachten, dat zij met goede eigenschappen zijn
toegerust.
W i l men derhalve bij het in het leven roepen van eikenculturen de
zekerheid hebben in de toekomst over goede nakomelingschap te beschikken, zo zal het aanbeveling verdienen in de eerste plaats goed zaad te
gebruiken en voorts een 100-tal per ha door enting verkregen half heesv
ters tussen de zaailingen te planten.
„
*
'Uit de optredende plantengezelschappen alsmede de toenemende
kruimelstructuur blijkt duidelijk, dat in de achter ons liggende 30 jaren
de bodem belangrijk is verbeterd. O p meerdere plaatsen in het Liesbos
zou natuurlijke verjonging zeer wel mogelijk zijn. Hierdoor zullen op
de lange duur de herbebossingskosten belangrijk worden vèrminderd.
Terwijl Jhr W . H. d e B e a u f o r t na het bezoek van Dr E r d m a n n aan het Liesbos in 1923 eens schreef: „Terwijl aanvankelijk
V a n S c h e r m b e e k ' s proeven tot bezaaiing faalden, doordat breedwerpig gezaaid werd
heeft het er thans „alle schijn" van, dat men
het ideaal van V a n S c h e r m b e e k om van het Liesbos een zichzelf
verjongend woud te maken, daarmede een schrede verder is gekomen".
W i j leven nu 26 jaar later en gelet op de vooruitgang van bodem en
opstand, zo ben ik er vast van overtuigd, indien men maar voort gaat
op de thans gevolgde weg, binnen afzienbare tijd het ideaal van V a n
S c h e r m b e e k , de natuurlijke verjonging, zal zijn bereikt.

P L A N T G A T È N M A K E N M E T DE G R O N D B O O R M A C H I N E J
door
'e

Ir F. W . B U R G E R .

In het afgelopen voorjaar stonden wij bij de afdeling Zaden en
Plantsoenen van het Staatsbosbeheer voor de moeilijkheid, bij gebrek aan
voldoende geschoolde werkkrachten, in korte tijd een grote partij heesters
te moeten opplanten. Een terrein van ongeveer
ha voor het opzetten
van een 5.000-tal heesters lag gelukkig — 30 cm diep geploegd en daarna
gesleept — bewerkt en wel gereed. De benodigde plantgaten konden
echter om genoemde reden niet tijdig genoeg worden klaar gemaakt. Het
geval schreeuwde om zo te zeggen ora mechanisatie.
Reeds sedert maanden werd de Ford Dearborn Tractor met grondboor
van 25 cm doorsnede, in combinatie met de hydraulische hefinrichting,
die op deze tractor is gemonteerd, in ons land gedemonstreerd. Het bezwaar van deze grondboor was echter voor ons doel de te geringe doorsnede van de boor. Het was ons op dit critieke ogenblik echter bekend,
dat van deze grondboor inmiddels een paar waren geïmporteerd van
een doorsnede van 45 cm, en gelukkig vonden we een der vertegenwoordigers, de heer V a n d e r K o l k te Wageningen *) bereid zijn
*)

dealer voor Zuid-Gelderland.

