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door
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De beplantingen in de Noordoostpolder zijn een belangrijk onderdeel
van de landschappelijke opbouw van dit bij uitstek agrarische gebied. Zij
zijn aangebracht in overeenstemming met een door het Staatsbosbeheer
in nauwe samenwerking met de Directie van de Wieringermeer opgesteld
landschapsplan. Bij het opstellen van dit landschapsplan werd ook medewerking ondervonden van prof. Bijhouwer. De uitvoering van het uit dit
landschapsplan voortvloeiende beplantingsplan berust bij de Directie van
de Wieringermeer, die zich hierbij bedient van technische voorlichting
door het Staatsbosbeheer.
Er is getracht een indeling van het land te verkrijgen, die tot een zekere
afwisseling zou leiden, terwijl daarnaast toch ook een accent moest worden gelegd op de korte tijd waarin het landschap moest worden ontwikkeld.
In de eerste plaats is het de bedoeling, dat het centrale deel van de
polder (Emmeloord als middenpunt), met de wegen die deze plaats verbinden met de omringende dorpen als begrenzing, een meer open karakter
aan het landschap zou verlenen, dan de gordel, die dit centrale deel omgeeft. In het oosten zijn het de boscomplexen „Kuinre" en „de Voorst",
alsmede de gebieden waar fruitteelt- en groenteteeltbedrijven voorkomen,
die een grotere beplantingsdichtheid leveren; in het westen en zuidwesten
wordt dit verkregen door de wegbeplantingen zo mogelijk wat zwaarder
te maken. Bovendien zijn de bedrijven hier over het algemeen kleiner dan
in het centrale deel van de polder, waardoor ook al een grotere dichtheid
wordt verkregen.
Door weg- en erfbeplanting in bepaalde gebieden zoveel mogelijk met
dezelfde hoofdhoutsoorten te beplanten, wordt het vormen van eenheden
bevorderd, terwijl in de verschillende delen van het gebied afwisseling
in hoofdhoutsoorten is aangebracht.
De woonkernen hebben uit de aard der zaak een belangrijke functie.
Ze hebben {of krijgen) alle hun dorpsbeplanting. Emmeloord draagt een
meer stedelijk karakter, hetgeen ook in de beplanting in deze plaats tot
uitdrukking is gebracht. Voor grotere groenstroken en voor boom- en
struikbeplantingen in een passende omvang, wordt ruimte beschikbaar
gesteld. De dorpen, die Emmeloord omgeven, hebben over het algemeen
een meer landelijk karakter, zodat ook de groenvoorziening van deze
dorpen eenvoudiger is. Een uitzondering is het dorp Nagele, dat door een
bijzondere stedebouwkundige vormgeving afwijkt van de andere kleine
woonkernen. In de onmiddellijke nabijheid van iedere woonkern is voorts
een boscomplex aangebracht, dat in hoofdzaak als recreatie-bos voor de
dorpsbewoners moet worden gezien.
De wegen Ramspol—Emmeloord—Lemmer en Urk—Emmeloord—
Marknesse—Vollenhove zijn zowel verkeerstechnisch, als ook uit een
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landschappelijk oogpunt van bijzondere betekenis. Naast hun functie als
belangrijke verbindingswegen geven ze een eerste indeling aan de polder,
die met „het assenkruis" wordt aangeduid. Deze wegen worden over
belangrijke gedeelten op enige afstand begeleid door kanalen. De stroken
grond, die tussen weg en kanaal liggen, hebben een wisselende breedte
(10—75 m). Deze stroken zijn bebost en zullen in de toekomst deze
verbindingswegen accentueren.
Ook de wegen die de polderdorpen onderling verbinden, de tertiaire
wegen, hebben een vrij zware beplanting, terwijl tenslotte ook de polderwegen, waaraan de „meer afgelegen" bedrijven liggen, zijn beplant.
Als algemene regel geldt bij de wegbeplantingen, dat de noordelijke
berm van oost-west lopende wegen, in het belang van de landbouw niet
worden beplant.
Zoals reeds werd gemeld sluiten de erfbeplantingen, wat de keuze van
de hoofdhoutsoorten betreft, aan bij de beplantingen van de wegen waaraan de bedrijven liggen. De eenheid van het wegbeeld wordt hierdoor
bevorderd, doch ook kan het toekomstige onderhoud van al deze weg- en
erfbeplantingen op eenvoudige wijze geschieden.
In de polder heerst, zo lang de beplanting nog niet veel invloed op de
omgeving heeft, een ruw klimaat. Vooral de wind treedt op als beperkende factor bij de houtsoortenkeuze. Windgevoelige houtsoorten zijn in
dit land niet te gebruiken. De houtsoorten die voldoende „windvast" zijn
en derhalve worden gebruikt bij weg- en erfbeplantingen, zijn: Populier
(in hoofdzaak deltoides, robusta, serotina en serotina erecta), wilg in een
aantal selecties, es en in kleine hoeveelheden iep, eik, esdoorn en geselecteerde iepen.
De grondbewerking van de weg- en erfbeplantingen geschiedt zoveel
mogelijk machinaal met een 4-scharige ploeg getrokken door een rupstrekker, waarna wordt geschijfd. De ploegdiepte is ongeveer 25 cm, terwijl ,
tot 50 cm diepte wordt gewoeld. Het planten geschiedt met de schop.
Slechts daar, waar noodzakelijk van groot plantsoen gebruik moest worden gemaakt, wordt met heesters gewerkt. Indien enigszins mogelijk,
wordt klein plantsoen geplant (2—3 jarig en 1 jarige populier en wilg).
De oppervlakte bos in de Noordoostpolder is ruim 2000 ha. Hiervan is
rond 1800 ha bedoeld als produktiebos en 200 ha als recreatie-bos in de
onmiddellijke omgeving van de dorpen. De oppervlakte van deze dorpsbossen loopt uiteen van 3 (Kraggenburg) tot 60 ha (Emmeloord). Bovendien heeft Emmeloord nog ruim 30 ha tijdelijk bos, geplant op toekomstig
bouwterrein. De grond die voor deze dorpsbossen is bestemd, is over het
algemeen van een uitstekende kwaliteit. Het dorpsbos van Tollebeek
staat voor een deel op lichte zandgrond, doch de overige dorpsbossen
staan op de .goede zandgrond of zavel. De opstand is meestal gemengd
loofhout, bestaande uit es, eik en plaatselijk beuk en esdoorn, aangevuld
met vulhoutsoorten. Daarnaast wordt ook wel naaldhout (in hoofdzaak
sitkaspar) bijgemengd.
Is de grond van de dorpsbossen over het algemeen van een prima kwaliteit, die van de produktiebossen is belangrijk minder. Slechts die gronden, die om een of andere reden voor de landbouw het minst aantrekkelijk waren, werden voor bos bestemd. De bosgronden bestaan uit: keileem; preglaciaal zand; pleistoceen zand; veen en uit mariene zanden.
De keileem is een zeer zware grondsoort, weliswaar voldoende vrucht-
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baar, doch met een zeer slechte waterhuishouding. Deze grondsoort laat
eigenlijk geen druppel water door; hij wordt dan ook voor het waterdichtmaken van dijken gebruikt. De bewerking is buitengewoon zwaar. Een
grotere ploegdiepte dan 25 cm is zonder gevaar voor de ploeg niet bereikbaar. Deze grondsoort is van glaciale oorsprong en komt voor nabij
Urk, ten westen van Schokland en in het bosplan „de Voorst". Tijdens
het Riss-glaciaal werd dit deel van de polder, dat toen boven water lag,
overdekt met landijs. Dit landijs liet, toen het zich terugtrok, dikke lagen
grondmoraine achter. De verwering en de erosie begon, toen het landijs
verdwenen was. De verweerde keileem is bruin tot geelbruin van kleur.
Later, toen het water het land begon te overstromen, werden plaatselijk
keileemkoppen weggeërodeerd en onder water kwam de onverweerde
keileem tevoorschijn. De kleur van deze keileem is zwart. De groei van
het bos op deze zwarte keileem (eik en es) is tot nog toe vrijwel nihil.
Het pre-glaciale zand, voorkomende in het bosplan „de Voorst", is
afkomstig van het zand waarop de keileem rust. Door erosie werd dit
plaatselijk als fiuvio glaciale vorming afgezet.
Het glaciale landschap werd tijdens het pleistoceen overdekt met zand.
Dit laagterras komt overeen met het pleistocene zand, dat op de Veluwe
voorkomt. Hier en daar worden aan de oppervlakte van het dekzand
zowel vochtige als droge heideprofielen aangetroffen, die echter vaak
door de werking van het zeewater zijn gestoord of geheel zijn verdwenen.
Ontstond er in de dalen van dit golvende laagterras ook reeds veenvorming in de tijd dat het maaiveld nog ver boven de zeespiegel lag,
tijdens de rijzing van de zeespiegel in het holoceen, vormde zich op het
laagterras een uitgestrekte veen vlakte, aanvankelijk in eutrooph en mesotrooph water (riet en zeggeveen), doch later op plaatsen, die verder
van de rivieren waren verwijderd, ook oligotrooph veen (mosveen). Door
de voortschrijdende rijzing van de waterspiegel, werd het water steeds
wilder en ontstonden er grote gaten en werd zelfs het veen over het
grootste deel van de polder geheel weggeslagen. Het losse mosveen
verdween praktisch geheel. Op die plaatsen, waar de veenlaag door het
voorkomen van meer zandruggen of keileempartijen werd beschermd,
bleef het veen gespaard. Dit is het geval bij Urk, Schokland en Kuinre.
Ook in dit veenlandschap ontstonden kuilen, die werden opgevuld met
zand. Zo ontstond er een bont landschap, dat met veenkuilen wordt
aangeduid.
Bij Schokland en Kuinre vormde zich in meer recente tijden een laag
kwelderklei over een strook van geringe breedte en vrij geringe diepte.
De mariene zandgronden. Door abrasie van het pleistocene zand nabij
Kuinre, werd dit zand getransporteerd en elders weer afgezet in de vorm
van Kuinrezand (veenkuilen). Dit zand vertoont veelal een sterke gelaagdheid. Lagen grover materiaal worden afgewisseld met fijn materiaal,
waardoor de waterhuishouding wordt bemoeilijkt. Het Blokzijlzand, dat
plaatselijk op het veen voorkomt, kan worden beschouwd als zavel waar
de kleifractie is uitgewassen. Het is een zeer fijne zandsoort met een
slechte waterhuishouding. Urkzand is een zeer grove zandgrond die over
een grotere oppervlakte voorkomt in het bosplan „de Voorst". Urk wordt
beschouwd als de zandfractie van de afgebroken keileem en uitgespoeld
preglaciaal zand.
Voor de ontwatering van het gebied werd er een sloten- en greppel-
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systeem aangelegd, waardoor een ontwateringsdiepte van 100—150 cm
zou worden bereikt, gedurende een vegetatieperiode. De onderlinge afstand van de ontwatermgssloten (de kavelsloten) bedraagt 300 m. De
afstand van de greppels variëert met de samenstelling van de grond van
8 m (keileem) tot 48 m (grove zandgronden). Het veen vraagt, evenals
de fijnere zanden, een intensieve begreppeling (12—16 m).
Op grond van ervaringen in de Wieringermeer werd aanvankelijk
gebruik gemaakt van de volgende hoofdhoutsoorten; eik, beuk, es,
esdoorn (Acer pseudoplatanus), sitkaspar en Oostenrijkse den. Uit
proefnemingen van Ir. Wilmes bleek, dat in de Noordoostpolder het
sortiment kon worden uitgebreid met fijnspar, groveden en corsicaanse
den. Ook japanse lariks en douglas werden beproefd. Deze laatste soorten
zijn geen succes gebleken. De douglas slaat weliswaar aan en groeit soms
enkele jaren wel .doch daarna treedt er sterfte op, die waarschijnlijk moet
worden toegeschreven aan een bodemkundige oorzaak. De lariks vertoont,
vooral op de mariene zandgronden, meestal een kromme groei, met een
klein wortelstelsel.
Op het pleistocene zand is de groei wel beter, doch het is niet te
verwachten, dat opstanden ontstaan, die de toets met de goede lariksopstanden „op het oude land", kunnen doorstaan.
De bebossingsmethoden waren de volgende:
Op de keileem: na een uitermate moeilijke grondbewerking, bestaande
uit hoogstens 25 cm diep ploegen, werd de keileem beplant met 625
1-jarige populier en 9375 2-jarige zwarte els of met 8000 stuks eik, es,
esdoorn, beuk en haagbeuk, 6000 zwarte elzen en 2000 hulphoutsoorten.
De jeugdgroei van deze bebossingen is de eerste jaren slecht geweest,
maar wanneer eenmaal sluiting is verkregen, is de ontwikkeling zeer goed.
Op de zwarte keileem, de onverweerde keileem dus, is de ontwikkeling
zeer slecht.
Op de zandgronden werd 45—50 cm diep geploegd. Deze diepe
grondbewerking heeft speciaal betekenis voor het pleistocene zand, waar
oerbanken in de bovenste lagen voorkwamen. Om verstuiving tegen te
gaan, werd op grove zandgronden gewoonlijk 35 kg rogge gezaaid en
stro gestoken.
Op het Urkzand in „de Voorst" werd aanvankelijk vanaf 1946 loofhout
geplant, voornamelijk eik, beuk en esdoorn. De groei van deze houtsoorten
is over het algemeen bevredigend. Op de meest droge gronden is de
groei minder gunstig. Later werd op het Urkzand gebruik gemaakt van
sitkaspar. Ook deze ontwikkelt zich goed. Op de allerdroogste stukken
werd gebruik gemaakt van groveden en Corsicaanse den, die weelderig
opgroeien.
Op het pleistocene zand werd gebruik gemaakt van lariks en groveden;
in beperkte mate ook van douglas, fijnspar en sitkaspar. Er werd in
de regel een plantverband aangehouden van 1,60 X 1,60, waartussen
dan 8000 stuks zwarte els en 4000 stuks vulhoüt werd geplant. Deze
opstanden ontwikkelen zich goed, hoewel de japanse lariks tot nog toe
geen fraaie opstanden vormt.
In het veenkuilengebied werd eveneens 45—50 cm diepgeploegd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een Ransomes ploeg, die de grond niet
geheel keert, doch de voren schuin over elkaar keert. Hierdoor wordt bereikt, dat de veelal zeer fijne zandlaag, die op het veen voorkomt, met
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veen wordt gemengd. Daar deze zandlaag echter wisselend van dikte is,
plaatselijk zelfs geheel ontbreekt en in de veenkuiien dikker is dan 50 cm,
ontstond een zeer bont landschap.
Bij de bebossing werd gebruik gemaakt van sitkaspar, gemengd met es
of esdoorn, tezamen in plantverband van 160 X 80 cm, dus 8000 stuks
per ha, nog aangevuld met 8000 stuks vulhout. Op de plaatsen waar
geen menging van veen met zand mogelijk was, groeit het bos beduidend
minder voorspoedig dan daar, waar dit wel het geval was. De oorzaak
moet waarschijnlijk worden gezocht in de betrekkelijk hoge vruchtbaarheid van het veen, dat in voedselrijkwater is ontstaan en bovendien door
het zeewater is aangerijpt.
Op deze wijze werd ook voor de nederlandse bosbouw een waardevolle
aanwinst aan produktiebos verkregen bestaande uit rond:
groveden
Oostenrijkse den . . .
Corsicaanse den . . .
sitkaspar
fijnspar
douglas
japanse lariks . . . .
ander naaldhout . . .

65
50
37
575
185
45
225
16

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

eik
es
esdoorn
populier
beuk
ander loofhout . . . .
wegen
Totaal

125
225
47
105
6
4
90

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

1800 ha

