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Natuurlijke bosbegroeilng (oerbos)

Van nature zou — zonder ingrijpen van de mens —
geheel West-Europa met bos zijn begroeid. In Nederland zou dit een zomergroen-wlnterkaal loofbos zijn.
Hoewel we er het fijne niet van weten — immers
nergens in West-Europa vinden we nog resten van dit
oerbos — wil Ik toch trachten u een beeld te geven
hoe dit bos er vermoedelijk heeft uitgezien. Dit beeld
wijkt nogal af van wat de Nederlandse plantensociologen — die de invloed van de mens op de samenstelling van het bos vaak schromelijk hebben onderschat — ons in het verleden hebben verteld.
Op de meeste ultgerljpte gronden — met een goed
ontwikkeld bodemprofiel — groeiden beukenbossen.
Deze beukenbossen vormden de cllmaxvegetatie. Al
naargelang het groelgebied (of plantengeografisch
district) was het
— een hulst-beukenbos (lllcl-Fagetum) op onze preglaciale gronden van de Veluwe en Drente,
— een veldbiezen-beukenbos (Luzulo-Fagetum) op de
tertiaire zandgronden (vuursteen eluvlum) in het ZuidLimburgse heuvelland,
— een beukenbos met lieve vrouwen-bedstro en parelgras (Melico-Fagetum) op onze leem- en löss-gronden,
dan wel
— een orchtdeeënrijk beukenbos (Carici-Fagetum) op
de kalkgronden van ons Limburgse krljtdlstrict.
De beuk heeft na de Ijstijden eerst zéér langzaam haar
huidige areaal in bezit genomen, terwijl de Invloed
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van de mens — die zich uitte in een terugdringen
van de beuk uit de natuurlijke vegetatie — reeds van
zéér oude datum is (Hoyofs, 1953, Noirfalise 1956).
Men kan zich dan ook afvragen wie er het eerste was,
de mens of de beuk. Met andere woorden of de beuk
in het verleden wel overal haar natuurlijke areaal heeft
ingenomen. Uit pollenanalyses blijkt dat dit voor
bepaalde delen van ons land (onder andere ZuidLimburg) wel degelijk het geval is geweest. In meer
noordelijke delen van ons land Is dit aanvechtbaar,
doch doet voor onze beschouwing verder niet ter
zake.
De beuk, een schaduwverdragende houtsoort met
grote concurrentiekracht, zou thans steeds hebben
gedomineerd. Vermoedelijk waren wel andere houtsoorten individueel bijgemengd: Zomer- en wintereik, winterlinde en op de kalkrijke gronden ook de
esdoorn. Deze houtsoorten kunnen weliswaar watkracht betreft niet met de beuk concurreren, doch zij
hebben het voordeel van de ouderdom. Eenmaal aanwezig zal een deel van hen de beuk — die immers niet
ouder dan maximaal 400 jaar wordt (Ellenberg, 1963)
— wel overleven. Daarnaast zullen de open plekken wel
pionierhoutsoorten met een snelle jeugdgroel — berk,
ratelpopuiier en op kalkhoudende gronden de es —
zijn voorgekomen. Doch men moet deze soorten als
individuele — min of meer toevallige — bijmenging
zien. De beuk domineerde overal, behalve op onze
allerarmste zandgronden, waar haar groeikracht zo te
kort schoot dat zi] voor de zomer- en wintereik het
veld moest ruimen. Vermoedelijk heeft op deze gronden in het oerbos de wintereik een veel grotere rol
gespeeld dan tegenwoordig wordt aangenomen.
De hierboven geschilderde bosassociaties kwamen
zowel op droge, vochthoudende als vochtige gronden
— zij het dan ook In verschillende subassociaties —
voor. Alleen op de allernatste gronden — rijk aan
humus en vaak met veenvorming — vond men het elzenbroekbos (Alnetum glutlnosae) en op zure, natte
gronden met stagnerend grondwater het berkenbroek
(Betuletum pubescentls).
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Een geheel ander beeld gaven de bossen van onze
rivierdalen te zien. Hier vindt men alluviale gronden
met een niet-uitgerijpt bodemprofiel. De gronden wor-

den er van tijd tot tijd overspoeld, waarbij in de bovenloop van de rivieren materiaal werd weggeërodeerd en
in de benedenloop — afhankelijk van de stroomsnelheid — meer of minder grof materiaal (van grind en
zand tot fijne klei en slib) werd afgezet (Lohmeyer,
W. in: Trautmann 1973). Meestal was dit materiaal rijk
aan humus en kalk en als gevolg daarvan was de
stikstofomzetting er optimaal.
Op de regelmatig overstroomde gronden vond men
het populieren-wilgenbos (Sallci-Populetum). Aan de
oevers van de rivier werd dit voorafgegaan door een
struikenvegetatie van amandel- en katwllg (het Salicetum triandro-vlminalis), dat zich tengevolge van de
regelmatige overstromingen — soms met Ijsgang —
niet tot populieren-wilgenbos kon ontwikkelen. Beide
associaties behoren tot het Salicion albae-verbond. De
Duitsers noemen dit de „Welchholz-Aue".
Op grotere afstand van de rivier, op gronden gelegen
buiten het winterbed, die dus alleen periodiek werden
overstroomd, vond men het troskers-essenbos (PrunoFraxinetum), een associatie waarin als regel de es domineert, vaak ook de zwarte els is bijgemengd en
met een struikenetage van troskers (Prunus padus),
hazelaar en kornoelje.
Op nog verder van de rivier gelegen gronden die
alleen episodiek werden overstroomd, dat wil zeggen
niet ieder jaar en dan nog hoofdzakelijk In het voorjaar, vond men het elken-iepenbos (Querco-Ulmetum)
ook wel essen-iepenbos (Fraxfno-Ulmetum) genoemd,
een bostype waarin es, esdoorn, zomereik en iepensoorten (Ulmus laevis en U. carplnifolia) de boometage
vormden.
In de kruldenetage van de belde laatstgenoemde
associaties — die tezamen het Alno-Padion — in het
Duits de "Hartholz-Aue" vormen, vindt men soorten
die aan de bodemvruchtbaarheid en speciaal de stikstofvoorziening hoge eisen stellen, onder andere
brandnetels, gele en gevlekte dovenetel, bosandoorn,
springzaad, nagelkruid, eenbes, bingelkruid, heksenkruid, aronskelk en bergereprijs.
Beuk verdraagt natte voeten
vooral in de zomer
— slecht en als de groeiplaats bij zomerhoogwater
blank komt te staan, sterft zij af. Vandaar dat zij ook
in de "Hartholz-Aue" niet voorkomt. Het ontbreken
van de haagbeuk in onze rivierdalen heeft vermoedelijk eenzelfde oorzaak.
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Menselijk ingrijpen: secundair bos

Na deze globale schets van het Nederlandse "oerbos",
zoals dit er zonder Ingrijpen van de mens moet hebben
uitgezien, willen wij nagaan wat de invloed van het
menselijk ingrijpen op deze bosvegetatie is geweest.
De primitieve mens heeft door veeweide en door het
kappen van bouw- en brandhout en tenslotte door
brand het In feite voor hen "vijandige" bos bestreden»).
') "vijandig" Immers de mens heet! zich In da steppen en savannen ontwikkeld.
Het gesloten bos was voor hem een ongeschikt biotoop.

De beuk — een montaan-atlantische houtsoort, die
plotselinge vrijstelling slecht verdraagt (dunne schors,
zonnebrand), die na vellen moeilijk uit de stobbe weer
uitloopt en waarvan de klem planten slecht tegen voorjaarsdroogte kunnen, dus een gematigd micro- dat wil
zeggen bos-klimaat verlangen, die tenslotte een langzame jeugdgroei vertoont en mede daardoor slecht
tegen begrazing of veeweide bestand is — was een van
de eerste soorten, die het veld ging ruimen. Zij maakte
plaats voor soorten die makkelijker kiemen en ook na
velling beter weer uit de stobben opslaan — zoals eik,
haagbeuk en winterllnde. Zo maakte in de loop
der eeuwen het beukenbos plaats voor het eikenhaagbeukenbos, dat men van nature in meer continentale
gebieden (meteen neerslag <500 mm) aantreft.
Vooral In dicht bewoonde gebieden, waar veel brandhout — onder andere voor houtskoolbranderijen, mijnbouw en zoutwinning — werd gekapt, dus vooral In de
laagvlakte, vindt men dit elken-haagbeukenbos. In het
dunner bevolkte bergland kon het beukenbos zich
veel langer — vaak zelfs tot in onze tijd — handhaven
(Hoyois, 1953).
Het eiken-haag beukenbos (Stellarlo-Quercetum
vroeger Querceto-Carpinetum genaamd en toen nog
als climaxvegetatie beschouwd) is een In de loop der
eeuwen ontstaan secundair bostype, een produkt van
menselijk ingrijpen, een de climax vervangend gezelschap (Duits: "Ersatzgesellschaft"), Het Is een hakhoutbos (in het Duits: "Niederwald", in het Frans: "taillls")
of een hakhoutbos met overstaanders (Duits: "Mittelwald", Frans: "taillls sous futale") zulks In tegenstelling tot het "oerbos" dat een opgaand bos (Duits:
"Hochwald", Frans: "futaie") is.
Het beukenbos, dat onder de dominerende schaduwverdragende hoofdhoutsoort weinig ondergroei duldt,
(ondergroei van voornamelijk lievevrouwen-bedstro en
grassen: Millum, Melica, Luzula, Poaen Festucasoorten en in het vroege voorjaar geofyten, die na het
in blad komen van de beuk snel weer afsterven, zoals:
speenkruid, anemoon, muscuskruid, daslook, helmbloem en orchideeëh) is een zogenaamde "Hallenwald" wat we zouden kunnen vertalen als "Zuilenbos".
In tegenstelling daarmee is het eikenhaagbeukenbos
een etagebos. Onder de boomlaag van eik — 'die later
in blad komt dan de beuk en die ook daarna meer
licht doorlaat — komt een tweede boomlaag van haagbeuk, winterllnde en wilde kers voor. Daaronder een
— al naar gelang van de mate van menselijk Ingrijpen
— méér of minder goed ontwikkelde kruldenetage en
tenslotte een mossenetage.
Ook op de minder vruchtbare zandgronden heeft de
mens zijn invloed op het oerbos sterk doen gelden.
In dit, In vergelijking met het voorgaande nog labielere
bostype (het liici-Fagetum) heeft de beuk — die er toch
al niet erg goed groeide (boniteit III en IV) — al veel
eerder het veld moeten ruimen. Zulks ten behoeve van
de wintereik die zich vooral op de wat lemige pre-

glaciale zandgronden nog lang heeft kunnen handhaven. Op open plekken vestigden zich als pioniers
de ruwe berk, de ratelpopuiier en waarschijnlijk ook
een enkele groveden.
Zo ontstond het Betulo-Quercetum — vroeger
Querceto-Betuletum genoemd. Ook dit Is een
"Ersatzgeselischaft". In hoeverre de zomereik in dit
uit het oerbos ontstane secundaire bos een rol heeft
gespeeld is niet bekend. Veelal wordt aangenomen
dat zij op de allerarmste gronden de plaats van de
winterelk heeft Ingenomen, doch men moet haast aannemen, dat de mens hierin in belangrijke mate de hand
heeft gehad. Ik denk hierbij onder andere aan het planten van akkermaalshout.
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Verdere bosafbraak en ontbossing

Ook de secundaire bosassociaties zijn in ons land
uitermate zeldzaam geworden. Niet alleen zijn de
vruchtbare gronden, waarop vroeger het eikenhaagbeukenbos voorkwam in de meeste gevallen tot bouwen weiland ontgonnen, maar ook de van dit bosgezelschap nog aanwezige resten zijn door de hakhoutexploitatie verder in de richting van een struikengezelschap (Prunetalia spinosae) gedegradeerd, wat
onder meer blijkt uit de soortensamenstelling: struiken
als meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, hondsroos,
verschillende braamsoorten, kamperfoelie, vlier en
waterwilg nemen in de ons nog gebleven resten een belangrijke plaats in (zie hiervoor de vegetatie-tabellen
van Diemont uit het Savelsbos in: Van den Broek en
Dlemont, 1966).
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Op de minder vruchtbare zandgronden heeft het
eiken-berkenbos zich als zogenaamde "strubbenbos"
(Duits: "Krattwald") nog lang kunnen handhaven, doch
tegen de intensieve veeweide (s dit bos op den duur
niet bestand gebleken en het "strubbenbos" heeft
plaats moeten maken voor de heide (Genisto-Callunetum).
De zich op de Veluwe vestigende nomaden werden
boeren. Naast het weiland in de dalen van de beken
hadden zij bouwland nodig en om dit te kunnen bemesten was organische mest nodig. Hiervoor werden
— behalve voor de vlees- en wolproduktie — de heldeschapen gehouden, die overdag de helde begraasden
en 's nachts in de potstallen hun mest produceerden
(De Smidt, 1975). Deze mest werd, aanvankelijk met
bosstrooisel en later met heideplaggen gemengd, op
het bouwland gebracht. Eén schaap was voldoende
om een hectare heide kort en vrij van opslag te houden.
Teneinde de heide Jong en voor de schapen aantrekkelijk te houden werd deze van tijd tot tijd afgebrand.
Het vuur heeft vermoedelijk ook bij het terugdringen
van het bos en de uitbreiding van de heide een grote
rol gespeeld.
Voor de jaarlijkse bemesting van 1 ha bouwland waren ongeveer 10 schapen nodig en de verhouding van
akker tot heide was dus ook ongeveer 1 :10 (Edelman,
1943). Naarmate de bevolking zich uitbreidde was een
grotere oppervlakte akker nodig en nam ook het aantal
schapen toe. Overbeweiding kan echter ook de heide
niet verdragen en waar het vegetatledek werd vernield
kwam het gemakkelijk tot verstuiving. Gewoonlijk begon het verstuiven op de schaapsdriften en wanneer de

wind eenmaal een aangrijpingspunt had gevonden
ging dit proces steeds verder. Vooral was dit het geval
op onze arme dekzanden — zelf van aeolische oorsprong — die door hun korrelgrootteverdeling het
makkelijkst tot verstuiving geraakten. Zo ontstonden
de door Hein Schimmel onlangs zo meesterlijk beschreven "Atlantische Woestijnen" (Schimmel, 1975).
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Onomkeerbare ingrepen van de mens in de natuur

Wanneer de mens niet zo sterk In de natuur zou hebben Ingegrepen en haar ingrijpen in de toekomst verder
na zou laten, dan zou de natuur waarschijnlijk nog haar
rechten kunnen hernemen en zou de oorspronkelijke
vegetatie vermoedelijk wel terugkeren.
Doch de activiteiten van de mens — met zijn onbeperkte mogelijkheden — hebben aanvankelijk verrijkend, doch later sterk verarmend gewerkt en zijn bovendien veelal niet omkeerbaar. Immers de mens heeft
getracht — en tracht nog steeds — de bestaande biotopen om te zetten in voor hem op dat ogenblik meest
geschikte. Hij doet dit middels bodembewerking, egalisatie, ontwatering, bevioellng, waterbeheersing, beregening, inpoldering, drooglegging, bemesting, chemische onkruldbestrijdlng en wat al niet meer.
Bepaalde milieus (met de die milieus bevolkende
planten- en dierenwereld) werden en worden nog
steeds uitgeroeid, terwijl bewust dan wel onbewust
van elders planten en dieren — waarvan men de gedragingen in ons milieu niet kent — zijn of worden ingevoerd. En als het uit de hand loopt worden de voor

Grovedennenbos met ondergroei van korstmossen
(Leucobryo-PInetum,
Cladonla-fase). Stuifzandbebossing In de boswachter!]
"Kootwijk".

onze cultuurgewassen hinderlijke soorten weer middels bespuiting met chemische middelen — herbiciden,
Insecticiden en andere pesticiden — bestreden op vaak
onverantwoorde wijze en schaal. Hierdoor is niet alleen
een uiterst labiel milieu ontstaan doch bovendien is
terugkeer niet meer mogelijk.
Een voorbeeld: onze grote rivieren zijn door Rijkswaterstaat aan banden gelegd, de rivier Is gestroomlijnd en van dijken voorzien, er is een zomer- en een
winterkade en op het ogenblik is men bezig de dijken
zodanig te verzwaren dat de rivier slechts eens in de
3000 jaar buiten haar oevers kan treden. Voor onze
"Auewölder" — die overigens reeds lang ontgonnen
zijn — worden hierdoor de bestaansvoorwaarden —
namelijk periodieke of episodleke overstroming en
verrijking met slib — voor altijd weggenomen. Dit geldt
eveneens voor alle vervangende gezelschappen (Ersatzgesellschaften) zoals de pioniersvegetaties van de
rivierstranden, de grazige oeverlanden, de vegetatie
van de rivierdulntjes, de gezelschappen van het warkruid-verbond (Calysteglon sepii) en de natuurlijke
grienden, die tezamen het landschap van het rivierdal
(Flussaue) vormen. De laatste resten van Salicion albae
en Alno-Padion kunnen — voor zover zij door menselijk
Ingrijpen, te weten: bedijking en periodieke kap, niet
reeds secundair in de richting van een eiken-haagbeukenbos hebben ontwikkeld — zich nu verder ontwikkelen tot een beukenbos. De beuk kan reeds nu
van alluviale gronden bezit nemen en het is nog slechts
een kwestie van tijd en van bodemrljping dat het landschap van "het land der grote rivieren" wordt vervan-

gen door een vegetatie die niet afwijkt van die van het
overige deel van Nederland.
Echter niet alleen de rivieren zijn aan banden gelegd,
grote delen van ons land — meer dan een derde — is
aan de zee ontworsteld en ingepolderd. Van het deel
van Nederland, dat onder de zeespiegel ligt bestaat de
natuurlijke (cllmax-)vegetatie uit algen en zeewier en Is
de potentieel natuurlijke vegetatie onbekend.
Maar ook de rest van Nederland is in de loop der
eeuwen sterk onomkeerbaar beïnvloed. Reeds in de
grijze oudheid zijn in onze bossen beer, lynx, oeros
en wolf uitgeroeid en nu moet de jager maar zien dat
hij hert, ree en wild zwijn in toom houdt. Reeds In de
twaalfde eeuw is hier het konijn Ingevoerd, en dit dier
heeft zich In de daarvoor geschikte biotopen, namelijk
de zandgronden en de duinen, ongebreideld vermenigvuldigd. Welke rol het konijn bij de ontbossing van
ons land en het ontstaan van zandverstuivingen heeft
gespeeld is niet bekend, doch dat het de vegetatie van
ons land sterk heeft beïnvloed is wel zeker (Thljsse
1946). Tegenover onze poging tot herbebossing staat
het erg vijandig en zonder intensieve bestrijding van
het konijn zouden onze Drentse heldebebosslngen
nooit van de grond zijn gekomen. Intussen heeft men
naar bestrijdingsmiddelen van het konijn gezocht en de
myxomatose ingevoerd, een mensonwaardig middel
dat uiteindelijk toch zijn doel voorbij schoot. Het
konijn werd min of meer immuun.
De bodemverarming die met de bosdevastatie (loofbos-, heide-, zandverstuiving) heeft plaatsgevonden
is niet van vandaag op morgen omkeerbaar.
Inmiddels is in de loop van de vorige en deze eeuw de
bodem op zijn kop gezet.
Aanvankelijk werd er ten behoeve van de aanleg van
eikenhakhout met de hand gespit, waarbij de bovengrond nog werd boven gehouden (men noemde dit riolen). Later werd geploegd, aanvankelijk met ossen als
trekkracht. Nog later werd de stoomploeg gebruikt, die
in de tijd van de werkverschaffing weer door handkracht werd vervangen. De grond werd geëgaliseerd en
waar nodig ontwaterd. Alles onomkeerbare processen.
Natuurlijke bodemprofielen vindt men in de Drentse
bebossingen alleen nog in de wegen, voor zover deze
althans niet Inmiddels van een zandklp zijn voorzien
dan wel verhard.
Tenslotte zijn — ook in de loop van deze eeuw —
allerlei houtsoorten ingevoerd: naaldhoutsoorten zoals
Oostenrijkse den, Corsicaanse den, douglas, Thuya,
Tsuga, Chamaecyparis, Europese en Japanse lariks en
loofhoutsoorten zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse
vogelkers en krent, waarvan de meeste zich natuurlijk
verjongen en die dus uit de potentieel natuurlijke vegetatie niet meer weg te denken zijn.
De natuurlijke verjonging van de groveden is ons,
althans In bepaalde biotopen, uit de hand gelopen. De
laatste resten van onze heidevelden en zandverstul90
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vingen die we zo gaarne in stand zouden houden,
groeien dicht met groveden een houtsoort, die we in
onze natuurlijke bosvegetatie niet of nauwelijks
tegenkwamen.
Erger is, dat van één van de ingevoerde loofhoutsoorten, de Amerikaanse vogelkers, het gebruik dus^
danig uit de hand is gelopen, dat wij haar thans met
allerlei chemische middelen moeten gaan bestrijden
omdat we er anders onder dreigen te geraken. En het is
zéér de vraag of aan deze bestrijding ooit een einde
komt, omdat de Prunus — evenals het konijn — niet
meer uit te roeien Is. De natuurlijke evenwichten zijn
ook hier grondig en onomkeerbaar verstoord. Terugkeer naar ons oerbos in de oorspronkelijke toestand
is dan ook niet goed denkbaar.
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Bosaanleg en nieuwe bossen

Toen in het midden van de negentiende eeuw een
van de laatste oorspronkelijke boscomplexen, het
"Beekberger woud" werd ontgonnen, was men elders
reeds voorzichtig bezig met het weer planten van bos.
Afgezien van het planten van beuk in de Malebossen
en van groveden ter beteugeling van het stuifzand werd
vooral de zomerelk geplant ten behoeve van de schors.
Die werd gebruikt voor de run, grondstof voor de leerlooierij. Aan het telen van dit zogenaamde "Akkermaalshout" werd veel zorg en aandacht besteed. Men
koos er goede gronden voor uit en de grond werd er
diep — tot 80 cm en meer — gespit. De eikentelgen
werden om de 12 tot 15 jaar gekapt en daarna werden
open plekken met zorg weer ingeboet.
Aan het einde van de 19e eeuw kwam de kentering.
Door invoer van Australische wol en het gebruik van
katoen kwam de schapenteelt In discredlet. In de elk
kwam een ziekte — de eikenmeeldauw — en synthetische looistoffen namen de plaats in van de eikenschors. De uitvinding van de stoommachine schiep
de mogelijkheid de heide te ontginnen en het gebruik
van kunstmest maakte het mogelijk de betere, dat wil
zeggen de vochtige, heidevelden om te zetten in goed
bouw- en grasland. De droge heidevelden waren voor
een deel overbodig geworden en de stuifzanden moesten worden beteugeld. Het Staatsbosbeheer werd opgericht en de eeuwenlang plaats gehad hebbende
bosafbraak maakt plaats voor bosopbouw of bosbouw.
In een extreem milieu — verregaande bodemdevastatle en In het geheel geen bosklimaat — was men gedwongen gebruik te maken van pionierhoutsoorten.
Een van de houtsoorten die zich voor de bebossing
van helde en stuifzanden het beste leende was de
groveden, een houtsoort uit een meer continentaal
klimaat, die misschien van nature In het berkenbroek
en de allerarmste droge eikenberkenbossen wel een
plaats had, doch in ons land al nagenoeg was uitgeroeid.
Het dennenzaad werd dan ook geïmporteerd en men
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maakte aanvankelijk gebruik van foute aan ziekte
(dennenschot) onderhevige herkomsten, in het vochtige
en koele Drente leidde dit tot een volledige mislukking,
waarna men zijn toevlucht zocht bij de uit Japan ingevoerde lariks.
Door de aanplant van deze eerste generatie bos Is
geleidelijk weer een boskllmaat en een bosgrond opgebouwd. Thans bij de herbebossing ten behoeve van een
tweede generatie kan men gebruik maken van de behaalde resultaten en van de ervaring die men heeft opgedaan.
• Persoonlijk verwacht Ik veel van het bestuderen van
de processen, die zich thans in de door ons nieuw aangelegde bossen afspelen. Zulks om uit de successie die
we er te zien krljgen.conclusles te trekken over de ontwikkeling in de nabije en verre toekomst. Meer althans
dan van ons blind te staren op de processen die zich
in een hypothetisch "oerbos" zouden hebben afgespeeld. Immers er is te veel veranderd.
6 Aanleg van naaldhoutbossen; ontstaan van nieuwe
"Ersatzgesellschaften"
BIJ de bebossing van onze Veluwse gronden is uïtge-

Grovedennenbebossing met ondergroei van smele
(Leucobryo-PInetum, Deschampsla-fase).
Heidebebossing In de Onzalige Bossen "Middachter Hei".

gaan van verschillende degradatie-stadia van de natuurlijke bosvegetatie. Er zijn zowel stuifzanden, heidevelden en oud bouwland bebost, als akkermaalshout,
eikenstrubbenbos en gedegradeerd malebos in opgaand bos omgezet. Hierbij is om verschillende redenen veelal gebruik gemaakt van naaldhout. Niet alleen
is naaldhout voor vele doeleinden voor de mens meer
bruikbaar (denk aan zaag- en paalhout) doch bovendien zijn enkele van deze houtsoorten door hun pionierkarakter meer geschikt voor bebossing van woeste
grond.
In de oudere door ons aangelegde naaldhoutbossen
zien we gedurende de omloop een successie, die zich
in de tweede en volgende generaties voortzet. De ontwikkeling gaat In fasen, die door bepaalde plantengroepen worden gekenmerkt.
a

Groveden

De groveden leent zich bij uitstek voor de bebossing
van stuifzanden en heldeontginnlngen.
Bij de bebossing van onze stuifzanden wordt de
beginfase gekenmerkt door korstmossen. We noemen
dit de Cladonia-fase (Bannlnk, Leys en Zonneveld,

Grovedennenbos mat ondergroei van adelaarsvaren en struiken van eik en berk. Ontwikkeling In richting van het BetuloQuercetum.
Bebossing van oud malebos, boswachterij "Speulder- en
Sprlelderbos".

75-jarlg douglasbos met ondergroei van stekelvaren
(DryopteroPseudotsugetum). Bebossing van oud bouwland
"Vogelenzang" In de boswachterl] Kootwijk.

?

1973). At spoedig daarna treden tussen de korstmossen ook bladmossen op: Ptilidium ciliare-Dicranum
spurlum-fase. Mettertijd — naarmate de afgevallen
naalden de bodem bedekken, de humusvorming op
gang komt en zich een microprofiel In de bodem gaat
vormen — neemt het aantal bladmossen toe en nemen
nieuwe soorten de plaats van de oude in: de DicranumHypnum-fase treedt op.
Wordt In dit stadium het strooisel geroofd, dan begint
de geschiedenis weer van voren af aan met de Cladoniafase. Anders gaat de successie verder en er volgt een
Deschampsla-fase waarin bochtige smele domineert,
terwijl hier en daar ook stekelvaren optreedt. Nu wordt
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het milieu geschikt voor lijsterbes en vogelkers om te
kiemen.
In de verschillende groeigebieden of plantengeografische districten verloopt de successie enigszins verschillend. Zo vinden we in de Drentse stuifzanden na
de Dicranum-Hypnum-fase een sterke uitbreiding van
de kraaiheide (Empetrum nigrum) die vaak aspectvormend kan optreden om na verloop van tijd weer
door de smele te worden teruggedrongen. Op de Veluwe vinden we kraaiheide alleen op noord-geëxponeerde hellingen terwijl zij in Brabant in het stuifzand
geheel ontbreekt.
Het milieu is in de Empetrum-fase geschikt voor de

vestiging van nieuwe planten zoals Linnaeus-klokje
(Llnnaea borealis) en de dennenorchis (Qoodyera
repens), die inderdaad in Drente en een enkele maal
op de Veluwe in onze grovedennenbossen worden
| aangetroffen.
Iets dergelijks zien we ook In Corsicaanse dennenbossen in ons duin- en waddengebied, waar Em petrum
geleidelijk een eigen levensgemeenschap (dezelfde?)
opbouwt, waarin zich eveneens de zeldzame soorten:
dennenorchis en linnaeusklok]e naast wolfsklauwsoorten en beredruif vestigen en waarin de Corsicaanse den zich natuurlijk kan verjongen (Koningshof,
Schouwen, Wouwse plantage).
In de tweede en derde generatie bos gaat de successie verder en er vestigen zich in onze dennenbossen
bosbes, vossenbes en zevenster en geleidelijk ontwikkelt zich een plantengemeenschap,-die zéér grote
overeenkomst vertoont (zo zij a? niet identiek is) met
het door Matuszkiewicz uit Oost-Duitsland en Polen
beschreven Leucobryo-PInetum (Matuszkiewicz, 1962).
Deze aldaar op arme zandgronden ons natuurlijke
loofbos vervangende naaldhoutassociatie treedt er
als "climaxvegetatie" op. Bij ons Is het een "Ersatzgesellschaft'Van het Betulo-Quercetum.

tertijd voor het loofhout het veld ruimen.
Bij bebossing van oud bouwland verlopen de processen weer anders. Deze gronden zijn chemisch rijker
en aan het einde van de eerste generatie treden grassen (zachte witbol en struisgras) naast varens en bramen op de voorgrond. De gronden zijn er voor de groveden eigenlijk te rijk, hetgeen zich uit In een te weelderige, kromme groei, het vormen van "protsen", alsook het optreden van wortelrot. Voor beplanting met
groveden zijn deze gronden eigenlijk minder geschikt.
Er zal nooit een stabiel dennenbos op kunnen ontstaan.
in ons land hebben wij als regel nog te maken met een
eerste generatie groveden. Zoals we hiervoor hebben
gezien gaat de successie in de tweede en volgende
generaties verder, totdat tenslotte een evenwichtstoestand wordt bereikt.
Doordat wij bij de bebossing echter te maken hebben
met verschillende degradatiestadia van het bos krijgen
we ook te maken met verschillende stukjes uit de successiereeks, die samengevoegd toch een beeld kunnen
geven van het gehele successieproces In een dennen-

Na ontginning en bebossing van heidegrond metgroveden ziet men iets dergelijks. Alleen begint de successie op een wat hoger niveau en zijn de fasen die worden
doorlopen wat anders. Nadat vollegrond-bewerking en
bebossing heeft plaatsgehad, keert in de jeugdfase van
het bos eerst de heide terug (Calluna-fase). Maar al
spoedig komt het bos in stuiting en de helde sterft
weer af om plaats te maken voor de Dicranum-Hypnumfase, die als het bos wat holler komt te staan al snel
wordt opgevolgd door een Deschampsia-Vacclniumfase. Struiken zijn echter nog zeldzaam. Die komen
als regel pas aan het einde van de tweede generatie.
In het zich dan gevormd hebbende humuspakket
kunnen lijsterbes, vuilboom en Amerikaanse vogelkers zich vestigen. Later kunnen ook zomereik, Amerikaanse eik en op lichte plekken de ruwe berk zich
uitzaaien.
Als de heide wat rijker — hetzij van huis uit meer
leemhoudend, hetzij wat minder ver gedegradeerd — is, gaat de successie sneller. Aan het einde
van één generatie bos kunnen zich dan reeds bosbes,
vossenbes en zevenster vestigen en ook de struikenetage ontwikkelt zich er eerder.
Bij bebossing van oud akkermaalshout met groveden gaat alles nog veel sneller. In de eerste generatie
vinden we tussen de dennen reeds opslag van berk,
die met het bos meegroeit en hier kunnen bosbes,
kamperfoelie, braam en stekelvaren zich al aan het
einde van de eerste generatie naaldhout vestigen. De
groveden voelt zich op deze gronden minder thuis. Zij
wordt er aangetast door de honingzwam en moet met-

Natuurlijke verjonging van douglas aan de rand van 70-jarige
douglasopstand (Dryoptero-Pseudotsugetum) geplant In
voormalig malebos. "Braambos" In de boswachter!) "Speulder- en Sprlelderbos".

bos tot aan de uiteindelijke evenwichtstoestand: het
Leucobryo-PInetum.
b

Douglas

Bij bebossing met douglas verloopt de successie weer
anders. De douglas is een schaduwverdragende
houtsoort die zichzelf niet alleen een meer uitgesproken eigen microklimaat of bosklimaat opbouwt maar
waarvan bovendien de naalden makkelijk verteren en
dus ook de Ao of strooisellaag een eigen karakter heeft.
Gedurende de stakenfase is het bos nog zo donker, dat
daaronder — evenals In een beukenbos — geen plantengroei mogelijk is, doch daarna in de boomfase vestigen zich in dit bos eerst allerlei mossen. Naast soorten
als: Polytrichum attenuatum, Hypnum cupressiforme,
Leuchobryum glaucum en Dicranum scoparium, die
men ook In onze dennen en eiken berken bossen vindt,
zijn het vooral aan een goede humificatle hogere eisen
stellende soorten zoals Mnium hornum, Atrichum undulatum, Plaglothecium undutatum, PI. laetum, Eurhynchium praelongum en Lophocolea-soorten
en soms zelfs Scleropodium purum en Hylocomlum
spendens. Aan hogere planten zijn het vooral varens
zoals smalle en brede stekelvarens, mannetjesvaren,
vrouwtjesvaren en gebogen beukvaren naast drienerfmuur, rankende helmbloem en liggende walstroo,
braam en framboos en een enkele maal ook klaverzuring, die tezamen een evenwichtige levensgemeenschap — een associatie: het Dryopterldo-Pseudotsugetum vormen, waarin lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, vlier en hulst op kunnen slaan en waarin de douglas zich met graagte natuurlijk verjongt.
Hier en daar vooral In oud boombos, maar ook op
heideontginnlngsgrond na enkele jaren landbouwvoorbouw kan dit bosgezelschap zich reeds na één generatie vestigen. Op oude bouwiandgrond of op heideontginning zonder landbouwvoorbouw duurt het wat langer
voor het evenwicht zich heeft ingesteld, doch wij mogen
aannemen dat na enkele generaties douglasbos zich
overal het Dryopterido-Pseudotsugetum tot ontwikkeling zal komen. Dat de douglas haar milieu verbetert
blijkt niet alleen uit het feit dat zij een begeleidende
flora heeft die rijker althans eutrofer is dan die van het
natuurlijk ter plaatse thuishorende loofhoutbos, maar
ook uit het feit dat zij voor haar nakomelingen een
kiembed schept waarin zij zichzelf kan verjongen en
last but not least uit het feit dat haar produktie in de
tweede generatie reeds aanzienlijk hoger is dan in de
eerste.
c

Ander naaldhout

Vermoedelijk bouwt ook de Japanse larlks een eigen
milieu op. Volgens Barkman verrijken zich de oudere
Japanse larlksbossen aan mossen en zwammen en
vestigen zich ook hier geleidelijk steeds meer zeld94

zame soorten (zowel mossen als hogere planten) die
voor een naaldhoutbos karakteristiek zijn. Opvallend is
echter dat de Japanse lariks als pionierhoutsoort zich
in het door haar opgebouwde bosmilieu minder goed
thuis voélt en er In de tweede generatie minder goed
groeit. Natuurlijke verjonging vindt men er alleen op
boswegen en op grote kapvlakten op plaatsen waar de
grond sterk verwond is, dus waar de successie is teruggedraaid. Deze houtsoort is dan ook min of meer te vergelijken met de Europese lariks die als pionier zich na
lawinen op open minerale grond vestigt om in een volgende generatie het veld voor de fijnspar te ruimen.
F.en geheel ander beeld geven de bebossingen met
Amerikaanse elk en fijnspar te zien .Van beide verteert
In ons klimaat het strooisel slecht en hoopt zich tot dikke
pakketten op. Ondergroei komt in deze bossen nagenoeg niet voor.
Voor de fijnspar is bovendien ons klimaat ongeschikt.
Haar eisen aan vochtigheid en temperatuur worden hier
bij lange na niet verwezenlijkt (Sissingh, 1976a). Zij vertoont hier dan ook een geringe levensvatbaarheid en
kan zich slechts op zeer vochtige tot natte groeiplaatsen enigermate — en dan alleen met behulp van de
mens — handhaven.
Samenvattend kan onderzoek naar de ontwikkeling
van onze bossen — zowel klimaats-, bodem- als vegetatieontwikkeling — naast groeionderzoek ons veel
leren omtrent ons handelen in de opbouw van een bos
als levensgemeenschap; omtrent de soms gelukkige
stappen die wij op die weg hebben gedaan en de fouten
die wij in het verleden hebben gemaakt, maar vooral de
koers die wij in de toekomst moeten varen om te komen'
tot een stabiel bos.
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Stellingen
1 De opvatting als zouden de In ons land nog aanwezige min of meer natuurlijke loofbosrestanten stabieler zijn dan bosbouwkundig verantwoord aangelegde naaldhoutbossen is aanvechtbaar.
2 Door de mens onbeïnvloede bossen komen in ons
land niet meer voor. Het laboratorium waarin de natuurlijke processen zich afspelen is er volledig verdwenen.
Het verdient daarom aanbeveling om — behalve aan
wat zich elders in de wereld in oerbossen afspeelt —
meer aandacht te schenken aan de dynamische processen, die zich in onze bestaande cultuurbossen voltrekken.
3 Aan vegetatieonderzoek In onze bossen — met
namesuccessieonderzoek in permanente kwadraten
en vegetatlekarterlng van boscomplexen — dient meer
aandacht te worden besteed. Teneinde hiermee snel te
kunnen starten dient herkartering van in het verleden
plantensociologisch gekarteerde terreinen (o.a. Schoven horst (Diemont), Mlddachten (Westhoff), Doorwerth
(Van Goor), Kootwijk (Zonneveld) en Hooghalen (Diemont)) ter hand te worden genomen.
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