BIJZONDERHEDEN UIT DE RAPPORTEN VAN DE DEELNEMERS
[651.74]
door
H. VEENENDAAL

Bij het begin van de conferentie hebben alle deelnemers een rapport
ingeleverd over de problemen van de dunning in hun land.
Dit rapport was in principe als volgt ingedeeld:
a. houtteeltkundige gezichtspunten
b. dunning in bedrijfsplan en werkplan
c. uitvoering van de dunning
d. het meten
e. de verkoop
ƒ. financiële opbrengsten
Bij het doornemen van de rapporten vallen, naast de algemeen geldende
regels, de volgende bijzonderheden op.
België
Hier vinden op dezelfde wijze als in Nederland in het algemeen selectieve
en progressieve dunningen plaats met een periodiciteit van 3—8 jaar. Men is
vooral van mening dat de Corsicaanse den tussen 25 en 35 jaar sterke
dunningen nodig heeft ter bevordering van de kroonvorm. Men streeft hierbij
naar de formule 1/16, d.w.z. de diameter van de kroon moet 16 X de
diameter van de boom bedragen.
Bij de fijnspar en douglas houdt men de formule 1/15 aan. Men heeft
dezelfde mening als hier te lande, dat de lariks een vroegtijdige en vaak
herhaalde sterke dunning vraagt. Opvallend is dat aan verkoop van het hout
op stam de voorkeur wordt gegeven boven velling door de verkoper.
Groot-Brittannië
Het bedrijfsdoel van de bosbouw is thans te streven naar de hoogste
opbrengst van het geïnvesteerde kapitaal. Ondanks het feit dat de prijs van
het zelf geproduceerde hout wordt bepaald door de prijs van de wereldmarkt,
leidt dit toch tot zaaghout-produktie. Technologisch prefereert men een
diameter-aanwas voor de Pinus-soorten van 3 ringen per cm. Om dit te
bereiken moet men zo sterk dunnen, dat de aanwas per ha aanmerkelijk
gaat zakken zodat men in de praktijk liever met iets geringere diametergroei genoegen neemt. Men hoopt hierbij te kunnen komen tot lokale grafieken, die bij een bepaalde opperhoogte de cirkelvlakte aangeven, bij welke
men de gewenste jaarringbreedte verkrijgt.
Daar wijd wordt geplant, zelfs voor de Pinus-soorten slechts 3.000—4.500
planten per ha, is herhaald opsnoeien van de toekomstbomen noodzakelijk.
De ervaringen met de Japanse lariks zijn dezelfde als in Nederland. Men
acht het een goede pionier, de stamvorm laat vaak op de betere gronden
veel te wensen over en de afzet van de zwaardere sortimenten is eveneens
moeilijk.
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Alle aandacht verdient het feit dat in sommige houtvesterijen het hout als
langhout op een centrale houtwerf ter sortimentering wordt samengebracht.
Ook lijkt bestudering van de houtverkoop-contracten gewenst, daar deze
soms over lange termijnen lopen. De prijs kan hierbij tussentijds, hetzij door
handelen, hetzij volgens een vooraf afgesproken schaal, worden veranderd.

De deelnemers te gast bij de Nederlandsche Heidemaatschappij te Beekbergen.

Evenals in Groot-Brittannië zijn de bossen in Noord-Ierland van vrij
recente datum en wordt met de dunningswijze nog druk geëxperimenteerd.
Ook hier is de frisse praktische aanpak van de bosbouw opvallend. Daar
de eerste dunningen veel geld kosten en moeilijk afzetbaar zijn, staat men
in Noord-Ierland voor grote problemen. Men tracht er de afzet te verbeteren
door de vestiging van houtverbruikende industrieën aan te moedigen.
De plantafstand wordt eveneens zeer ruim genomen. Bij fijnspar en sitka
zoekt men reeds bij de eerste dunning, regelmatig over de opstand verspreid,
de 120 beste stammen uit en bevoordeelt deze bij de dunning en snoeit ze
geregeld op. De overige bomen worden als vulhout behandeld, waarbij wordt
gestreefd naar een soort verticale sluiting.
Bij de groveden heeft men in sommige gevallen als bedrijfsdoel gesteld
de teelt van telefoonpalen. Men bereikt dit door een lage dunningsgraad
aan te houden en de beste stammen bij de dunning te begunstigen en op te
snoeien. In bepaalde gevallen, zoals bij slechte stamvorm en ongunstige
ligging, wordt in het geheel niet gedund, doch na 30—35 jaar de hele
opstand als papier- en vezelhout geveld. Men kan dit ook in twee etappes
doen; eerst de zwaardere stammen en pas enkele jaren later de rest. In het
bedrijfsplan wordt het bedrijfsdoel opstand voor opstand omschreven. Controle op de dunningsintensiteit geschiedt soms aan proefvlakten.
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Ierland
Hier gelden dezelfde overwegingen als in Groot-Brittannië en NoordIerland, welke resulteren in de produktie van zaaghout met een omloop van
50 jaar. Wel wijkt men hiervan in bijzondere gevallen af. Zo worden speciaal
in de groveden, de Europese lariks en de douglas soms sortimentsdunningen
toegepast met het doel om telegraafpalen te verkrijgen.
Men heeft in dit land te kampen met grote exploitatie-moeilijkheden,
voornamelijk in verband met de afvoer. Daar de houtafzet steeds enigszins
onzeker is, wordt het meest hout, ondanks de ernstige werkloosheid, op
stam verkocht. Door vestigingen van industrie hoopt men ook de houtafzet
te kunnen verbeteren.
Finland
De leeftijdsklasse-verhouding is abnormaal met een overmaat aan jong bos.
Het aandeel van de dunningen in de totaal-opbrengsten is dus hoog. Men
acht in dit land een van de belangrijkste doelstellingen van de dunning de
latere natuurlijke verjonging te bevorderen. Daar de stamvorm goed is kan
men volstaan met het geleidelijk wegnemen van de achterblijvende en de
overcomplete heersende bomen. De dunningscyclus bedraagt, afhankelijk
van de breedtegraad, 5—20 jaar. Men streeft er naar om bij alle houtsoorten
een stamgrondvlak van 20—23 m /ha aan te houden. Men geeft de voorkeur
aan zomerkap, doch het is, gezien de beperkte arbeidsmarkt, veelal niet
mogelijk deze te verwezenlijken. De verkoop is vrij en de particuliere bosbezitter kan een goede voorlichting ontvangen van de verenigingen, die zijn
belangen behartigen.
Noorwegen
De dunning is vooral houtteeltkundig op die groeiplaatsen noodzakelijk
waar temperatuur en vochtigheid laag zijn. Daarnaast is de dunning nodig
om het sneeuwbreukgevaar tegen te gaan. Economisch acht men het feit,
dat door de dunning de omloop kan worden verkort, zeer belangrijk. De
ingreep wordt veelal zo sterk gevoerd dat de opstand bij de volgende dunning
na 5—20 jaar weer. gesloten is. Alleen in gebergte-bos houdt men een
ruimere stand aan.
Een groot probleem is het transport. De aanleg van wegen en kabelbanen
wordt dan ook sterk bevorderd. Het is opvallend dat het gevelde hout, noch
door de koper, noch door de verkoper wordt opgemeten, doch door een
onafhankelijke derde.
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Polen
De particuliere bosbouw staat geheel onder staatstoezicht en daarmee
dus ook de dunning. Men beschikt dan ook over veel statistisch materiaal,
zowel van het geproduceerde als van de verwachtingen. De „Auslesedurchforstung" wordt consequent doorgevoerd. Er wordt nog veel brandhout
gebruikt, doch door de opkomst van industrieën nemen de afzet-mogelijkheden toe, ook van de lichtere sortimenten.
West-Duitsland
- .
Hier wordt thans een systeem van vrije dunning aangehouden, maar in
het bedrijfsplan ten aanzien van de intensiteit streng gereglementeerd. Daar
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de bebossingen van de vele kapvlakten uit de oorlog en de na-oorlogse jaren
thans in het dunningsstadium komen, zijn er, mede tengevolge van de
schaarse arbeidsmarkt, vele problemen. Op de eerste dunningen kan men
besparen, door deze uit te voeren door stambespuiting of bestrijking met in
dieselolie opgeloste groeistoffen tijdens de vegetatie-periode. Op dit punt
heeft men dus afwijkende ervaringen met die van het Bosbouwproefstation
hier te lande.
De afzetproblemen liggen vooral bij het loofhout en vooral bij de beuk.
Tot 30 cm diameter zijn de opwerkingskosten hoger dan de inkomsten en is
rationalisering door mechanisering dringend nodig. De intensiteit van de
dunningen wordt gecontroleerd aan het stamgrondvlak. Men is van mening
dat de invloed van de sterkte van de dunning zeer is overschat en dat de
waardestijging» door de betere selectie, als het belangrijkste facet moet worden beschouwd. Het is opvallend dat dan ook nog steeds met zeer lange
omloopstijden wordt gewerkt.
Oostenrijk
Ook in dit land is de leeftijdsklasse-verdeling abnormaal en is de leeftijdsklasse van 40—60 jaar te sterk vertegenwoordigd. Door in deze leeftijd
sterk te dunnen hoopt men echter de m -opbrengsten over de verschillende
decennia beter te kunnen spreiden. Het tijdstip, waarop men met de dunningen begint en de regelmaat, waarop men terug komt, is afhankelijk van
de personeelsbezetting, de prijzen van het dunne hout en de afvoermogelijkheden. Hiertoe is een wegen- en kabelbaannet in ontwikkeling. Ook hier is
de motorzaag tot nu toe in de dunning weinig rendabel gebleken.
Het uitponden van het hout in speciale sortimenten kan alleen plaats
vinden, wanneer het hout op stapelplaatsen bij elkaar wordt gebracht. Sorteert men echter in het bos, dan moet men volstaan met de aanmaak van
standaardsortimenten, die een geringere prijs opbrengen. Wanneer men
rekent, is het saldo van de eerste dunningen veelal negatief, maar daar 40%
van de bosoppervlakte in Oostenrijk uit boerenbos bestaat, wordt veel van
dit werk door de eigenaar zelf uitgevoerd.
Zwitserland
Hun rapport besteedt, zoals was te verwachten, zeer grote aandacht aan de
dunningsmethode van Schadelin-Leibundgut. In de praktijk wordt men ter
zake intensief geschoold en er bestaan speciale cursussen in het blessen.
Ook de voorlichting aan particulieren gaat op het punt van de dunningen
zeer ver en het bospersoneel van de kantons kan zelfs in het particulier
bosbezit gaan blessen. Wel staat of valt de uitvoering van het dunningssysteem met het wegenstelsel. De houtmarkt kenmerkt zich door het ontbreken van mijnhout, doch paal- en papierhout vinden wel een goede afzet,
al is het financiële resultaat van de eerste dunningen veelal negatief.
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Italië
Een groot gedeelte van de bosbouw wordt in het gebergte bedreven waar
het bos de functie van schermbos vervult. Het beheer is gericht op de in
het schermbos voorkomende problemen.
Afwijkend is de dunning in de bossen van Pinus pinea, bij welke houtsoort
naast de houtproduktie de opbrengst van eetbare zaden van belang kan zijn.
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Hiertoe is een sterke dunning nodig. Op 40-jarige leeftijd bereikt men bij
een hoogte van 25—30 cm een dichtheid van niet meer dan 100 stammen
per ha. In de gevallen dat de houtproduktie voorop staat wordt echter de
stamdichtheid 2—3 maal zo groot gehouden.
Ook de dunning van de tamme kastanje is afwijkend. Deze wordt veelal
als hakhout of „Mittelwald" geëxploiteerd. De laatste jaren krijgt men
echter moeilijkheden met de afzet van het dunne materiaal, terwijl het financieel gewin door de dure arbeidskrachten wel zeer gering wordt. De omloop
varieert van 3—28 jaar. Bij de korte omloop wordt slechts éénmaal gedund,
de opbrengst is alleen geschikt voor mandenmakerijen. Bij de langere omlopen komt men eens in de 3—5 jaar terug met tot slot als eindopbrengst
telefoonpalen en zaaghout.
Griekenland
De klimatologische omstandigheden zijn voor de bosbouw zeer moeilijk.
Het grootste deel van de bossen ligt in het gebergte en wordt als uitkapbos
beheerd. Het onderstandige materiaal blijft staan om uitdroging van de
grond tegen te gaan. Veel aandacht wordt besteed aan de opleiding van
personeel, daar fouten in de gevoerde dunning tot een catastrofe aanleiding
kunnen geven. Het grootste deel van de dunningsopbrengst gaat weg als
brandhout. Het werkhout, zelfs het loofhout, wordt geschild. Voor het uitslepen worden veelal muildieren gebruikt.
De omloop van de kastanje is hier wat langer dan in Italië, met een
maximum van 25 jaar. Ook hier wordt deze houtsoort veel gebruikt voor
telefoonpalen. Dit roept de vraag op of de keuringseisen daar wel zo streng
zijn als in ons land het geval is.
Turkije
De klimatologische omstandigheden wisselen van montaan tot mediterraan
en steppen. De beste bossen vindt men bij de Zwarte Zee, het loofhout is
hier dominant. In het mediterrane gebied overheerst het naaldhout. Alle
bossen behoren aan de Staat en worden door deze veelal als uitkapbos
geëxploiteerd. Voor de verkoop wordt het hout op stapelplaatsen bijeen
gebracht.
Israël
De meeste bossen zijn nog zeer jong en werden kunstmatig aangelegd.
Men heeft nog weinig ervaring en er zijn nog grote moeilijkheden in het
verkrijgen van mankracht en het opbouwen van een markt. Men plant wijd,
2.500—3.000 planten per ha. Men gebruikt veel Pinus halepen sis en werkt
naar een omloop van 40—50 jaar, met als doel produktie van zaaghout met
behoud van een zo groot mogelijke staande voorraad.
De zaaghoutprijzen zijn goed, maar zelfs in dit bosarme land kosten de
eerste dunningen geld. De velling wordt aan exploitanten aanbesteed.

