Bijdragen en Mededelingen van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren
LEDENVERGADERING VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING
VAN BOSEIGENAREN,
GEHOUDEN OP 18 MEI 1965 TE WAGENINGEN
Gedurende de morgen vond de huishoudelijke vergadering plaats, waarvan
aan de leden op de gebruikelijke wijze een verslag zal worden gezonden.
Tijdens de middagvergadering werd een tweetal voordrachten gehouden.
Ir J. F. Wolterson, directeur van het Bosbouwproefstation, sprak over het
onderwerp „Organisatie en taak van het Bosbouwproefstation". Hij gaf ons
een overzicht van de vele objecten van onderzoek en de ontwikkeling van het
Bosbouwproefstation. Door de uitbreiding van het instituut is de werkruimte
veel te klein geworden. Bovendien toont het thans bestaande gebouw gebreken. Op zeer korte termijn zal worden begonnen met de bouw van een nieuw
instituut.
Ir. C. P. van Goor, medewerker van het Bosbouwproefstation, sprak over
het onderwerp „Algemeen voorkomende moeilijkheden en fouten bij de bosaanleg, die gemakkelijk kunnen worden vermedenDaar
deze voordracht
van groot belang is ook voor de leden, die de vergadering niet konden meemaken, laten wij de inhoud hieronder volgen.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren,
Nadat ik de titel van mijn voordracht aan uw secretaris had opgegeven,
bedacht ik dat deze misschien toch niet zo erg gelukkig gekozen was. Het lijkt
er een beetje op alsof er een soort strafprediking zou kunnen volgen. Zoiets
van „U kent toch de tien geboden voor de bosbouw en U houdt er zich niet
aan".
Maar dat is beslist niet de bedoeling. Het komt vanzelfsprekend voor dat
er in de praktijk dingen gedaan worden die niet stroken met resultaten van
onderzoek, maar dat kan nu eenmaal niet anders. Het onderzoek is op verschillende punten ver vooruit — dat moet het ook zijn — en de toepassing
van de resultaten in de praktijk is niet altijd even goed gesynchroniseerd,
maar aan deze discrepantie bent u als praktijk-bosbouwer beslist niet schuldig.
De „bottle-neck", als ik het nu zo maar eens mag noemen, is niet het onderzoek van het proefstation en ook niet de praktijk, doch de doorstroming van
de resultaten van het onderzoek naar de praktijk. Er gebeurt veel aan voorlichting. Het Staatsbosbeheer gaat hierbij vooraan en wij aan het proefstation
proberen door eenvoudige en direct op de praktijk gerichte publikaties —
„Berichten" — ons deel bij te dragen. Er is scholing voor arbeiders en kader
door het Bosbouw Praktijk Onderwijs. Er zijn cursussen, waarin de nieuwste
onderzoekresultaten worden verwerkt. Maar dit alles is nog niet voldoende.
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Aan het proefstation wordt wel eens gezegd dat het misschien minder noodzakelijk zou zijn het onderzoek te verdiepen dan wel meer aandacht te besteden aan demonstratie, scholing enz. om de uit het onderzoek voortvloeiende
methoden bij de praktijk bekend te maken. Dit is noodzakelijk, omdat anders
het rendement van het onderzoek niet zo hoog is als het kan zijn.
En om deze redenen heb ik de titel van mijn voordracht gekozen en ook de
inhoud. Ik zou met u, in algemene zin, willen bespreken, de moeilijkheden
bij de bosaanleg die zich nog al eens voordoen en welke gemakkelijk kunnen
worden vermeden.
In de eerste plaats dan de moeilijkheden, die in de houtsoortenkeuze zijn
gelegen. De houtsoortenkeuze is van grote betekenis, omdat de eenmaal geplante bomen immers een groot aantal jaren de produktie van uw bos zullen
moeten uitmaken. De bomen moeten dan goed groeien en gezond zijn. Aan
deze twee eisen wordt voldaan door de houtsoorten keuze aan te passen aan
klimaat en bodem, beide in uitgebreide zin.
Het klimaat is in Nederland niet overal gelijk en er zijn houtsoorten gevoelig voor verschillen. Denkt u aan Pinus nigra, benoorden de rivieren. Iedere
aanplant van deze soort in dit gebied, buiten de kust, loopt gevaar. Thans is
dit gevaar de bekende Brunchorstia ziekte. Fijnspar, die veel vocht vraagt,
wordt bij voorkeur niet bezuiden de rivieren, met uitzondering van ZuidLimburg aangeplant. Dit geldt eveneens voor lariks. De produktie van douglas
ligt op vergelijkbare gronden in het zuiden gemiddeld 2 k 3 m / j / h a lager
dan in het noorden en midden van het land. Verschillende populierenklonen
reageren op klimaat. 'Serotina' verdraagt bijvoorbeeld de koude in de noordelijke helft van ons land niet. 'Marilandica' moet beschut staan. Voor microklimaat is de douglas zo gevoelig dat aanplant buiten beschutting van oud
bos — coulissen, zomen of desgewenst scherm — beslist als een fout van
belangrijke orde moet worden gezien.
Het onderzoek van de relatie bodem en groei houtsoort heeft de laatste
jaren grote vorderingen gemaakt. Geleidelijk aan dringen de resultaten van
dit onderzoek via de bodemkartering in de praktijk door, doch niet altijd
wordt overeenkomstig het vastgestelde gehandeld. Ik wil u een aantal voorbeelden noemen.
Lariks eist zeer veel vocht, maar het aanplanten van deze houtsoort op
gronden zonder bereikbaar grondwater of zonder een behoorlijk leemgehalte,
gebeurt nog veel te vaak. Vroegtijdige groeistagnatie en risico's van ernstige
insektenaantastingen zijn hiervan het gevolg.
Douglas heeft veel voedingsstoffen nodig. Voldoende voorziening hiervan
is alleen gewaarborgd op de zogenaamde bruine bosgronden en oude bouwlandgronden. Aanplant op de droge humuspodsolen — voormalige heideontginningen — leidt tot verminderde vitaliteit, ziekte, topsterfte en slechte
groei. Het is noodzakelijk de douglas alleen te planten op de rijkere gronden,
waar de risico's het minst zijn. Eigenlijk zijn alleen de hooggelegen oude
loofhoutgronden in ons land voor douglas geschikt.
Populier stelt nog hogere eisen aan voedingsstoffenhuishouding en vochtvoorziening, waarmee onvoldoende rekening wordt gehouden. Deze houtsoort
kan alleen met goed resultaat worden geplant op de rijke alluviale gronden.
Het waarderen van de bodem is moeilijk maar er staan de bosbouwpraktijk
experts ter beschikking voor het verstrekken van adviezen.
3
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Wat ik zojuist op het oog had, waren de fysische en chemische factoren
van de bodem met betrekking tot de houtsoortenkeuze. Maar er zijn ook
bodemorganismen en parasieten in bepaalde milieus waarmede bij de houtsoortenkeuze rekening moet worden gehouden. Zo komt in gronden, waarop
altijd of zeer lang loofhout heeft gegroeid of hakhout heeft gestaan, veel
honingzwam voor. Deze is gevaarlijk voor naaldhout en vooral voor Pinussoorten. De mislukkingen van hakhouthervormingen in groveden of Corsicaanse den zijn vele. Plant in hakhout bij voorkeur geen Pinus. Douglas en
Abies zijn voor honingzwam weinig gevoelig. Plant daarom deze soorten, of
desnoods Picea en lariks. Vooral de laatste jaren, nu Pinus weer populairder
is geworden, wordt tegen deze regel veel gezondigd. Van de goedkoopte van
een Pinus cultuur blijft in zulke gevallen niet veel over.
Gronden waarin de wortelzwam, Fomes annosus, gecombineerd met oude
naaldhoutstobben, voorkomt zijn eveneens slechts voor een beperkt aantal
naaldhoutsoorten geschikt. Loofhout — maar dat is meestal weinig produktief — loopt op deze gronden geen gevaar. Op zulke gronden kan men beter
geen douglas of groveden planten. Deze kunnen vooral in de jeugd sterk worden aangetast en gedood. Lariks en Corsicaanse den en ook Picea-soorten
worden ook ziek, doch sterven niet en kunnen tot een oogstbaar produkt
komen. Vergeet u echter niet dat wortelrot een ernstig probleem is, waar ook
het onderzoek nog lang niet uit is. De bosbouwer moet met deze waarschijnlijk moeilijk uit te roeien kwaal leren leven.
Als ik nu even in het kort het probleem van de houtsoortenkeuze mag
samenvatten in de zin van wat beslist niet gedaan moet worden, dan geeft
dat het volgende:
1) Plant geen Pinus nigra in ons land benoorden de rivieren, buiten het kustgebied.
2) Plant geen lariks op gronden zonder bereikbaar grondwater of zonder
leem.
3) Plant geen douglas op chemisch-arme gronden, zoals die van voormalige
heideontginningen.
4) Plant geen douglas zonder bescherming van de winterzon.
5) Plant geen Pinussoorten in te hervormen hakhout of in loofhoutgrond,
waarin vele en oude loofhoutstobben voorkomen.
Over de voorbereiding van het terrein voor het planten, behoef ik gelukkig
niet veel te zeggen. De thans algemeen in de praktijk toegepaste methode van
het zoveel mogelijk achterwege laten van de grondbewerking bij herbebossing
is geheel in overeenstemming met de onderzoekresultaten. Men kan door
volledige grondbewerking betere culturen krijgen, doch steeds treedt na een
aantal jaren een blijvende groei vermindering op. De bodemvoorbereiding
bestaat, althans bij herbebossing, uit het voorbereiden van een plantplaats
met bosploeg, „Kulla"-cultivator en dergelijke. Daarbij wordt de eventueel
noodzakelijke onkruidbestrijding chemisch uitgevoerd. Ik kan niet zeggen dat
er op dit laatste gebied geen moeilijkheden zijn, doch deze liggen meer op het
gebied van onvoldoende scholing van het uitvoerende personeel. Als er geen
geschoold personeel is voor dit werk, is inschakeling van een ervaren loonspuiter gewenst
Dit alles heeft betrekking op herbebossingen. Bij bebossingen zijn er voor
de bodembewerking andere normen, die door vele factoren worden bepaald
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en waarvoor geen algemene recepten bestaan. Het onderzoek is thans met de
methodiek voor bebossing van voormalige landbouwgronden bezig.
Een methode, die geen methode is, wil ik u nog even noemen. Weet u dat
nog steeds, hier en daar, de verderfelijke strooiselwinning wordt toegepast?
Als bodembehandeling of voorbereiding is strooiselwinning ongeschikt, zelfs
gevaarlijk en ook als financiële voorbereiding van de verjonging niet deugdelijk. Zelfs compostbemesting is niet in staat het verlies in vruchtbaarheid
te compenseren. De oude opstand gaat dood of loopt sterk terug in groei, en
de jonge cultuur heeft ernstig te lijden van gebrek aan voedingsstoffen. Hoe
eerder we de strooiselwinning uitbannen des te beter.
De belangrijkste oorzaak van de moeilijkheden bij de bosaanleg schuilt in
het plantsoen. Geen wonder. Er is een grote variatie in kwaliteit van plantsoen
op de markt en zoals overal, het goedkoopste is niet het beste. Maar ook
onder het dure is nog al eens wat rommel. De kwaliteit van plantsoen wordt
bepaald door de inwendige of erfelijke eigenschappen en de uitwendige (gezondheid, lengte, diameter, leeftijd enz.). Deze moeten zo zijn, dat én groei
én slagingspercentages bij uitplant zo goed mogelijk zijn. Inboeten is zeer kostbaar. Slechte groei op een goede grond ook.
Allereerst dan de erfelijke eigenschappen. Door het onderzoek zijn van de
meest gebruikelijke houtsoorten selecties en herkomsten aangewezen die het
beste aan de omstandigheden in ons land zijn aangepast. Deze worden onder
controle van de NAKB in de handel gebracht. Gebruik voor aanplant uitsluitend dit goedgekeurde plantsoen.
Maar elke selectie en elke herkomst bestaat uit een populatie van individuen. Grote en kleine planten. Dit verschil in grootte is ook erfelijk bepaald.
Kleine planten blijven kleine bomen, grote planten worden grote bomen. Het
is zaak om van elke partij plantsoen de grootste planten te planten. Ruw
geraamd komt voor uitplanten gemiddeld niet meer dan 40 & 50% van het
totaal aantal zaailingen in aanmerking. Als u zelf douglas kweekt is zulk een
sortering makkelijk te realiseren. Van het zaaibed verspeent u alleen de planten met de gemiddelde lengte en hoger. De rest wordt vernietigd. Koopt u
eenjarige zaailingen dan verspeent u alleen de 50% grootste planten, tenzij u
reeds met de kweker een afspraak in die zin maakt. Koop nooit tweejarige
douglaszaailingen, want u weet niet wat er het eerste jaar al met zo'n partij
is uitgehaald.
Bij aankoop van direct uit te planten plantsoen is het een kwestie van vertrouwen tussen de kweker en u. U kunt moeilijk een kweker controleren.
U zult voor goed gesorteerd plantsoen, dat u steeds moet gebruiken, meer
geld moeten betalen, maar door de mindere uitval en de snellere groei komen
de kosten er altijd uit.
Er zijn heel wat culturen in ons land, vooral van douglas en fijnspar, maar
ook van Pinus die worden aangelegd met, door negatieve sortering, erfelijk
minderwaardig materiaal, ondanks het feit van de garantie van selectie en
herkomst.
Normen zijn nog niet te geven, maar iedere kweker zal u leveren wat u
vraagt, mits zijn prestatie naar behoorlijke maatstaven wordt gehonoreerd.
Zo echter ergens, dan geldt het hier, dat goedkoop duurkoop is.
Ik meen dat het grote aantal mislukte douglasculturen, aangelegd tussen
1945 en 1955, is te wijten aan het gebruik van niet voldoende gesorteerd
plantsoen. Men heeft alles geplant. Niet die bosbouwer is kundig, die 40.000
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planten uit een kilo douglaszaad kweekt, maar hij, die van een kilo 4 ha goed
bos weet aan te leggen!
Ik heb even de nadruk op douglas gelegd, doch dit geldt voor alle plantsoen, Ook de gewone groveden.
Een volgende algemeen voorkomende moeilijkheid bij de bosaanleg is de
aantasting door insekten, vooral Hylobius abietis en Hylaster ater. Ik behoef
u de schade die door deze insekten kunnen worden aangericht niet te schetsen.
Een cultuur kan volledig verloren gaan.
Er zijn echter eenvoudige preventieve maatregelen. Zoals bij voorjaarsbeplanting het dompelen van het plantsoen — volledig — in een 0,5% DDT
oplossing. Dit beschermt tegen Hylaster-aantasting en een vroege Hylobius
vraat. Bij winterbeplanting of najaarsbeplanting op naaldhoutkapvlakten met
stobben is een bespuiting met 0,5% DDT oplossing in april of op het moment
van de vraatvlucht van de insekten een methode om een jonge cultuur te
beschermen. Dit is alleen nodig in het eerste jaar. Deze maatregelen kosten
niet veel en zijn effectief.
Een oorzaak van veel moeilijkheden bij de aanleg van douglasbos is de
achteruitgang in conditie van het plantsoen gedurende de tijd dat het opgerooid is tot aan het ogenblik van planten. Een oud gezegde is: „voor douglas
geldt uit de grond in de grond". Dit is in die gevallen waar zelf gekweekt
wordt nog wel te realiseren, maar niet als men afhankelijk is van een handelskweker. Het plantsoen wordt door deze kweker gerooid en opgeslagen, totdat
er transport komt. Het transport kost meer of minder tijd al naar gelang de
ligging van kwekerij en bos en meestal kan pas de dag na het transport met
planten worden begonnen. Gedurende al die tijd heeft de gevoelige douglasplant zeer te lijden en uitvalpercentages van 30 en meer bij de aanplant zijn
dan normaal.
In die gevallen, waarin tussen rooien en planten meer dan 1 dag is gelegen,
moet het plantsoen worden beschermd. Dit kan door het te verpakken in polyethyleen. Op verzoek leveren de kwekers dat. Het kost wat meer, maar het
plantsoen kunt u dan ook langer bewaren, tot zelfs 6 weken toe, mits niet
later dan half april wordt geplant.
Alleen op deze wijze kan met handelsplantsoen — meestal bij goede sortering het beste — douglasbos in een eenmalige beplanting worden aangelegd.
Dus of eigen kweek, óf verpakt plantsoen bij douglasbebossing.
Is het bos eenmaal geplant dan komt de nazorg. Dit is het onderdeel van
de arbeidsfilm dat het meeste geld opslokt. De hoge kosten vinden hun oorsprong voor een deel in verschillende van de aspecten die hierboven zijn
behandeld. Inboeten, in verband met uitval door fouten en moeilijkheden bij
de aanplant ontstaan, is een kostbare aangelegenheid. Worden deze fouten
voorkomen dan zullen prompt de kosten van de nazorg door het mindere
inboeten dalen. Er blijven echter twee onderdelen van de nazorg over die ik
toch wel wil behandelen, omdat zij niet die aandacht krijgen die noodzakelijk
is en bij toepassing de cultuur zeer ten goede komen. En wel de onkruidbestrijding en de bemesting.
Culturen die vervuilen met gras in het eerste jaar van aanplant kunnen
daarvan ernstig te lijden hebben. Zo ernstig dat bestrijding noodzakelijk is.
Dit geldt in het bijzonder voor douglas, lariks en populier. We weten dit
allemaal, doch over de uitvoering van de bestrijding heerst geen uniforme
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opvatting en er wordt nog veel gefraisd, gecultivatord enz. Bij een onkruidbestrijding door middel van grondbehandeling wordt echter:
1. meestal het gras in groei versterkt
2. wortelschade aan de beplanting aangericht
met als gevolg dat de cultuur niet beter gaat groeien, soms zelfs slechter dan
wanneer men niets zou doen.
Een bestrijding zonder de grond los te maken is echter wel effectief. Maaien
en chemisch. Maaien handhaaft — zij het op lager niveau — de wortelconcurrentie. Chemische bestrijding — mits goed gedaan — is slechts voor twee
jaren nodig, daarna heeft de cultuur voldoende wortelontwikkeling en kan
doorgroeien; gras of geen gras. Dit geldt uiteraard alleen voor genoemde
soorten — douglas, lariks en populier — en niet voor dennen en sparren, die
voor wortelconcurrentie veel minder gevoelig zijn.
Dus onkruidbestrijding in de eerste twee jaren bij de daarvoor in aanmerking komende soorten zonder in de grond te komen verdient de voorkeur.
Evenmin als bij de bodemvoorbereiding dient ook bij de nazorg de grond niet
te worden bewerkt.
Tenslotte dan de bemesting. Ik hoop dat u het laatste uitgekomen bemestingsvoorschrift voor naaldhoutculturen bezit. Sommige culturen moeten
bemest worden willen deze niet mislukken. Dit geldt vooral voor populier,
douglas en Picea-soorten. Men moet niet karig zijn met de kunstmestzak als
bemesting nodig is. Men moet ook weer niet te veel geven, omdat dan het
gevaar van geïnduceerde sporenelementen gebreksverschijnselen kunnen optreden. Het is een moeilijke materie en te uitgebreid om er thans diep op in
te gaan. De voorschriften zijn echter goed uitgewerkt en deskundigen zullen
u desgewenst advies willen geven.
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, ik ben hiermede aan het eind van
mijn voordracht gekomen. Ik heb niet alle aspecten van de bosaanleg met u
willen bespreken, doch alleen die ervan voor het voetlicht willen halen, waarmee moeilijkheden worden ondervonden.
Ik hoop dat ik u heb kunnen duidelijk maken, dat deze moeilijkheden op
eenvoudige wijze zijn te voorkomen.

B OSEIGENAREN!
Lees vooral op bladzijden 236—244 over het Particuliere Bosbezit in Engeland! (hoofdstukken 7 en 8).
En vergeet niet de belangrijke Berichten van het Bosbouwproefstation over
vellen, snoeien en arbeidsnormen bij het vellen.

