BEZAAIING ONDER

SCHERM

door

B. STOFFEL.
In No. 11 van dit tijdschrift (13de jaargang), deelt
Ir. J u r r i a a n s e ons mede, dat hij den tijd gekomen acht
voor een discussie over bovenstaand onderwerp.
Ik wil trachten hierover iets te schrijven en uit te leggen.
In boschgrond waarin boomzaden gemakkelijk kiemen en
doorgroeien, zorgt de bodemfauna voor de omzetting van
alle soorten boschafval tot nieuw plantenvoedsel. In onze
mijnhoutbosschen ontbrak de bodemfauna voor dat doel en
de afval hoopte zich op tot boschturf. Dit laatste tracht men
nu door onderplanting met loofhoutstruiken te verbeteren
en toename van de bodemfauna te bevorderen.
Dat men bij het dunnen der grove dennenbosschen een
percentage rechte stammen laat staan is ten deele een beschermingskwestie, maar kan ook meer beteekenis hebben.
Wanneer wij in ons land de boschoppervlakte gaan vergrooten dan is het vanzelfsprekend dat ook de voorraad
zwaar timmerhout moet vergroot worden. Welnu, het sparei; van rechte stammen met smalle kroon in onze grove
dennenbosschen is voor dat doel het begin. Boomen die
neiging toonen een breede kroon te vormen, mogen niet
blijven doorgroeien. De prima stammen worden dus niet
gehakt voor dat ook de nieuwe generatie voor het hakken
in aanmerking komt en men ook daaruit weder een aantal
prima stammen voor doorgroeien tot zwaar timmerhout kan
laten staan.
Deze wijze van boschbouw met uitsluitend naaldhout, kan
evenzeer toegepast worden bij exoten, als bij Europeesche
naaldboomen en in deze bosschen zonder loofhoutstammen,
wordt de gewenschte boschgrond dan verkregen door het
inbrengen van loofhout struiken, zoodra de dunning in het
bosch deze begroeiing toelaat.
Het is algemeen bekend dat op golvend terrein de laagten
meer gevaar loopen bij nachtvorst, dan de hoogten. Bij
nieuwe bebossching kan men daarmee rekening houden door
in de laagten houtsoorten te brengen die laat uitloopen en
een schermbeplanting aan te brengen vóór dat de toekomstige opstand aan de beurt komt.
Onze droogste gronden zullen altijd wel door beplanting
en niet door zaaien moeten worden beboscht. De moeilijkheden die men ook in Zweden met bezaaiing van kaalslag-
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terrein heeft, was 'oorzaak dat ruim een halve eeuw geleden
in Midden- en Zuid-Zweden, de Duitsche wijze van herbebossching bij kaalslag werd ingevoerd, n.1. grondbewerking
en de planten uit de kweekbedden uitpoten op 1.20 m onderlingen afstand. Deze beweging heeft niet aan de verwachtingen beantwoord en meer kwaad dan goed gedaan.
In hoofdzaak is men daar tot bezaaiing teruggekeerd en
het planten wordt slechts toegepast waar grasgroei of te
droge grond, het zaaien moeilijk maakt. Men is daar overtuigd dat kaalslag een noodmaatregel moet zijn en dat een
jonge boomgeneratie moet zijn ontstaan, vóórdat de oude
opstand geheel wordt weggeslagen.
In Zweden, waar bijna overal een werkzame boschgrond
ligt, ziet men eenige jaren na een sterke dunning, de natuurbezaaiing, zelfs op half vergane boomstammen en rottend
hout, dat op den grond is blijven liggen. Daar is de goede
atmosfeer voor boomgroei, die op de kaalslagterreinen ontbreekt, maar door een goed geleide dunning, voor de herbegroeiing kan behouden blijven.
In onze mijnhoutbosschen is van dit alles niets te bespeuren, maar wie eenige ervaring heeft met onderplanting of
zaaiing van sterk gedund bosch, bespeurt de levenskracht
van de ware boschatmosfeer, die niet tot het Noord-Europeesche bosch beperkt is.
De bosschen op de Midden-Europeesche berghellingen,
voor zoover deze niet mishandeld zijn, bezitten die zelfde
atmosfeer, die zelfde levenskracht die ons zoo weldadig
aandoet en dit zelfde kunnen wij in eigen land bereiken.
De mindere vruchtbaarheid van onzen zandgrond heeft
daarop geen invloed, de groei is alleen wat langzamer.
Houtvesterskennis is noodig om dit ideaal te bereiken, geen
koopmanswijsheid.
In Zweden heeft men door de ruime beplanting op 1.20 m
afstand na grondbewerking, een snellen jeugdgroei verkregen, die echter spoedig wordt gevolgd door aantasting door
parasieten, van de geil gegroeide topscheuten, evenals wij
dit zoo goed kennen en waardoor, evenals bij ons, het kromgroeien en een sterke takontwikkeling wordt bevorderd.
Niet kappen, zegt J u r r i a a n s e , is een ideaal om de
biologische bodemtoestand blijvend goed te houden,, maar
wij moeten kappen, dit ben ik met hem eens, doch dit is
geen reden om onder alle omstandigheden tot kaalslag over
te gaan.
In ons land wordt de snelle ontwikkeling van de jonge
begroeiing dikwijls geroemd, maar de Zweden, met hun
oude ervaring, zeggen : ,,alleen onderscherm, in een langzame ontwikkeling, ontstaat een jonge begroeiing die bij
ruimer lichttoetreding tot prima stamhout zal opgroeien".
Aan langzaam groeiende jonge planten gaan de parasieten
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voorbij. Alleen in de weeke snelgroeiende topscheuten worden eieren gelegd.
In Nederland, waar ook op de zandgronden een sterk
wisselende bodemformatie voorkomt, moet de boschbeheerder zich veel kennis van plaatselijke grondtoestanden eigen
maken, om een oordeel te kunnen uitspreken over boschaanleg en boschverjonging.
Dat Ir. J u r r i a a n s e het langzame groeien in de
jeugdperiode niet ongewenscht acht. blijkt uit zijn opmerking : „Lariks zal vaster staan en dus minder last van
sabelvoeten krijgen indien hij niet te snel uit de kluiten
jaagt." Dit is het, wat de Zweden als een noodzakelijke
voorwaarde voor een goede stamontwikkeling beschouwen
en dit is niet vereenigbaar met de meening dat het plantsoen
onder den vrijen hemel zich meer harmonisch zal ontwikkelen tot opgaand hout, dan in den aanvang onder scherm.
De onvermijdelijke schok die de biologische bodemtoestand ondergaat als kaalslag plaats vindt op kleine schaal,
wordt spoediger overwonnen dan op groote oppervlakten,
maar in de meeste gevallen is het toebrengen van deze
schok onnoodig.
Gaarne wil ik echter toegeven dat hier en daar grove
dennenbosschen groeien, die men moet kaalslaan om een
beteren boschtoestand te scheppen, want daar is onderplanting een vruchtelooze poging tot verbetering.

