BOSCHBEHANDELING VOLGENS HET SYSTEEM
UNO WOLLMO

(BLADNING)

door
B. STOFFEL.

Een merkwaardige figuur in de Zweedsche boschbouwwereld is de opperhoutvester U n o W a 11 m o. Zijn meening over boschbehandeling wordt door het meerendeel
zijner collega's tegenwoordig als juist erkend, maar nog
steeds is er een minderheid die hem als onbeteekenende
verdediger van eigen inzichten beschouwt.
W a t W a 11 m o in zijn langjarige loopbaan als houtvester heeft bereikt, is echter belangrijk genoeg om kennis
van te nemen.
W a 11 m o is 82 jaar oud en heeft in rijn jonge jaren
voor studiedoeleinden meermalen zoowel de Fransche als
Duitsche en Oostenrijksche bosschen bezocht. In 1897 gaf
hij in Stockholm een boekje uit onder den titel „Rationell
Skogsafverkning" als resultaat van zijn proefnemingen. Dit
boekje getuigt ook thans nog van zijn zienersblik in de
boschvérpleging.
Toen ik hem onlangs verzocht mij enkele foto's ter illustratie van zijn werk in ons boschbouwtijdschrift af te staan,
kreeg ik deze toegezonden.
W a 11 m o 's inzichten over boschbehandeling zijn in de
eerste plaats bedoeld voor het bosch in midden-Zweden,
zijn arbeidsveld. De bosschen van Högsjö liggen aan den
spoorlijn Stockhoim-Oslo.
De boomsoorten bestaan op dien breedtegraad in Zweden
uitsluitend uit groveden, fijnspar en berk. In Zuid Zweden
groeien ook eiken en esschen en langs de westkust van
Götaborg tot Malmö ook beuken en alle loofboomen die in
Nederland voorkomen. De oostkust van Stockholm tot
Kalmar heeft meer vastelandsklimaat en in het bosch in
hoofdzaak de 3 boomsoorten van Noord-Zweden.
Op de zandgronden in Nederland zullen ook in de toekomst naaldboomen in het bosch de eerste plaats innemen
en al is het aantal soorten daarvan veel grooter dan in
Noord-Europa, toch zullen de opmerkingen en raadgevingen
van W a 11 m o over boschbouw ook in ons land instemming kunnen vinden.
Natuurbezaaiïng is in onzen boschbouw moeilijker te bereiken dan in Zweden, omdat wij geen ouden boschgrond
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bezitten, maar voor het toepassen van W a 11 m o 's bladning-systeem is dit geen bezwaar, omdat men met planten
in plaats van zaaien het zelfde resultaat bereikt. Ook in
Zweden wordt dit toegepast.

Verjongingsgroep in het midden en oud bosch (reeds in verjonging)
links en rechts. O p den voorgrond opperhoutvester W a l l m o .

Ik had W a 11 m o verzocht zoo vriendelijk te willen zijn
een korte uiteenzetting van zijn wijze van dunning en behandeling van bosch bij de foto's te willen voegen. Hetgeen
hij schrijft laat ik hieronder, vrij vertaald, volgen :
Sedert 50 jaar ben ik bezig op groote boschoppervlakten
mijn inzicht^p in dunning en behandeling van het bosch
toe te passen.
Het woord „bladning" voor dunning zooals men die
vroeger beschouwde, is iets anders dan wat ik daaronder
versta.
In de vorige eeuw was in onzen boschbouw en ook elders
het kaalslag-systeem algemeen en trachtte men daarna, door
zaaien of inplanten, jong bosch omhoog te krijgen. Gelukte
dit, dan ontstond een gelijkjarigen opstand over groote
oppervlakten. Deze opstand wordt op 100-jarigen leeftijd
weer kaalgeslagen, waarbij zoogenaamde zaadboomen werden gespaard.
Deze zaadboomen werden maar al te dikwijls door storm
omgeworpen vóór het doel, een hernieuwde begroeiing,
bereikt was.
In sommige bosschen werd een dunning toegepast en het .
dunsel wérd gebruikt voor het branden van houtskool voor
de ijzersmelterijen. Helaas, was dit een zoogenaamde laag-
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dunning, waarbij dikwijls de in groei onderdrukte, maar
voor de toekomst mooiste stammen, werden weggeslagen.
In 1882 tot 84 onderzocht ik voor een groote ijzersmelterij een bosch waar men sedert 1850 de laagdunning had

Boschverjonging volgens het BlSdningssysteem.

toegepast. Het resultaat was dat ik als gevolg van deze
dunning geen bijgroei van den gesloten opstand kon vast'
stellen. Ik stelde toen voor, de hoogdunning toe te passen,
d.w.z. alle kromme en slechte stammen uit den gesloten
opstand weg te slaan, aangezien ik meende, dat de behandeling van het bosch tot nog toe strijdig was met de bedoeling van de natuur. De jonge plant, uit zaad ontstaan, heeft
weinig licht noodig en krijgt op de kaalgeslagen vlakte tc
veel licht.
De 100-jarige boom in het gesloten kronendak, die veel
licht noodig heeft, om zich te kunnen ontwikkelen en hout
voort te brengen, ontvangt in de verdrukking te weinig licht.
Mijn voorstellen tot verandering van de boschbehandeling
werden beantwoord met de vraag of ik gek geworden was.
In 1898 leidde ik een groote boschbouw-excursie op de
boschbezitting Högsjö en sprak de meening uit dat alle boschbouwers reeds een eeuw lang berken in het bosch als schadelijk veroordeelden en deze wenschten uit te roeien, terwijl
ik beweerde dat de groei van berken in het bosch zooveel
mogelijk moest bevorderd worden.
Vanaf 1880 tot 1892 nam ik proeven met de beffandeling
van gelijkjarige bosschen, met gesloten kronendak en kwam
tot het besluit dat ik, in tegenstelling met het tot nu toe
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heerschende geloof in de waarde van het gesloten kronendak, geheel moest afzien van deze boschbehandeling.
Ik verdeelde de opstanden in goed en in minder goed
groeiende groepen en velde in de gunstig groeiende groepen

O u d bosch van fijnspar ën groveden, dat eertijds verticaal gesloten
was, met verjongingsgrocpen van dezelfde houtsoorten en berk.

zeer weinig en dunde in de zwak groeiende groepen veel,
om de boschverjonging te ondersteunen en den grond groeikracht te verleenen. De „reservisten" in deze groep, -de
onderdrukte en dus dunne stammen met smalle kroon, mogen
niet gehakt worden, wel alle boomen met kromme en slechte
stammen.
Het vellen van stammen, alleen om aan de navraag naar
bepaalde afmetingen te voldoen, is niet toegestaan, omdat
de goede boschontwikkeling primair is en andere overwegingen secundair zijn.
De dunning in het bosch door mij als „bladning" aangeduid, heeft ten doel de bevordering van dén groei der overblijvende boomen en bescherming van den grond waar een
jonge begroeiing is ontstaan ; het is dus zaak hier en daar
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slechte stammen nog eenige jaren te laten staan voor bescherming van de jonge begroeiing.
Een oude boom mag niet niet gehakt worden als niet
minstens 2 jonge boompjes in de nabijheid de oude vervangen
kunnen.

Sterk gedund, eertijds verticaal gesloten bosch, met oude
en zeer jonge (voorgrond) verjongingsgroepen.

In het „bladningsbosch" moet rijkelijk toestrooming van
zijlicht zijn om de jonge begroeiing te ondersteunen die de
schadelijke begroeiing van zure grassen en boschbessen zal
voorkomen.
In de bosschen van Högsjö ben ik in 1897 begonnen den
kaalslag te veranderen in de bladnings-methode, dit wil dus
zeggen, dat jaarlijks of periodiek, alle boomen worden verwijderd die niet meer bijdragen tot de houtvoortbrenging,
of tot steun dienen voor den groei van anderen.
Het resultaat daarvan was dat in 1937 de jaarlijksche toename aan houtvoortbrenging 54 % hooger was dan 40 jaar
vroeger.
De houtvoorraad in de bosschen van Högsjö was in 1937
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142 m 3 per ha met een jaarlijksche aanwas van 4.83 m3 per
ha. Bij het begin van de bladnings-methode in 1897 met het
gesloten kronendak bedroeg de houtvoorraad 144 m 3 per ha
met een aanwas van 4.46 m s per ha. Zoowel de houtvoorraad
als de houtvoortbrenging zal verhoogd worden, omdat de
kap in 't vervolg minder zal bedragen dan de jaarlijksche
aangroei.
Zoowel in voorraad als in opbrengst staan thans de bosschen van Högsjö (in verhouding tot de boniteit) het hoogst
van alle Zweedsche bosschen.
In de goed groeiende boschgroepen kan het dunnen veel
langer worden uitgesteld dan in de zwak groeiende, omdat
in de eerste „kwaliteitsstammen" ontstaan. Uit rentabiliteitsoverwegingen behoeft men de breede jaarringen niet te wenschen, want boomen met breede jaarringen eischen een
ruimer standplaats en de opbrengst per ha kan er niet grooter
door worden.
Het gezaagde hout met smalle jaarringen heeft grooter
waarde in den handel dan dat met breede jaarringen.
„Bladning" beteekent individueele behandeling der boomen. Iedere boschgrond, ook de armste, is vatbaar voor
verbetering en de groepsbegroeiïng kan zoowel op den armsten als op den beteren grond wenschelijk zijn.
De wisselbouw van den akker is ook noodzakelijk voor
het bosch, loofhout moet het naaldhout in den groei ondersteunen. In het bladningsbosch is het zoeken naar de boomen
die vallen moeten, een kunst die aangeleerd moet worden.
„Bladningsbosch" is een verbeterde vorm van het Duitsche ,,Plenterbosch". De groepsgewijze begroeiing is een
opstandsvorm die het Plenterbosch niet kent.
De slechtste opstandsvorm, dien ik ken, is het gelijkjarige
Pinusbosch op schralen zandgrond, waar door de laagdunning
de kronensluiting in stand gehouden wordt en kaalslag het
einde is. Dit is de opstand die ten opzichte van houtvoortbrenging en van boschgrondverbetering, de allerslechtste is.
Ik heb in het bovenstaande de oogstwijze in de bosschen
van Högsjö besproken en opgemerkt dat de voortbrenging
daarvan thans aan de spits staat van alle bosschen in Zweden. De vraag die men nu stellen kan, zoowel over dé houtvoortbrenging als over de grondverbetering wordt beantwoord door den bodemspecialist Prof. Dr F r a n z H a r t m a n n van de hoogeschool in Weenen.
In 1939 bezocht Generalforstmeister A1 p e r s uit Duitschland voor studiedoeleinden de bosschen van Högsjö" waarbij
ook Prof. Dr H a r t m a n n tegenwoordig was, met nog
twintig andere deelnemers.
Op den tweeden excursiedag hield Prof. H a r t m a n n een
rede waarin hij als zijn overtuiging uitsprak, dat de verschillende grondmonsters die hij genomen had, den gewenschten
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bodemtoestand vertoonden en een gevolg waren van de
boschbehandeling. Mocht men opnieuw de kaalslagmethode
invoeren dan zou dit terstond een slechteren bodemtoestand
tengevolge hebben.
Deze uitspraak is door Prof. H a r t m a n n in een later
ontvangen brief bevestigd. Hij schreef op 4 Juli 1941 : De
gronden van Högsjö, met een betrekkelijk hoog fijnzandgehalte, die neigen tot dichtslaan en zuur worden, zijn om
die reden fysiologisch weinig diep.
De door mij meegenomen grondmonsters bewijzen mij, dat
het minder vruchtbaar worden van den grond van Högsjö
wel degelijk door uw wijze van boschbehandeling voorkomen
wordt.
Tenslotte wil ik nog de opmerking maken, dat deze uiteenzetting van de door mij bedoelde „bladning" zeer verkort
is weergegeven, maar dat ik toch de hoop uitspreek dat een
gedeelte hiervan ook ten nutte van den boschbouw in Nederland zal kunnen dienen.

