Houtteelt

Bosbouw en rekreatie*

G. M. Prick

De verbetering van de Nederlandse grovedennenbossen in recreatief opzicht, met speciale aandacht
voor Noord-Midden-Limburg en Oost-Brabant.

I

Inleiding

Nederland bezit een overdaad aan grovedennenbossen, 60% van het opgaande bos is beplant met
deze houtsoort. Terwijl het naaldhoutprodukt/ebos
voor 61% uit grovedennen (Pinus sylvestris L.) bestaat. In de leeftijdsklassen vanaf 40 jaren zijn de
andere naaldhoutsoorten nog slechts op kleine oppervlakten aanwezig en in de leeftijdsklassen van 70 jaar
en ouder ontbreken deze vrijwel geheel 1 )**. Nu behoren de dennenbossen in hun meest zuivere vorm,
en beneden 40 jaren, niet tot de meest recreatieve
van het Nederlandse bosareaal. Het ligt dan ook geheel in de lijn van een rationeel op de recreatie gericht beleid het grovedennenareaal in Nederland geleidelijk aan om te zetten in terreinen die bezet zijn
met houtsoorten en combinaties, die meer aangepast
zijn aan de recreatie. In casu opstanden die ieder
afzonderlijk uit esthetisch oogpunt, en als geheel
landschappelijk genomen, een grotere waarde vertegenwoordigen. Hierbij zou de groveden dan zeker
niet moeten ontbreken, maar in een ander percentage
voorkomen, én eventueel in een andere bedrijfsvorm.
Vele wegen zouden tot dit doel kunnen leiden. De
meest eenvoudige zou zijn geleidelijke kaalkap van
de oudere en oudste grovedennenbossen; gevolgd
door aanplant van, aan plaatselijke omstandigheden,
zowel wat betreft de groeiplaatseisen als de recreatieve behoeften, aangepaste boomsoorten. Hier doet
zich echter een grote moeilijkheid voor. Het zijn juist
de oudste leeftijdsklassen bij de groveden, die in het
nauwe verband van alleen deze houtsoort, de hoogste
decoratieve en recreatieve waarde vertegenwoor* Aan dit artikel werkten mee: J. Rondeux, Ingenieur des
eaux et des forêts, assistent van prof. Boudru (Gembioux,
België) en J. Rondeux Sr., Brigadier des eaux et des forêts
du "Grand Bols" te Vielsalm (België prov. Lux.).
Ir. J. L. W. Blokhuis, met 2ijn ruim 35-Jarige praktijk als
houtvester bij het Staatsbosbeheer, was 20 goed het
manuscript op zijn praktische méritus te beoordelen.
** Voetnoten zie p. 273.
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digen2). Men zou dus juist die groep wegkappen,
die daarvoor het minst in aanmerking komt. Deze
methode kan dan ook moeilijk als de aangegeven
weg voor fundamentele veranderingen, die de recreatie dienen, worden aangegeven. Het alternatief voor
het laatst gestelde, wordt dan het behoud van decoratieve en/of waardevolle oudere grovedennenopstanden met daarin aangebrachte verjonging door
groepsgewijze uitkap. Het bezwaar dat men hiertegen
zal aanvoeren, nl. de intensieve zorg en daardoor
grotere kosten aan deze opstanden besteed, worden
dan gerechtvaardigd door de hogere recreatieve
waarde die deze kunnen verkrijgen. Een maatschappelijk tegenwoordig ook (zij het met moeite, zie hiervoor bijgevoegde literatuurnummers 5, 6 en 7) in geld
uit te drukken grootheid.
De argumentatie voor de voorgestelde behandeling
zal worden vergezeld van een visuele voorlichting,
omdat de esthetische en recreatieve waarden vaak
het best kunnen worden beoordeeld indien men de
toestand "ter plaatse", zij het hier door de afbeeldingen ervan, kan waarnemen.
II

Indeling in typen

Om deze dennenbossen in te kunnen delen werden
vier bostypen onderscheiden die hieronder zijn beschreven en afgebeeld. Bij het gebruik van het woord
bostype dient de lezer zich los te maken van het
wetenschappelijke begrip dat dit woord in de bostypologie heeft. De figuur op de omslag en figuur 1
geven het bostype I weer. Hieronder worden verstaan opstanden van oude grovedennenmasten, verkregen door stelselmatige selectieve hoogdunning,
die een hoge esthetische waarde vertegenwoordigen
en een uitnodigende functie ten anzien van het
binnentreden in het bos om er te verpozen, vervullen.
De figuren 2 en 3 geven een indruk van bostype 2.
Het type 2 is van een lagere leeftijd terwijl er nog
geen sprake is geweest van een selectieve hoogdunning. De esthetische waarde is beduidend geringer, de uitnodigende functie blijft bestaan, gezien de
praktijk. De hierna volgende foto (figuur 4) geeft een
beeld van bostype 3: oudere grovedennenbossen, die
reeds voorzien zijn van een door natuurlijke verjonging ontstane tweede etage. Deze maken een
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fraaie indruk, maar werken weinig uitnodigend - om
ze te betreden - voor de bezoekers.
Tenslotte komen we dan aan bostype 4 (figuur 5).
Dat we in Limburg en Oost-Brabant een dergelijke
foto konden maken, Is bosbouwkundig min of meer
een unicum. Dit bijzonder fraaie type bestaat uit
bovenstaanders, oude grovedennenmasten met een
onder-etage van douglas. Het Staatsbosbeheer velt
dergelijke bomen, dit, om de bij latere velling van de
bovenstaande dennen, optredende beschadigingen
aan de douglas of andere houtsoorten van de tweede
etage te voorkomen. Deze opname is gemaakt in een
natuurreservaat (het Leudal) waar deze ca. 70 jaar
oude bovenstaande dennen werden gespaard omwille
van de vogels en eekhoorns, die dit type bomen voor
hun nesten en levenswijze broodnodig hebben.
III

Omvorming van eenvormige grovedennenbossen

De opzet die ten grondslag ligt aan de voorgestelde
omvorming van eenvormige grovedennenbossen in
andere typen, is de volgende. Tracht de openheid: de
esthetische en recreatieve waarde van hoge geselecteerde oudere grovedennenstammen (beelden van
bostype 1 en 2) te combineren met de geslotenheid
die in de typen 3 en 4 tot uitdrukking komt. De omslagfiguur en figuur 1 geven al enigszins de bedoeling weer, hier treft men openheid aan op de voorgrond, gecombineerd met een geslotenheid, veroorzaakt door een jongere aanplant op de achtergrond.
Deze toestand kan men stelselmatig bereiken door in
dennenbossen, vanaf een bepaalde leeftijd, bijv. 40
jaar, geselecteerde hoogdunning toe te passen. Deze
dunning moet dan gevolgd worden door groepsgewijze uitkap, waarna aanplant van aldaar gewenste
boomsoort. Op deze wijze levert men een uitgezochte
achtergrond voor de in het open gedeelte verblijvende
recreant. De gesloten gedeelten leveren een bioecologische bijdrage aan het geheel van de opstand.
Hier kan men bovendien een rijker biologisch leven
aantreffen, dat voor een bepaalde groep recreanten
zijn aantrekkingskracht heeft en de bodem beter doet
functioneren. Het is de bedoeling deze verjongingsgroepen aan te leggen nadat daarvoor, door uitkap,
het nodige licht en de ruimte is verkregen.
Om de gedachte te bepalen stelt de auteur zich
voor ovale ruimten van 10 x 15 m twee aan twee uit
te kappen, zodanig dat de omgrenzing van de gespaarde openingen telkens een lang-gerekte acht
vormt (zie plan 1). Bij een tweede uitkap kan men telkens twee groepen laten samensmelten tot een grote
ovale horst Deze heeft zoals het plan weergeeft geen
zuiver ovale vorm, maar meer de vorm van een nier
of boon. Dit omdat in verband met de heersende
zuid-west winden aan een uitbreiding van de kapruimte tegen de wind in de voorkeur wordt gegeven.
Deze kapvlakte zou dan zodanig in het bos verspreid
dienen te worden aangelegd dat per ha vier grotere
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groepen overblijven, die tezamen een oppervlakte
van 25-30% van het geheel moeten uitmaken.
Het is de bedoeling daarna een lange periode van
behoud van deze toestand te doen intreden. Er wordt
van uitgegaan, dat als deze werkzaamheden een
periode van 20 jaar beslaan, men dan na afloop van
de "rustperiode", 30-40 jaar verder is. Daarna zal het
verder te voeren beleid afgestemd moeten worden
op de dan vigerende eisen van milieuhygiëne, recreatie en bosbouw in hun onderlinge relatie.
Bijgevoegd plan 1 en de schetsen 1 en 2 geven een
horizontaal en een verticaal beeld van een mogelijke
indeling.
Tenslotte nog de opmerking dat, met de voorgestelde behandelingswijze, de moeilijkheden van velling van de bovenstaanders, met de ermee samengaande en gevreesde beschadigingen aan de onderetage, kunnen worden opgevangen door deze bij het
vellen, vanuit de groep in de richting van het open
gedeelte, te laten vallen.
De moeilijkheden van houtteeltkundige aard, die

Fig. 1 Tachtigjarige grovedennenbovenstaanders In Bokrijk
(België).
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Fig. 2 Oudere grovedennen op de grens van Limburg en
Brabant tussen Weert en Maarheeze.

aan de voorgestelde bedrijfstechniek eigen zijn, dient
men niet gering te achten. Beschikt men echter over
een grote kennis van en liefde voor de houtteelt, die
geschraagd wordt door de steunvakken plantensociologie, bodemkunde (grondverbetering) en
agrogeologie, dan kan men tegen die achtergrond
met succes werken. Het lijkt me waarschijnlijk dat er
in Nederland wel voldoende houtteeltkundig gespecialiseerde en geïnteresseerde bosbouwers aanwezig
zijn om deze boeiende omvormingen te leiden. Voor
deze werkwijze komen nu op de eerste plaats de
bostypen 1 en 2 in aanmerking.
In die gevallen waar de toestand van groeiplaats en
opstand van zo geringe kwaliteit zijn, dat deze omvormingen nauwelijks mogelijk zijn, rest nog, maar nu
als uitzondering, het systeem van de kaalkap. Deze
zou dan gevolgd kunnen worden door aanplant van
Oostenrijkse of Corsicaanse den afhankelijk van het
voorkomen van Brunchorstia.
Zou zelfs dit niet mogelijk zijn (bijv. IVe en Ve Boniteit groveden) (indeling Dengier), dan kunnen er
redenen van velerlei aard zijn om van herbebossing,
eventueel zelfs van kaalkap af te zien. Recente publikaties in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift wijzen
erop, dat er verscheidene bossen aangelegd werden,
waar dit wellicht beter achterwege had kunnen blijven. Het voert te ver op deze laatste twee punten
dieper in te gaan. Zoals reeds eerder werd opgemerkt is het niet de bedoeling van de auteur om een
voor "alle tijden en plaatsen" geldende methode van
bosomvorming voor te stellen of aan te prijzen. Integendeel, zijn verlangen gaat uit naar een veelzijdige
bosbouw.
Om deze redenen worden nu de bostypen 3 en 4,
wat betreft hun mogelijkheden van omvorming, afzonderlijk besproken. Begonnen wordt met bosfype 3.
Dit bostype is rijker dan type 1 en 2, in die zin dat
het een uitgebreidere biologische "vormenrijkdom"
vertegenwoordigt en daardoor ook recreatief fraai is
(meer planten- en diersoorten). In de volgorde van
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het "Vorwald" naar het "Schlusswald", zoals Weck
(10) die aangeeft, bezit het dan ook een hogere rangorde. Men zou dit type kunnen plaatsen onder het
"overgangsbos" in de volgende typeringsreeks:
1 "Initiale bebossing" (Vorwald)
Het resultaat van bebossing of herbebossing na
kaalslag of bosvernietiging. Verregaande homogeniteit. Eenvoudige bestandsstructuur.
2 "Het overgangsbos" (Zwischenwald)
Ontstaat uit de toenemende spontane bijmenging van
autochtone boomsoorten. Deze kunnen ook reeds
vóór de herbebossing aanwezig zijn ingevolge kolonisatie van de kaalkapvlakte.^
3 "De optimale fase" (Haupwald)
Ontstaat uit de plenterachtige behandeling van het
voorgaande stadium, waarin naar toenemende ongelijkvormigheid wordt gestreefd. De dominerende elementen worden geleidelijk afgelost door de tussenstand, onder scherm opgegroeid. Verdere natuurlijke
verjonging in kleine groepen bij voldoende bestandsoplichting.
4 "De eindfase" (Schlusswald)
Uit de toenemende ingroei van tussen- en onderstand
in de dominerende etage volgt een stagnatie van de
verjonging en tendeert het opstand naar gelijkvormigheid. Door doorbreking van het vrij dichte scherm
wordt de verjonging opnieuw gestimuleerd en ontstaat de optimale fase, die opnieuw door toenemende
ongelijkvormigheid gekenmerkt wordt.
In het meest ideale geval kan een bestendige overgang van eindfase naar optimale fase en omgekeerd
verkregen worden (Van Miegroet-Went).
Het doel dat de auteur voor ogen staat en dat door
groepsgewijze uitkap bereikt kan worden, nl. een
meer soortenrijk bos en variatie in leeftijden en daardoor een grotere biologische zowel als recreatieve
waarde, werd bij het bostype 3 reeds voor een deel
bereikt. Of de door de auteur voorgestelde vorm van
uitkap bij dit type bos nog noodzakelijk is, hangt af
van de plaats waar het ligt en de omstandigheden en
eisen die daarmee samenhangen. Men zou hier de
volgende gevallen kunnen onderscheiden:
a Het nog niet omgevormde type bos 3 kan door
zijn weinig uitnodigende functie langs een autoweg
juist op zijn plaats zijn, omdat het ongewenst stoppen kan voorkomen. Dit kan een reden zijn om het
als zodanig te sparen, te meer omdat hier al aan een
deel van de esthetische en bosbiologische eisen voldaan wordt: Oudere verspreide dennen, daarnaast
gevarieerde verjonging.
b Men kan de natuurlijke vegetatie van de tweede
etage beschouwen als de pioniersfase van een
natuurlijk loofhoutbos. Is het loofhoutbos einddoel
en zijn de omstandigheden ter plaatse zodanig dat
het zich mooi zal ontwikkelen, dan is deze geleidelijke omvorming hier zeker op zijn plaats,
c Men ziet de bovenste etage als pioniershoutsoort
voor een natuurlijk loofhoutbos, maar wil de boven-
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staande grovedennen behouden, omdat ze zeer decoratief werken en later eventueel ook gewenste
sortimenten inlands zaaghout kunnen leveren. Dit zijn
dan redenen om dit type te behouden. Ze zijn echter
van andere aard als de onder a genoemde, maar
leiden tot hetzelfde doel.
d Komen noch a, b of c in aanmerking (bijv. doordat
de eigenaar beslist een snelgroeiend produktiebos
wenst of zonder meer een ander type bos, dan zijn
er weer meerdere mogelijkheden, die we als volgt
kunnen rubriceren:
d1 zonder groepsgewijze uitkap
d2 met toepassing van groepsgewijze uitkap
dl Men kapt de bovenstaande grovedennen en plant
op de opengekomen plaatsen bijv. douglas. Deze
groeit dan op met de noodzakelijke zijbeschutting,
waarbij men dan zorg kan dragen voor de nodige
vrijstellingen, indien de onderetage te veel concurrentie bedrijft. Op deze wijze kan een gemengd loofhout-douglasbos tot stand komen. Stelt de eigenaar,
om economische redenen, prijs op een zuiver
douglasbos, dan kan men later ook geleidelijk het
loofhout wegkappen om zo tot een integrale douglasopstand te geraken.
d2 Er vindt groepsgewijze uitkap plaats, waarbij de
ontstane horsten beplant worden met groepen van
één boomsoort over de hele oppervlakte. Ook kan
men verschillende naaldhoutsoorten gebruiken, die
groepsgewijze zuiver worden aangeplant De voortzetting hiervan, met telkens nieuwe groepen, leidt op
den duur tot een bos van één of meerdere naaldhoutsoorten. Gaat men tot de hier voorgestelde wijze van
uitkap over dan brengt men nieuwe groepen aan en
laat dan de overblijvende ruimte onveranderd. Op deze
wijze ontstaat een groepsgewijze gemengd bos van
loof- en naaldhout, waarbij in het loofhout verspreid
decoratieve bomen staan, nl. de bovenstaande oude
dennen.
Bostype 4: Van dit bostype zien we, een voor Noorden Midden-Limburg, zeer mooi beeld:
bovenstaande oudere grovedennen met een ondergroei van douglas. In het algemeen worden de grovedennen na een zekere tijd gekapt en blijft er een
zuiver douglasbos over. De reden van de kap is dan
het vermijden van de beschadigingen aan de onderstaande douglas die zou optreden als deze uitkap te
lang wordt uitgesteld. Deze moeilijkheid wordt voorkomen door een compromis tussen deze vorm en de
voorgestelde groepen-uitkap (femelkap). Men kan dan
de goede gedachte dat het dennenbos een ideale
pioniershoutsoort is voor de douglas door de laterale
beschutting die het biedt, waarvan in deze typen
gebruik is gemaakt, combineren met de mogelijkheid
de grovedennen later zonder grote beschadigingen
te vellen. Het beeld van het bostype 4 kan, uitgaande
van een zuiver grovedennenbos, worden verkregen
door groepsgewijze schermstelling van de grovedennen met daarop volgende aanplant van douglas
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in die groepen.
Er moet dan voor gezorgd worden, dat de ruimte die
tussen de groepen overblijft, tenminste 60% van het
geheel uitmaakt en goed verdeeld ligt, en wel zó dat
men de overstaande grovedennen uit de groepen kan
laten vallen in de open ruimten. Hier heeft men dan
het ideaal van open ruimte en een zeer fraai gesloten
bostype in één opstand verenigd.
Terugkerende tot de voorgestelde groepsgewijze
uitkap, ter afsluiting, nog het volgende over de te
gebruiken boomsoorten bij de verjonging: naast
douglasgroepen en groepen Tsuga heterophylla zou
het gebruik van Abies grandis (5a) en Abies nobilis
( = procera) voor vele opstanden een verfraaiing betekenen. Daar, waar men loofhoutgroepen wil planten,
dient niet aan individuele maar aan groepsgewijze
menging de voorkeur te worden gegeven6)- Zie
hiervoor hetgeen hierover o.a. in het Nederlands
Bosbouw Tijdschrift is geschreven. De grootte en de
vorm van de groepen zou men kunnen laten variëren
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden i.c.
klimatologische en bodemkundige toestand, de eisen
van de bestaande opstand en de te planten groepen.
Tot slot volgt nog een foto uit het Grand Bois te
Vielsalm (België) (fig. 7). De resultaten van het beleid, in het Grand Bois gevoerd, leverden immers de
inspiratie tot het voorstellen van de bosomvormïngen"). Dit impliceert niet, hetgeen ook uit het voorgaande blijkt, dat deze omvormingen identiek zouden
zijn met hetgeen in Vielsalm plaats vond. Het doel
van het bosbeleid in Vielsalm was de verandering van
een homogeen, gelijkjarig, fijn sparren bos in een
plenterbos door groepsgewijze uitkap, gepaard
gaande met natuurlijke verjonging en aanplant van
verschillende boomsoorten. Het resultaat daarvan, te
weten het plenterbos lijkt mij in Nederland echter
geen haalbare zaak, noch in mentaal noch in materieel
opzicht12). Het is misschien mogelijk dat tientallen
jaren na deze datum, in een gevarieerd bosareaal,

Fig. 3 Oudere grovedennen tussen Weert en Maarheeze,
met recreanten.
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Fig. 4 Oudere grovedennen met als tweede etage ter
plaatse thuishorend loofhout

Fig. 5 Ca. zeventigjarige grovedennenoverstaanders met
tussenstaande dougtas.

waarin vele boomsoorten en leeftijden naast elkaar
voorkomen, de materiële voorwaarden vervuld zullen
zijn, om, althans plaatselijk het blijvende bos te kunnen effectueren en realiseren.

enkele andere streek in Nederland kent m.i. deze
grote eenvormigheid. In Drente heeft houtvester
Blokhuis vele van zijn dennenbossen destijds, omdat
deze door "schot" geteisterd werden, omgezet in
anderssoortige bossen"). Ook bij de verdere heidebebossing ging hij daarna van gemengde bossen uit.
Noord-Oost-Overijssel heeft ook veel dennenbossen;
maar deze werden niet alle zo vroeg gekapt en bieden
nu door hun hogere leeftijd en ondergroei een meer
afwisselend beeld. Gelderland bezaten bezit vele
landgoederen en rijke particuliere bezittingen. (Dr.
Sissingh spreekt over de mooie beelden, die de afwisselingen vormden langs de Petersom-Ramringweg
en afkomstig zijn van particuliere eigenaren, die een
minder eenzijdig gericht beleid voerden.) Zodoende
heeft ook Gelderland een grotere vormenrijkdom.
West- en Midden-Brabant kenden de uitstraling van
de houtvesterij Breda en haar eeuwenlange invloed.
Van Schermbeek speelde daarbij een grote rol.
Alleen het genoemde gebied bleef eenvormig met
zijn verspreid dennenbezit. Een uitzondering vormen
de Staatsbossen afkomstig van en gelegen in de omgeving van de ex-houtvesterij Helmond. Terwijl de
bekendste gebieden van het Staatsbosbeheer in
Midden-Limburg: zoals "Leudal" en "Meinweg"
natuurreservaten zijn die buiten het gewone bosbouwbeleid vallen. Om bovenstaande feiten en
redenen acht ik het voorgestelde beleid vooral geldend voor deze streek. De bedoelde methodieken en
aanwijzingen hebben in dit gebied juist nu hun volle
betekenis, omdat hier de oudere leeftijdsklassen, die
een hogere recreatieve waarde vertegenwoordigen,
(nog) ontbreken en het tijd is te zorgen dat de bestaande bossen niet zonder meer door kaalkap zullen verdwijnen. Hierdoor zou de mogelijkheid, dat de
in het voorgaande opstel beschreven mooie oude
dennenbossen er ooit zullen komen, voorgoed verloren gaan. In de nabije toekomst treden al deze bossen geleidelijk in de initiaalfase van de voorgestelde
uitkap in groepen, die (uiteraard) moet worden voor-

IV De betekenis vari de omvorming voor NoordMidden-Limburg en Oost Brabant
Dat dit gebied klimatologisch een eenheid vormt was
niet de eerste reden om het als een geheel te behandelen. Het is echter te opvallend en overigens ook te
relevant om het niet te vermelden. Zowel Rubner (zie
kaart 2) alsook de methode van Cajander en het
X n/S quotiënt van Meijer (waarbij ook bodemtypen
in de overwegingen betrokken zijn") en tenslotte
Thornthwaite geven het onderhavige gebied als een
samenhangend geheel weer.
Mijn voornaamste indruk van dit gebied is, dat
Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant bosbouwkundig een blinde vlek vormden, omdat ze aan
de periferie van drie uitstralingsgebieden, te weten
de voormalige houtvesterijen Maastricht, Nijmegen
en 's-Hertogenbosch lagen, (zie kaart 1.) (Helmond
komt later ter sprake.) Dit gebied wordt nu gekenmerkt door een overdaad aan dennenbossen. Het geschatte percentage van deze bossen, eventueel gemengd en samen genomen met het eiken-berkenstruweel, bedraagt 95%. De overblijvende 5% kan
men dan verdelen over goed opgroeiend loofhout,
lariks en douglasopstanden. Fijnspar komt iets vaker
voor dan de zojuist genoemde naaldhoutsoorten,
maar dan veel als boerenbosjes voor de kerstdennenverkoop.
Dit is dan het terrein van de tuinbouw. De overige
naaldhoutsoorten als Abies Grandis en Picea
sitchensis komen uiterst zelden voor; van de eerste
boomsoort ken ik slechts jonge cultures, de grootste
een paar ha. Tot voor kort was kaalkap en verkoop
als mijnhout van het dennenbosareaal regel, waardoor
men de leeftijdsklassen boven 35-40 jaar miste. Geen
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Flg. 6 Een "celluie" een verjonglngsgroep in het 'Grand
Bois" (fljnspar) Vielsalm (Belg. Lux.).

afgegaan door selectieve hoogdunning. Bij de meest
verwaarloosde bossen moet echter een zwakke en
later sterkere laagdunning aan deze maatregel voorafgaan, om de overblijvende stammen sterker te
laten worden en aan de ruimere stand aan te passen.
Wellicht zou van overheidswege op bepaalde wijze
de verpleging van deze bossen kunnen worden gestimuleerd.
In dit verband zou het inschakelen van vliegende
dunningsbrigades, zoals het Staatsbosbeheer die hier
inschakelt, op zijn plaats zijn. De bosbouwvoorlichting
zou dan de particuliere kleine bosbezitter op deze
mogelijkheden kunnen wijzen. Hierdoor zouden deze
brigades, op grond van een groot en uitgebreid emplooi, zich sterk kunnen uitbreiden, zodat zij ook
afgestudeerden van de verschillende niveaus van de
Arnhemse bosbouwscholen in dienst konden nemen.
Ook meer ingewikkelde bosbouwtechnieken zoals
groepsgewijze uitkap zou men dan door hen kunnen
laten uitvoeren. Een rechtstreekse bosbouwvoorlichting, gericht op de geschoolden in de groepen, zou
deze dan optimaal doen functioneren.
Het oplopen van de prijzen van het grovedennenhout schept hier financiële mogelijkheden. Maar ook
andere maatregelen van fiscale of subsidiële aard
ter ondersteuning van de particuliere bosbouwer die
zijn bossen ook recreatief waardevoller wil maken,
zijn noodzakelijk. Men kan geen bosbouwkundige
maatregelen voorstellen, zonder dat er een redelijke
verwachting bestaat, dat er in de toekomst hulp
wordt geboden om de verbeteringen te kunnen aanbrengen.
') De Nederlandse Bosstatistiek 1964-1968. Centraal bureau
voor de Statistiek in samenwerking met het Staatsbosbeheer. Uitg.: Staatsuitgeverij.
*) Het bos als recreatiegebied: uitkomsten van gedragsstudies, D. de Jonge, sub Speciaal op bosgebieden gerichte
onderzoekingen, NBT 41-6 (164-165).
*) Bosbouw in Nederland, dr. D. Burger Hzn., uitg.: Kon.
Ned. Bosb. Ver. 1970 (pag. 22).

) Klinkspoor, Naaldbomenboek 1 (pag. 58), uitg.: Kosmos,
Amsterdam, 1969.
*) Proposition d'une méthode d'analyse de la fréquentation
des espaces et équipement de loisirs (Application à la base
de loisirs de Stille en Guillaume) G. Plouchart, RFF III 1
1970 (73-84).
®) Essaie d'évaluation économique de la fonction récréative
de la forêt. J. M. Bourgeau RFF 23 (3) 1970 (401-414).
') Récherches sur l'étude de la récréation en forêt, R. L.
Lindeckert. RFF XXI 4 1969 (301-30310).
B
) Boudru M. Abies grandis Lindl. Notes écologiques et
forestières, Bull. S. R. For. Belg., Mars 1966.
•) Meijerink, W. E. De bosaanleg, NBT 39 (1) (23-32).
10
) Klaassen, H. P., Nieuwe bosparken voor de randstad
Holland. NBT 41 (6) (190-194).
u
) Houtzagers, G., Houtteelt, deel II, 1956, Het bos, pag.
312. Tjeenk Willink, Zwolle.
i:
) Miegroet, M. van. De toepassing van de plentering in
Nederland. NBT 37 (10) (310-334).
" ) Weck, J., Die Kiefer Ostelbiebs und das Plenterprinzip.
") Veen, B., Klimatologische indelingen toegepast op Nederland. 1949. Landbouwhogeschool, Wageningen (Nederland).
1E
) Blokhuis, J. W. L., Heideaufforstung und Umwandlung von
Klefernpflanzungen in Drenthe (N.O. Nlederlanden), Schweiz.
Ztschr. Forstw., 51 (1).
18
) Perrin, H. (Ancien professeur à l'école Nationale des
eaux et des forêts) Sylviculture, Tome II, le traitement des
forêts, Nancy 1964.
NBT = Nederlands Bosbouw Tijdschrift; RFF = Revue
Forestière Française.

Samenvatting
Doeleinden:
1) Doorbreek eenzijdigheid,
2) Behoud oude grovedennen,
3) Zorg voor de toekomst: verjonging.
In Nederland overheersen bij de naaldhoutbossen
(het grootste deel van ons areaal), boven een bepaalde leeftijd (plus minus 40 jaar), de grovedennenbossen (zie statistiek). Om redenen van recreatieve
en bosbouwkundige aard Is het wenselijk meer
variatie in de samenstelling van het Nederlandse bos
aan te brengen. Het meest voor de hand liggend
middel: kaalkap gevolgd door kunstmatige verjonging
met andere boomsoorten bezit vele bezwaren. Wij
noemen de eisen van de milieuhygiëne, de recreatie
alsmede de fundamentele eis van het behoud van het
bosklimaat op grond van ecologische motieven.
(Bovendien zou men aldus handelende juist de grovedennen dan wegkappen als zij de leeftijd bereikt hebben waarop zij, in recreatief opzicht - o.a. gezien in
het licht van alleen deze houtsoort - hun hoogste
waarde gaan bereiken).
Als middel om al deze moeilijkheden te omzeilen en
toch een vergroting van de recreatieve waarde te bereiken, wordt de methode van groepsgewijze uitkap
aanbevolen. Daarnaast worden (in verband met de
veelvormigheid die wordt voorgestaan) op plaatsen,
waar reeds voldoende premissen voorhanden zijn,
andere mogelijkheden van omzetting opengelaten.
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Wij rubriceren deze als volgt:
a omvorming tot opgaand loofhoutbos;
b handhaven van geselecteerde dennen boven een
zich ontwikkelend loofhoutbos;
c het gebruiken van het bestaande dennenbos als
voorfase (pioniershoutsoort: groveden) voor het ontstaan van een zuiver douglasbos. (Dit laatste kan bereikt worden door verregaande geleidelijke schermstelling van de grovedennen, gepaard gaande met
tussen en onderplanten van douglasplantsoen).
De groepsgewijze uitkap moet uiteraard toegepast
worden in overeenstemming met de omstandigheden
ter plaatse (groeiplaatsfactoren en kwaliteit van de
opstand) en de eisen van de te planten boomsoorten.
Ook de leeftijd waarop de ingreep (ingrepen) plaats
zal (zullen) vinden, hangt natuurlijk af van de toestand
van de opstand, dit ter beoordeling van de bosbouwdeskundige. Desalniettemin werd hier, om niet te vrijblijvend te worden, een mogelijke indeling gegeven.
Plan 1 geeft een voorbeeld van groepsgewijze uitkap, waarbij de groepen met een diameter van 10 è
15 m, twee aan twee gerangschikt zijn, zodat de omgrenzing daarvan een langgerekte acht vormt. Bij een
tweede uitkap kan men deze twee dan laten samensmelten (in verband met de uitbreiding van de kapvlakte tegen de heersende windrichting (ZW) in), tot
een grotere niervormige horst. Dit moet zo geschieden dat er in het bos verspreid per ha vier grotere
groepen overblijven, die tezamen een oppervlakte van
25-30% van het geheel uit maken. Naast het horizontale Plan 1 geven de Schetsen 1 en 2 van het voorgaande een schematisch verticaal beeld.
Het is de bedoeling om na de groepsgewijze uitkap
een lange periode van behoud van deze toestand te
doen intreden. Er wordt van uitgegaan dat, als het
geheel van werkzaamheden een periode van 20 jaar
beslaat, men, als daarna de geografische toestand
intact gelaten wordt, 30-40 jaar verder is. Daarna zal
men het verder te voeren beleid moeten richten op
de dan vigerende eisen van milieuhygiëne, recreatie
en bosbouw in hun onderlinge relatie. Als aan al
deze voorwaarden is voldaan, komt men tegemoet
aan de alom gewenste combinatie van enerzijds
openheid (gevormd door de grote open ruimten tussen de geselecteerde hoge oude dennen) en anderzijds geslotenheid (de fraaie nieuwe en bosbiologische groepen). Als belangrijkste boomsoort voor de
verjonging wordt de douglas (Pseudotsuga menziesii)
aanbevolen (laterale beschuttingseisen, waardevolle
houtsoort, gunstige ervaringen). Gewezen wordt
voorts op Abies grandis, Tsuga heterophylla, Abies
nobilis ( = procera) en vele andere schaduwverdragende boomsoorten. Bij verjonging met aangeplant
loofhout wordt groepsgewijze aanplant van telkens
één soort aanbevolen.
Tenslotte wordt verwezen naar de methode, die toegepast wordt in het Grand Bois te Vielsalm (Belg.
Lux.) en inspirerend werkte op de auteur. Aldaar is
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een ieder, die de aldaar toegepaste methode wil leren
kennen, hartelijk welkom. Na de gewone literatuurlijst
volgt een lijst van boeken of artikelen, die óf verwijzen naar het ideaal van het blijvende bos, óf er
plaatselijk goede motieven voor aanvoeren, óf betrekking hebben op het omzetten van grovedennenbossen
in andere opstanden.
Tot slot volgen de kaarten 1 en 2. Kaart 1 geeft de
ligging van de streek, waarvoor deze rubriek in het
bijzonder wordt aanbevolen. Kaart 2 laat de klimatologische eenheid van het bedoelde gebied zien.
Zusammenfassung
Durchbrechen der Einseitigkeit;
Behalten von den alten Kiefern,
sorgen für die Zukunft durch Verjüngung,
sei unser Streben.
In den Niederlanden bilden die Nadelwälder den
gräszten Teil des Waldbestandes. Insofern diese
mehr als etwa 50 Jahre alt sind, bestehen sie
hauptsächlich aus Kiefernwälder (s. Statistik I).
Sowohl aus waldbaulichen Sicht als aus Erholungsgründen ist es wünschenswert, die Gestalt der
niederländischen Wälder mehr zu variieren. Der
nächstliegende Lösung bietet der Kahlschlag d.h.
Kahlschlag und demnächts künstliche Verjüngung
mittels anderen Holzarten. Ein solches Verfahren
entspricht jedoch weder die Anforderungen des
Milieuschutzes und der Erholung, nach dem Prinzip
der, aus ökologischen Erwägungen grundsätzlich
anzustrebenden, Erhaltung des Waldklimas.
Auszerdem würden die Kiefern geradezu an dem
Zeitpunkt weggenommen werden, wo sie eigentlich
ihrem Alter nach, im Hinblick auf Erholungsanforderungen, am meisten geeignet sind.
All diesen Schwierigkeiten kann man aus dem Wege
gehen und trotzdem eine Verbesserung der
Erholungsverhältnisse erzielen, indem man das
Gruppenhiebverfahren anwendet. Aber an Stellen, wo
bereits günstige Bedingungen herrschen, gibt es noch
andere Möglichkeiten der Umgestaltung.
Wir stufen diese folgendermaszen ein:
a Umgestaltung zum Laubholzhochwald;
b Auswahl der Ueberhälter über einem sich
entwicklenden Laubwald;
c Benutzung des bestehenden Kiefernwaldes als
Vorphase (Pionierbaumart Kiefer), um zu einem reinen
Douglasienwald zu gelangen. (Letzteres kann durch
weitgehende regelmäszige Schirmstellung der Kiefern
und durch gleichzeitige Zwischen- und Unterpflanzung mit Douglasienjungwuchs erreicht werden).
Der Gruppenaushieb muss selbstverständlich durchgeführt werden unter Berücksichtigung der
Standortsbedingungen, der Bonität des Bestandes
und der Anforderungen der anzupflanzenden
Holzarten.
Bei welchem Alter man eingreift hängt natürlich

ab von der Bewertung des Bestandes durch
den Forstmann. Nichtdestoweniger wird hier - um
nicht allzu unverbindlich zu bleiben - eine mögliche
Einteilung gegeben. Plan 1 gibt das Beispiel von
Gruppen mit einer Ausdehnung, von 10 bis 15 m. Sie
sind je zwei und zwei geordnet, so dasz deren
Umgrenzung jeweils eine langgedehnte Acht bildet.
Beim zweiten Aushieb oder Nachhieb, kann man diese
beide Gruppen dann zu einem bohnenförmigen Horst
miteinander verschmelzen lassen, dies zur Vergrösserung der Hiebflache nach der Vorherrschenden
Windrichtung hin, und zwar so, dasz an verschiedenen
Stellen im Walde pro ha vier gröszere Gruppen
übrig bleiben, die zusammen ein Gebiet von 25 bis
30% des betriffenden Bestandes teil bilden. Danach
sollte eine längere Periode eintreten worin dieser
Zustand behalten bleibt. Wir gehen davon aus, dasz,
wenn all diese Arbeiten zusammen einen Zeitraum
von 20 Jahren in Anspruch nehmen und wenn der
"geographische" Zustand noch weitere 10 bis 20
Jahre erhalten wird, 30 bis 40 Jahre vergangen sind.
Alsdann wird man die weitere Tätigkeit auf diesem
Gebiet nach den, zu der Zeit geltenden, wechselseitigen Anforderungen des Milieuschützes, der
Erholung und des Waldbaus, richten müssen. (Es sei
bemerkt, dasz die vorgeschlagene Formen und
Maszverhältnisse nicht als dogmatischen Angaben zu
betrachten sind. Man wird sich nach den ortsüblichen
holzwirtschaftlichen Anforderungen richten müssen.)
Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, hat man die
allgemein gewünschte Kombination erreicht von
einerseits Offenheit (durch die ausgedehnten
Lichtungen zwischen der Auswahl von hohen, alten
Kiefern) und andererseits Geschlossenheit durch die
schönen neuen und, in waldbaulicher Hinsicht, wertvollen Gruppen. Als wichtigste Holzart für die Verjüngung wird die Douglasie (Pseudotsuga menziesii)
empfohlen (erfordert lateralen Schutz, ist eine wertvolle Holzart, womit man günstige Erfahrungen gemacht hat). Weiter sei auf Abies grandis, Tsuga
heterophylla, Abies nobilis ( = procera) usw. hingewiesen. Bei Kunstverjüngung mittels Laubholz
empfielt es sich, die Bäume gruppenweise anzupflanzen und jeweils nur eine bestimmte Holzart zu verwenden. Zum Schluss wird auf die Methode verwiesen, welche im "Grand Bois" in Vielsalm (Belg.
Luxemburg) angewandt wird und die auf den Verfasser dieses Artikels anregend gewirkt hat. Im
"Grand Bois" ist ein jeder, der die dort angewandte
Methode kennenlernen möchte, herzlich willkommen.
Der üblichen Literaturliste folgt eine Übersicht von
Büchern oder Artikeln, welche entweder auf das
Ideal des Dauerwaldes hinweisen oder stellenweise
triftige Gründe dafür anführen, oder sich auf den
Ersatz von Kiefernwäldern durch andere Bestände
beziehen.

Résumé
Buts: Briser l'uniformité
Réserver les vieux pins sylvestres,
Veiller à l'avenir par le rajeunissement
En Hollande à partir d'un certain âge (40-50 ans)
les pins sylvestres couvrent la plus grande partie des
terrains boisés, (voir statistique 1). A cause des
exigences en matière de loisirs et de sylviculture il
faut faire des bois les plus variés en ce qui concerne
la composition des espèces et des âges. La technique
de conversion la plus radicale est la coupe à blanc
et le reboisement artificiel avec d'autres essences
plus variées. A cette solution il y a cependant
beaucoup d'objections: nous citons les fortes exigences de l'hygiène du milieu et celles des loisirs, ainsi
que les exigences fondamentales du maintien du
climat intérieur du bois, pour des raisons d'ordre
écologique. En outre vu le genre spécifique du bois
de pin, il faudrait couper les pins à l'âge où ils ont
atteint leur plus grande valeur en ce qui concerne le
point de vue récréation. La méthode d'introduction
des essences par bouquets est recommandée, elle
semble être un moyen d'éviter toutes ces difficultés
tout en mettant en valeur l'aspect récréatif. A part
cela on réserve (en rapport avec la pluriformité que
l'auteur soutient) les possibilités suivantes de transformation:
a) en forêt feuillue de haute futaie;
b) en forêt feuillue avec choix de réserves (maintien
d'élites);
c) en pineraies comme espèce "pilote" pour
permettre l'installation de peuplement de douglas, le
peuplement de pin subit une éclaircie forte et on
introduit progressivement des jeunes douglas sous le
couvert des pins. Les pineraies existantes jouent
donc un rôle culturel très intéressant. L'introduction
d'essences "par bouquets" se fait par surfaces
elliptiques (trouées) dont l'étendue dépend du type de
station et des exigences des essences à planter.
Aussi l'âge à partir duquel on applique cette méthode
dépendra des circonstances laissées à l'appréciation
du forestier. Néanmoins, pour donner quelques
indications concrètes, l'auteur voudrait donner
l'exemple suivant: on crée des trouées de 10 sur 15
mètres, mises deux par deux, de sorte que chaque
couple présente la forme d'un huit étiré, et que par
hectare, il y ait quatre "huit" de deux groupes
chacun. A l'occasion d'une nouvelle coupe par
bouquets on pourra fusionner chaque couple en
grands groupes "ovales", de sorte qu' il en résulte
quatre. L'axe de ces groupes ovales sera idéalement
orienté vers le SW en rapport avec l'avancement de
la coupe en direction du vent dominant. Proprement
dit ils ont plus la forme d'un rein (voir le plan 1).
On se propose d'établir les trouées jusqu' à
concurrence d'un pourcentage de 25 à 30% par
hectare de la surface à transformer. Avec l'intention
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de commencer ensuite une longue période pour
garder cette situation. On part du principe que, si la
totalité des travaux s'étale sur une période de vingt
ans et, que l'on désire maintenir cet état, 30 à 40 ans
auront passé. Alors la politique à suivre doit être
fonction des exigences de l'hygiène du milieu et de
la récréation, tout en maintenant intact, autant que
possible, le cachet sylvicultural. En agissant de la
sort on répond aux souhaits généralement formulés,
c'est-à-dire d'une part une forêt successible au public
de par sa structure (vieux pins éclaircis hauts et
choisis pour leur aspect) d'autre part des îlots moins
accessibles car moins ouverts, présentant des
groupes d'essences variées intéressantes du point
de vue biologique et sylvicole. Parmi les essences
sylvicoles les plus importantes pour le rajeunissement, nous conseillons le douglas (protection latérale)
espèce de grande valeur, expériences favorables.
On peut aussi proposer l'Abies alba (sapin pectiné),
le Tsuga heterophylla, l'Abies nobilis procera) et
beaucoup d'autres (feuillus-résineux). En ce qui
concerne les feuillus, la plantation en groupes d'une
seule espèce, est à préconiser de préférence. La
méthode appliquée au "Grand Bois" de Vielsalm
(Lux. Belg.), qui d'ailleurs inspiré l'auteur, sera
utilement consultée par ceux désirant de renseignements. La liste des travaux consultés est suivie d'une
liste de travaux, qui renvoient à l'idéal de la futaie
traitée de manière permanente, ou qui citent par
places d'excellents arguments en faveur de la
méthode, ou qui traitent encore de la transformation
des pineraies en d'autres peuplements exploitables.

Aanhangsel bij Plan 1 en schetsen 1 en 2
Verklaring van de aanduidingen gebruikt in het plan
en de schetsen. De daarin gebezigde cijfers 1, 2 en 3
geven tevens de volgorde van de behandelingswijze
aan, die hier volgt:
0 Alleen toe te passen bij sterk verwaarloosde opstanden: sterke dunning met het doel de overblijvende
exemplaren beter te doen uitgroeien en later wind-,
sneeuw- of ijzelbreuk te voorkomen. (Ideaal zou zijn
deze dunning over twee keren te spreiden).
1 Sterke selectieve hoogdunning met speciale aandacht voor de bomen die staan ten NO van de toekomstige lenzen (zie la).
2 Uitkap open plekken en aanleg eerste groepen
(het plan geeft hiervoor een regelmatige spreiding. In
de praktijk zal het vaak gemakkelijk en ook wenselijk
zijn van bestaande gaten in de opstand uit te gaan.
3 Uitbreiding van de eerste groepen, na vergroting
van de kapvlakte.
4 Cultuurmaatregelen in de groepen 2 en 3.
N.B. Het spreekt vanzelf dat men de rand van de te
behandelen opstand aan beide zijden van de zuidwesthoek, zo lang mogelijk als windscherm in stand
houdt.
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Erläuterung des Planes und der Skizzen 1 und 2,
zugleich Reihenfolge der Massnahmen:
0 Nur bei sehr vernachlässigten Wälder anzuwenden. Starke Durchforstung um den übriggebliebenen
Bäumen eine bessere Entfaltungsmöglichkeit zu geben
und grösseren Widerstand gegen eventuellen
späteren Wind- oder Schneebruch. (Es wäre ideal
eine starke Niederdurchforstung und nachher eine
leichte Hochdurchforstung durchzuführen).
1 Starke Hochdurchforstung unter speziellen
Berücksichtigung der Bäume die nord-östlich der
zukünftigen Lichtungen stehen (siehe 1a).
2 Aushieb der Lichtungen und Anbau der ersten
Gruppen. (Der Plan gibt eine regelmässige Streuung
der Gruppen. In der Praxis wird es oft zweckmässig
und erwünscht sein von bestehenden Lichtungen
auszugehen).
3 Ausbau der Hiebfläche und Vergrösserung der
ersten Gruppen.
4 Pflegemassnahmen in der zweiten und dritten
Gruppe.
N.B. Es ist selbstverständlich, dass man den Rand
des zubehandelnden Bestandes an beiden Seiten im
Südwesten, so lange wie möglich als Windschirm
stehen lässt.

Supplément du Plan 1 et des Esquisses 1 et 2, et
suite des traitements:
0 Seulement à appliquer dans les forêts fortement
négligées. Forte éclaircie dans le but de faire croître
les sujets réservés afin de les fortifier et pour éviter,
qu'ils ne soient frappés plustard par les vents
dominants ou par les bris de neige. (Il serait idéal
d'exécuter d'abord une éclaircie forte "par le bas" ou
"à l'allemande", suivi d'une éclaircie légère "par le
haut" ou "à la française".
1 Forte éclaircie sélective par le haut ou à la
française avec beaucoup d'attention aux arbres qui se
trouvent dans le NE. des trouées futures (voir la).
2 Première coupe et plantation des premiers
groupes. (Le plan donne une division régulière des
groupes. Pourtant il sera souvent facile, et même
souhaitable en plusieurs cas, de partir de trouées
naturelles ou accidentelles comme elles se présentent
souvent dans nos forêts).
3 Deuxième coupe par bouquets pour agrandir la
trouée et élargir les premiers groupes.
4 Soins culturaux dans les groupes.
N.B. Il va sans dire qu'on gardera, le plus longtemps
possible intact, comme protection contre le vent, le
bord du peuplement à traiter des deux côtés du coin
SW.

Motieven voor het plan van deze groepsgewijze uitkap:
1 Gespreide groepen uit esthetisch-recreatieve
overwegingen.
2 Op de studiekringdagen 1958, gewijd aan de
douglas (NBT 1958 nrs. 2, 3, 4, 6, 10, 11) werd het
volgende aangeraden: plant de douglas in zoom of de
variant coulissenkap in verband met de transpiratie
op droge winterse zonnige dagen, die, bij bevroren
grond, uitdroging en ernstige fysiologische schade tot
gevolg kan hebben (en doe dit ook in verband met het
uitlopen van loten in het vroege voorjaar, die later
kunnen bevriezen opm. auteur); plaats deze zomen
zodanig, dat het douglasplantsoen zo weinig mogelijk
winterse zon zal ontvangen. Als compromis tussen
zoomkap noord-zuid in verband met het voorgaande
en noordoost-zuidwest in verband met de heersende
windrichting werd de trapsgewijze zoomkap gekozen
(zie G. Houtzagers, Houtteelt, dl. II, Het Bos, blz. 304).
3 Combinatie van 1 en 2 leidde tot de voorgestelde
methode met de volgende bijzonderheden:
a Grootte van de groepen voor de halfschaduwhoutsoort douglas kleiner dan de openingen voor de
lichthoutsoort lariks, die meteen diameter van 17 m,
in de "Emmerdennen" een succes bleken te zijn.
b Eerst twee kleine groepen kappen, om met de
ervaringen, aldaar bij de verjonging opgedaan (bijv.
ontdekking vorstgaten, verwildering etc.), rekening te
houden bij het verdere beleid.

Motivierung des Planes für Gruppenhieb:
1 Zerstreute Gruppen erfüllen am meisten die
ästhetisch-rekreativen Anforderungen die dem Autor
vor Augen stehen.
2 Auf den Studientagen 1958 (sehe die Nummern
Ned. Bosbouw Tijdschrift 2, 3, 4, 6, 10, 11) gewidmet
an die Douglasien wurde angeraten diese Holzart
durch Saum- und Kulissenschlag zu verjüngen und
zwar derart dass diese Holzart am sonnigen Tagen in
trocknen Winter nicht durch Transpiration, leicht, zum
Teil schwer, beschädigt werde (und auch um auf
dieser Weise die Möglichkeit vorzubeugen, dass beim Knospentreiben anfangs Frühling - die Sprossen
später erfrieren, Bern. Autor). Ein Kompromisse
zwischen Saumschlag Nord-Süd gegen die Transpiration, und Saumschlag Nord-Ost-Süd-West gegen
den vorherrschenden Wind, kann man finden in der
treppenartweiser Saumschlag (G. Houtzagers, Houtteelt, Band II, Het Bos s. 304).
3 Die Gruppenart ist derart, dass man die Tendenzen von 2 und 3 zurückfindet. Dazu kommen noch
zwei Einzelkeiten:
a Die Grösse der Lichtungen für die Halbschattenbaumart Douglasien wird kleiner (10 x 15 m) genommen als die (mit Durchmesser von 17 m.) der Oberforstmeister J. Blokhuis für die Lichtbaumart Lärche
mit guten Erfolg in den "Emmerdennen" (Drente,
Nord-Ost Niederlanden) geschlagen hat.
b Zuerst werde man kleine Gruppen ausschlagen.
Man sollte behutsam anfangen um mit den gewonnenen Informationen zu lernen, wie man weiter
eventuell den Schlag verfolgen kann (Frostlöcher
u.s.w,).

Motifs pour le plan de la coupe par bouquets:
1 Pour des raisons esthétiques et récréatives des
groupes dispersés.
2 On tient compte des conseils des journées vouées
à l'étude du douglas de 1958 (nederlands bosbouwtijdschrift no's 2, 3, 4, 6, 10, 11). On conseillait de
planter le douglas par coupe en lisière ou par coupe
en coulisse comme variante étant donnés les risques
de transpiration pendant les journées sèches et
ensoleillées d'hiver qui peuvent causer le dessèchement aussi que de graves dégâts physiologiques
quand la terre est gelée. (Remarquons d'autre part
que le débourrage hâtif lors de printemps précoces
peut être également à l'origine de dégâts dûs au gel).
Il importe également de placer les lisières de telle
façon que la jeune culture de douglas reçoive aussi
peu de soleil que possible. La coupe en lisière du
Nord au Sud constitue un compromis avec ce qui
précède. Par ai/leurs la coupe progressive Nord. EstSud. Oust, en forme d'escalier (G. Houtzagers, Houtteelt tome II, Het Bos, pag. 304) constitue une
defense contre les vents dominants.
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3 La combinaison de 1 et 2 conduit aux directives
suivantes pour les divisions et subdivisions
proposées:
a Les surfaces consacrées aux douglas (espèce de
semi-lumière) doivent être légèrement plus resstreintes que celles dotées de mélèze (espèce de
lumière). Dans ce dernier cas un diamètre de 17 m
s'avéra être un succès aux "Emmerdennen", Drenthe,
Pays Bas.
b Amorcer avec 2 petits groupes qui laissent ainsi
toute possibilité d'agrandir les trouées dans l'avenir.
(Probalité de mettre en évidence des trous de gel,
dans quel cas, on ne pourrait amplifier la technique
en cet endroit etc.).
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