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Bosbouw in het westen van Nederland
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Bosbouwproefstation
Het aantal inwoners van ons land bedraagt thans
circa 13 miljoen, waarvan 3,5 miljoen wonen in het
deel ten noorden van de lijn Alkmaar-Arnhem en 9,5
miljoen ten zuiden van deze lijn in het deel, waarin
ook de Randstad Holland zich bevindt.
In het jaar 2000 zal ons land naar schatting 19 miljoen inwoners tellen, waarvan dan 5,5 miljoen in het
genoemde noordelijk deel zullen wonen en 13,5 miljoen in het andere deel (zie schets pag. 153).
Dit betekent dat Nederland ten zuiden van de Alkmaar-Arnhem lijn en vooral in de Randstad een zeer
grote bevolkingsdichtheid krijgt en sterk zal verstedelijken. Ook havens, grote industrieën en belangrijke water-, spoor- en verkeerswegen zijn in dit
gebied geconcentreerd. Zonder planning en ruimtelijke ordening zou de stormachtige ontwikkeling zeker van dit deel van ons land niet goed verlopen
en zouden steden en industriecomplexen aan elkaar
groeien. Hierdoor zou een chaotische cultuurwoestijn
ontstaan, waarin een enigszins normaal en gezond
leven voor de bewoners niet meer mogelijk zou
zijn. De ontwikkeling van het menselijk leven, wonen en werken kan met onze grote bevolkingsdichtheden niet meer zonder ordening geschieden, maar
is gebonden aan een goed doordacht samenspel.
Bij bestudering van de ruimtelijke ontwikkeling
j van ons land en de plannen die daarvoor bestaan,
| zoals deze bijvoorbeeld geconcretiseerd zijn in de
| tweede nota over de ruimtelijke ordening en vele
I streekplannen en ontwerpen (3, 5), wordt duidelijk
dat in het hele land veel aandacht wordt gegeven
aan het tot stand komen van "groene gebieden".
I In het gehele land begint het aanleggen van bos| sen en beplantingen gemeengoed te worden. De tijd
i is voorbij dat dit een zaak was van enkelen in bepaalde bosbouwgebieden. In deze tijd van grote be' volkingstoename, zich explosief ontwikkelende bebouwingen en industrialisatie, steeds intenser wor! dend verkeer en wegvallende afstanden, krijgen de
i groene gebieden een voortdurend belangrijker funktie van elk gebied en vooral in het westen van ons
land.
De groene ruimten zijn zones van bos, recreatiegebied en water, welke in de dichtbevolkte en zeer
bebouwde delen van ons land niet alleen de groene
i mantels tussen de bebouwingen moeten vormen

waar de mens zich kan ontspannen, maar die evenzeer een belangrijke functie krijgen als bescherming
tegen het ruwe klimaat in de strijd tegen luchtverontreiniging, als bouwelementen van het

landschap,

als woonmilieu en voor de econom/e. Kortom als
belangrijke bijdrage tot de toekomstige leefbaarheid
in en van ons land (6).
Wij staan hiermede aan het begin van een nieuwe
fase in de bosbouw in Nederland. Met uitzondering
van wat in de IJsselmeerpolders plaatsvond was de
aanleg van beplantingen in ons land veelal gebaseerd
op traditie. Ook al vonden veranderingen plaats, toch
waren er steeds ervaringen uit onderzoek en praktijk
om op terug te vallen en kon men werken met een
sedert lange tijd vergaarde kennis. Bij de nu begonnen ontwikkeling is dat anders. De beplantingen in
vele delen van ons land zullen moeten plaatsvinden
op gronden en onder omstandigheden waarvan geen
of weinig bosbouwkundige ervaring en kennis bestaat,
doordat ze voor beplantingsdoeleinden vrijwel nooit
gebruikt zijn. Hierbij denken wij in de eerste plaats
aan de opgespoten gronden van venige, kleiige, zandige of gemengde specie, welke in de toekomst in
grote hoeveelheden zullen ontstaan bij zandwinning,
stadsuitbreidingen, havenwerken en de ontwikkeling
van recreatiegebieden; in de tweede plaats aan ven/ge en kleiige gebieden met een hoge grondwaterstand en een vaak slappe bodem en in de derde
plaats aan de vuilstortterreinen met hun uiteenlopende eigenschappen, veroorzaakt door huisvuil, afvalstoffen van de industrie en saneringspuin. Een
eigenschap die de drie genoemde "bodemgroepen" gemeen hebben is het gewoonlijk ontbreken
van elke vorm van beschutting, waardoor de terreinen open liggen voor klimaatsinvloeden, voorai
wind.
Bovendien zullen vele beplantingen plaats moeten
vinden in de stedelijke sfeer of in de omgeving van
verkeersaders en knooppunten, waardoor ook vaak
een geheel ander patroon ontstaat dan bij traditioneel aangelegde, wat geïsoleerd gelegen bosbeplantingen.
De aan te leggen beplantingen moeten niet alleen
in de plannen gaan groeien, maar ook in werkelijkheid. Die werkelijkheid is echter al zeer dichtbij,
een aantal objecten is reeds in vergevorderd sta-
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Houtsoortenproefveld in de omgeving van Rotterdam. Snelle
uitbreiding van bosbouwkundige kennis is noodzakelijk om
de bosbouw niet achter te laten raken bij het ontwikkelingstempo der steden.
Foto: Grontmij N.V.

dium van uitvoering. Het is dan ook van groot belang dat zo snel mogelijk resultaten van onderzoek
beschikbaar komen cm het gebrek aan ervaring en
de leemten in de kennis op te vullen.
De term "zo snel mogelijk" ligt de bosbouwers en
de beplantingsdeskundigen echter niet erg in het
gehoor. Gewend als zij zijn aan langzaam groeiende
bomen en lange omlopen, dreigen zij als het ware
onder de voet te worden gelopen door de snelle
ontwikkelingen. Het gegeven dat alleen al in de
Randstad Holland tot aan het jaar 2000 rekening
gehouden moet worden met een toename aan recreatieterrein van minstens 65.000 ha, waarvan ca.
25.000 ha bos en beplanting ( = 8 % van de huidige
totale bosoppervlakte), brengt het gevaar met zich
mee, dat grote bosbouwkundige problemen zouden kunnen ontstaan.
Deze problemen liggen op het vlak van de uitvoering en betreffen vooral houtteeltkundige maatregelen
en handelingen: bodemvoorbereiding, houtsoortenkeuze, aanlegmethoden, bosonderhoud, velling, verjonging en algemene inrichtingstechnieken (t). De in
dit stadium belangrijkste, te weten bodem voorbereïding, houtsoortenkeuze

en aanlegmethoden

zijn op-

genomen in een onderzoekprogramma dat op korte
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termijn een betrouwbare basis aan de bosbouwkundige werkzaamheden moet verschaffen (6).
Teneinde de onderzoekingen zoveel mogelijk te
bundelen en gericht onderzoek met inschakeling
van specialisten te kunnen uitvoeren, is enkele
jaren geleden de Werkgroep Bosbouw Randstad
Holland opgericht, waarin bodemkundigen, bosbouwkundigen, cultuurtechnici, planologen, recreatiedeskundigen en stadsgroenspecialisten samenwerken.
De houtteeltkundige inbreng hierbij steunt voor een
groot deel op detailonderzoekingen, uitgevoerd door
het Bosbouwproefstation.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door inventarisatie van beplantingen die reeds vroeger werden
aangelegd (2, 4), maar vooral ook in proefvelden waar
verschillende houtsoorten in verschillende bodembehandelingen getoetst worden. De bodembehandelingen bestaan uit ontwatering en bewerking. Niet alleen
de wijze van bodembewerking wordt onderzocht:
spitten, ploegen, frezen e.d., maar ook de diepte van
die bewerkingen en tevens het eventueel ophogen van
de grond met klei, zand, slib of dergelijk plaatselijk beschikbaar materiaal.
De houtsoorten zijn overwegend loofhoutsoorten als
populier, wilg, els, es, esdoorn, eik, iep en berk en
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Mogelijke dichtheid van de stedelijke gebieden omstreeks het jaar 2000.
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Centrale open ruimte
Zuidwestvleugel
— 2000 en meer inwoners per km2
Noordvleugel
Brabantse Stede rij
— 1000-2000 Inwoners per kmJ
Midden Limburg
Zuid Limburg
Twente
Centraal Groningen
500-1000 inwoners per km2
en Noordpunt van
Drente
Bewerkt naar een tekening in "Zicht op straks" (literatuur nr. 3)

153

enkele naaldhoutsoorten als sitkaspar en Pinus contorta. Dit houtsoorten sortiment is tamelijk eenvoudig
samengesteld en omvat geen "bijzondere" soorten.
Bij het opstellen van het onderzoekprogramma is
echter van het standpunt uitgegaan dat op betrekkelijk korte termijn een groot aantal beplantingen
moet worden uitgevoerd, die als groene zones een
veelzijdige functie zullen krijgen, gezien vanuit
volksgezondheids-, sociaal, landschappelijk en economisch oogpunt. Vertragingen of zelfs mislukkingen
kan men zich hierbij niet permitteren. Dit standpunt
leidde tot de volgende richtlijnen voor het onderzoek:
1 De bossen en beplantingen in verstedelijkte gebieden moeten snel verwezenlijkt worden, derhalve
met vooral aanvankelijk gebruik van snelgroeiende

houtsoorten.

2 Bij bosaanleg op gronden die voor de eerste
maal worden bebost zal vooral onder extreme klimaatsomstandigheden een gebruik van pionierhoutsoorten op grote schaal noodzakelijk zijn.
3 De bosaanleg moet ecologisch verantwoord zijn
en op houtteeltkundig juiste wijze geschieden. Dit
houdt dus ook een verantwoorde keuze in van
houtsoorten die op de betreffende groeiplaats gedurende de gehele omloop gezond kunnen groeien
en bruikbaar zijn voor de eisen dié men er aan
stelt.

4 Aan de kwaliteit van het te gebruiken

plantsoen

zullen zeer hoge eisen moeten worden gesteld. Een
planning van de plantsoenbehoefte en de ontwikkeling van goede kwekerijbedrijven zijn daarvoor
noodzakelijk.
5 De variatie in een bos wordt niet alleen bepaald
door de houtsoorten, maar vooral ook door de wijze
van inrichting, de leeftijdsopbouw, de omlooptijd
van verschillende soorten en de afwisseling met
open ruimten.
6 Elke vorm van bosgebruik: exploitatie, recreatie,
bescherming van het milieu, landschapsbouw, strijd
tegen luchtverontreiniging etc. is het meest gebaat
bij een goed groeiend, vitaal bos, meer dan bij een
aanleg met soorten die met veel inspanning en
vaak matige resultaten in het leven moeten worden
gehouden, doordat ze in feite niet voor de betreffende
groeiplaats geschikt zijn of doordat ze in een niet
acceptabele onderlinge menging worden geplant.
Met deze richtlijnen (welke mutatis mutandis ook
gelden voor beplantingen elders) is globaal de koers
van de bosbouw in het westen van Nederland uitgestippeld. De proefvelden die op grond hiervan zijn
aangelegd, leveren talrijke gegevens, waarvan behandeling in dit artikel te ver zou voeren. Als informatie zij alleen vermeld dat in alle proefvelden de
pionierhoutsoorten als populier, wilg, els en in wat
mindere mate de halfpioniers als es en esdoorn goed
voldoen in tegenstelling tot bijvoorbeeld een uitgesproken niet-pioniersoort als eik. Voorts blijken vooral
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op opgespoten terreinen alle houtsoorten zonder
uitzondering goed te reageren op bodemvoorbereiding, zoals bijvoorbeeld bewerking, toevoegingen van
klei of slib.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de bosbouwkundige projecten in het westen van ons land hoge
totale kosten zullen vergen, waarvan het niet waarschijnlijk is dat deze geheel zullen worden goed gemaakt door opbrengsten. De eerder genoemde
veelzijdige functie van deze projecten impliceert
echter dat daaraan ook een hoge waarde van algemeen belang moet worden toegekend die niet direct in geld valt uit te drukken. Anderzijds ontslaat
dit de bosbouwer niet van de verplichting om de
kosten, die immers alle uit gemeenschapsgelden
gefinancierd moeten worden, zo laag mogelijk te
houden en tevens te trachten het maximale rendement te behalen dat deze bossen kunnen opleveren.
Hieraan kan alleen voldaan worden, wanneer gestreefd wordt naar op de juiste wijze aangelegde,
zo goed mogelijk groeiende beplantingen van houtsoorten, die geschikt zijn voor bepaalde groeiplaatsen.
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