BOSCHBOUW OF PARKAANLEG?
door
Dr. P. H. BURGERS.

De Boschbouw bestaat uit een biologisch herkennen van
groeifactoren, het nemen van- maatregelen die op den groei
invloed hebben en een leidende wiskundige contrôle, waarop
ten slotte volgt de exploitatie, die in haar uitvoering wederom
rekening heeft te houden met biologische gevolgen en de
controle op voorraad, aanwas en rente.
Zonder de wiskundige controle moet men spreken van
parkaanleg of iets dergelijks.
Wil de ontginning van heide of zandverstuiving en de
beplanting aanspraak maken op den naam „Boschbouw", dan
zal ook daar de controle in den zin van rentabiliteit doorgevoerd moeten worden. Ook daar zal de wiskundige controle
naast het biologische werk moeten plaats hebben.
In de praktijk ziet men meestal, dat de ontginning tot bosch
vrijwel uitsluitend beoordeeld en ook gecontroleerd wordt
door tijdelijke inzichten betreffende den groei van bepaalde
boomsoorten en de daarvoor te nemen maatregelen van grondbewerking. Men kan zulk een ontginning niet anders betitelen dan met „verderen roof van den grond" of met „parkaanleg".
Door diepploegen en beplanting met dennen, een mode,
die tot voor kort overheerschte, niet alleen hier te lande,
werd soms zelfs een geldwinst gemaakt en ik herinner mij
„renteberekeningen", die er „aardig" uitzagen. Een wat
betere grondbewerking en soms wat landbouwvoorbouw
leveren b.v. snelgroeiende Douglasdennen en ook dan is
rente te berekenen. Het succes moge groot lijken, maar het
poten van aardappelen had misschien nog meer opgeleverd.
Op de vraag, ,,wat te doen als de boomen geveld zijn" ? kan
slechts geantwoord worden, „weer Douglas planten", of wel
„ontginnen tot bosch". M.i. blijkt daaruit dat men niet boschbouw dreef,
De controle in boschbouwkundigen zin bepaalt zich niet
alleen tot het nagaan of de boomen snel groeien en of er
later wat geld uit te maken is, maar moet zich ook de vraag
stellen of de vporraad en de grond •—" dus het kapitaal —
zoodanig verpleegd worden, dat daarvan blijvend rente is
te maken, De toets van goed werk zal geleverd zijn als de
verjonging goed verloopt, enz.
Eischt de eigenaar, dat zoo spoedig mogelijk nog een
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winstje uit den grond gemaakt wordt, dan zal hij Douglas
poten of zoo iets. Eischt de gemeenschap „boschherstel" op
grond van allerlei overwegingen, die liggen tusschen poëtische
beschouwingen en economische inzichten, dan zal zij zich
rekenschap moeten geven van het feit, dat zij geen boschgrond maar heide of zandverstuiving beschikbaar stelt, een
grond, die in den zin van boschbouw een negatieve waarde
heeft. En de boschbouwer, die de taak op zich neemt om
bosch te scheppen, zal den eisch moeten stellen, dat men
hem naast dien grond een som gelds geeft om allereerst den
boschgrond te maken. Op dien boschgrond zal hij dan het
bosch „verjongen", dat eeuwen lang is weggebleven. Hij zal
dus moeten vaststellen hoe groot het fonds moet zijn, dat
samen met den beschikbaren grond den boschgrond kan
leveren.
In zijn formules zal hij voor de bodem waarde B een negatieve waarde moeten zetten.
Met B is niet bedoeld de prijs, dat is duidelijk. Ook is daar
niet mee bedoeld een slim bedachte „cultuurwaarde". Die
cultuurwaarde wordt aangegeven met een bedrag zoo laag
dat men meent door het planten met boomen nog juist een
winst te maken.
Met B moet men bedoelen de waarde als boschgrond.
Ook met de cultuurkosten gaat men „slordig" om in de
meeste renteberekeningen. Als men voorbouw toepast komt
daaij zelfs wel de uitgave van kunstmest op en men trekt er de
opbrengst van rogge af, enz. M.i. mag men onder cultuurkosten uitsluitend verstaan de kosten die gemaakt worden
in de periode van verjonging.
Om de juiste waarde van B Vast te stellen, bij een ontginning tot bosch, zal men door historisch onderzoek moeten
nagaan welk bosch ter plaatse bestond. Verder zal men
moeten vergelijken met bosschen, die onder eenigszins overeenkomstige klimatologische, geologische ,en verdere omstandigheden nog aanwezig zijn. Men zal zich het toekomstige
beeld van het bosch zoo zuiver mogelijk moeten voorstellen.
Er is tijd genoeg beschikbaar om de ruwe schatting van die
toekomstige B bij revisies te corrigeeren.
Indien men den eisch stelt van 3 % rente en men denkt
jaarlijks 15 gulden waarde te kunnen oogsten, dan zal B
voorloopig aan te nemen zijn op f 500.— voor de toekomst.
Dit kan academisch als richtsnoer worden gesteld.
Daartegenover dient men na te gaan hoeveel geld men
denkt noodig te hebben om dien boschgrond te maken. De
vrijwel steriele grond zal een lange reeks van jaren eischen
om te worden opgevoerd tot boschgrond. Het bereiden van
dien boschgrond is geheel iets anders dan het klaarmaken
voor het planten met dennen of andere boomen. Het zal
meestal noodig zijn om eerst een intensieve grondbewerking
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met goede verkruimeling toe te passen, daarna een voorbouw
met eenjarige gewassen, geleidelijk overgaande in dèn verbouw van meerjarige gewassen en van boomen met lichte
zaden.
Acht men het oogenblik gekomen, dat men de boschverjonging kan gaan beginnen, dan zullen alle vorige kosten
geboekt zijn op B en zullen de nu komende gerekend worden
als cultuurkosten C.
Daar bij den aanvang der ontginning de toekomstige bedrijfsvorm slechts vermoed kan worden, zal het noodig zijn
bij die eerste maatregelen te zorgen voor een groote verscheidenheid van soorten en leeftijden. Dat is ook reeds
wenschelijk voor het scheppen van een goeden boschgrond
en het geeft de mogelijkheid om in den opstand ook de meer
verplegende houtsoorten op te nemen.
De revisie — bijvoorbeeld tienjaarlijks te ondernemen —
zal leeren of het ontginningsfonds goed gebruikt wordt.
Waarschijnlijk zal het in vele gevallen mogelijk zijn reeds
na de derde, revisie de ontginningsperiode af te sluiten en
over te gaan tot de verjonging. De waarde voor B staat dan
vast.
De rente van het beheerskosten kapitaal — dus van V —
is in die eerste periode te boeken op B, maar men dient te
controleeren, dat dit bedrag niet te groot wordt als het bosch
ontstaan is. Allicht zal men bij het intensieve en zeer moeilijke
werk der ontginning de bedrijfseenheden klein moeten nemen,
maar men heeft bij iedere revisie de noodige controle.
Nu zou ik mij kunnen voorstellen, dat in een dichtbevolkt
land als Nederland geen plaats is voor boschgouw, dat men
daar zich bepaalt tot den eisch dat er parken komen. Verbetering van de woonplaats, toeristenverkeer, aesthetische
of hygiënische beschouwingen, die wij alle kennen, leiden
eerlijk gezegd tot het inzicht dat er parken moeten komen.
Maar dan zal men daarvoor tuinarchitecten moeten hebben,
die meer weten op dat gebied dan wij. Ik denk hierbij aan
de ingewikkelde combinaties van langzaam en snel groeiend
gewas, van bladeren met verschillende kleuren, aan completeering met struiken en bloemen, aan doorzichten, aan schermen, aan behoud van wild natuurschoon, enz.
De ontginning tot bosch in Nederland, maar ook elders,
zelfs ook in het in den boschbouw zoo ervaren Duitschland.
„zweeft" tusschen poëtische, aesthetische en medische verdediging van parkaanleg en ,.slimme" verdere roof van reeds
uitgeputten grond, hier en daar afgewisseld met technische
beschouwingen over de noodzaak van vastlegging, indirect
economisch nut, enz. Dit alles kan dienen als argument voor
den aanleg van parken op groote schaal.
W i l de gemeenschap echter bosch, dus een matig rendee-
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rend maar blijvend weinig riskant bedrijf, dan zullen eveneens al die beschouwingen als argumenten aangevoerd kunnen worden, maar zal men bij de uitvoering de boschbouwkundige controle niet kunnen ontberen. En de boschbouwkundige zal zijn taak moeten opvatten als
herstel van
boschgrond in een periode van dertig of veertig jaar met
daarna boschverjonging.
M.i, heeft deze beschouwing. ook het voordeel dat de
wetenschap een duidelijk doelstelling verkrijgt.
Op de allerbeste gronden moge kaalslag logisch goed door
te voeren zijn èn op die wijze mogen er gronden zijn — (b.v.
in de tropen) — waar men den opstand planten kan op den
kalen grond ; het lijkt mij echter niet mogelijk die methode
te verdedigen voor onze heidegronden.
En om niet te knoeien met zijn grondbeginselen, zal de
boschbouwer de ontginning moeten beschouwen als herstel
van boschgrond en den daarop volgenden aanleg van bosch
als de verjonging van bosch, dat voor eeuwen daar bestond
of dat op grond van vergelijking daar mogelijk is.
U I T DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 4 October 1934.
G E E N A A N K O O P V A N H E T „PLANKEN

WAMBUIS".

Regeering acht geen voldoende redenen aanwezig.
O p de vragen van het Eerste-Kamerlid, den heer P o l a k , betreffende
aankoop door de regeering van het landgoed „Planken Wambuis", eventueel ook van het landgoed „de Hooge Veluwe", heeft minister S 1 o t em a k e r d e B r u ï n e , minister van sociale zaken, geantwoord, dat
het niet in de bedóeling der regeering ligt aankoop van het bedoelde
landgoed te bevorderen, omdat voor dien aankoop geen genoegzame
redenen aanwezig geacht worden.
De minister moet ontkennen, dat gesproken kan worden van een ontzaglijke vernietiging van natuurschoon ten gevolge van met rijksgeld in
werkverschaffing mogelijk gemaakte ontginningen, droogmaking van
plassen, regularisatie van beken of ruilverkavelingen.
Wagenings Dagblad, 19 October 1934.
„PLANKEN-WAMBUIS".
Gisteravond konden we reeds per bulletin in Ede bekend maken, dat
door den heer V e r s t e e g h als koopster van het'landgoed „Planken
Wambuis" is opgegeven de administratie-Maatschappij „Unitas" N.V.,
te Utrecht.
Voorlooplg blijft „Planken-Wambuis" in denzelfden toestand, de boschcultuur zal terdege ter hand genomen worden en,., het landgoed blijft
voor het publiek geopend.
Dit laatste vooral is een' verheugend bericht. W a t zouden vele natuurliefhebbers, vele toeristen en kampeerders het betreurd hebben, als „Mossel", als „Oud-11 en „Nieuw-Reemst" voor hen verboden terrein was
geworden.
Mbge het landgoed nog lange jaren de plek blijven waar we alf^d
weer met veel genoegen heen trekken-!

