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Bosaanleg op sterk gevarieerde gronden

R. Klaassen
Staatsbosbeheer

Inleiding
In het verleden zijn - uit het oogpunt van risicospreiding - veel gemengde beplantingen aangelegd op
gronden waarvan de groeiplaatseigenschappen in
relatie tot de boomsoortenkeuze onvoldoende bekend waren.
Bij de aanleg van gemengde beplantingen geeft
men veelal de voorkeur aan groepsgewijze mengingen van boomsoorten boven individuele of rijgewijze
mengingen. Als nadelen van deze beide laatste mengingsvormen vermeldt de vakliteratuur onder meer
de moeilijkheden bij de instandhouding van individuele mengingen vanwege de ongelijke groeiritmes
van de afzonderlijke boomsoorten. Dit gaat waarschijnlijk ook op onder Nederlandse omstandigheden wanneer wordt gewerkt met boomsoorten waarover al veel kennis is vergaard en op meer gelijkmatig opgebouwde gronden. Op sterk gevarieerde
gronden, waar de kenmerken en eigenschappen van
de groeiplaats over korte afstanden wisselen en
waar we te maken hebben met in de Nederlandse
bosbouw minder bekende bodemtypen en met
boomsoorten waarvan we de eisen nog niet zo goed
kennen, daar hebben, mijns inziens, individuele en
rijgewijze mengingen voordelen boven groepsgewijze mengingen.
Uitgangspunten
De laatste decennia komen - in ons land - steeds
meer rijkere gronden voor bebossing in aanmerking.
De mogelijkheden voor het gebruik van de inheemse
boomsoorten eik, es, esdoorn en beuk lijken op deze
gronden volop aanwezig te zijn. Toch zijn de ervaringen met deze soorten in groepsgewijze menging
vaak erg teleurstellend. Wat kunnen hiervan de oorzaken zijn? Graag wil ik hierop - vanuit mijn ervaring
in de Wie ring er meer - mijn licht laten schijnen.
Bij veel van deze gronden is de bodemvorming
sterk door water beïnvloed. Als gevolg daarvan variëren deze gronden vaak op korte afstand sterk in
opbouw en eigenschappen. Een bodemkartering

en/of een vegetatiekartering zal daarom zeer gedetailleerd moeten worden uitgevoerd om een goed inzicht te verschaffen in de bosbouwkundige mogelijkheden. Anderzijds gaat het veelal om bodem- en vegetatietypen waarvan de relatie met de geschiktheid
van de groeiplaats voor de meeste loofboomsoorten
nog weinig of niet bekend is en om boomsoorten
waarvan de specifieke eisen aan de groeiplaats nog
onvoldoende bekend zijn.
Een groepsgewijze menging is in wezen een opeenvolging van meerdere zuivere opstanden. Bij de
aanleg van zuivere opstanden op deze gronden zelfs op kleine schaal - wordt de groeiplaats de mogelijkheid ontnomen zelf aan te geven welke boomsoorten ter plaatse goed kunnen groeien. In dit geval
kiest dus de mens met zijn onvolkomen kennis met
alle risico's van dien.
De ontwikkeling en verzorging van gemengde
opstanden
Bij het volgen van de individueel en rijgewijs gemengd aangelegde beplantingen in de Wieringermeer, ben ik tot de overtuiging gekomen dat er nog
een belangrijk argument aan te voeren is vóór deze
wijze van bosaanleg op rijke gevarieerde gronden.
Het aanbrengen van individueel of rijgewijs gemengde beplantingen van twee of drie inheemse boomsoorten op deze gronden blijkt de beste waarborgen
te bieden voor het uiteindelijk verkrijgen van stabiele
en hoogwaardige, groepsgewijs gemengde opstanden. Indien men nl. in deze beplantingen - vanaf de
boomfase - een selectieve hoogdunning toepast, gericht op de boomsoort met de beste verschijnings-,
stam- en kroonvorm, dan ziet men in het terrein geleidelijk een zekere groepsvorming optreden. Op
deze wijze wordt - bosbouwkundig gezien - optimaal
ingespeeld op de natuurlijke processen en ontwikkelingen, c.q. de eigenschappen en mogelijkheden
van de groeiplaats. In de groepen treedt hierbij een
ontmenging op, maar dit leidt veelal niet tot een
drastische wijziging in de mengingsverhoudingen in
de opstand (zie figuur).
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De groepen, die op deze wijze ontstaan, hebben
geen kunstmatige, maar een natuurlijke begrenzing,
omdat ze parallel lopen met de - vaak zeer grillige grenzen van de verschillende groeiplaatseenheden.
Er ontstaat een mozaïekachtige samenstelling m e t ook vanuit landschappelijk en recreatief oogpunt aantrekkelijke bosbeelden.
Bij deze wijze van bosverzorging: hoogdunning na
de stakenfase, gericht op de bomen en boomsoorten met de beste verschijningsvorm, wordt de bijgroei gericht op de bomen met de beste houtteeltkundige eigenschappen en wordl de grootste waardebijgroei verkregen. De stabiliteit van het toekomstige bos wordt zo het best gewaarborgd terwijl op
den duur een waardevol produkt: zaaghout, kan
worden verkregen.
Bewust heb ik gesteld dat de genoemde selectieve hoogdunning pas vanaf de boomfase mag worden toegepast. In de praktijk ziet men nogal eens dat
bij de stamtalreductie in de dichte en de stakenfase
de snelst groeiende boomsoort: de es, in een te
vroeg stadium wordt begunstigd, omdat men zich
verkijkt op de snelle jeugdgroel van de es. Ook bij
ons is dit op verschillende plaatsen gebeurd. Achteraf is echter gebleken dat de eik en de beuk - na 1520 jaar - snel gaan groeien en dan heel goed in staat
zijn om met de es te concurreren.
Boomsoortenkeuze
Voorbeelden van mengingsvormen op rijkere, gevarieerde, gronden kunnen zijn; het trio eik - es - beuk
en de duo's eik - es, eik - beuk en beuk - es. Ook
voor de esdoorn en de berk kan een - bescheiden plaats worden ingeruimd. De eik vertoont daarbij 162

Boswachterij: "Wieringermeer"
Schaal: 1:465
Vak: J 42b. Oppervlakte:
;7.95 ha
Aangeplant in 1950 met:
2.500 stuks es;
2.500 stuks eik;
5.000 stuks els.
Gedund in 1965 en in 1974.
Opname ïn april 1978,
Op name percentage: 17.
Stamtal per hectare: 1.100.
waarvan: es: 750 st. = 68%
eik: 350 St. = 32%

ten aanzien van de eisen aan de groeiplaats - de
grootste tolerantie, de es de kleinste en de beuk
staat tussen beide in. Ik heb de indruk dat de eisen
van de es aan de groeiplaats veel hoger zijn dan algemeen wordt aangenomen. Voor een optimale ontwikkeling verlangt deze boomsoort de allerbeste
gronden met een goede drooglegging in de vegetatieperiode. Wanneer deze haar worden toebedeeld,
dan is de es op 30-jarige leeftijd nog in staat de beuk
voor te blijven. De beuk kan dan goed in de tweede
etage worden gehandhaafd.
Voor het duo eik - beuk geldt waarschijnlijk hetzelfde als voor de es en de beuk. Helaas zijn hiervan
in de Wieringermeer weinig voorbeelden, maar toch
blijkt ook hier dat de eik plaatselijk gelijke tred houdt
met de beuk of daar zelfs nog bovenuit groeit. Op
andere plaatsen heeft de beuk de eik op 30-jarige
leeftijd al overvleugeld. In die situatie verliest de eik
vrij snel zijn vitaliteit.
De grote verrassing*is vaak de groei en de ontwikkeling van de beuk: van alle boomsoorten vertoont
ze de hoogste lopende bijgroei. De beuk heeft op de
kalkrijke gronden in de Wieringermeer een goede
strooiselvertering en er is al op ca. 30-jarige leeftijd
een aanzet van een kruidlaag aanwezig. Naar mijn
mening kan - op rijkere gronden - dan ook een veel
grotere plaats voor de beuk worden ingeruimd dan
tot op heden gebruikelijk is. Dit wordt ook bevestigd
door recente publikaties op plantensociologisch gebied.
Bij de bosaanleg in de Wieringermeer is steeds
gebruik gemaakt van een menging met 50% zwarte
els. De voordelen daarvan zijn overbekend. Als nadeel van het gebruik van zwarte els kan worden aangevoerd dat deze - na een aantal jaren - vaak sterk
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concurrerend gaat optreden tegen de hoofdboomsoorten. Dit argument wordt vaak gebruikt om de
zwarte els niet of siechts in zeer geringe mate te gebruiken. Mijns inziens is dit niet juist, omdat - bij een
goede planning - met gebruikmaking van de huidige
mechanische hulpmiddelen (zoals de bosmaaier)
het afzetten van de els op een vrij goedkope manier
kan worden gerealiseerd. De menging van de hoofdboomsoorten met de els dient dan echter wel regelmatig over de gehele oppervlakte verdeeld plaats te
vinden.
Vermeldenswaard is dat juist in de individueel
aangelegde gemengde opstanden in de Wieringermeer het hoogste percentage goede stamvormen
wordt aangetroffen. Ik heb de indruk dat er hier - in
elk geval tot op heden - sprake is van een onderlinge
beïnvloeding tot wederzijds voordeel.

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Ministerraad
wet

akkoord

met

ontwerp-landinrichtings-

De Ministerraad heeft in zijn vergadering van 1 juni
1979 zijn goedkeuring gehecht aan de ontwerpLandinrichtingswet. Het is de bedoeling dat deze wet
de Ruilverkavelingswet 1954 gaat vervangen.
De Landinrichtingswet zal het instrumentarium
bevatten voor vier vormen van inrichting van het landelijke gebied, overeenkomstig de functies zoals
deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn
gegeven:
- herinrichting;
- ruilverkaveling;
- aanpassingsinrichting;
- ruilverkaveling bij overeenkomst.
Herinrichting en aanpassingsinrichting zijn nieuwe
instrumenten van landinrichting. Herinrichting kan
plaatsvinden in gebieden, die naast een agrarische
functie ook in belangrijke mate een niet-agrarische
functie (moeten) vervullen. Aanpassingsinrichting
vindt plaats in samenhang met een op zichzelf staande infrastructurele voorziening van nationaal of regionaal belang (b.v. de aanleg van een rijksweg). De
procedures voor ruilverkaveling en ruilverkaveling
bij overeenkomst worden in gewijzigde vorm overgenomen uit de Ruilverkavelingswet 1954. In de besluitvorming is een belangrijke rol toegedacht aan
de provinciale overheden en de meest betrokkenen.
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Perspectieven voor de volgende generatie
Tenslotte kan de bosaanleg met individueel of rijgewijze mengingen en de voornoemde wijze van verzorging, voordelen bieden bij eventueel later toe te
passen natuurlijke verjonging. De verspreidingsafstand van de genoemde boomsoorten is niet bijzonder groot. Alhoewel ik hieromtrent niet over gegevens beschik meen ik te kunnen stellen dat deze
voor bijv. de es niet meer bedraagt dan ca. 100 m
vanaf de moederboom. De natuurlijke verjonging
wordt vooral aangetroffen bij de stamvoet van de buren c.q. andere boomsoorten: es onder beuk en
esdoorn, eik onder esdoorn en es, beuk onder es en
eik. Een kleinschalig gemengde bosstructuur kan
dus ook hier voordelen bieden.

Daardoor ontstaat een versterkte decentralisatie.
Deze aanpak past ook in de nagestreefde aansluiting
met de ruimtelijke ordening. In beginsel zal namelijk
het streekplan als referentiekader fungeren. Ruilverkaveling, aanpassingsinrichting en ruilverkaveling
bij overeenkomst gaan steeds gepaard met herverkaveling van het gehele in te richten gebied. Herinrichting zal daarentegen ook plaats kunnen vinden
zonder of met slechts gedeeltelijke herverkaveling
(uitruil van gronden),
In de ontwerp-Landinrichtingswet is voorts vastgelegd dat voor een gebied, waarvoor herinrichting
dan wel ruilverkaveling wordt voorbereid, een landinrichtingsprogramma zal worden voorbereid. Dit
programma zal onder meer een beschrijving omvatten van de te verwachten gevolgen van de voorgenomen maatregelen en voorzieningen voor de economische toestand met inbegrip van de werkgelegenheid, de leef- en werkomstandigheden, de natuur en
het landschap en de gesteldheid van water, bodem
en lucht.

Dr. W. J. Doude van Troostwijk
heer

directeur

Faunabe-

Per 1 juli 1979 zal dr. W. J. Doude van Troostwijk
worden benoemd tot directeur Faunabeheer bij het
ministerie van landbouw en visserij. Hiermee wordt
voorzien in de vacature, ontstaan door het vertrek
van ir. J. W. G. Pfeiffer.
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