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Diemont en zijn opvattingen
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4
5
6

Het thema voor deze voorjaarsbijeenkomst luidt:
"Bosbouw en Natuurbeheer", waarbij het beheer van
de door dr. ir. W. H. Diemont aangekochte, aangelegde en beheerde bossen centraal zal staan.
Van huis uit was Diemont bosbouwer. Hij studeerde in Wageningen af in 1931. Daarna was hij enige
tijd werkloos. Met het Indische Boswezen had hij
geen contract en bij het Staatsbosbeheer in Nederland was al evenmin werk te vinden. In die tijd werd
bij onze dienst op zijn hoogst ééns in de drie è vier
jaar een Wagenings ingenieur aangesteld. Door de
nood gedwongen verdween Diemont in 1934 naar
het buitenland. Aanvankelijk werkte hij enkele jaren
bi] prof. dr. R. Tüxen als een van diens eerste medewerkers aan de plantensoclologlsche kartering van
de provincie Hannover. Dit was echter zomerwerk. In
de winter van 1934/1935 was hij assistent van prof.
dr. J. Braun Blanquet in Montpellier (Frankrijk) en in

die van 1936/1937 schreef hij zijn proefschrift (Diemont 1938). Pas in 1937 werd hij tijdelijk op arbeidscontract voor de zomermaanden bij het Staatsbosbeheer aangesteld en het duurde tot 1942 voor hij
een definitieve standplaats en eigen houtvesterij
kreeg. Hij was toen 35 jaar en pas toen achtte hij het
verantwoord aan trouwen en het stichten van een gezin te denken.
Ik ben hierop wat dieper ingegaan om vooral de
jongeren onder u duidelijk te maken dat het niet altijd zo is geweest, dat men - in een tijd van werkloosheid - zo van de schoolbanken tot houtvester wordt
benoemd.
Diemont was dus een combinatie van bosbouwer en
plantensocioloog. Hij kon het zo kernachtig tegen
ons zeggen: "Jullie beheert bossen, doch ik beheer
bossen met inbegrip van de korte flora". Zijn gedachtengang was, dat men duurzame en stabiele
bossen alleen kon aanleggen met ter plaatse thuishorende Inheemse houtsoorten. De nadruk werd
daarbij gelegd op het "ter plaatse thuishorende"
want op iedere groeiplaats is de bossamenstelling
weer anders. Hij is daarom begonnen met de bestudering en beschrijving van de Limburgse bosgemeenschappen, zodat aanwijzingen konden worden
gevonden welke houtsoorten in welke combinatie in
een bepaalde plantengemeenschap (karakteristiek
voor de groeiplaats en het bodemtype) van nature
voorkwamen en een goede groei vertoonden. Deze
groei zou - althans in waardeproduktie - niet hoeven
onder te doen voor die van risico-dragende "exoten"-bossen. Daarop was zijn houtsoortenkeuze gebaseerd en toen werd geëxperimenteerd met de
(her-)bebossing van de door eeuwenlange roofbouw
en hakhoutexploitatie gedegradeerde groeiplaatsen.
2

Vegetatiekunde

Alvorens hierop nader in te gaan wil ik iets vertellen
over vegetatiekunde. De vegetatie die wij op een bepaalde groeiplaats aantreffen is een resultante van
klimaat, bodem en menselijk Ingrijpen.
Vegetatie = f klimaat + bodem + mens.
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2a

Klimaatgradiënt

Het verschil in klimaat in de verschillende groeigebieden komt In de vegetatie en In de boomgroel tot
uitdrukking. Wat betreft de vegetatie zijn door Van
Soest (25) z.g. plantengeografische districten onderscheiden ieder met kenmerkende soorten en een
karakteristieke soortencombinatie. Wat betreft de
boomgroei hoeven we slechts te denken aan het verschil in groei van de groveden aan de kust en in het
binnenland, de groei van de Corsicaanse den en
zeeden in het zuiden en het noorden van ons land,
de groei van de Japanse lariks in het luchtvochtige
Drente of de droge Kempen of aan de windgevoeligheid van verschillende houtsoorten waaronder populierenklonen. Binnen Zuid-Limburg wisselt het klimaat met de hoogteligging. Zo onderscheidt Diemont twee gordels, één tussen 70 en 150 m + N A P
(Limburgs lössdistrict) waarin het Savelsbos is gelegen en één tussen 150 en 300 m +NAP (Limburgs
heuvelland) waarin o.m. de boswachterij "Vaals" ligt.
Tussen beide gordels zijn niet alleen klimatologische
(zie hiervoor) doch ook duidelijk floristlsche verschillen, die In de door Dlemont onderschelden bostypen
tot uitdrukking komen. Zo vindt men in het heuvels
land boven 150 m +NAP hulst, wilde mispel, bergvlier, lieve vrouwe-bedstro en witte veldbies, alle
soorten die in de lager gelegen delen zeldzaam zijn
of ontbreken. Zij worden er door andere soorten
(anemoon, zwarte rapunzel, grote en veelbloemige
veldbies) vervangen.

Wat betreft het algemene klimaat, dit wisselt over
grotere gebieden geleidelijk van noord naar zuid
{boreaal
mediterraan), van west naar oost (Atlantisch
continentaal) en van de vlakte naar het gebergte (planair-» montaan). Ook binnen ons land zijn
er grote verschillen en op grond daarvan kunnen wij
Nederland indelen in "klimaatprovincies" ook wel
"groeigebieden" genoemd. In ons l&nd kunnen we
een 12-tal van deze groeigebieden onderscheiden,
te weten: het waddendistrict, het duindistrict, het
haf- of polderdistrict, het deltadistrict, het Drentse,
Veluwse en Kempens district, het Twente-Achterhoek of subcentreuroop-district, het district van de
Nederrijnse laagvlakte, het Limburgse lössdistrict en
het Zuidlimburgse heuvelland. Deze groeigebieden,
gebaseerd op de klimaatatlas van Nederland (1972)
vertonen grote overeenkomst met de plantengeografische districten van Van Soest (1927) zie ook
Sissingh 1976a.
Het klimaat van Zuid-Limburg wordt gekenmerkt
door een in vergelijking met de rest van ons land hogere temperatuur gedurende de zomermaanden,
een groter aantal zomerse dagen, een niet onaanzienlijk hogere neerslag gedurende de vegetatieperiode en een gemiddelde windsnelheid, die nog niet
de helft bedraagt van die aan de kust. Dit laatste
heeft tot gevolg, dat de verdamping er aanzienlijk lager is, hetgeen de vochtbalans gunstig beïnvloedt.
Hier volgen enkele cijfers ter illustratie:

2b

Gradiënt in

bodemrijkdom

Naast een klimaatgradiënt kunnen wij ook een bodemgradiënt, veroorzaakt door de verschillende
Tabel 1
Waddeneilanden
gem. jaartemp. in °C
9.2
gem.temp. in hoofd13.9
groeiseizoen (V-VII)
aantal zomerse dagen
5
(max.temp> 25°C)
vorstdagen (temp. <0°C) 38
vorstvrije dagen
240
neerslag gedurende jaar
(mm)
725
neerslagsom in hoofd145
groeiperiode (V-VII)
luchtvochtigheid
72
mei 14.00 u.
windsnelheid km/uur (]r) 25
ariditeitsindex
(de Martonne)
24
*(jaar
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t + 10)

IJsselmeer- Drente
polders
9.2
14.7

6.8
14.2

12

Limburg
Lössd.

heuvelland

9.6
15.5

9.5
15.2

20

27

26

50
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75
185

65
200

65
190

700
165

775
200

750
187

800
205

67

60

59

59

18

16

11

11

27

33

29

33

-

N = neerslag in mm
t = temperatuur in °C

substraten (zandige en kiezelrijke maasafzettingen,
eolische löss en tertiaire kalkgronden) onderscheiden. Ook deze gradiënt van arm naar rijk komt in de
plantengroei duidelijk tot uiting. De soortensamenstelling wisselt van adelaarsvaren, bosbes, bochtige
smele, kamperfoelie, valse salie, zachte witbol, dalkruid, hengel en havikskruiden in de Wintereikenbossen op de kwartshoudende gronden, via bosandoorn, speenkruid, muskuskruid, bos-vergeet-mijniet, bosviooltje, salomonszegel, gulden boterbloem, aardbeiganzerik, gele dovenetel, aronskelk,
helmkruid, grootbloemmuur, gierstgras en ruig klokje in de Eiken-Haagbeukenbossen op lössleem naar
orchideeënrijk Eiken-Haagbeukenbos op de kalkgronden, waarin orchideeën als keverorchis, bergnachtorchis, mannetjesorchis, purper orchis, vliegenorchis, soldaatje, bosvogeltje, vogelnestje enz.
afwisselen met kruiden als echte sleutelbloem, ruig
viooltje, vingerzegge, wilde marjolein, ruig hertshooi,
perzikbladig klokje, donderkruid en struiken als wilde liguster, berberis, kraagroos en peperboompje.
2c

Gradiënt in

grondwaterstand

vloed, die de mens door zijn ingrijpen (brand, strooiselroof, veeweide, "schneiteln", kappen, ringen, enz.)
op de bosvegetatie en met name op de samenstelling van de boomlaag heeft gehad. Volgens de huidige opvattingen zou Zuid-Limburg (evenals trouwens een groot deel van overig Nederland, ja zelfs
West-Europa) van nature, dus zonder ingrijpen van
de mens een opgaand Beukenbos (Fagetum) hebben gedragen. Deze opvatting is eigenlijk niet nieuw.
Zo'n 40 jaar geleden werd dit reeds vrij algemeen
aangenomen. (Hesmer, Walter e.a.) Ook de onderzoekingen van de pollenanalytici (Firbas, Iversen
e.a.) wezen In die richting.
3

Vegetatieontwikkeling na de ijstijd

Na de Risz-ijstijd met aan het einde een toendravegetatie kunnen we een aantal klimaatsperioden onderscheiden, ieder met een eigen flora en fauna.
(Zie tabel 2).
Nadere gegevens vindt men bij Walter (1954) en
Wolterson (1974). Wij zien hier een successie van
toendra in de dryastijd via Dennen-Berkenbos in het
preboreaal, een hazelaarstadium in het boreaal naar

Weer een andere gradiënt wordt bepaald door de
grondwaterstand. Zo kan men onderscheid maken
tussen droog en vochtig Wlnterelken-Berkenbos en
Berkenbroekbos op de arme silicaat houdende
gronden en tussen droog en vochtig Eiken-Haagbeukenbos, drassig Essen-lepenbos en nat Elzenbroekbos op de rijkere gronden.
2d

Microklimaat

en

vochtbalans

De droge en vochtige Eiken-Haagbeukenbossen zijn
niet aan grondwater gebonden, doch afhankelijk van
het microklimaat, met name de vochtbalans (d.w.z.
de verhouding tussen neerslag en verdamping). Zo
is er een groot verschil tussen de aan de zon blootgestelde Z en ZO-helllngen en de koele beschaduwde N en NW-hellingen. Ook de droogdalen, de z.g.
"grubben" hebben een eigen microklimaat. Dit laatste komt tot uitdrukking in de begroeiing, waarin
vooral varensoorten als mannetjesvaren, wijfjesvaren en naaldvaren sterk op de voorgrond treden.
Deze varens wijzen als regel op een hoge luchtvochtigheid.
2e

Menselijke

invloed

Op de door klimaat, bodem, topografie en waterhuishouding tevoorschijn geroepen verschillen heeft
Diemont zijn vegetatietypen-indeling gebaseerd. In
zijn tijd was nog onvoldoende bekend van de in-

"Hochwald". Opgaand beukenbos (Melico-Fagetum) in
Sortf Akademie, Denemarken. Foto: auteur.
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"Mittelwald". Hakhout met
overstaanders ook wel
middenbos genoemd. Rijke
variant van het EikenHaagbeukenbos (StellarioCarplnetumj met bosanemoon en herfsttijloos.
"Savelsbos".
Foto: J.Th. ter Horst.

gemengd Eikenbos - met eik, Iep, linde, es, esdoorn
en els - in het atlanticum. In het subboreaal treedt
ook de beuk naar voren en deze houtsoort verovert
zich in het subatlanticum een steeds grotere plaats.
Aan het einde van het subatlanticum moet de beuk
in de bosbegroeling vooral op de drogere gronden
een grote rol hebben gespeeld. Deze houtsoortenopeenvolging lijkt veel op de normale successie zoals wij die nu nog in onze heidevelden kennen, beginnende met pionierhoutsoorten als berk en groveden met grote lichtbehoefte en met een anemochore
verspreiding (d.i. verspreiding door de wind) via
bosbomen uit het eikenmengbos met een autochore
of zoöchore verspreiding (dus zelfverspreiding of
verspreiding door dieren) tenslotte uitmondend In
een overheersing van schaduwhoutsoorten als beuk,
wintereik en hulst.
T

Volgens de pollenanaiytici moet deze boomsoortenopeenvolging niet als een normale successie
worden gezien, doch moet de oorzaak vooral in klimaatswisseling worden gezocht. Hoe dit bok zij, het
afnemen van de beuk na het subatlanticum - dus in
de periode na Christus - kan daaraan niet worden
geweten, immers ons huidige klimaat wijkt niet of
niet noemenswaard van het subatlantische af. De teruggang van de beuk vindt dan ook veel meer zijn
oorzaak in het ingrijpen van de mens. Deze bosboom met een dunne schors (zonnebrand), halfschaduw-klemer en slecht uit de stobbe uitstoelend,
moest door het ingrijpen van de mens terrein verliezen.

Tabel 2
Naam van de periode
, oude dryastijd (riss-IJstijd)
i
alleröd
II
III
jonge dryastijd (würm-IJst.)
preboreaal
IV
boreaal
V
atlanticum
VI
subboreaal
VII
VIII subatlanticum
IX
huidige tijd
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Juli-temp.

duur

begroeiing

10. - ï 2.000 v.C.
9. -10.000 v.C.
8.- 9.000 v.C.
7.- 8.000 v.C.
5.- 7.000 v.C.
3. - 5.000 v.C.
500 - 3.000 v.C.
500v- 500 n.C.
500 - 2.000 n.C.

toendra
5°C
groveden en berk 14°C
10°C
toendra
groveden en berk 14°C
16°C
hazelaar
18°C
elken-mengbos
eiken-beukenbos 17°C
16°C
beukenbos
bosontginning
16°C

4 Menselijk ingrijpen in historische tijd bosdevastatie
Hoewel de mens reeds in de toendratijd als nomadische jager - op rendier, sneeuwhaas, paard en poolvos optrad, later ook op beer, wolf, lynx, eland, wild
zwijn, oeros en wissent - Is zijn invloed op de bosbegroeiing tot het neoliticum (2.000-4.000 v. Chr.) vermoedelijk uiterst gering geweest. Omstreeks die tijd
(einde van het atlanticum en In het subboreaal) vestigde hij zich als landbouwer en is hij begonnen met
het rooien van bos ten behoeve van het aanleggen
van akkers. Hij teelde er gerst en tarwe en moest
zich daarom beperken tot de zéér vruchtbare gronden (o.a. de Zuldllmburgse lössgronden). Hij hield
toen ook vee (koe, varken, schaap en geit) die hij in
de bossen weidde. De beuk, bij uitstek geschikt als
brandhout, moest daarbij het veld ruimen, de eik
werd met het oog op zijn zaaddracht ("schweinemast") nog ontzien. In de daaropvolgende bronstijd
nam de oppervlakte aan akkers geleidelijk toe. Door
het gebruik van nieuwe gewassen: boekweit, rogge
en haver konden ook op de zandgronden akkers
worden aangelegd, die met schapemest werden bemest. Door het weiden van grote kudden varkens en
later schapen werden de arme en dus weinig weerstandbiedende Elken-Berkenbossen omgezet in heide. Toch was omstreeks Christus geboorte, toen de
Romeinen in ons land kwamen nog ruim 3A van

West-Europa met bos bedekt. Tijdens de Romeinse
overheersing nam de ontginning van bos tot akkeren weideland grote vormen aan, doch daarna tijdens
de volksverhuizing, werden de akkers weer verlaten
en hernam het bos zijn rechten. Dit duurde tot de Karolingische tijd en gedurende deze periode (7001250 n.Chr.) nam roollng van bos steeds grotere vormen aan. Daarna bleek dat men in zijn ontginningswoede te ver was gegaan. Aangezien de kunstmest
nog niet was uitgevonden, raakten vooral de armere
gronden uitgeput en zo moesten zij weer worden
verlaten. Er kwam een terugval waarbij het bos het
ontgonnen land heroverde. Deze terugval duurde tot
de 17e eeuw en had een hoogtepunt tijdens de godsdienstoorlogen (de dertigjarige oorlog in Duitsland
en de tachtigjarige oorlog bi] ons).
Daarna werd door de groei van de bevolking de
druk op het bos weer groter. Het was niet alleen de
toename van de bevolking (grotere behoefte aan
brandhout) doch ook de ontwikkeling van industrieen zoals ijzergieterijen, glasblazerijen, zoutwinning
en leerlooierijen waarbij veel hout werd gebruikt.
5 Roofbouw door overmatige kap en landbouwtussenbouw
Tenslotte kwam in Zuid-Limburg in de 19e eeuw de
steenkoolwinning tot een hoogtepunt en daarbij
werd ook veel hout als mijnschansen en mijnhout

i
"Mittelwald". Opgaande
oude, zware wintereiken met
daaronder doorgegroeid
hakhout van eik en berk.
Wintereiken-Berkenbos
(Luzuïo-Quercetum
petraeae). "Onderste bos"
gemeente Wlttem, ZuidLimburg.
Foto: J.Th. ter Horst.
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verwerkt. Aan het begin van de 19e eeuw was de behoefte aan brandhout en mijnschansen zo groot, dat
het bos vrijwel geheel als hakhout - tenslotte met
een 13-jarige kapcyclus - werd geëxploiteerd.
Ten behoeve van "bouwhout" werden hier en daar
nog overstaanders gespaard. Zo ontstond hét "Middenbos" (Duits: Mlttelwald in tegenstelling tot Hochwald .(opgaand bos) en Niederwald (hakhout). De
Fransman spreekt van "taillis sous futaie" (vertaald:
hakhout onder overstaanders). Werden aanvankelijk
deze overstaanders nog oud, later werden zij in een
steeds kortere cyclus (vaak weer vóór het 40e jaar)
gekapt. Zij kwamen niet of nauwelijks tot zaaddracht
zodat generatieve vermeerdering niet meer kon
plaatsvinden. We moesten het dus hebben van vegetatieve vermeerdering - opslag uit de stobbe dus en daardoor werden houtsoorten als haagbeuk, iep,
linde, es en in mindere mate zomereik bevorderd ten
koste van de beuk. Deze laatste houtsoort moest het
veld ruimen, haar plaats werd ingenomen door de
haagbeuk, die pas aan het begin van onze jaartelling
in ons land haar intrede deed. Tenslotte is vegetatieve vermeerdering door opslag uit de stobbe niet ad
libitum mogelijk. De stobben verouderen en sterven
tenslotte af.
Doordat na het oogsten van het hakhout veelal
ook landbouwtussenbouw werd toegepast, werden
takken en ruigte op de kapvlakte verbrand, waarna
één hooguit twee jaar lang na primitieve grondbewerking rogge of haver werd verbouwd. Zie o.a. Ellenberg (1963), Hoyois (1953), Noirfalise (1956) en
vooral Frileux (1975). Door deze brandcultuur werden soorten als adelaarsvaren, pijpestrootje en bezembrem, maar ook berk, sterk bevoordeeld en zo
ontstond het huidige beeld van de verarmde berkenfase van het bos, waarvan we in Vaals voorbeelden
zullen zien.
In het voorgaande heb ik in vogelvlucht een boom
opgezet over de geschiedenis van ons bos, zonder
daarbij ook maar een enkele boom te planten. Ik heb
deze "bosbouwersactiviteit" doelbewust buiten beschouwing gelaten om aan te tonen dat - ook afgezien daarvan - onze huidige bosresten alles behalve
natuurlijk zijn. In tegenstelling tot wat nog voor kort
door de plantensociologen werd aangenomen zijn
de z.g. "natuurlijke bossen" in zéér sterke mate door
menselijke activiteiten beïnvloed. Zulks geldt met
name voor de boométage, doch daarnaast - mede
door toetreding van meer licht - ook voor de struiken kruidenlaag. De verschillen tussen de boswachterij Vaals (silicaatgronden, 200-300 m + NAP) en het
Savelsbos (vnl. lössgronden, 80-120 m +NAP) kunnen niet alleen uit het verschil in groeiplaats (arm te234

genover rijk, hoog tegenover laag) worden verklaard, doch moeten voor een niet onaanzienlijk deel
worden gezocht in de eigendomstoestand en de
daarmee gepaard gaande exploitatievorm: hakhout
resp. middenbos.
6 Herstel van het oorspronkelijke bos - Verschil
van inzicht
De vraag rijst of en in hoeverre de bosdevastatie ongedaan kan worden gemaakt en zo ja, hoe? Hierover
hebben bosbouwers en natuurbeschermers verschillende gedachten. Terwijl de natuurbeschermers
uitgaan van de gedachte, dat men de natuur haar
gang moet laten gaan en menselijk ingrijpen zoveel
als mogelijk dient te worden vermeden, meent de
bosbouwer het regeneratieproces zoveel mogelijk te
kunnen versnellen door weer bomen te zaaien of te
planten. Dit immers betekent het terugbrengen van
genen - in de vorm van eikels en beukels - die door
menselijk wanbeheer verloren zijn gegaan. Dus niet
alleen weer goedmaken wat men in vroeger eeuwen
het bos heeft aangedaan, doch tevens de successie
versnellen en daarmee de produktle verhogen.
"Niets doen en afwachten" betekent in extreme gevallen (zoals zich die in Vaals ten tijde van de aankoop door Staatsbosbeheer hebben voorgedaan)
wachten op een natuurlijke successie. Er zijn dan
meerdere eeuwen, ja misschien wel méér dan 1000
jaar mee gemoeid, vóórdat uit het berkenvervalstadium of zelfs een gesloten adelaarsvarenmat zich
weer een beukenbos zal hebben ontwikkeld. Tijdperken dus, die aan de klimaatsperioden zoals het
"boreaal" en het "atlanticum" doen denken. Slechts
brand (ook meestal door de mens veroorzaakt) kan
de adelaarsvarenmat weer in berkenbos doen overgaan en de activiteiten van Vlaamse gaai, eekhoorn
en woelmuis, die de eikels en beukels uit het naburige door collega "bosbouwer" geplante bos weer terugbrengen, kunnen deze successie weer op gang
brengen, dan wel aanzienlijk versnellen.
7

"Majoriteit" en "diversiteit"

Er zijn twee eigenschappen van bos, die de aandacht verdienen, nl. "majoriteit" ( = rijpheid, volwassenheid) en "diversiteit" ( = verscheidenheid, afwisseling). Het oerbos imponeert door zijn majoriteit
(eeuwenoude woudreuzen) doch althans op onze
breedtegraad overheersen in dit bos de schaduwverdragende houtsoorten, zoals beuk en op de armere gronden de wintereik. Een Beukenbos (Fagetum) resp. Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum). Het
is een donker één-étage bos, zonder struiken-étage,

eentonig door gebrek aan diversiteit. Door ingrijpen
van de mens ontstond hieruit het meer uit étages bestaande, veel soorten rijke re Middenbos (QuercoCarpinetum) dat heeft gewonnen aan diversiteit
doch verloren aan majoriteit. Door zéér intensieve
kap (hakhoutexpioitatie) gaat tenslotte ook de diversiteit verloren. Men kan dit in onderstaande figuur
aanschouwelijk voorstellen.
Met toenemende menselijke activiteit neemt de
majoriteit af. Daarentegen neemt - zoals Londo zojuist terecht heeft opgemerkt - bij geringe menselijke activiteit de diversiteit aanvankelijk toe om bij
sterker ingrijpen weer af te nemen. De grootste diversiteit vinden we in het Middenbos. Bij "niets
doen" komt het middenbos weer in sluiting en gaat
over in opgaand bos. De majoriteit neemt dan toe,
de diversiteit daarentegen af.
8

Bosbehandeling

Bij het herstel van het bos heeft Diemont aanvankelijk gekozen voor het opgaande één-étage bos met
lange omloop, voor majoriteit dus. Later heeft -

mede onder invloed van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer - ook bij hem de diversiteit meer aandacht gekregen. Een en ander Is vastgelegd in de
doelstelling en inleiding voor het beheersplan voor
het Savelsbos. De bosbeelden aldaar zullen moeten
lijken op die van het Middenbos. Wel Is waar is het
Savelsbos een voormalig Middenbos, doch het is
gedurende de laatste halve eeuw niet als zodanig
behandeld. Door het beheer van de vorige eigenaar,
die Amerikaanse eik, acacia (Robinia pseudo-acacia) en zelfs fijnspar, groveden en Europese lariks
heeft aangeplant, is het geleidelijk dichtgegroeid en
overgegaan in opgaand bos. Het heeft hierdoor aan
majoriteit gewonnen doch dreigt aan diversiteit te
verliezen. Wil men de diversiteit handhaven of zelfs
verhogen, dan moet worden ingegrepen. Daarbij zal
niet moeten worden gestreefd naar een vorm van
hakhoutexploitatie waarbij uit spaartelgen of uit
spontane opslag ontstane overstaanders van verschillende leeftijdsklassen willekeurig over de oppervlakte zijn verdeeld, doch veel meer naar een
groepsgewijze verjonging. Om de gedachten te bepalen zal bij b.v. een 160- è 200-jarige omloop gedu-

Bostype

Opgaand bos:

Middenbos:

Hakhout:

a. op löss:
plantengemeenschap
voornaamste
houtsoorten

Mellco-Fagetum
beuk (zelden es
en esdoorn)

Stellario-Carplnetum
zo me reik
haagbeuk
Winterlinde
es en
wilde kers

haagbeuk
zomereik
hazelaar
kornoelje
veldiep

bosvervangende
plantengemeenschap:
Corno-Prunetum (mantelgezelschap)
braam, mei- en
sleedoorn
wegedoorn, kornoelje
en veldiep
mate van
menselijke
Invloed

hoog

diversiteit
majoriteit
laag
b. op vuursteen eluvtum:
plantengemeenschap Luzulo-Fagetum
voornaamste
houtsoorten

beuk
hulst
wlntereik

Luzulo-Quercetum
petraeae
wintereik
hulst en
berk

Adelaarsvaren
berkenbos
ruwe en
zachte berk
ratelpopulier

Adelaarsvarenmat
heide en bezem brem
adelaarsvaren
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Grote veldbies (Luzula
sylvatica), een van de veldbiessoorten waaraan het
Limburgs Eiken-Berkenbos
zijn Latijnse naam: LuzuloQuercetum dankt. "Savelsbos". Foto: J. Th. ter Horst.

rende een 20-]arige beheersperiode steeds 1/8 è %
van de bosoppervlakte in kleine groepen moeten
worden gekapt en verjongd. Een soort "Femelschlag"-bedrijf dus, waarbij de grootte van de groepen en de wijze van verjonging (aanvankelijk door
zaaien of door planten later zo mogelijk ook natuurlijk) nog experimenteel zullen moeten worden vastgesteld. Diemont heeft hiermede een begin gemaakt
door exotenbosjes van fijnspar en acacia of Amerikaanse eik te vellen en in te planten met ter plaatse
thuishorend loofhout. De grootte van de Ingeplante
groepen - naar onze smaak wel vaak erg groot - was
echter een door de vorige opstand vaststaand gegeven.
9

Bosaanleg, planmatige bosbouw

Behalve over de toekomstige behandeling van de
Limburgse loofbossen dient ook te worden gediscussieerd over de door Diemont toegepaste methode van bosaanleg die in de meeste gevallen leidt tot
een opgaand - één-étage - bos. Als thema voor de
dit najaar te houden studiekringbijeenkomst is gekozen voor planmatige bosbouw ("Waldbauliche Pla236

nung"). Primair daarbij staan de "doelstelling" en het
"bedrijfsdoeltype". Onder het laatste verstaan we het
op een bepaalde groeiplaats qua houtsoortensamenstelling en opbouw, stabiliteit en duurzaamheid
ideaal gedachte bosbeeld op volwassen (ca. 100-jarige) leeftijd. Het doet er daarbij nlet.toe of dit een
bosbouwkundig dan wel een natuurbeschermersIdeaal is. In beide gevallen doet zich de vraag voor
hoe we dit bos moeten aanleggen en behandelen om
het als ideaal gedachte beeld zo rationeel en met zo
min mogelijk ingrijpen te verwezenlijken. Daarbij
blijkt dat de aanleg medebepalend - ja zelfs primair
- is voor de toekomstige behandeling. Met andere
woorden reeds bij de aanleg moet een duidelijk eindbeeld (bedrijfsdoeltype) voor ogen staan. De aanleg
zal anders moeten zijn naarmate ons een opgaand
bos, bestaande uit één dan wel meerdere étages of
een middenbos voor ogen staat. Bij de aanleg van
een één-étage bos kan men uitgaan - zoals Diemont
deed - van één hoofdhoutsoort, waaraan al dan niet
een klein percentage (<15%) nevenhoutsoorten
wordt bijgemengd.
Men kan voorts denken aan zaaien dan wel planten. Zaaien gebeurde in geplagde stroken ter breed-

te van 50 cm, afgewisseld met onbewerkte stroken
ter breedte van 75 cm. De plaggen van de bewerkte
stroken werden omgekeerd op de tussenstroken gelegd. Met het oog op bodemverwllderlng (denk aan
adelaarsvaren) werden de verjongingsvlakten gedurende vier tot acht jaar door maaien vrijgehouden.
Daar bij deze vorm van bosaanleg het maaien met
de hand dient te geschieden, wordt dit wei heel erg
duur. Bij de aanleg door planten werd eerst het hakhout afgezet en de ruigte verwijderd, waarna tussen
de stobben werd ingeplant in plantgaten met ongeveer 6400 stuks twee- è vierjarig plantsoen per ha.
Een plantverband van 1,25 x 1,25 m dus. Met het oog
op toekomstig mechanisch schoonhouden (maaien
en adelaarsvaren) rijst de vraag of niet een grotere
rijenafstand (tot 2.00x2.50 m) gewenst Is. Zeker
wanneer men een twee-étage bos voor ogen heeft
verdient deze grote rijenafstand aanbeveling. Men
kan dan tussen de rijen een rij schaduwverdragende
nevenhoutsoorten planten (zoals haagbeuk, winterlinde, hazelaar of veldiep), soorten die aanvankelijk
als vul- en drijfhout dienst doen en die na kap gemakkelijk weer uitstoelen en dan de 2e étage kunnen vormen. Tussen de op afstand geplante rijen
hoofdhoutsoort kan men ze met machines (b.v. de

slagmaaier) te lijf. Het inbrengen van de vulhoutsoorten kan zowel door zaaien als door planten geschieden. Experimenteel zal moeten worden vastgesteld welke methode de voorkeur verdient en wanneer in beide gevallen het terugslaan moet plaatsvinden. Voor de aanleg van een meer gevarieerd gemengd bos zoals dit voor de CRM-reservaten voor
ogen staat, dient men de verschillende ter plaatse
thuishorende hoofdhoutsoorten in groepsgewijze
menging aan te brengen. Dit kan geschieden door
over de geplande rijenbeplanting een bloksgewijs
"raster" aan te brengen en binnen de blokken van
houtsoorten te wisselen. In verband met de toekomstige ontwikkeling van de verschillende houtsoorten
is niet alleen de vraag hoe groot de afstand in de rij
bij een bepaalde houtsoort, maar ook bij wisseling
van houtsoort de afstand tussen de houtsoortenblokken moet zijn. Het is echter niet mijn bedoeling
om hier dieper op de techniek van de bosaanleg in te
gaan. Slechts wil ik er op wijzen dat deze in hoge
mate dient te worden bepaald door het "bedrijfsdoeltype" het toekomstbeeld van het bos dat ons
voor ogen staat. Dit geldt zowel voor het geval dat
men "bosbouw" dan wel "natuurbeheer" in zijn
vaandel heeft geschreven.

Adelaarsvaren-berkenbos,
het door jarenlange exploitatie als hakhout uit het Wintereiken-Berkenbos ontstane
degradatiestadium. "Savelsbos". Foto: J. Th. ter Horst.
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