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bosinrichting en de bosstatistiek en heeft sinds 1948 de leiding van deze
werkzaamheden gehad.
Het is bekend, dat de taak van de bosinrichter in een ambtelijke bosdienst niet steeds een dankbare is. Dank zij zijn kennis en karakter is
Beversluis er in geslaagd de bosinrichting bij het Staatsbosbeheer en bij
de grote gemeentebebosssingen tot stand te brengen.
Ook ten aanzien van de bosstatistiek, waarvoor na de oorlog een
grondige herziening en uitbreiding nodig was, heeft hij verdienstelijk
werk verricht als Secretaris van de Comissie voor de Bosstatistiek, D e
organisatie van de opnemingswerkzaaraheden heeft Beversluis met zijn
medewerkers voorbereid en hij heeft het genoegen mogen smaken de
uitkomsten van het eerste behandelde bosgebied, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi, volledig gereed te kunnen maken.
Beversluis deed zijn werk met grote liefde en toewijding ; hij voelde
zich gelukkig in zijn werk.
Voor zijn medewerkers en ondergeschikten was Beversluis-een goede
vriend en een humaan chef, waarop men kon vertrouwen. Ook buiten
het ambtelijke gaf hij blijk van hartelijke hulpvaardigheid en medeleven
door zich in te zetten op plaatsen, waar hij meende iets ten goede te
kunnen bereiken. Ik denk hier o.a. aan de padvinderij, waarvoor hij zich,
vooral voor de welpen, veel moeite heeft gegeven.
Allen, die Beversluis hebben gekend zullen een dankbare herinnering
aan hem bewaren en zij zullen hem zeer missen,
F. W . Malsch.
BOSBEDRIJF EIST REKENEN
[221]

door
J. R. BEVERSLUIS f
In het Quarterly journal of forestry van October 1953 is opgenomen
de tekst van een voordracht die W . E. Hiley heeft gehouden voor de
jaarlijkse algemene vergadering van de Royal Forestry Society of England and Wales, onder de titel ,,Irregular forestry", wat ik, gezien de
inhoud, zou willen vertalen met „onregelmatige bosbouw".
Onder onregelmatige bosbouw verstaat hij een methode van bosbouw,
waarbij verscheidene werkwijzen zonder enige regelmatigheid door elkaar
worden toegepast. Hij noemt naast de leegkap-methode, om enkele te
noemen, de schermkap, het twee-etage-systeem en het uitkapbos. Maar
afgezien van de vrije keuze die een beheerder uit deze methoden kan
maken, zijn er in Engeland en W a l e s bijzondere redenen die ertoe nopen
zich niet te binden aan een bepaalde werkwijze. Voormalige verwaarlozing en gedeeltelijke vernieling in verband met twee wereldoorlogen
hebben de bossen hier achtergelaten in een zeer onregelmatige toestand.
Zelfs na plaatsgevonden leegkap vertonen sommige gedeelten een zekere
bezetting met es of esdoorn, groveden of tamme kastanje, en, hoewel
een aantal hiervan stronkopslag kan zijn, is het mogelijk dat deze omzetting het toch waard is haar te laten opgroeien tot bosopstand. Aldus
kunnen vele vernielde bosoppervlakten deels verjongd worden door ge-
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bruik te maken van die spontane bezetting, zij het ook dat verscheidene
plekken daarin zullen moeten worden leeggekapt en daarna geplant. Dat
betekent besparing van tijd en kosten.
Alvorens te trachten de door hem gebruikte term onregelmatige bosbouw nader aan te duiden, beschrijft hij kort twee gevallen als voorbeeld.
In een armelijke doch bijna kaprijpe eikenopstand, waarin es als menghoutsoort aanwezig was, kwamen plekken voor met een dichte natuurlijke
verjonging van es. Er werd besloten om boven deze plekken de eik te
lichten, in de hoop dat de jonge es zich gunstig zou ontwikkelen. Die
maatregel had het gehoopte succes, behalve op een gedeelte, dat toen
werd beplant met douglas. Op andere plaatsen in deze eikenopstand,
waar de bomen van slechte kwaliteit waren, werden plekken van ongeveer 0,1 ha leeggekapt, en daarna sommige beplant met tamme kastanje
met thuja langs de randen, andere met douglas en sitka. Deze handelwijze moet men niet vereren met de aanduiding groepsgewijze uitkap,
zegt Hiley. Het is zuiver opportunisme, gebruik makende van elke bruikbare begroeiing die zich voordoet, en pogende de gehele oppervlakte in
volle productie te houden. W a t tot dusverre verricht is, betekent niet dat
op deze wijze zal worden doorgegaan in de gehele opstand.
Het tweede voorbeeld betreft een ongeveer 40 jaren oude opstand,
voornamelijk bestaande uit Europese lariks en douglas. D e leeftijd is
wat ongelijk en het is waarschijnlijk, dat een oorspronkelijke lariksaanplant in verband met gedeeltelijke mislukking in aanzienlijke mate is
aangevuld met lariks en douglas ; enkele sitka- en zilversparren komen
ook voor. Twintig jaren geleden was de stand zeer dicht; sindsdien is
de opstand vele malen gedund en de stammen zijn nu aardig stormvast.
De toekomstige behandeling levert een probleem in verband met de zeer
verschillende leiding die de lariks en de douglas behoeven. Om behoorlijke diktegroei te leveren moet de lariks een grote kroon hebben en
ongeveer op de helft van zijn omloopsleeftijd moet het stamtal worden
gebracht op 160 tot 200 per ha en moet een onderplanting worden aangebracht. Douglas daarentegen neigt tot te snelle groei als de kroon te
groot is en geeft de gunstigste resultaten in een gesloten stand. Derhalve
is Hiley van plan om op de plekken waar de douglas in groepen voorkomt deze op de gebruikelijke wijze te dunnen, doch waar de lariks overheerst de opstand in een twee-etage-opstand om te zetten. Verder zijn
er plekken, waar de jongere lariks als slappe zwiepers zijn opgetrokken
tussen de oudere lariks, welke slecht van vorm en zonder toekomst is.
Deze plekken zullen worden leeggekapt en daarna worden beplant met
tamme kastanje. Ook hier, zegt Hiley, gaan we zuiver opportunistisch
tewerk. Het resultaat zal zijn een pleksgewijze afwisseling van groepen
gelijkjarige douglas, twee-etage-bos en loofhout.
Deze voorbeelden in de gedachten aanbevelend definieert Hiley dan
dö strekking van het begrip ,,onregelmatige bosbouw" als volgt: geen
bedrijf volgens één bepaalde bosbouwmethode, doch toepassing van elke
denkbare methode welke op een bepaalde plek het meest geschikt lijkt,
en al die methoden willekeurig door elkaar heen gebruiken. Deze handelwijze streeft ernaar gebruik te maken van elke bezetting, die toevallig
aanwezig is en veroorlooft het aanhouden van veelbelovende boomindividuen van verschillende soort, opdat deze zich tot grote afmetingen
kunnen ontwikkelen. De onderhavige methode leidt tot een ongelijk-
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matige opstand, hoewel zij plekken met gelijkjarige bezetting niet uitsluit. Zij verschaft de beheerder een zeer grote mate van vrijheid van
handelen. Zij leidt tot een fraai en belangwekkend type van bos.
Hiley noemt nog meer goede zijden, doch is ook niet blind voor de
nadelen en de moeilijkheden, die aan dit bostype zijn verbonden. Hij
behandelt deze ook stuk voor stuk. Voor mijn doel wil ik echter volstaan
met het hierboven weergegevene, want dat is slechts bedoeld als aanloop
voor het volgende.
Ook in Nederland gaan de gedachten van sommige bosbouwers in
deze richting. Het is het goede recht en de plicht van iedere bosbouwer
eigen opvattingen te hebben over de techniek van de bosbouw. Het is
het voorrecht van een particuliere bosbezitter om eigen opvattingen desgewenst volledig te kunnen toepassen. Het is echter de plicht van een
beheerder van andermans- of gemeenschapsbezit ten eerste om de voltrekking van een techniek die afwijkt van de van ouds beproefde methode
volledig en vooruitziend vast te leggen en de konsekwenties daarvan
duidelijk vast te stellen. Hij moet ten tweede het antwoord op de volgende vragen weten te geven :
1. Wordt voldoende gebruik gemaakt van het productievermogen van
de bodem 1
2. Zijn de geldelijke resultaten van het bedrijf gunstig ?
3. O p welke wijze kan ervoor worden gezorgd, dat zoveel mogelijk kan
worden geoogst — dat deze oogst zo regelmatig mogelijk jaarlijks
gelijkmatig is — en dat het houtvoorraad-kapitaal in stand blijft ?
Doet hij het eerste niet en kan hij het tweede niet, dan handelt hij
volgens een „Plan- und uferlose Gefühlswirtschaft", en speelt hij met
andermans belangen.
Bosbouwers met zulke opvattingen uiten meestal heftige bezwaren
tegen wat zij noemen de „verouderde" methoden van leegkap en het
werken met een omloopsleeftijd. Deze strijdvaardigheid kan deels als
gericht tegen de windmolens worden gekenschetst, deels als ongefundeerd worden veroordeeld.
Leegkap immers, en de aanleg van eensoortig, gelijkjarig bos, zijn
bedrijfsvormen die geleidelijk minder worden toegepast. En de gedachte
dat het werken met een omloopsleeftijd niet meer past in het moderne
bosbedrijf, alsmede de vaak daaraan verbonden gedachte, zij het ook
soms onbewust, dat zulks leegkap betekent, is ongefundeerd. Elk bedrijfssysteem, dat doelbewust wil streven naar de beste resultaten, werkt met
een omloopsleeftijd, voorheen star gevolgd, volgens de moderne denkbeelden meer als gedachten bepalende factor.
Men kan de grondslag van de bedrijfsregeling wel met andere begrippen aanduiden, zoals de verdeling van de opstand over bepaalde diametertrappen, maar deze wordt beheerst door de leeftijd. En ook omgekeerd : een omloopsleeftijd bepaalt de diametertrappen van de bedrijf sklasse.
Tussen de bedrijfsvormen, die op een grotere oppervlakte als eenheid
werken (waarvan de uiterste vertegenwoordiger het leegkapsysteem met
gelijkjarige opstanden is) en de bedrijfsvormen, die op een zo klein
mogelijke oppervlakte als eenheid werken (waarvan het stamgewijze
uitkapbos de uiterste vertegenwoordiger is) bestaat, als beide aan de
normale eis van geregeld en continuebedrijf willen voldoen, uit het oog-
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punt van bedrijfsregeling geen grondleggend (c.q. principieel of essentieel, als men een vreemd woord wil gebruiken) verschil, hoogstens een
gradueel verschil.
Bi) beide vormen eist de continuïteit van het bedrijf, dat de leeftijdstrappen en dus de diametertrappen in een bepaalde verdeling continu
aanwezig zijn, in het ene geval beoordeeld over grotere oppervlakten, in
het andere geval over kleine oppervlakten.
Ter bepaling van het financieel voordeligste bedrijf is er slechts één
criterium : de leeftijd waarop moet worden geveld (omloopsleeftijd). Dit
geldt in beginsel ook voor het uitkapbedrijf.
D e aanhangers van het uitkapbedrijf aanvaarden echter de hoogste
rentabiliteit niet als bedrijfsdoel. Hun streven is vóór alles biologischbosbouwkundig („naturgemasse Waldwirtschaft") en daarnaast (min of
meer als bijzaak, zoals Knuchel zegt in zijn Planung und Kontrolle)
willen zij werken op de blijvende voortbrenging van een zo groot mogelijke hoeveelheid waardevol hout op elk onderdeel van de bosoppervlakte.
Elke overweging aangaande kapitaal en rentabiliteit is hen vreemd. „Der
W a l d eignet sich überhaupt nicht als Gegenstand rein kapitalistischer
Betrachtung", zegt Knuchel. Die opvatting betekent de ogen sluiten voor
de werkelijkheid. Alleen kapitalistisch geldelijk rekenen kan aantonen
welke bedrijfsvoering het voordeligst is. En — zoals reeds eerder gezegd — bij beheer van andermans bezit mag alleen die rekenwijze beslissen.
Maar — het een behoeft het ander niet uit te sluiten. Met een korreltje zout genomen, kan men zeggen : het uitkapbedrijf is identiek aan
het leeftijdsklassenbedrijf per kleinst mogelijke oppervlakte. Waarom
zou men dus niet plenteren, doch zich daarbij tevens richten naar de
financiële omloop, zoals die uit het leeftijdsklassen-bedrijf wordt berekend ?
De verdeling en samenstelling der leeftijdsklassen kan in uitkapbos
enigszins anders zijn dan in leeftijdsklassenbos met grotere oppervlakteeenheden — dat is één van de zaken die onderzoek en ervaring zullen
moeten uitmaken — maar de continuïteit stelt hier eisen, die in wezen
de zelfde zijn als bij leeftijdsklassen-bos.
Men kan ook tot de conclusie komen, dat voor het uitkapbos als basis
voor de bedrijfsregeling diameters en stamtatlen beter geschikt zijn dan
leeftijd — ook dat zal onderzoek en ervaring kunnen leren — maar de
financiële omloopsleeftijd zal eerste grondslag moeten zijn.
Uitkappen of plenteren dus — accoord, maar — met systeem. Als
bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, volgens het controle-systeem, dus niet op financiële grondslag. In alle andere gevallen :
als eerste grondslag de financiële omloopsleeftijd en zoeken naar de
grondslagen, waarop een bedrijfsregeling voor continu gelijkblijvend
bedrijf kan worden gebouwd. Zonder een van deze beide is plenteren
vrijbuiterij.

