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<DE BOSCHBEDRIJFSREGELING EN DE TIjDSTROOMiNGEN.
Naar aanleiding van Prof. Dr. G. Baader's ' ..Forsteinrichtung als nachhaltige
Betriebsfüh.rung .nndBetriebsplanung"' 1943·
door

Prof. Dr. H. A. j.

M~

Beekman.

1 n I e i ding.
:..... ,

Het boek waar.van schrijver en titeL-- hierboven vermel~ staan, is geen leerhoek •.
d.W.z. er wordt niet een systematische. volledige synthese in gegeven van de geheele
hoschbeqrijfsregeling, %ooa1s Q.a. J u cl e i c h dit deed. De nog ondeskundige zal er
dus deze tak van wetenschap niet uit k1!nnen leeren. wat niet wegneemt. dat er
leering uit is te putten voor wie reeds àls vakkundig op dit terrein mag worden be..
sehouwd. Het boek geeft. door de bijzondere zienswijze wa~raan de stof wordt onder..
worpen, aanleiding tot toetsen van eigen weten en kunnen en tot selectief uitbreiden

van kennis door kritisch beoordeelen van het .gebodene. In dit karakter komt het
. overeen met Die ter i c h's: "Forstliche Betriebswirtschaftslehre" (dat zich overigens
wèl als- leerboek aankondigt). met Kr i e g e r's ,: "Die Messung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit des Waldes", met eenige van. Wa g n e r's· en 0 s t wal d's ge..
schriften en andere meer.
.,'
..
.
. In het boek komt de thans in Duit.schland domineerende tijdgeest tot uiting (het
neemt slechts het Duitsche bosch in beschouwing) o.I. de eisch van sociale verzorging
welke gediend moet worden bij de productie van grondstoffen, ook wanneer de p~
ductiemiddelen - in dezen bosch en boschgrond - zich in handen van particulieren
bevinden. Hiermede wordt het bosch in het algemeen tot "verzó'rgings"bosch ge~
stempeld.
._
.'
..
.
Voorts is i.n overeenstemining met den aangeduiden tijdgeest, het instemmen met de
z,g. geleide economie met prijsbeheersching, prijzen dus die na overleg door een
gezagsorgaan worden vastgesteld en bindend zijn en die dus niet meer aanvaarq worden
als resultanten van· de wisselwerking tusschen vraag en aanbod.
Te'nslotte spreekt uit het boek in zooverre oorlogsondervinding, dat verlangd wordt.
dat in het bosch een reserve aan grondstpf aanwezig zij, die (voor Duitschland als
hout..invoerend land) over tegenslagen en gedwongen tijdelijke overkappingen (gedacht
kan hierbij worden aan de moeilijkheden door een afsnijding van het vrije verkeer),
heen moet helpen.

.'

Het

dUltrZaBmheidsb~.ginseI.

Zooals de titel reeds' aangeef~, wordt de boschberlrijfsregeling uit den bijzonderen
gezichtshoek van de duurzaamheid beschouwd. Duurzaamheid. wordt voor het bosch..
bedrijf als grondwet aangedUid. Op zich zelf is dit niets bijzonders, de noodzaak van
duurzaamheid, het richten van 'het bedrijf op het verkrijgen en behouden, van duur..
zaamheid. zijn als het ware axioma's waarmede de"' boschbouwer sedert lang. ver..
trouwd i s . .
.
B a ad e r, die in zijn inleiding opmerkt. dat duurzaamheid oorsprbnkelijk het leidende
begins~l in den boschbouvi was, _m~ar dat het op den achtergrond is gedrongen door
het "rangschikkings"..idee. formuleert en preciseert het duurzaamheidsbegrip nu nauw. .
keuriger dan gebruikelijk was. Dit is inderdaad nuttig, Het axioma, dat voornamelijk op
de opbrengst toegepast werd en waaraan men slechts een algemeene strekking toe...
kende met strengere of ook minder strenge toepassing. scheen ,tot een: onderbewust
beginsel te zullen worden. Thans wordt het weer hi de bijzondere aandacht. gebracht
met ;:;tUe er uit voortvloeiènde verpJichtingen, (Jie men dan bewust zal moèten .nastreven.
Duurzaamheid is gekarakteriseerd door drie eischen: 1e het voortduren (Dauer).
2'e de gedurigheid (Stetigkeit) d;w.z. telkens weer na korte perioden. niet met horten
en stooten.. nu eens wel en dan een tijd lang niet, en' 3e de gelijkmatigheid (Gleich..
masz) het min of meer gelijk blijven.
..", .
. Als beginsel kan duurzaamheid toegepast worden op de productie en op de op..
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brengst, hetzij deze laatste in hout of in "geld wordt uitgedrukt. productr.e eri opbrengst
zijn niet identIek_. productie ontstaat cl,oor den groei van het levende productiemiddel
den boom. den opstand of. het bosch. Door productie ontstaat de mogelijkheid van
het verkrijgen van opbrengst..."
.
_'
_ T~,
:'
Als men de aangegeven duurzaamheidseischen op de' houtopbrengst wil toepassen.
moet men volgens B a a der streven naar voortduring. gedurigheid en gelijkmatigheid
rum de- hoogste houfopbrengst. Hier" in het gecursiveerde gedeelte slUipt dus onge~
merkt een bedrijfsdoelstelling in bij de fonnuleering van den bedrijfsgrondslag en dit
moet ontoelaatbaar geacht worden. Als men. zooals B a a der doet. verschillende
Bodenreinertragslehre - ,
bedrijfsdoelstellingen als hoogste~nctt().-grondopbrengst hoogste rendeering, hoogste geJdopbrengst - Waldreinertragslehre -, hoogste bosch~
rente - Waldrententheorie van Ostwald en Krieger - met elkaar vergelijkt.
maakt men het zich- te gemakkelijk, indien m~n de door zichzelf voorgestane doelstelling .
'
reeds insluit bij het Voor den boschbouw grondleggende axioma.
Merkwaardig is hierbij nog. dat Ba a,d e r zelf het als onjuist aanduidt om voor
de houtopbrengst de hoogste waarde te eischen. omdat dan in het duur;:aamheids..
beginsel het bedrijfsdoel ingesloten zou worden en het bedrijf' dan zou moeten worden
ingesteld op de productie van zwaar hout I De taak van de boschbedfyfsfe-geling~
Aan de boschbedrijfsregeling wordt slechts een tweeledige taak toegekend. n.t te.
produdieregeling en 2e opbrengstregeling. Met andere zaken mag de boschbedrijfsregeling·
zich niet bezig houden. Zij heeft dit veelal wel gedaan, zpo bijv. op het gebied van_
de boschbedrijfseconomie. wat betreft omloopsbepaling. of op het gebied van de bosch..
huishoudkunde. wat betreH het,aaT!geven van de soort van product (afmeting) _die
voortgebracht ll.1oct worden.
.,"',~ '.
I
'
Het is waar, de boschbedtijfsregeling moet werken met een - omvangrijke kennis op
andere gebieden yan wetenschap vergaard (grondkennis, wisselwerking tusschen grond
en opstand. houtteelt. opbrengstleer. plantenziektenkunde. boschbeschermingi bedrij~
economie. boschhuishoudkunde; natuurwetten enx.) maar zij heeft zelf slechts na te
gaan. hoe die kennis toe te passen is in het boschbedrijf, zonder teko'rt te doen aan.'·
de duurzaamheidsbeginsclcn.
_
De grondslagen volgens welke de boschbedrijfsregeling de duurzaamheid tot werke ..
Iijkheid moet doen worden, worden hoofdzakelijk aangegeven door de boschbedrlJfg...
economie _en de boschhuishoudkunde. Hiertoe zullen algemeene. streek~ of zelfs land..
. ,-plannen moeteh worden opgesteld en met' de machtsmiddelen: van den Staat kunnen
dan zekere plichten aan het bosc:hbedrijf wÇ)rden opgelegd, waarnaar de boschbedrijfs~
regeling zich te richten- zal hebben. Men ziet, ,dat B a a der het beginsel van de door
staatsorganen geleide economie' en productie geheel aal)vaardt.
Tot de andere gebieden. waarop de boschbedrijfsregeling zich niet mag bewegen.··
behooren o.a. de bedrIjfseconomie. de houtteelt en de boschbescherming. Het doet
daarom· eenigszins vreemd aan, dat B a a der in zijn boek over boschbedrijfsfegeIing
ettelijke tientallen bladzijden wijdt aan omloop. aan houtteeltkundige onderwerpen als
aanwas, menging, dunning en aan onderwe.rpen uit de leer van de boschbescherming.
Dit neemt niet weg; dat deze hoofsistukken zeer belangwekkend zijn. er zal dan ook
nog uitvoerig op tc'ruggekomen worden.
. De boschbedrijfsregeling heeft te zorgen dat aan de duurzaamheidseischen voldaan
wordt en dit kan, slechts:
1e voor de productie door: '
•
.
a. verzorging van den aanwas en opvQering ,tot het hoogst mogeliJke: 1)
b. juiste rangschi~king in het bosch, (ordening naar plaats. räurnJiche Ordnung).
2e voor de opbrengst door:
,',_" ' , .
.
~ c. een voorraad aangepast "an het bedrijf en in overeenstemming met den duur_
"
..
.
zaamheidseisc:h ; - -"'
d. een voorraads·samenstelling of .-opbouw. die eVeneens aan het bedrIjf aangepast
, is en evenzeer in ,overeenstemming is met den. duurzaamheidseisch.
+
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1) B a a cl er spreekt steeds van: " ... : .. dauemde Zuwachspflege und Streben nach
Leistungstelgerung ........ of ook 'van: ........ Zuwachspflege und dauemde Leistungs~
steigerung ..... :\ -Op bldz. 5S zegt hij echter dat "Zuwachs" en "Leistung" ide~
tiek zjfn. ~Waarom clan dat naast elkaar stellen in een zelfden zin 7 Dit doet op
gelijke wijze aan als het gebrUik van de uitdrukking .. Grond und Boden~·. die ,men
elders- zoo dikwijls kan aantreffen. Zulke uitdrukkingswijzen' schijnen een verdergaande beteekenis aàn de zaken te geven. ,zij. hebbe~. echter geen zin .
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,_ Wat belangrijkheid .. betreft. stelt B a a cl er <-alle beq.rijfsmaatregele~ ten. behoeve van
aanwas eD- productie-verhboging op den vÓOI;:grond. Dringend zijn mede alle maat...
regelen voor het verkrijgen yan een 'goede rangschikking. Als hoogstens gewenscht.
moet men die maatregelen aanduiden. welke verandering in lee.ftijdsklassenverhouding
beoogen (pe~ zij opgemerkt, dat' deze verhouding. indien zij abnormaal is. toch onregel...
matigheid in de opbrengsten tem gevolge kan hebben. wat niet overeen te brengen is
met den duurzaamheidseisch van gelijkmatig'heid).
In zijn inleidende besch,ouwingen over de wijze ~aarop de ,boschbedrijfsrege1ing bij
het vervullen van haar taak tewerk behoort te gaan. behandelt B a a der ook het Z.g.
"normaalboscft': waarvan hij de leer aanduidt als "de beste die de menschèlijke geest
,tot heden, vo()r het boschbedrijf uitgedacht heeft". De>-beteekenis' eryan ligt- volgens
hem vooral daarin, dat men deze leer odk I'9-athem~ltisch en grafisch tot uitdrukking
kan brengen.
"
De plicht, vast te houden áan ,het duurzaamheidsbeginsel ep. aan de voorstelling van
het- llorrnaalbosch is volgens B a a der voor den boschbouwer van gelijke lieteekenis
als de eed op het vaande~ voor den soldaat
i
B a a der is er zich van bewust. dat· het nonnaalbosch 'een onbereikbaar ideaal is;
maar beroept zich op Go e th e's uitspraak omtrent idealen:- ;,sie sind Vorbilde. nicht
',' , , ' ,
"
. zum Nachahmen. sondern zurn Nachstreben'~.
Hetge'en omtrent het' normaalbosch wordt medegedeeld brengt niet veel nieuws;
echter worden de klassieke voorwaarden voor zulk bosch (normale aanwas, normale.
'leeftijdsklassen-verhouding en ~verdeeling en normale voorraad) in het bijzonder in
- het licht van de duurzaarnheids~ischen ~esteld door, de volgende uitspraken: ,~~'
,.
1.: de normaalboschvoorwaarde is een duurzaarnheidsvQorwaarde';
.
2 : omgekeerd ,is het nonnaalbosch dus· een bos;h dat aan de duurzaamheidseischen
beantwoordt;
\
'.
.
'"
3-6 ~ normaalaanwas, normale. leeftijdsklassenverhouding, normale lee{tijdsklassen~
verdeeling. normale voçrraad zijn alle aldus aanw~zig. als aan de duurzaamheidseischen
beantwoord wordt.
- , '
," ..
Dit is slechts een beschouwiDgs~ en voorstellingswijze:' die niets- verandert aai)., de
.; klassieke opvattjngen omtrent het normaalbosch en zijn vervullingsvoory;aardeil.
, Aansluitend maakt B a a der de oPl!1erking. dat de noodzak~lijkheden en ~doelstellin~
gen in ecn boschbedrijf naar plaats cn tijd wisselen; soms zelfs naar den persoon (dit
lijkt wel een zeer groote. overigens niet nader 'gemètivccrde concessie tegenover de
tevoren Verdedigde geleide economie met gebrUik van de machtsmiddelen _ van qen
staat!) zoodat de duurzaamheidsvoorwaarden niet tot een star schema mogen worden;'
';~zij moeten vlpttend -en aanpasbaar:blijven.
'
- _,
..
.
..
De nonnaalvoorstelling van het uitkapbosch 1) heeft van oudsher mç,eilijkheden op~-~
. geleverd'; B ~ a cl e r meent cJ~t de oplossing eenvoudig af te leiden is uit de stamtal~ ~
. curve voor de afmetingsklassen. waarover gehandeld is door L ioc 0 u r ten. dpor
Ar ,t h urM e y ervan wier onderzoekingen v~rder slechts' in het algemeen gezegd
wordt: dat zij juist bevonden' zijn voor talrijke uïtkapbosschen. .
Wij kunnen dit laten rusten. omdat het nonnale uitkapbosch voor Nederlar:d zeker
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Waaro~

voor h'et begrip ;,.llitknpbosch" ~iet' dit woord van z~iver Nede~iafidsche
samermteUing. gebruikt? Het geeft het begrip ondubbelzinnig weer. WIj Nederlan~
ders zjjn helaas te weinig ,waakZaam tegen werbastering van onze taal en kunnen
wat b~treft' het bewaren van het taaleigene in de leer gaan bij den Duitseher. die
vindingrijker eJl gelukkiger is in bet aangeven en ingang doen vinden 'van taaleigen .
;.':. ' .
..
.
" . _.
'.
'
woorden: voor nieuwe _be,grippén..'
Waarom .. uitkapbosch" aan .te duiden" met' het volkorIJen' on-Nederlandsehe'
•. plenterbosch"? (Hr Blo k h u i 5 in de Mei~aflevering 1942 van het Nederlandsch
Boschbouwtijds,chtift. Zie, ook het verzet hiertegen aangeteekend door Hr. va "n
der Slecsen in de Mei-aflevering 1943).
.
'
. En dan, men lette wel. is een Duitsch woord .aanbevolen voor inlijving in de
Nederlandsche vaktaal, waartegeIl\ de Ouitsche vakman die zijn taaleigen verdedigt.
zich verzet, omdat het een ,verbastering zou zijn. Deze "'Duitscher wil niet weten
.
Van Plenterwald maar eischt Blenderwald. ~
Het doet denken aan -de vergissing die men
Duitschland gemaakt heeft rtiét het
invoeren van ,het thans in onbruik geraakte woord Etat dat aan de Fransche taal
ontleend] ZQU 'zijn, hoewel het 'begrip door het woord aangeduid in het Fransch "la
'
.
"" '.
pOssibilité" heet I
Redactie van het NederlBndsch Boschbouwtijdschrift. zQudt U niet 'mede willen t
werken tot het Nederlandsch dpen . zijn van onze
,. vaktaal? '
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nog een ver verwijderd toekomstbeeld is, O!aar het maakt den, indruk, dat de ~oeilijk..
heden wat' betreft 'het uftkapbosch wel wat eenvoudig' worden voorgesteld.
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at Produétievcrhooging. De prodbctieverzorging komt "ain de' toekomst 'ten goede. de
opbrengstregeling . aan het heden. Theoretisch ,kan mert deze. zaken uit elk,aar houden.
maar in de praktijk vloeien zij ineen. omdat ,het boschbedrijf gekenmerkt is door een
ei~el).aardig dualisme t.;:: dat iedèr in9rijPe~ dat opbrengst levert tevens de, producti~ . \'
bemvloedt.
. "
_~ '.
.
~,
Bij de behandeHl)g van de gi'oodslagt;t1 voor de duurzame productieregeling in den
tevoren aangegeven 'zin, begint B a a d ~ r den aanwas in het algemeelJ. in beschouwing
te nemen. waarbij hij opmerkt. dat d~ze niet uitsluitcnd natuur·',vet?"nschappelijk te be..
,
oordeelen is. omdë!l van de door het biologische object geproäuce~rde stof tenslotte
slechts het hovengrondsche deel en daarvan weder slechts het verkoopbare dikhout
doorslaggevend is. Hiervoor moet men de hoogste 'producttë nastreven (l~oe- dit op
te vatten is. volgeQs' a a der. zal nog besproken worden)'. Oin deze te bereiken.
moet men over allerlei zahn kunnen oorde~l(':'l, als: 1. 'het gedra,g der afzonderlijke
boomso9rter1; 2. de mogelijke gevolgelJ.' van het tot' een aD,dere. dan de "aanwezige
1
, boomsoort ,overgaan; 3. welke boomsoorten geschikt zijn voor de gegeven standplaats;
4. -wat de invloed van ver~chiIleiide dlllmingsY{ijzen is'; 5., hoe men ,moet oo~dee1en
over zuivere en, over gcmèngde opstanden. Later spreekt hij nog over den invloed
dien het toegepaste plantverband kan hebben. 'waar men dus ook over moet kunnen
oordeelen. ".
-," -..
;', _ ,".
."""
, ., ,"
";
.':'
En hij dit aUes moet men den besten tusscheriweg tusschen natuur en economie vinden,
•'
of zooals B a a der het reeds' eerder uitdrukte, er moet een verge1!jk getroffen worden
tusschen de behoeften van den mensch en de' door de natuur voor het bosch gestelde'
wetten.
~
."
"I
..
•
,
•
:,.':;'
In 'verband met dezen la.afsten zin wordt cV:-en opgem~rkt. dat B a a cl e r hl- het
bijzonder iets tegen' de toepassing yan de theorie van de~ hoogste grondopbrengst
(Bodenrcinertragslehre) heeft. Hij komt later nog' op dezen bedrijfsgronds}ag terug,
maar heeft ,tevoren de' hoogste-grondopbrell-gst aanhangers reeds gekapitteld. Hij verwijt
dezen. ziçh alleen, te'laten leid~n door financieele kaprijpheid en daarmede; wat betreft
duurzame ~houtvoortbrenging, afstand te doen véln verbetering' van, de ~estaande -leéf..
tijdskIassenverhóuding "en' ,van den plicht een behoorlijken. constanten_ voorraad aan te, .
houden. Ja, hij gaat zoover, te beweren dat er zelfs genoegen ~mee zou worgen ,genomen, .... ':
als' alles van één enkele I~eftijdsklasse( zou zijn: " .
~ .,
Dit is _weinig redelijk; well1ergens heeft men zich voor "een -boschbedrijf uitsluitend
laten leiden door de, firiancieelc 'kapriipheid~ Men heeft daarnaast allerlei andere over..
:. wegingen laten gelden, o.a. leeftijdsklassenveihouding, kaporde,cn houtvoorraad. Men
raadplege wat later nog, "ge_zegd zal _worden omtrent Ju dei c h ·s-- opstandsbedrijt
Hij zegt verder, dat de a~mhan'gers van 4,e gewraakte leer een bepaalde rendeering' 'u
eischen, waarbij het boSch, niet als natuurverschijnsel met' eigen wetten bes,chouwd
. wordt, maar als kapitaal waarop ,:de regels van de 'geldmarkt toepa~seliJk zijn, dit is
in zIjn gevolgen schadelijk voor en vijandig aan het bosch. Om de verlangde rentabiIi ..
teit te bereiken •.'Stelt men een omloop vast; omloop is echter V:~n de natuur afh~kelijko
Men moet_ deze theorie afwijzen. niet omdat zIJ met renten werkt, dat ,doen andere
bedrijven, Ook, maar omdat zij uit de klaarblijkelijke wanverhouding tusschen de, van
, '.'. nature gegeven productie'Voorwaarden. en de houtprijzen. een verkeerde gevolgtrekking'
. maakte. In plaats van te werken op' hoogere houtprijzen. heeft ze zich l<ften. verleiden
"
tot ingrijpen in den productieduur. terwille van de rentabiliteit en heeft daa.rmede de
productie in ,gevaar.." gepracht. (Dit laats!e eischt dan toch !lade.r _bewijs 1)
;- •
Hoc is dit te rijmen met de tevore:n gemaakte opmerking, dat, cen tusschenweg moet
, worden' gezocht tusschen natuur en economie 1 Dit doet B a a der trouwenS zelf op
overeenkomstige wijze· als'd~ hocigste..grondopbrengstleer, n.l. door de- natuurlijke pro..
, ductietijd op een bepaald oogenblik af te snijden; T~e toets voor het ,bereiken van dat,
oogenblik wordt door hem echter in iets anders gezocht. t.W. in het volgens bepaalde
opvatting tot het grootste nut komen van het, bosch voor de sociale verzorging.
, Maar ,keeren 'we terug tot B a a der's beschouwingen omtrent aanwas en hoe dien
te verhoogeil. .
•
, ..
.....
Behartigenswaard is, de wenk om bij verandering.in aanwas in een bosch. deze
niet dadelijk 'als een'-gunstig of ongu-Q.stig teeken te beschouweno maar" bij de bcoor..
dseling ook de, mogelijk opgetreden verandering in leeftijdsklasscns'amenstell,ing in aan.. ~:'
, merking ·-te nemen- omdat. deze voor zich reèds een verandering in aanwas heeft of
kan hebben.
'
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--: Voorts meent hij, dat de aanwas in het _uitkapbosch (waarvan hij hier en later een
groot voorstander blijkt te zijn) in de vabijheid ligt van de hoogste producties van
de zeer productieve fijnspar en zilverdell en waarschijnlijk er boven.
.
Van. het bedrijf met overgehouden boomen. boven de jongere generatie (overstan..
ders) zegt hij. dat de productie gewoonlijk minder is. maar dat onder bijzondere
omstandigheden (welke dit zijn vermeldt hij niet) toch ook wel hoogere productie·
kan plaats hebben.
De dunningsQnderzoekingen h.ebben volgens B a a der aangetoond, dat, extremen
(zoowel zwakke als zeer sterke dunningen) aanleiding geven tot verminderinÇJ in aan.. ,
was, vooral te sterke dunningen. Dit geldt iI:! het bijzonder voor schaduwhoutsoorten.
Ook acht hij een nadeel van sterke dunningen. dat de houtvoorraad er door verm!n ..
dert Bij lichthoutsoorten zou te dichte stand voor den aanwas niet zoo schadelijk zijn,
wel echter weer te sterke dunning.
Zeer uitvoerig is B a a der over den invloed van menging op de productie. waarbij
hij begint ,er op te wijzeij, dat het bij menging niet slechts gaat om' productieverhooging.
maar ook om grondverzorging ;. dit wordt, door hem eenigszins pathetisch genoemd
..die Schicksalsfrage der deutschen Forstwirtschaft und die Zukunft des deutschen Wal..
des". Ondertusschen heeft hij met 'zulke beschouwingen toch gelijk. als hij de houtteelt
los wil maken van de schematische sleur ;en haar naar beter wil doen streven.
Over de houtteeltktmdige opmerkin~en omtrent menging, hoe belangwekkend ook.
kan hier gezwegen worden. Uit het oogpunt der boschbedrijfsregeling is"B a a d e r"s
uItspraak interessant. dat men moet trachten' te komen tot ,mengingen waarin men met
iedere boomsoort een bedrijfsdoel nastreeft, dat geen vlakten uitsluitend om biologische
redenen zuiver met houtsoorten ,mogen worden bezet en dat ,men moet trachten beide
doeleinden (het· tegemoet komen aan biologische en bedrijfseischen) met de men-ging
1
te bereiken.
- "
Belangrijk zIjn de mededeelingen omtrent dikwijls aanmerkelijk hoogere producties •.
daadwerkelijk met menging bereikt. waarbij hij zelfs vrij diep ingaat op de methodiek
van "het onderzoek llaar den invloed van menging.
'
Men kan in de, Iiterat1,lur de stelling vinden. dat wat een bij gemengde houtsoort
produceert in mindering gaat van wat de oorspronkelijke houtsoort in zuiveren opstand
produceerde. B a a d e.r geeft ,toe. dat een houtsoort wel eens minder produceert in
men'ging dan zuiver (zelfs naar verhouding van de ingenomen standruimte). maar dat
dit verlies min of meer aanzienlijk kan worden overtroffen door de productie van de
bijgemengde houtsoort. Hij geeft hiervan cijfers, doch deze zijn te uitvoerig om in het
I
kort medegedeeld te kunnen worden.
.
.
Hij besluit zijn beschouwingen omtrent menging met de opmerking, dat het eigenlijk
niet erg eervol is. dat men nog zoo weinig weet omtrent het resultaat van menging.
Wat keuze van houtsoort{en) in verband met den grond betreft. maakt B a a der
,. voor Duitschland de opmerking. dat indien de teelt van, den veel produceerenden fijn ..
..... spar (of naaldhout in het algemeen) uitgebreid zop kunnen worden. dan de oplOSSing
van problemen van productievermeerdering en boschhuishoudpolitiek hiermede gediend
zouden zijn. omdat 72 % van Duitschlands houtinvoer uit naaldhout, bestaat
.
In dit verband (keuze van houtso;ort en grond) wijst B a a der op het nut dat de
plantenSOciologie hierbij kan hebben, maar dat deze der praktijk toch een slechten dienst
bewijst. door tallooze onderscheidingen en g~oepjes te maken. Zij 'moet zich beperken
en zich toeleggen op de vraagstukken die het bedrijf aangeeft.
.
.
Nog maakt B a a der de opmerking, dat de opstandsaa{lleg reeds ,mede invloed heeft
op de productie. Nauwe verbanden leveren veel dunhout. Overdreven. wijde verbanden
zouden weinig minder opleveren aan massa en waarde. maar de hooinen zijn dan zeer
takrIjk.

•

Als slotsom van zijn beschouwing,en over productie--opvoering zegt B a a der, dat
het Duitsche bosch hiervoor vatbaar is en dat hierbij tot het uiterste gebruik gemaakt
moet worden van den fijnspar; voorts juiste soortkeus. juiste aanleg. juiste verzorging
en vooral menging. De gemengde opstand wordt in de toekomst de overheerschende
. , .
" ~.
opstandsvorm.
.
Het zekerste. goedkoopste en succesrijk3te middel voor productieverhooging zIet
B a a der ten slotte in ...... vermindering van den wildstand. Dit is zeer juist. het is
"al vroeger en meer gezegd. het is ook wel tot een begin van uitvoering gekomen.
maar de loftrompet voor de jacht wordt juist tegenwoordig in DuitschIand met gevoel
.
..
gestoken I Men zal het Juiste evenwicht moeten trachten te vinden.
b. De juiste ra~9schikking in het bosch. De produ~tie wordt gehinderd (verminderd)
poor het toetreden van zon en wInd in het bosch. Zon en. w,ind zijn erger' vijanden
/

:
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voor de productie. dan storm, die den regelmatlgen gang. va,ri, het bèdrljf in gevaar
brengt.
' .
._
De opstandsopbouw. het verband van. boom tot boom doet het eigen opstandSkHmaat

ontstaan. Iets gelijkSoortigs geldt voor het geheele bosch.' dat een samenstel van op~
standen is. Het geheel is doorsneden door een net van wegen en; / sleuven. die hWl
efgen invloed op het boschklimaat hebben. evenals ieder ingrijpen in het bosch door
het bedrijf. "
"
' , '
Het voldoen' aan duurzaamheidseischen verlangt. dat al deze zaken. opstandsopbouw, .
boschsamenstelIing, wegen . . en sleuvennet en bedrijfsingrijpen. niet hinderlijk of schade. .
delijk zijn voor de duurzaamheid.,
'
.

Wind in den. opstand geeft aanleiding tot blijvend nadeel door uitdroging van den

grond.,. het doen verloren gaan van kruimelstrucuur. stroolsel~wegwaaien en hierdoor
belemmering v,!n natuurlIjke verjonging cn 4,anwasverlies. Zon kan bij bepaalde boom.
,.-,
soorten zonnebrand veroorzaken en bevordert uitdroging.
'
Tegen zon en wind' kan een opstand voldoende beveiligd worden. _tegen storm niet
' , '
~
steeds afdoende.
.
De vorm van cle sluiting van een opstand werkt verse hilI end op het behouden' van
het eigen boschkHmaat. door het in verschillende mate afhouden van zon en wind.
Men kan' onderscheiden horizontale sluiting (GJeichschlusz). vertikale sluiting ,(Stufen~
,
schlusz) en étagesluiting (Schichtenschlusz) welke tennen in den Nederlandschen
boschbouw reeds gebruikelijk zijn ~n voor zichzelf spreken. Bij horizontale sluiting
(misschien ook bij vertlkale) zou nog naar de mate van sluiting te onderscheiden zijn.
f
dichte. nonnaIe. losse en lichte sluiting.
1'
Bij menging verwijdert men zich van de horizontale en gaat naar vertikale. zoo
. niet naar étage~sluiting over. Menging van leeftijd maakt dit nog, sterker.
De beste beveiliging tegen zon en wind wordt gegeven door vertikale- en étage..
'
t
sluiting. dat wil dus zeggen. ook door menging, mede van leeftijden. Hierbij is de
lIlengingsvorm (afzonderlijke, hoom~. troep~. groep·, grootere groep~ en! klein . .opstands..
menging. om van het kleine naar,het groote deze opsonuning te geven) ook van belang.
Zeer belangrijk voor de, bescherming der opstanden zijn de randrij en de randstrook
(wand en rand). Indien een opstand aan open terrein of aan "een voldoend breede.
open strook (weg of sleuf) grenst, en watineer de boo.men van;;:1f de jeugd in ruimen
.stand gehouden _woi'den/' worden randboomen: (Trauf) gevonnd, bij welke de takken
ver naar beneaen: reiken. de kroon dicht is en het wortelgestel den' boom stevig in
den' grond verankert (de wortelontwikkeling zou vooral plaats hebben aan de van den
.' .
'
:'
overheerschenden, wind afgewende Zijde).
De wand beschermt behalve tegen ,zon. ook tegen het binnenblazen van den. wind;
de remmende werking' reikt tot ongeveer achtmaal de ,boomhoogte. Gebrek,eri in, den
wand verhoogen echter het· windgevaar omdat bij wind de lucht wat tegen den' wand
wordt samengeperst en 'met te grooter kracht, door mogelijke gaten, naar binnen blaast.
,
Windbeschadiging blijft steeds doorwerken,' stormschad.e (worp, breuk, vezelknikkin
gen) is met één maal afgeloopen, hoe groot zij dan ook moge zijn. Gevaar voor"
stormschade neemt toe met de hoogte van de boomen, niet slechtS door den langeren
aangrijpillgsarm maar ook. omdat de wind (storm) krachtiger wordt, hoe hoog er de
hinde.rnis is waarover hij heen moet. De oorzaak is ook hier de' samenpersing van de
>
•
lucht tegen de in den weg, staande hindernis.
.
.
Ook tegen stormgeyaar moet de opstandswand eenl, eerste beveiliging geven. Helaas
Brengt het bedrijf zeJf dikwijls verzwakkingen in dèn wand aan door sleepM en stapel..
schaden. waarna inrotting ontstaat.
Tegen stormgevaar moet voorts achter den wand een rand (strook) van twee statp.~
lengten diepte aansluiten. die ook weerstand weet te bieden door sterke verankering:
ter WiJle van· het verkrijgenl van dezen rand moet. deze dus ook vanaf de jeugd in
' "
.' .
~ '.
.
'
.
ruimen st?-qd gehouden ~orden.
. Bij stuwing tegen een wand valt de storm een eind achter dien wand met vergrootte
kracht in den opstan~; ,Een verder beveiligingsmiddel t~gen stanngevaar moet dus
gevonden worden in den onderlingen steun die de boomeix- elkaar geven. zoolang, niet
'I - - " , door ziekte of door het bedrijf zelf (bijv. het plotseling overgaan tot sterke 'dunning,
of ook lichtstelling bijv. voor verjOllging of het aanhouden van overstanders) die, \
." onderlinge steun plaatselijk wegvalt. Stijgende leeftijd vermeerdert de kans van OpM
treden van zulke zwakke steeën in het onderlinge steunsysteem.
De onderlinge steun en het :stevig in den grond beworteld zijn worden het best
v~rkregen. door den op:stand vanaf de jeugd in een, wat ruim verband te laten OpM
groeien. Streeft men tevens naar vertikale of étagesluiting, dan heeft men het mogelijke
gedaan voor dezen vorm van beveUiging.
.",
.
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Over een horizontaal gesloten bosch strjjkt de ~ind heen, 'zonder schade te ';éroor.. '"
zaken •. indieri er geen zwakke plekken in den onderlingen steun voorkomen. Het uit..
kapl?osch met vertikale of met étagesruiting. of ieder bosch niet zulk een sluiting zou
dus meer gevaar loopen, ware het niet. dat de boomen in deze bosch typen meer
gewend zijn aan het weers!aan van den wjnddruk (hier in het bijzonder is B a a der
aan het woord I) door steviger 'bewortelirig. .
•
Opstanden mogen in de richting, van den gevaarbrengenden wind niet een te groote
dIepte hebben, omdat de Windsnelheid met deze dIepte nog toeri,eemt en omdat de
kans op het ontmoeten van zwakke steeën ook grooter wordt met de grootere diE;pte.
...
Het is dUidelijk. dat er fouten gemaakt kunnen wordenl door wegen of sleuven of
ook opstandsranden gericht te doen .zijn op een opstand. Oe langs' zulke lijnen geleide,
storm wint hier in krácht door samenpersing en bedreigt den opstand waartegen hij
stuit in verhobgdé mate.
..-- •
, Een beveiUgingsmid~el tegen stormschade zoekt men in den boschbouw ook. 'in dek..
king door voorliggen'Cle (tegen de windrichting in) jongere opstanden, De voorliggende
opstand mag echter zelf niet te diep zijn. dan neemt de winka-acht teveel toe. Ook mag
hij ,niet aanD)erkelijk jonger (lager)' zijn dan ·de te beschermen opstand. omdat dan de
opwaarts afgeleide storm nog luist in de kronen van den te beveiligen opstand, aangrijpt.
In verband met deze·,;dekkings.....beveiliging (tegenover of naast de "wand ... ·,·; .. rand.....
..sluitingsvorm .... en .. inwendige steun.....beveiliging) moeten de: opstanden in ~en 'bosch. dus naar leeftijd en ontwikkeling op ccn bepaalde wijze gerangschikt zijn en wcl in
het alg'emeen in afnemenden leeftijd tegen den wind in. Dc· ideale··opbouw wordt verkregen bij zoom~ of randkap die steeds voortschrijdt tegen den wind in en waarbij
dus de opeenvolgende leeftijden in smalle strooken aaneE:nsluiten en men als het ware
een stroomlijn krijgt. waar de storm weinig vat op heeft.:'"
.
Het uitkapbosch is volgenS B a a cl erdoor zijn aard het bes'te beveiligd tegen storm.
Rangschikking vaJt hier weg. alle leeftijden komen! boomsgewijze dooreen' voor. de
sluiting is steeds e'en vertikale of een étagesluiting, inw~ndige steun is hier' minder: .
noodig, de boomen zijn hier stuk voor stuk stgnnvast. wand en rand zijn hier vanzelf
reeds aanwezig door .den opstandsopbouw.
"

.

.

,

,

"

.

c. Techniek van het verkrijgetl van den juisten bosc:hopbouw. Opstandsstructuur en
boschopbouw zijn altijd het gevolg ván vroeger uitgevoerden'O-kap. : '. .
'
.:
Kap civer uitgestrekte vbkten is in het licht van het beh~ndelde wef het minst aan
te' bevelen. hoewel ,hierbij de .. wandcrt" en •. randen" het geheel (rondom) onafhankelijk
zouden kurtnen maken, indien de kap tot totaalkap van een geheel bo~chvak wordt.
Zoomkap; zagen wij reeds. is het ,andere en meest aanbevelenswaardige uiterste.
Deelkap d.w.z. kap van gedeelten van vakken of van opstanden staat tusschen de
beide reeds genoemde kapvormen in, maar maakt niet door eigen wanden en randen
onafhankelijk, hieI'" is dekklhgsbeveiliging tevens noódig.
.
Uitkap is volgens B a a d ~ r een klasse. voor zich. men zou kunn~n ze~gen hors
concours."
~
, Groepenkap brengt aangrijpingspunten in den opstand aan.
.
Wanden kan riten slechts krijgen aan breede wègen of sleuven en deze kunnen niet
in voldoende mate voorkomen. omdat daarmede een te groot 'oppervlak onprÇlductie.f
.. zou worden. Daarom is men ook altijd mede aangewezen op dekkings ... beveiliging,
W'aart6e"de opstanden tegen de richting van den gevaar1ij~en wind in geleidelJjk (niet
met te grqote sprongen) jong·er mOeten worden.
-.
_,' .
. B 'a a-d er onderscheidt kapstrookep. tegenover kilPseries. Kapstrooken ,zijn. aaneen~_
schakelingen van boschgedeélten. die in èenzelfde richting gekapt moeten worden. De
kapstrook die zeer lang ""Zou kunnen worden. kan echter beter uit een aantal kapseries ..
bestaan. binneh welke kapseries de leeftljdsoj>volging is.· als ZQoeven aangegeven. Het
meest aan te bevelen zijn talrijke kleine kapseries. deze maken het bedrijf .soepel door
veel keuze te laten.' waar men jaar 'Voor jaar zal kappen en geven gelegenheid telk~ns
~ op kleine vlakte te kappen.
."..i
.
:. ' .,
Om éen bosch dat nog niet aan de juist besproken eischen voldoet in den gewensch~
ten toestand te brengen, eischt natuurlijk offers: hierbij komen tal van vragen te pas, ,:
.•houtteeltkundige (verjonging), economische (kapleeftijd) • technische (vellings~ en uit..
sleepbeschadigingen) . enz.,
..~
:.
" Men kan het verkrijgen van den juisten toestand in de hÇl~cJ....werken, door het aan..
brengen van te kappen en soms weer te beplanten banen door boschgedeelten: welke
kappingeo aangedUid kunnen wqrden als vrijkappingen (B a a der onder.'!cheidt hierin
oog Freihiebe en Loshlebe) en verdeelingskappingen (Gliederungshiebe). ma<!r hierop
zal niet verder ingegaan word~n, 'alleen zij medegedeeld, dat B a a der met verdeelings. .
-
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: ,; kappingen, bedoelt. het do~r een aantal vrijkappingen indee1en van een te lange kap..
strook in een aantal kapseries, die dan zelfstandige; eenheden kunnen vorm~en.
, De kapserie geeft ·frontaal (tenopzichfe van den wind) dekkingsbeveil.iging, kan' naar
de zijden door wanden en rflnden. beveiJigd ,zijn ,en' moet tenslotte door haar'"'inwendige
structuur, d.w.z. qoOr vertikale en êtagesTuiting, en door een onderling steunsysteem
en vaste verankering in delli grond ook inwenqig beveiligd zijn. 'Bevorderlijk voor deze
inwendige beveiliging zijn mengiqg, ongelijkheid der boomen .in, leef tijd en het van de
.' jeugd af gew~nnen aan eeJ;l wat vrijeIll stand, door geëigenáé, dunnfngeIi. ~ "
> De kapserie beeft als nadèel. behalve het verlies aan productieven grond voor de
nooClige bre'ede sleuven. dat zij het bedrijf zekere gebondenheclen oplegt. Ba a-d e r
ziet de mogelijkheid van herwinning .van~ de zoo zeer gewenschte' vrijheid voor het'
bedrijf in den aanleg van gemengde opstanden, ook wat leeftijd betreft. welk soort
opstanden zelfs vrij maakt van ,wand .. of randbeveiliging. ,Men komt zoo vanzelf tot
het uitkapbosch, dat hij in dit opzicht het beste acht.' ',." ~ ;
"
i
,:
StormbeveiIiging is ',vooral noodig bij .. naaldhout,- en': in het' bijzonder bij fijnspar.
Lopfhout heeft niet in die mate ,stonnbeveiliging noodig, wel echter, wind.. _en. zon...
beveiligingrr{beuk,!}.
'
' . "
,
, ,',
_
... Windbeschutting is altijd mogelijk, stonnbeveiliging kan nooit afdoende zijn omdat
tegell: uiterste windsterkten geen kJ1iid gewassen is en omdat het altijd mogelijk blijft.
dat een 'storm uit een onverwachten hoek komt waarop 'het beveiligingssysteem niet'
is inge.stetd. .
.
,
',._ ~
_ ''''-.
.
Dit gedeelte' van B a a der 's -werk is wat uitvOerig wecrgegcven., omdat et, voor
den Nedcrlandschen boschbouw veel leerzaáms_ uit te putten' valt' en de nlet.. traditioneele
ook aanleiding geeft
voorstellingswijze
,
, de zaken eens opnieuw te overdenken. '
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..~ a. Houtteeltplan. moet bedenken. dat fu ee'n boschbedrijf 'houtte~It nict doei in
zich kan~ zijn. maar dat zij ook rekening moet houden met den oogst (kap, ui~leep.
transport) ,en met - boschbeschenning. Overigens moeten de plannen zich richten 'op
hoogste ,productie .'in verband met het bedrijfsdoel ~n met yolledig gebrUik v'an ,de
standplaatsmogelijkheden en dit ac~t B a a cl e r alleen mogclijk dooi toepassing van -:.
menging zoowel 'naar houtsoorten als rtaar·,lccftijclen. ' ,
"
-. ,~
".
Voorçs moet l!len hedenken (dit ,geldt ~n het bijzonder voor Duitschland) dat het
. bosch van den wilden uitkap tot het eind',van de 18de eeuw in den loop 'van de 19de
eeuw heeft plaat~ gemaakt voor het schematisch volgens kaalkap' en kunstmatige ver..
jonging ,behandelde bosch. Dit bosch 'met zuivere ',opstanden Van éên leeftijd en- 'van
groote uitgestrektheid. dat weliswaar een vooruitgang' was ten opZichte van liet vroegere
mishandelde bosch. heeft' naar -B a a der ,oj)merkt, ,toch, groote tekortkomingen; na 2
of 3 generatIes is het bijvoorbeeld niet meer tot verjonging -te brengen. 'Van 'dezen
gapg van zaken heeft men ten onre~hte _de boschb,edrijfsregeling de schuld gegev,en:
deze Volgde slec.hts ~de houtteelt,' ,die in' den' aangegevell gang 'van zaken geen be.. '
> \
zwaar _zag.
.
'. ,-~_ - ,- " .' "
'.'1
~ -,
•
"
.
.
'~
':
,~.'''''
Als, er' voor een beoogd doél-sleèhts één oplossing mogelijk is, kan ,de boschb~drijfs..
regeling deze voorschrijven. Ook waar houtteelt niet uitsluitend .. doorslaggeyend js,
waar dils ook andere takken van wetenschap in het overleg Il)o~ten worden betrokken,
','. /
moet -de boschbedrijfsregeling den te volgen weg aanwijzen,," " "
'.' Qverigens moet de bedrljfsrcÇieling slechts een.-algemeen' schema- ,op langen tennijn
voor de productie aangeve~' en mag niet ,in bijzonderheden afdalen ~ of de, wijze van
~ 'i ~ uitvoering, voorschrijven. Voçr ,dit 'laatste." dienen de ja<1Ilijks door den beheerder~ op
te stellen cultuurplannen.
.... .
.'
_
, .•
Als de' bedrijfsregeling' binnen deze grenzen blijft en slechts de duurzaamheidseischen
tot gelding _doet kQmen'. behoeft er geen antagonisme tusschèn haar en de houtteelt,
,'<.
die natuurwetten volg,t. te bestaan" zooals veelal het geval geweest is. Anders gezegd:'
houtteelt wordt beheêischt door overleg binnen het kader van natuurWetten en meer in
het bijzondèr van ,biologie~ de bedrijfsregeling moet hierbij het technisch gezond..verstand
.'.- "'. 'i'
tot uitdrukking doen komen,
,,
I.'
In het houtteêltplan zal, principieel beslist -moeten worden omtrent:
~._. le' den te kiezen· bedrijfsvorm. ·waarbij de boschhuîshoudkunde, ,de boschbed~ijfs-,',,'
'''
"

,_, r

" .: ;î~

• In aansI'uiting ~~- -de 'voorafga~nd~ beschou~i~ge~ 'is h~t" dUldei;jk. dat het voor de
productie op te' stellen plan als onderdeel van het bedrijfsplan tweeledig moet zijn
~er wille van de dubbele taak: Ie de houtteeltkundige ver;orging en 2e het verkrijgen
van de juiste rangschikking.
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economie c;' de boschbc$Chermïng mèt e-è houtteelt aan het ,woord zullen moeten komen. t
. (B a a cl eracht uitkapbosch àangèwezen voorzoover behoette aan z~aar hout gedekt
moet worden en kaalkapbosch of andere hier dichter bij staande vonnen met korte
. verjongingstijdruimte. voor de voorziening in de behoefte aan lichter hout; de groepenkap zou daar tusschenin s t a a n ) . '
,
2e de te kiezen houtsoorten en' het aan ieder toe te kennen aandeel. waarbij de
zooeven genoemde takken van wetenschap met de houtteelt zullen moeten worden
, ' .
gehoord.. .
3e de afmetingen' die men zich voorstelt te. bereiken. wat voornamelijk een zaak -is
van boschhuishoudkunde en bedrijfseconomie en waarvan afhangen omloop waarmede
te rekenen zal zijn .en voorraad die hiervan wederom het gevolg is.
Hierbij mag wel aangeteekend ..,'orden. dat bij de punten I en 3 de stem van de
houtteelt wel zeer bescheiden zal mogen zijn. Boschhuishoudkunde en boschbedrijfs~
economie komen hierbij welhaast maatgevend tot uiting.
Men brengt deze· iaken' dan ook gewoonlijk onder in een afzonderlijk hoofdstuk
van het bedrijfsplan, waarin! de ·algemeene grondslagenl van het~bedrijf worden besproken.
B a a der neemt de gelegenheid waar om bij het houtteeltplan zijn opvatting van
het bedrijfsdoel aan te geven, later doet hij dit nog iets meer· precies. Zijn opvatting
luidt: het verkrijgen van kaprijpe opstanden vQlgens de meest gewenschte samenstelling
'naar houtsoorten en afmetingsklassen. Daarin (d.i. in de meest gewenschte samenstel~
ling naar afmetingsklassen) ligt dan de· te verkrijgen gemiddelde. dikteafmenng (aan..
geduid als .Zielstärke") opgesloten; bij die te verkrijgen gemiddelde dikteafmeting
moeten de meest verlangde sortimenten in den totalen oogst met. een zoo hoog mogelijk
,
>.
percentage vertegenwoordigd zij~. .
Wij herkennen hfer een technischen omloop gegrond op sociale of boschhuishoud·
kundige overwegingen.
HoutteeItbeglnselen welke behaRdeld kunnen worden. moeten:'
Ie voortvloeien uit de ·groeiplaatsgegevens,' uit reeds opgedane ervaring 'en uit hej
voor de toekomst noodzakelijk geachte ';
, 2~ zakelijk en. streng wetenschappelijk zijn;'
3e voor wij:dging vatbaar blijven:. bij wijziging van kennis en iilZicht; (voor wij ..
zigingen in het bedrijf acht B a a der alweer den gemengden opstand het meest
geschikt) :
4e niet bedoeld zijn als proefnemingen;
5e beperkt blijven tot werkelijke {lróndbeginseIen en niet uitgebouwd worden tot
een min of meer volled)ge houtteeltleer.
De tot hier opgesomde te behandelen punten: k~nnen deels van economischen. deels
van technischen. deels van biologischen (o.a. oecologischen) aard zijn.
Wil men' het houtteeltplan geheel vrij houden van gebondenheid aan andere zaken.
dan zal men wat de opbrengstregeling betreft een methode moeten toepassen die slechts
..
gebruik maakt van aanwas en voorraad (formulemethoden). Hierbij wordt een massa~
cijf~r voor den kap vastgesteld, maar de beheerder blijft vriJ in zijn houtteeltkundige
overweging'en. waar hij den k~p zal leggen.
Het ópstandsbedrijf (waarover later meer in het bijzonder) bindt daarentegen den
beheerder zeer sterk en laat de houtteelt niet vrij. Als dan nog de te geven voor~
schriften ver gaan en. imperatief zijn, behoudt de beheerder in het geheel geen vrijheid
en dit is weinig menschkundig.
,
'
Gelijke opmerkingen kunnen gemaakt worden voor de leeftijdsklassen~ en voor de
boschrenten~methoden.
'
,
Jn ..het uitkapbosch gaat de kap (zoowel eind .. als verzorgingskap) ook samen met
de houtteelt. De beheerder is hier echter niet van tevoren gebonden; de juistheid van
'-,
de uitgevoerde maatregelen wordt hier achteraf beoordeeld naar qe gevolijen. Er moet
een evenwichtstoestand gezocht wor~ell, een boschtoest,;md met een zekeren voorraad
en deze van een· samenstelling zóó. dat het hoogste, blijvende. nuttige effect bereikt
wordt. Men zou kunnen zeggen. hier leidt de houtteelt de opbrengstregeling, althans ~ den oogst.
'
Wa g n e.r vatte houtteelt en oogst samen
één handeling, zijn ..Blendersaum ..
schlag". Voor zulk een samenvattend systeem zit het karakteristieke in den "Saumschlag"
met welken kap.. en verjongingsvorm deze nu ook verbo'nden moge zijn. Bij zulke
,
systemen is dan zelfs de rangschikking in het bosch mede ingesloten.
Terecht heeft B a a cl er gewezen op het onmenschkundige van het .geven van te
veel. -te ver gaande en te zeer bindende voorschriften; men: kan voor de houtteelt
trouwens geen norm. geen algemeen recept aangeven. men "moet veel aan het p~rsoon~
lljk. inzicht. weten en kunnen overlaten. HIertegenover mag ook wel opgemerkt worden.
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dat hoe meer men áan het weten
kunnen. het inzicht _en het initiatief van den
beheerder over wil laten. };loe hooger "eischen men ook aan zulk een beheerder zal
moeten stellen en dan wordt het de vraag of bIj algemeene invoering van zulk een
systeem ook algemeen de juiste beheerders zul1~n kunnen worden gevonden.

,

b. Rangschikk.ingsplan. Ee!l juiste rangschikking op het terrein van de samenstellende
deelen van een bosch is evenzeer van belang voor de opbrengstregeling. als voor de
productieregeling. Voor het uitkapbosch vervalt dit overleg. wijl hier de rangschikking
vanzelf uit het toegepaste systeem voortkomt. n.l. volkomen individueele. hoogstens
groepsgewijze menging van houtsoorten en leeftijden over' het geheele terrein.

Voor alle aridere bedrijfsvonnen moet het doel van de rangschikking zijn:.
le beschenning van de produçtie tegen wind en zon;
2e beveiliging van het bedrijf tegen storm;
3e schèiding van oogst en verjooging, waardoor velling SJ en sleepschaden vermin...
derd worden;
"
.
4e vergemakkelijking van den houtafvoer ;
Se het -verkrijgen van soepelheid en vrijheid voor het voortschrijden van den oogst
(kap).
•.
Als middelen! kunnen hierbij toegepast worden:
Ie een Çjoed w'egennet, dat zoo noodig door lijdelijke hulp . . en sleepwegen -aange...
vuld kan Worden;
.
"2e verdeeling van het geheele bosch in kapstrooken en deze weer in kapseries ;
3e het tot stand doen komen en ,in stand houden van wanden en randen. van een'
doelm:atigen sluitingsvorm en van een inwendig steunsysteem (deze laatste zaken vallen
minder onder het begrip rangschikking; B a a der noemt ze, dan ook op deze plaats
niet) ;
4e verschaffen van de noodige dekking door een .juiste kaporde ;
Se het aanbrengen van de' ooodige 105--, vrij ... en verdeelingskappingen.
flet plan kan in teekening (kaartvonn) worden weergegeven, waarbij dan al de
genoemde voorzIeningen moeten worden aangegeven.
Voor den kap moet men dus de richting vaststellen waarin hij zal voor~gaan en de
aangrijpingspunten waar hij het eerst Uitgevoerd zal worden.
, Een goede rangschUèking is, moeilijker te verkrijgen bij groot. .vlaktçkap dan bij klein...
vlaktekap (deelkap). omdë;'t men bij dezen laatste meer keuze' heeft, minder gebonden
is. De' gunstigste kapvonn in dit opzicht' is ~e strookenkap IJ.let breedere of smallere
(zoom}strooken.
Wanden moeten (in Duitschland wel te verstaan. maar in Nederland "komt de
gevaarbrengende wind Vrijwel uit denzeIfden hoek) minstens aan Zuid... en Westzijde
van de opstandscomplexe~ gevonnd worden, Jiefst rondom, maar aan één Zijde moet
tenslotte gekapt worden. '
, '
t... .
.
.
Wanden en ook randen ·krijgen den juisten ,bouw door lichte sluiting bij aanleg en
onderhoud (dikwijls dunnen). Men onderscheidt wel .. naluur.....wanden '(de eigen hout..
soort van deii-opstand) tegenover .. kunst" . .wanden (een hiervoor in het bijzonder ge ..
schikte houtsoort. afwijkende van die van den opstand).
" ,
Over het verkrijgen van een doelmatigen sluitingsvorm en van een inwendig ste~J.
systeem door de juiste menging en dunning en door vermijding van verzwakking als
gevolg van beschadigingen is· reeds voldoende gesproken; deze zaken behoeren ook- .
minder in het rangschikkingsplan thuis.
(Slot volgt.)
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