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Bij de herbebossching waaronder wordt verstaan de kunstmatige aanleg 'van nieuw
bosch op de plaats van het oude, zal een grondbewerking als eerste' cultuurmaatregel
I

. noodzakélijk ,zijn. Op dE; kaalslag-te.rreinen of op die welke 'zwaar weroen gelicht. Is
de bodemtoestand in den regel niet zoo. dat zonder voorafgaande. grondbewerking tot
planten of zaaien Jean worden overgegaan~ Iri de eerste', plaats i,S ge-wgonlijk een -ruwe
humuslaag aanwezig. terwijl veelal een begroeiing met gr:assen en onkruiden of opslag
yan weekhoutsoorten aanwezig is en wel te sterker naarmate de velling ~ van den
opstand langer geleden is geschied~: Bij het fooien van de stobben zijn vaak de gaten
niet ÇJcdicht, zoodat- liet térreiri ook nog' Zeef ongelijk van ligging is geworden. _De voor
waterafvoer aanwezige' greppels -en sloeten "zijn vaak- dk}:!t ,geraaltt door den houtaf·
,.'
'~,; r
_
. _
voer, achtergelaten talr..ken e. d.
. Het eerste werk zal dus moeten zijn den waterafvoer in orde te maken' door slooten
en Qn>ppcIs op diepte te breng~n en: de ~uitkomende ruig~e _en grond, 'over de ·na~st.
liggende stroaken te verdeele'n. Darlrna kàn pas_ met de eigenlijke grondbewerking
wordenbegonnen.'
.
,.,,~ .. ,
~~.
_
~
','
.Het hangt geheel van den toestand waarin de ondergrond verkeert .af, of. een diepe
dan' wel e.en ondiepe grondbewerking moet 'worden toegepast. Wanneer de grond het
bekende podsolprofiel- van loodzand. gevolgd door een oerbank. vertoont of .wanneer
op geringe diepte 'een zwartveenlaag voorkomt, dan ·is het raaaz,aam de grondvoorbe...
reiding samen te lat~n gaan met een: grondverbetering en dus diep te bewerken, waarbij
de bank gebroken e%~~f de zwartveenlaag verWijderd dient te worden. D~ v()rige opstand
wees gewoonlJJk wel aan of er ,.iets in dit opzicht aan: den grond haperde'. _Overigens
zuilen enkele te maken bodemprofielen: daaromtrent zekerheid moeten geven.
Werd
grond, bij eo!n vorigen opstandsaanleg reeds diep· bewerkt. 'dan zal 'het.'o,n·
noodig en vaak schade1lJk zijn wederç>tn diep te gaan bewerken., Het eenig~ doel yan
de _grondvoorbereiding, moet in, ·d<tt geval zijn de _mogelijkhei~ te: scheppen aan ~en Ie
-za:aien ,of te planten opstand om te kunnen, kiem.en of aanslaan. Het vegetati~dek mÇ>et
voor ten: minste één jaar. doch liever voor langer, buiten gevecht worden gesteld.
opdat het gezaaide niet verstikt en het geplante niet door droogte- verloren gaat. Daar...
naast moet de ruwe humuslaag· los gemaakt en met zand gemengd worden. Het vege..
ta·ti~dek .. moet çll1s geheel'of gedeeltelijk gedood, worçlen, hetgeen kan geschieden door
'
onderbrengen of: omplaggen. waarbij de hqmuslaag' mete,en bewerkt wordt.
Een groote fout zou 'worden be.gaan. indien dit dek met de ruwe humuslaag dIep
zou worden oodergewerkt: Het is toch bekend dat de vruchtoaarhi!id';van onzen bosch·
grond v~or ç-en zeer _groot deel' wordt bepaald door de omzettingen die. in, de humus':
laag: optreden. De ol:l':zetting van het strooisel in milde humus verloopt in ons klimaat
en bij onze opstandsvonnen toch" al slechts tot een bepaalde hoogte !n de g,ewenschte
richting. Door den kaalslag óf zware lichting, wordt -dit meer of minder ,guQstig ver.
loopende proces ongunstig helnvloed' De Çnoptbeerlijke microfauna is grootendeels -ge ..
sterven; zij leeft 'nog voort in d,e stobben en' dikke 'wortelstukken, en wacht den tijd af
zich weer te kunnen verrrieerde~en ,en. vt:;rbrei<,len ovcr de geheel~ oppervl.akte! 'zoodra
het jonge bosch sluiting heeft ,verkregen. Bij diep onderb~engen van de humuslaag
nu, gaat. dit leven geheel verloren en gaat de ruwe,. humus in, vormen óver die "voor
dell. opstand geen voedsel, maar door verzuring ernstige· nadeden oplevert De ruwe"
humuslaag mag. dus niet te diep worden ondergebracht, terWijl toch zoo diep moet
wordèn ondergewerkt. dat de vegetatie voldoende afsterft. Met het oog op een spoedig
herstel der gestoorde. omzettingen is het dus beter geen stobben te rooien. doch deze
op hun plaats te laten. aangezien zIJ een ,schuilplaats bieden aan de gedeCimeerde
microfaun~. .
.
Samenvattende dienen de volgende riclltlijnen 'bij de .gron.äbewerking te worden
gevolgd:
.
bij aanweZigheid van verdichte grondlagen (oet:bank en zwartveen) diepe grondbewer...
king;

de

•

•

'

I-

'.

207
bi;" behoorlilken toestand va"n d'eó ondergrond: waarbij de äöorIa·t~ndheid. voldoende is:
u,ïtsluitend ~ndiepc grondbe:v~rking.~ ','~J;.,' .,!:',-:
'"",
,,~,
t .•

Wijze van grondbewerking. ,
.~. . _, .
.•
.
Nadat' is uitge,maakt of- een ,diepe dal! wcl een· ondiepe groodpewerking, gewenscht is,
dient çen keuze -te -worden. gemaakt .1lit dE; verschi11ende wijzen waarop. zij tot, uitvoc ..
ring kan worden gebracht.
: ' ',; ,;' ..~.
~ " .
. 'Diepe gröndbe~erking. ",' "" .
. . ' I.
~; _ _, _
_ _
. ~~ '.'
.
De diepe grondbewerking kan geschieden óf"me't den pJOeg óf met den schop. Indien
. geploegd wordt. 'hetzij met een tractor of met paarden, dan zullen: eerst de stobben
verwijderd 'moeten zijn. Gezorgd moet worden dat de,. oèrbank wordt gebroken e~
tevens dat de .humuslaag niet. te diep wordt oIi~crgewèrkt. Daarbij kan g'ebtulk. worden
gemaakt van' een ondergrondswoeler. die al1êén los' maakt. doch ~e"pla"ats' der oer:.banlC
niet ·wijzigt. De maximale 'diepte die met .plOegen bereikt kan worden is praktisc:li niet
,
' , ' ,
, .,
,:
:.
meer dan een halve meter... . .,
B'eter werk kan verkregen worden met den schop.· waarbij tot 'op 'elke gewensc:hte'
diepte kan worden gewerkt.: Hierbij moet gezorgd W'9rden dat de "humuslàag niet. diépe~'
wordt weggewerkt dan 20 cm. De' oerb",nk wordt dan Daar boven' gëhaald en., ,komt
op de vorige laág te liggen. 'Er wordt met twec"vorért gewerkt.' Tijdens h,ct spItten
worden' de stobben verwijderd. terwijl als' . er .,een" zwartVeenlaag ·aanwe.zig is. deze op
::... ",
,·den grond' wordt 'gebracht. in hqopen opg'ezet e'n· na droging verbrand...
, VVennfCr echter nog een drel van den opstand aauwezig' i~. dien 'men wil. laten, mee
opgroeien met den nieuw aan te brengen· opstand; dan kan IÎlet den ploeg niet vlorden
gewerkt. Ook het geheel bewêrken vari 'het' terrein' 'niet den' schop heelt dan nadeelen' =:
de opstand .komt lp's te staan en he't 'gevaar voor stormsclià.de. daf ,toch "al groot is.
'wordt nög vergroot. Beter i~ ,het in dit. geval st.rooken te spitten. DaarbiJ kan- dári de·
helft tot ,tweederde van de oppervlakte bewerkt worden. Bij' ·het ,srooken- spitten äient
de oerbank gebroken of naar ,boven gebracht te worden, en de humuslaag 'niet dieper
dan 20 cm te' worde~ onderg~spit.·
.
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Ondiepe grondbewerking.
"
'."
~I
.-f"::: .
Deze. vorm van .grondbewerking kan op. verschillende wIjzen vlorden uitgevoerd;,.
zooweJ met den, schop als' door middel van machines. De al t;>f niet' aap.wezigheid 'van
stobben of, van een deel van ,den vroegeren opstand 'bepaalt al.çlirect voor een groot
deel de wijze waarop gewerkt zal moeten worden. De toestand waarin .. het vegetatie..
de.k 'verkeert, ,bepaalt vertier ,de)ntensitelt van de 'bewerkióg. De vegeta~e moet"toch,
zooals hiervoor alJs opgemerkt. één' of mee'r jaren buiten ,staat worden' gebracht schade':
aan d~n opstand teweeg te, brengen, aangezien zij het noodige vocht aan "de jonge
bebossching ·onthoudt'.dan" wel haar verstikt. De geplante opstand ,moet kunnen aan..
slaan"en het gezaaide' moet 'kunnen kiemen .en· mag niet verstikken. Een jonge cultuur.,
die ,slecht aanslaat of een bezaaiing qie: een ,!e hollen stand Vértoant. 'brengt groote ver..
. 'beteringskosteri. mede. terwijl het eind.resultàat nooit. zoo 'go~d wordt als_ bij een direct
geslaagde ~u1tunr. Bestaat het ve{letatiedek uit hoofdzakelijk, gl'assen. die, zodevormend .
optreden, dan moet intensiever bewerkt worden. dan wanneer het dek bestaat '4it "ge-:
wone onkruiden 'als ,kruiskruid. Epilobium._ed.~"Het, ,juiste.. inzicht van den beheerder
za} hier een keuze mdeten doen. In de derdc'pla:a~ bepaalt de' wijze 'van aànleg ... dus
zaaien of planten. alsmede de ,keuze der :hou~rten. 'de methode die .~ij· de grondbe-,
werking: zal'moete,n' worden gevolgd. 'Bij zaai~n' zal- het verwijderen 'van, het vegetatie":,
dek meCeen deel van de ruwe humusl~g eil' voldoende zijn oin een: kiemQed te' schep;
pen. Snelgroeiende houtsoorten ve.rlangen een intensievere bestrijding van het vegetatie~.
dek dan langzaam groeiende. daar de eerste over veel meer vocht. moeten kunnen,
beschikken clan' de .laatste. ~
'~ ..
,
" :, .
Bij, a!weû/Jheid pan stobben of uan een deel van ,den vorigen àpstand~ -~n;' nadat
de stobbengaten zijn dicht gemaakt. het terr~in voll~dig met den ploeg worden omge.:c .
werkt. Dit mag 'echter, niet die'per' geschieden dan 25: à" 30. cm. ,opdat dé humu.slaag;.
slechts, ondiep wordt .on~ergewerkt. Ook kan, tot qezelfde diepte. worden ,gespit. waarbij het slecl}ten der stobbeugaten gelijktijdig kari plaats' hebben., Er wordt dan met een
plag, en. ,eell steek gewerkt. Deze volle' grondbewerking, moet 'echter 'alleen:' in die, ge..
vallen worden toegepasti waar de 'aard der vègetatie. zulks noodzakelijk maakt. In' de
meeste gevallen zal' een volledige groridbewerking. niet 'noodzakelijk en ook 'niet .ge
wenscht zijn. Eén ~trooksgewijie' bewerking zal" beter en meestal' voldoende, zijn, Die
bewerking kan plaats hebben'; Q,a. door :middel van den Eckertschen boschploeg. Deze
heeft ee'n slubbe! ploegllcha.ain. dat ter.. weerskanten :,de' plag "afploegt en .,werpt '-op de
onbewerkte strooken. De'wêrkbreedte is ,60 cm, dè werkdl~pte 10 tot.,l~ cm. Vqlgt:
>
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bezaaiing. dan is die: ,bewerkJng voldoende. Wordt echter in de ,'stroaken geplant, dan
zal het nuttig ziJn. de bewerkte stroaken met een ondergrondswoclçr te bewerken,
waardoor voldoende losse grond voor het inbrengen der planten wordt verkregen.

Door aan den ploeg een ondergrondswoeler te vt;rbinden en als trekkracht den tractor
te- gebruiken, kan in één maal de geheete grondbewerking worden uitgevoerd. Ook kan
met den gewaDen ploeg worden gewerkt. De strook' wordt dan. verkregen door één
maal heen en weer te ploegen Bij bezaaiing wordt het zaad met zand. uit 'ln de 'on..

bewerkte stroaken te maken kIdne gaten verkregen. overdekt. Die, strooken kunnen
vanzelf~prekend ook met den schop worden" gemaakt. waardoor het werl.ç duurder

•

wordt. doch beter kan geschieden. He~ voordeel van een partieeIe grondbewerking
ligt behalve in de hierboven genoemde betere bewaring van het humuskapitaaI. ook'
In het gedeeltelijk behouden blijven van den ondergroei van den vorig en opstand (b.v.
eik. Amer. eik. vogelbes. lijsterbes en berk) die. _zoolang zij den nieuwen _aanplant, of
bezaaiing niet schaadt,· behouden 'kan blijven en beschutting, geeft tegen schadelijke
".
.
. _
'
.
.
'W'e_ersinvloeden.
Was .de vorige opstand onderplant of onderzaaid._ dan kan een deel daarvan. mits
men die onderzaaiing of onderpJanting niet als nieuwe hoofdopstand _wenscht. ook
intact blijven-, zij h~Ft na tijdelijke terugzetting door- afhakken.
In het geval de stobb:n niet zijn gerooid, en er geen economische noodzaak is ze,
alsnçg te rooien of Indien een deel van den ouden opstand nog aanwezig is en men
dezen behouden wil om als opperopstand' in het nieuwe ,bosch opgeJ;lomen, te worden."
dan komt een volledige groödbewerking in het geheel niet in aanmerking. De methode
van grondbewerking kan çJan geschieden als hierboven is beschreven door middel van
stroaken en naar gelang de grond minder of meer is verwilderd. kan, men bij handen~
arbeId de strooken smaller of breeder maken. om zoodoende van de oppervlakte de
helft tot tweederde te bewerken.
. .
Er _,ii]n nog andere werktuigen om een strooksgewijze grondbewe.rking te verkrijgen.
De Siemens Grondfrees K 5 (beschreven in het 'Ned. _ Boschbouwtijdschrift door
H. W~ Schenkenberg van 'Mierop. jaargang 1931). kan den grond.in strQO-keil. van 70 tot 40 cm breedte bewerken en doet dit ideaal. Ook de door M u I der
in hetzelfde tijdschrift (jaargang 1935) beschreven werktuigen als Frischling. Finsche
rol~eg en IgeJ kunnen prachtig werk verrichten. Het is 'echter zeer de vraag of deze
werktuigen in çle komende jaren in den handel verkrijgbaar zullen zijp.. Vennoedelijk
zal men zich van eenvoudiger. voor de hand liggende werktuigen als ploeg en schop
'.
.
moeten bedienen.'.
Exterisiever kan de grondbewerking nog worden uitgevoerd door inplaats' val). stroo~
ken voortjes te spitten of plantgaten te maken. Deze uitsluitend met den schop uit te
voeren werkmethoden, zijn zeel" op ,hun plaats op lichte gronden. o.a. op zandverstui~ .
vingen. Voort jes spitten, waarbij een strook van '30 cm wordt bewerkt. kan voor
snelgroeiende houtsoorten 'niet als ideaal worden aangemerkt. Deze wijze van grond~
voorbereiding is 'beter geschikt voor de langzaam' groeIende naaldhoutsoorten als. grove~
den. Oostenrljksche-den. Plantgaten maken kan. vooral als er veel en vlak~worteletide
stobben aanwezig zijn. aanbeveling ~ vèrdienen boven het maken van strooken. Zij
kunnen in verschillende maten worden uitgevoerd. De- afmetingen kunnen varieeren
van 30 cm tot 50 cm in hl"t vierkant. De diepte van bewerking zal niet meer dan één
steek of 30 cm kunnen. bedragen. de afstand onderling zal moeten afhangen van den
plantafstand van den opstand dien men gaat aanleggen. Bij deze laatste grondbewer~
king is het noodig de begroeiing vooraf ter zijde te werpen en niet in het plantgat
onder te werken. daar hierdoor te veel uitdrogin'g kan ontstaan.

Bemesting.

.

De bemesting van den op bovenomschreven wijze bewerkten grond is riiet steeds

noodzakelijk. hoewel een kleine fosforzuurgift van 300 tot 500 kg per ha, bevorderlijk
zal zijn voor den aarlVankelijkel'l. groei bij die grondbewerking. waarbiJ de humus in
zijn geheel is weggewerkt De kunstmest zal nä de grondbewerking door middel, van
een schijfegge ·moeten worden ondergebracht.
; _. '.'
_'
'-,
".'
Van meer beteekenis zal het zijn den grond te bekalken. De kalk of mergel dient
zoo innig mogelijk met de humuslaag vennengd te worden. doch dit valt in de praktijk
niet mee. Bij- een volledige grondbewerking kan de kalk vooraf over de oppervlakte
word~h uitgestrooid eri met de humuslaag worden vermengd door schijfeggen. Bij par';'
lieele grondbewerking zal .dit kunnen geschieden door de toepassing vän de. specifieke
boschwerktuigen als Frees. rol~g. Frischling en 1ge!. Een hoeveelheid van· 2000 tot

1000 kg kalk per ha is op zijn plaats en wordt dan bij elke bewerking gedeeltelijk
toegediend (zie. bovenaangehaald ártike1. van noutvester !VI u I cl er).
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Voorbouw. '
,
Bij volledige grondbewerking komt de vraag naar voren of een voorbouw van lupi~
nen. gevolgd door het één of meer"Jaren telen van landbouwgewassen om ,de kosten
weer eenigszins goed te maken, gewenscht is. In het algemeen moet voorbouw ont~ ,
raden worden. Het door den vorigen opstand opgespaarde ruwe humus~kapitaaI. komt
door den' voorbouw in ontbinding, waarvan de landbouwgewasseri profiteeren. Bij den
boschaanleg zal men mindér pJantenvoedsel~voo.rraad' in den grond -aanwezig h.~bb~n.
dan wanileer direct Jot beplanting is overgegaan. Behalve dat de grond verarmt, zal
het optredende onkruid groot nadeel aan de cultures ,krinnen brengen. waardoor de
,
uitkomsten minder bevredigend worden. ,.
De verschillende ~ijZeil van gro~dbewerking" samenvattend,' kan het volgende .over~
zicht wordim gegeven. "
A. Bij aanwezighdid van' verdjchte grondlagen.
Diepe grondbewerking :
'. '
_
a} dOOi ploegen, nadat de stobben zijn gerooid;
b door spitten, waarbij de stobben worden gerooid; .
c) bij' aanwezigheid van een gedeelte van den' yorigen opstand, stroeken spitten.
B. Bij doorlatende grondlagen.
~
Ondiepe grondbewerking.
. _
a) -bij zware begroeiing en verwiJdering·: volploegen ,of volspitten ;
b) bij minder sterke begroeiing: stropken ,spitten of ploegen.. '.
Bij aanwezigheid 'van stobben of gedeelte van den vorigen opstand:
a) bij ondergroei 'en 'zwaren grond: strookên spitten of bewerken door middèl van
Frees eh andere boschwerktuigcri of,plqntgaten maken·;
h) geringen ondergroei en lichten grond: voertjes spitten. plantgaten maken.
Bij het nijpend gebrek aan geschoolde ~rbeiders' en de hooge Ioonen die- gegeven
moeten worden, :zal het' economisch zijn de grondb~werking,_ voor zoover mogelijk,
machinaal te doen.
'.
Die,pe grondbewerking.
.
' ....
De keuze tusschen Aa en Ab zal m.eestal ten gunste van Aà ;moeten uitvallen. De
. kosten van methçxle Aa zullen zeker, ná aftrek Van de, opbrengst der stobben,,' slechts
1/3 bedragen van die van de methode Ab. terwijl de hoeveelheid arbeidskracht welticht
slechts het X deel zal bedragen., _ '
" ,..
."",'. .
Bij methode Ac zullen.' om de bank gebroken te krIJgen, minstens stroóken 'moeten
worden gemaakt. Deze methode 'kan alleen ,met den schop uitg'e.voerd' worden en is dus
kostbaar. De .breedte der strooken en' die der onbewerkte tusschen~iggende balken,
han-gt. behalve van den grond, ook af van den plantafstand dien men wil toepassen.
De breedte der strooken zal bijv. ten opzichte van den plantafstand' van 1.50 meter,
0,75 m of 1 m kunnen zijn, bij een onbewerkte balk van 0,75 m of 0.50 m;' ,.
Ondiepe gron,db'ewerkin·,9.'
.
Methode' Ba.
. '
~.
.
IndIen de stobben .;verwijderd, zIjn en het gewenscht is vol te bev.;:erken, zal aall
ploegen de voorkeur gegeven. moeten warde? bov~n spitten. De kosten van ploegen
.met een tweescharig en plöeg zullen' ..zeker het 1!r- deel 'bedragen van die bij volspitte",,_
terwijl de hoeveelheid benoodigde arbeicls}cracht ook 'zeer, vl;el geringer ;al zijn. ,
Hij methode Bb zal het ploegen met een Eckertschen boschploeg zeer veel voordeeliger
uitkomen, clan het stroo~en spitten. Vooral' bij zaaien is ploegen voldoende. Wordt
geplant. dan dient. als de ploeg niet van woelers kan worden voorzien; één steek ge~
spit te worden. De breedte der strooksgewijze bewerking zal 0,75 m bedragen én die
','
~
der tusschenliggende balkeIll van 0,50 m tot 1 m.
Zijn stobben of ,de vorige opstand ten deele ,~anwezig, dan zal een ~chinale 'be~
werking grootere moeilijkheden opleveren. Kan de methode MuldeJ:" niet gevolg4
worden door gebrek aan machines en zijn de stobben .op rijen aanV(ezig t dan_ moet
getracht worden met Eckertschen boschploeg of gewonen ploeg strooken te maken, zooals
hierboven is verineld. In de meeste gevallen echter zal. de keuze van 'grondbewerking
vallen op het máken vim voort jes, ('30 cm' breed. 1 steek diep) of plantgaten 30 X 30 cm
tot 50 X 50 cm met 1 of U1-steek diepte. Bij g~tere plantgaten kan ook iets dieper
worden bewerkt. De vegetatielaag dient, 'steeps naàst voort je of plántgat gelegd té,
worden. De kosten van dez'e met den 'schop' uit te voeren bewerking behoev.en niet
zoo 'hoog te zijn en 'hangen af van -afstand en aantal, hetgeen weer verband houdt
j~: ;.'
met den plantafstand.

.
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