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HET PLENTERSYSTEEM ALS TOEKOMSTIGE BEDRIJFSVORM II
door

j. L. W. B lokh ui s.
-'--Het deeçl mij genoegen te bemerken. dat mijn' artikel over bovengenoemd onder~
werp. verschenen in het Mei~nummer 1942 van dit tijdschrift, den[ heer D. van der
S 1e e sen heeft geïnspireerd om het :werk van Am man te bestudeeren en mijn
ideeën daarover te becritiseeren.
,
Uit den aanhef van zijn artikel: "Uitkapbosch", in het laatst verschenen' Mei~nummer
meende ik eten' pleitbezorger' vOQr het plenterbosch te ontmoeten. maar uit de behandeling van de stof bleek de schrijver een tegenstander ,te zijn, aan wien het ont.ging
welke drijfveeren Am m 0 n en mij deden. pleitenl voor dezen: nieuwen bedrijfsvorm.
Moet bij het ee,rste geluid. dat opklinkt over het plenterbosch reeds dadelijk de
vinger in de hoogte met de waarschuwing. dat men, voordat m,~n het uitkapbosch in
Nederland propageert, wel terdege acht moet slaan op het feit, dat de doorvoering met
eik. groveden en· esch des te cloeilijker is, naannate de grond achteruit is gegaan en
,de houtsoorten van nature er niet thuis hooren (blz. 196. on~er 11) 1
Eelll paar regels te vorenJ worden de woorden.
Am ni d n geciteerd: "Nicht
weil der Boden gut ist. steht P~enterwald !iarauf, sondern weil Plenterwald da steht.
ist der Bodem gut" :en verder:- "Plenterung gerade urn so nötiger ist. je ,geringer der
, Standort".
. ,
Deze laatste uitspraken zijn fundamenteeIe feiten, die de uitgangspunten' vormen,
ook van mijn, betoog. om het plentersysteem .in Nederland te propageeren. Deze uit~
spraak geldt niet alleen voor he.t #plenterbosch als zoodanig. maar geldt nog meer als ~
bestrijding tegen kaalkap. •
.
{ In de Nederlandsche boschbouwkringen behoeft niet meer gewezen -te worden op
de nadeelen van kaalkap. Ondanks het feit dat de kaalkap ongunstig wordt genoemd ..
blijft men aan deze gemakkelijke ·methode vasthouden, omdat men nog geen beteren
uitweg kent. .
" ,
Men moet het verschil. hebben gezien van een' sparrenbosch, geplant na kaalslag en
vlak daarnaast op denzelfden grond het ongerepte plenterbosch om te begrijpen. hoe
dringend Am m 0 n het plenterbosch aanbeveèlt.
. Waarom brengt Van der sI e es ende rentabiliteit van het plenterbosch in het
geding? .,Uit het boekje van Ammon, zijn de besproken passages zooveel mogelijk
geciteerd. opdat de lezer een zelfstandig oordeel kan vormen". Ik ontken; ten stelligste,
dat de citeering een juist oordeel kan gev~n. E!k betoog 'heeft zwakke punten, die
volgens den schrijver van minder belang zijn. maar die door den 'tegenstan,der het
eerste worden aangegrepen. Waarvoor is ,het no"odig in dit kleine bestek de vraag
van de rentabiliteit naar vorelll te breng'en 1. Dit vraagstuk alleen vult vele tijdschrift~
artikelen. Zijn niet groote boschcomplexeq te gronde gegaan, omdat de eisch \ van
rentabiliteit te veel op den voor;.grond stond? We kUIUlen ,.ons de uitspraak van den
. grooten End r e s niet meer indenken. ,waarin hij eiken beuk in een sparrenbosch e~n
boschbouwkundige zonde noemde, alleen, omdat daardoor' de rentabiliteit verminderd
zou worden. Alle, mooie fonnul.es en berekeningen zijn hulpmiddelen voor het bedrijf.
Hoofdzaak is het bosch te leiden in zoo'n richting. dat de' productiekrachten van den
bodem en opstand zoo hoog mogelijk worden opgevoerd.
,In een lan<~ als Saksen. waar de rentabiliteit het hoogste was in vergelijking met
die der andere Dliitsche staten. verneemt men nu groote klachfen over achteruitgang
van deIli grond, groote calamiteiten door insecten, storm enz., alles ten gevolge van een
,te Hoog opvoer;en van de opbrengsten zonder voldoende rekening te houden met het
bedrijf.
,
;
Het noodlijden.de boschbedrijf moet niet in de eerste plaats door voorraadsbeperkhlg,
ongemengdheid en kaalkap rendabel worden gemaakt, maar door stabiele en Diet te
lage houtprijzen. De hoogere houtprijzen zijn niet noodzakelijk om snoeikosten goed
te maken (blz, 203) maar om het bedrijf op gang te brengen:. Evenals de landbouw.
vOO.r: den oorlog gesteund werd door minimumprijzen\ behoort ,dit ook voor .het bosch~
bedrijf te geschieden. Het bosch vervult sociaal~economische functies. dat weten we
in dezen tijd weer al te goed.
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Het standpunt van den 'liberalen econoom om de bedrijven in de concurrentie maar
te laten uitvechten, is voor den. boschbouw funest gebleken, en wordt daarom ook on~
geldig verklaard.
_'
Door het overbrengen van het particuliere bosch in handen van den Staat of ge·
, meente' worden de gevolgen' minder ernstig, maar het proces van afbraak wordt ~aar.
dOOf niet geremd. Om de rentabiliteit te verhoogen behoeren àf minimum heutprijzen
te wordert gesteld om dezelfde reden als nu maximum houtprijzen gelden, öf de bosch..
eigenaren die hun -bedrijf behoorlijk beheeten moeten een zeker bedrag uit de schatkist
ontvangen'.
"
\ '
Van der Slee sen is\het lang niet eens me~ de wijze waarop Amman de
houtvoorraad waardeert. Hij noemt de redeneering van Am m 0 n, die slechts de halve
waarde voor' de rentabiliteit in rekening wil brengen, min of meer kinderlijk (blz. 198
onder 1). Ik noem dit zeer reëel.
,
'
We hebben ook in Nederland juist op grond van de waarde van den houtvoorraad
eenr natuurschoonwet gekregen, waarbij de waarde van het hout op een gedeelte van
de werkelijke waarde wordt gesteld, omdat de eigenaar 25 jaar lang -het bosch niet
mag, vervreemden.
,
Ongeveer 15 jaar geleden moest het Staatsboschbelieer worden overgeschakeld tot
boschbedrijf. Daarbij moesten de houtopstanden worden getaxeerd; welke waarde elk
jaar met een bepaald percentage zou moeten worden verhoogd. Al spoedig 'bleeR het
onhoudbare van een dergelijke bedrijfsboekhouding.
In Zwitserland mogen: de bosschen niet vrij worden verkocht. Deze vrijheidsbeper·
king geeft dan toch wel' aanleiding om de huidige waarde veel lager- te stellen. Terecht
wijst Am m 0 n er op; dat industrieële ondernemingen vaak al' hun fabrieksgebouwen,
machinerieën 'en instrumenten voor f 1.- op de balans zetten. (P h i I i P s doet aldus).
Hoeveel industrieële ondernemingè~ van voorname oorsprong moeten niet hun aan..
deelenkapitaal 'rcduceeren, voordat zij tot dividenduitkeering overgaan? Mag dan een
boschbeclrijf nQOit afschrijven en zijn voorraadkapitaal reduceeren 1 "Hoe zouden de
belastingambtenaren reagee,ren,. wanneer men voor de" vermogensbelasting zijn bezit
maar voor de helft van de waarde opgaf, omdat het weinig rendeert" merkt Van
der SI e e sen op blz. 199 'op. Helaas is Onze belastingwetgeving onbillijk tegenover
den h o s c h e i g e n a a r . !
Te weinig is tot uiting gekomen, behoudens dan de rectificatie van de Natuurschoon~
wet. dat bosch een sociaal·cconomische functie vervult. die moeilijk in geld is uit te , '
drukken. Welke waarde aan het bosch als recreatieoord wordt toegekend. blijkt uit de
vele diillioenen guldens, die voor het z,g.n. boschplan in..AiD.sterdam worden gevoteerd.
Voor Nederland met zijn minimum boschoppervlakte zal niet de rentabileiteit, maar
het sociaal-economische belang overwegen.
"
"
Zal 'de boschbeheerder dan minder behoeven te' letten: op de r.entabiliteit van zijn
bedrijf? Gelet op de lage rente zal het boschbedrijf zoo goedkoop mogelijk moeten
werken. Afgezfen van de rentabilitèit van het geïnvesteerde kapitaal, zal de beheerder
zooveel mogelijk trachten de netto winst per ha te verhoogen. In dit raam meen ik
ook he~lentersysteem te mogen aanheveleIL
Van der SI e e sen meent, dat "rucIlland aan een boom kan zien, of qij nog
rendeert of niet. Een krachtig groeiende boom is een ee,rste vereischte voor den bosch·
bouwer en' dit is wel gemakkelijk te zien. Is de prijs van zaaghout f 7,- per m3 en
van spanthout f 12,- per ,m:!, dan is de goede groei van geen beteekenis; tlit renta":
biJiteitsoogpunt moet dan kindermoord plaats vinden. Dif was de toestand vóór den _
oorlog. Thans is de toestand voor het zaaghout veel gunsiger eIlJ_ ook normaler. "Had
men zich vóór den oorlog op het rentabiliteitsstandpuIlt geplaatst! dan was het bosch
op jeugdigen leeftijd gekapt (en helaas is dat op vele plaatsen gebeurd), doch liet men
zich' niet door den prijs beïnvloeden, dan kon men nu groote voordeelen behalen.
Indien: na den oo~log de prijsverhouding tusSchen het Jichte.. en zware hout het
zelfde blijft. dan zal dit de al te vroege velling tegenhouden 'en het aanhouden" van
1tÛddel-oud bosch bevorderen. M.a.w. we-zullen' van de houtteelt terecht komen in den
boschbouw. Het kaalslaan Van dennenbosch en opnieuw beplanter,t met dennen hedt
toch eigenlijk met boschbouw weinig uit te staan.
Bij d~ behandeling van het onderwerp h'eb ik mij in de eerste plaats gesteld op het
cultuurtechnisch standpunt. met de beantwoording van de vraag: "Op welke wijze
kan de grond en de opstand tot de hoogste duurzame productie worden gebracht".
Door menging, hetzij bij den aanleg, hetZij door onderpJanting, is wel een aanmerkelijke
verbetering van het bosch.te verkrijgen, doch ik meen dat de omzetting van den humbs
bevorderd moet worden door meer lichttoevoer en blijvende onderbreking van het
kronendak. hetwelk kan geschieden in e~n door mij bedoeld plentetsysteem.

I

\

"U!!;!'I!'~'!,!

!!I~'.I,I!l"'",t!!I,!1

•. ,

I,,'

It~'IIL!!

!!

I,,!, 1)11
,;

II iI'

1.\U'y,,,,,UlhU!.r1LU11!!lI[ IJ"'JlI,omnUllliJll

.

,~

,

"i·:'

.,....
,

,'\

"

~

"

,

409

Het plentersystee~, is niet dadelijk in te voeren. maar zal m.i. vanzelf ontStaan' als
gevolg van de onderplantingen, die reeds hebben plaats gevonden. Juist door den
opgroei der ondêrplantingen in de Emmerden~en worden mijn gedachten vanzelf gevoerd naar de~ opbouw van het plenterbosch. Er is dus niets gedwongens in deze

ontwikkeling. integendeel wijst' de natuur .. 0I].S een weg. Uit de ervaringen van de beheerders van plente,rbosschen mogen wc' nu verdere verwachtingen. koesteren eIl\ mogen
we met recht voortgaan in deze richting. Al doende leert men! '
. Volgens redeneeiing kan' men ook aantoonen, dat deze richting geen waagstuk is. '
'die de geïnvesteerde kapitalen in de waagschaal brengt.. Integendeel meen ik dat het .."
plentersysteem de beheerders grootere vrijheid biedt om a,lIe onjuiste elementen .'(kromme t"boomen) zoo spoedig mogelijk uit het bosch te verwijderen. Elk bosch. het één meer.
het ander IJlindcr. bevat slèchtc gëdeelten. hetzij slecht groeiend. doordat dè grond\ :,.
niet goed genoeg is (ultgestoven laagte). hetzij door insecten beschadiging. door zwam..
aantasting. door verkeerd zaad. door vorstbeschadiging enz. enz. '
,Volgens '~e 'gangbare begrippen moet men het kronendak, zpoveel ;mogelijk gesloten
laten. d.W.z. ook slechte elementen sparen. In het p~entersysteem ruimt ment geleidelijk ''''.,
de verkeerde elementen op en 'plant en zaait opnieuw in·-grootere çf kleinere groepen.
Dit, kan men evenwel eers,t doen. nadat he~ bosch reeds krachtig is gedund of gelicht.
Is het bosch rijp voor cle velling. dan is deze rijpheid' gewoonlijk een relatief begrip.
Rijp kan heeten.. dat. het bosch geschikt 'is voor mijnhout. Door onvoldoentle dunning
ontvangt men den indruk. dat de grootste groei voorbij is. Toch kan de ontwikkeilng
, weer krachtig worden. indien de :kronen "'voldoeQde ruim'te krijgen. .
-, -"'
In een bosch, dat als natuurschoon behouden moet blijven, is er vaak groot verschil
in de onfwikkelingsmogelijkhëid der enkele boomen. Men heeft dennenposschen ver..
jongd ,met behoud van overhouders. d.w.z. vele exemplaren kunnen tweemaal een
omlooptijd blijven .. doorgroeien. In het ,plentersysteem vereenigt men de overhouders
en het jonge bosch. Een plentersy~teem behoeft nog niet tot een plen,terbosch uit te
groeien. Het systeem is cen· wijze' van werken, waarbij het bosch oVer ldelne opper~
vlakten wordt behandeJd. Voor de humusvorming en de stamverpleging is dit ,systeem
,:ongetwijfeld beter dàn het gelijIgarige ,opgaande bosch., Bè::~waren zijn de ~ behandeling.
. Een onwillige beheerder" zal aanvankelijk het werk prutserig vinden. omslachtig eq"
_ j bezw~arlijk. Met tpegewijd personeel is het bedrijf evenwel uitermate boeiend .. Ook de
. arbeider kan zijn capaciteit toon en. '. _ : .
,. . . _.
Wanneet de mogeJijkheid van verjonging onder schenn open staat. dan zal een (
onder planting of pzaaiing niet., zooa~ eerder het geval Was. bestaan uit één houtsoort
bijv. Am. eik. Zal de onderstand later geheel of gedeeltelijk de hoofdopstand vormen,
,dan zal men nu of. later ook andere hoofdhoutsoorten bezigen, waarbij bodemverbete....
ring niet, op den voorgrond behoeft' te staan. Zooals ik reedS eerder opmerkte, zou men "
jn z<;Io'n' geval, ,de bode~yerbeterilig met kalktoevoeging reeds kunnen bevorderen. .
Lang niet altijd zullen oe jonge boomen van de' onderplanting met succes tot op":'
gaande boomen .uitgroeien. Doch daannede wordt nog geen groot verlies geboekt. De -"
grootste ,hoeveelheid :hout wordt 'aan de rondom' staande "boomen toegevoegd. Is de _,'
jeugd ,niet ,goed genoeg, dan 'kan men opnieuw beginnen. Desnoods snoeit men,' de
"boomen. Gelet op de omstandigheid, waarin vóór den oorlog, arbeidskrachten beschik.. -"
baar werdEin gesteld; behoeft men bij het woord snoeien niet dadeUjk te veronderstell~,
dat daarmee de rentabiliteit in gevaar komt.
.
','
Tot slot nog een opmerking over ,het vreemde woord "plenterbosch", V a n cl e r
, SI e e sen .en ook Prof. Be e kma n vragen aandacht voor het Nederlandsche woord
;.uitkapbosch" .. Wat de klank van het woord ,:.betreft, houd ik van het Zwitsersche
- woord. Ik_ voel ook voor taalzuivering; ik heb veel 'b§!zwaar 'tegen woorden als:
maatgevend, doorslaggeve~d, minstens, hoogstens e.a .• maar toch zou ik aan het Zwit..
sersche woord plenterbosch willen vasthouden'. Het Zwits~rsche' dialect is ons Neder...
landers nader verwant dan het DuitSche. Het heeft mij vaak getroffen, dat in het dialect
woorden "voorkomen als koud, oud. blèren van kinderen, sudderen van gerechteri. .in
,de keuken. die volkomen Nederlançls hooren. Am m 0 n vertelde mij. dp.t hij z1ch in
Nederland in z'n dialect beter verstaanbaar kon ·maken. dan in Hoogduisch.
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