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Excursies 946.2

Verslag van een excursie naar Erdmannshausen en
Osterholz-Scharm beck
J. Sevenster

1

Inleiding

dat daaruit ook consequenties voortvloeien voor an-

Op 31 mei en 1 en 2 juni 1978 heeft de KNBV een
excursie georganiseerd naar de houtvesterijen Erdmannshausen en Osterholz-Scharmbeck, resp. op
ongeveer 35 km ten zuiden en 10 km ten noorden
van Bremen.
Thematisch zijn in de excursie een paar min of

meer zelfstandige onderwerpen te onderscheiden,
maar als hoofdthema is toch wel te zien de kwestie
van de stormvastheid van verticaal gestructureerde
opstanden en de mogelijkheden om gelijkjarige monoculturen om te vormen tot meer uit etages opge-

bouwde opstanden. Voo'r een goed begrip van wat
op dit punt nu in de houtvesterij Erdmannshausen is
te zien, is kennis van de ontstaansgeschiedenis van

de "Erdmann-Bestände" onontbeerlijk zodat de bosgeschiedenis van Erdmannshausen een belangrijk
programmapunt is geweest.
Verder is wat meer aandacht geschonken aan bodemkundige zaken, omdat kennis van de bodem
voor iedere vorm van bosbouw, maar zeker voor de

meer ecologisch gerichte bosbouw een absolute
voorwaarde is. En tenslotte is tijdens de excursie gesproken over de oogstregeling van boss,en, waarop
het klassieke model van de leeftijdsklassenopbouw
geen toepassing kan vinden. Dit onderwerp is onder
meer gekozen om duidelijk te maken dat het bij het
werken met ongelijkjarige opstanden met een ge-

dere facetten van de bedrijfsvoering. En dat geldt
niet alleen voor de planning maar ook voor bijv. de
bosontsluiting, het machinepark en niet In de laatste
plaats de scholing van personeel.
Een belangrijke reden waarom als excursiedoei
gekozen is voor de omgeving van Bremen is het feit

dat hier bosbouw bedreven wordt onder klimatologische omstandigheden die sterk op de Nederlandse
gelijken. Duidelijk blijkt dit uit onderstaand overzicht
van enkele belangrijke klimaatskenmerken uit de
twee bezochte houtvesterijen. Ter vergelijking zijn
de gegevens van Drente, Veluwe en Oostelijk Brabant (de Peel) toegevoegd.
Uit de cijfers blijkt dat vooral Osterholz-Scharmbeek een klimaat heeft dat maar zeer weinig van het
onze afwijkt. Erdmannshausen heeft een enigszins
lagere neerslag en Is bovendien iets continentaler.
De temperatuur in de vegetatieperiode verschilt
maar weinig van die in Drente maar het verschil tussen hoogste en laagste maandtemperatuur is wat
groter, hetgeen wil zeggen dat de winters er wat kouder zijn. Dit valt trouwens ook af te lezen uit de gemiddelde jaartemperatuur, die beneden de Nederlandse gemiddelden ligt.

2

Erdmannshausen

2.1

Debodem

laagde opbouw van het kronendak niet alleen gaat

om een andere bosbouwkundige methodiek, maar

Voor een goed begrip van de bosgeschiedenis van

Erdmanns- Osterholz
Drente
hausen
Scharmbeck
jaarl. neerslag (mm)
neerslag in de
vegetatieperiode
gem. jaartemperatuur
gem. temperatuur in de
vegetatieperiode
verschil tussen hoogste en
laagste maandtemperatuur

Veluwe

Peel

700

760

BOa

BOO

6B5

330
.8,5

360
8,7

375
8,8

370
9,3

310
9,5

14.8

15,4

14,6

15,4

15,5

15,5

15,7

15,6

16,3

•
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Erdmannshausen eerst wat over de bodem van dit
gebied. Over de geologie kunnen we, na het uItvoerige artikel van Firet (NBT van mei 1978) kort zijn.
De ondergrond bestaat uit een dik pakket grondmorene-materiaal uit het Saalien (de Riss-ijstijd).
Het bestaat uit ontkalkte leem, die slecht doorlatend
is voor water. Vaak is deze keileem I')verdekt met een
laag grover materiaal. achtergebleven als rest van

door smeltwater verspoeld grondmorenemateriaal.
In later tijd, gedurende het Welehsellen (de WUrmijstijd) is daaroverheen een lösslaag afgezet. Soms is
deze laag opgebouwd uit lössleem, soms meer uit
zandig materiaal. De dikte van dit lösspakket wisselt
sterk en bepaalt in hoge mate de kwaliteit van de bodem. Waar het lösspakket dun is is de waterhuishouding slecht en de doorwortelbaarheid dientengevolge zeer beperkt. Het zijn zware ondiepe bodems.
Naarmate het lösspakket dikker wordt neemt de
doorwortelbare ruimte toe en zijn de groeimogelijkheden voor de verschillende houtsoorten beter. In
de dikkere lÖsspakketten met een hoog leemgehalte
Is vaak weer een slecht doorlatende klel-inspoelingslaag ontstaan. Doordat het op deze laag stagnerende vocht de onderliggende lagen voor luchttoetreding afsluit, is de doorwortelbaarheid ook hier beperkt.
In het algemeen gesproken voor de bosbouw dus
moeilijke bodems. In de winter vaak erg nat en in het

voorjaar lang koud. Daarbij komt dat het vocht in de
bovenlaag, waarin de bomen wortelen in een droge
zomer snel is verbruikt. Aanvoer van onder is door
de ondoorlatende briklagen en uit de keileemondergrond slechts beperkt mogelijk. In warme neerslagarme zomers zijn de gronden daardoor droogtegevoelig. Alleen de wat zandige lössbodems hebben
een goede waterhuishouding.

2.2

Bosgeschiedenis

Tegen het midden van de vorige eeuw werden de
oorspronkelijke loofbossen over grote oppervlakten
vervangen door beplantingen van groveden. Aanvankelijk groeiden deze kennelijk goed, want binnen
een periode van 20 jaar werd meer dan 800 h9
naaldhout, voornamelijk groveden, geplant.
Na de aanvankelijk goede groei trad echter al snel
een sterke groeistagnatie op en In 1877, toen het
eerste bedrijfsplan werd gemaakt zag de toestand er
weinig rOOSkleurig uit:
"Ausgedehnte Flächen des Reviers bleten den
Holzbeständen und namentllch der Kiefer, die
schon im Stangenholzalter an der Wurzelfäule
leidet und derselben erliegt, kelnen gUnstigen
Standort. Es findet sich diese jedenfalls In den
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Bodenverhältnissen begründete Calamität der
Kiefern-Wurzelfäule In wenigen Revieren des
nördllchen Hannovers 50 verbreitet, wie in der
Oberförsterei Neubruchhausen. In der Jugend
befriedigen die Wachstumverhällnlsse der Kiefer. Oft aber schon Im Alter von 30-35 Jahren
und bisweiJen noch früher arliegt diese Holzart

der Würzelfäule".
Op 1 juli 1892 kwam Erdmann als Oberförster in
het Forstamt Neubruchhausen, dat later zijn eigen
naam zou dragen. In het eerstvolgende inrichtingsplan introduceert hij zijn "Waldbau auf nalürlicher
Grundlage", waarvan hij de uitgangspunten als volgt
formuleert (NBT januari 1956):
"Höchtsmögliche Massenerzeugung im Walde und damit die wichtigste Voraussetzung für
höchstmögliche Werterzeugung - ist gebunden
an drel Bedlngungen und zwar: 1) an die dauernde Erhaltung einer normalen Bodenverfassung, 2) an die möglichst weitgehende Erhaltung bezw. Steigerung des umlaufenden Nähr-

stoffkapitales und 3) an die ungehemmte Entfaltung der im Waldbaum schlummernden Wuchskraft".
Erdmann ziet de groeistagnatie van de groveden
vooral als een gevolg van bodemdegradatie. De grovedan die als continentale soort hier niet thuis hoort,
vormt dikke pakketten bosturf, onverteerd strooisel,
die grote hoeveelheden voedingsstoffen aan de
kringloop onttrekt en de indringing van regenwater
en lucht ernstig bemoeilijkt.
Erdmann denkt de ophoping van ruwe humus of
bosturf te kunnen doorbreken door twee maatregelen:
. 1 Een grondige sanering van de verziekte bodem.
2 Het planten van gemengde opstanden, samengesteld uit soorten die in staat zijn de moeilijk doorwortelbare bodem te ontsluiten. Door de luchttoetreding
zal het bodemleven zich beter kunnen ontwikkelen,
waardoor een hernieuwde ophoping van ruwe humus wordt voorkomen.
De sanering van de bodem is op vele Wijzen beproefd maar tenslotte is een methode ontstaan die

Erdmann als "Beseitigungsverfahren" aanduidde.
Daarbij wordt de ruwe humus van 2 m brede stroken
tot op de minerale ondergrond verwijderd en op 1 m
brede stroken daartussen op rillen gezet. Tweederde van de oppervlakte is dan vrij van ruwe humus,
terwijl het verwijderde materiaal bereikbaar blijft
voor de boomwortels. Op deze wijze verdwijnen ook
de bosbes en de heide, die beide tot de vorming van
ruwe humus bijdragen.
Bij de omvorming van de grovedennenopstanden
kiest Erdmann voor een twee-etagebos. De grove-

dennenopstanden worden tot ongeveer eenderde
van de voorraad volgens opbrengsttabel gelicht en
onderplant met een gemengde opstand. Als voordelen van deze opstandsvorm ziel hij onder andere de
mogelijkheid de groeikracht van de goede grovedennen volledig te benutten zonder dat de bodem
van de geleidelijk lichter wordende opstand overdekt raakt met bosbes en heide. Alleen zo is het volgens hem mogelijk de teelt van zwaar zaaghout van
de groveden te combineren met een duurzame bedekking (overscherming) van de bodem. Door een
consequente "Vorratspflege" zowel in de boven- als
in de onderetage wil hij een hoog aandeel kwaliteitshout bereiken in de eindopstand die hij na ongeveer
80 à 90 jaar denkt te bereiken. De groveden is dan
ongeveer 130jaaroud.
Waar Erdmann als eerste doel de verbetering van
de bodem zag, ligt het voor de hand dat hij voor de
verjonging houtsoorten koos, waarvan hij in dit opzicht de meeste resultaten verwachtte. In een voordracht, in september 1928 voor de Nederlandse
Bosbouwvereniging gehouden, geeft Erdmann de
volgorde waarin hij de houtsoorten naar hun mate
van "Bodenpfleglichkeit" rangschikt: lariks, lichtloofhoutsoorten, beuk, zilverden, Weymouthden, groveden en als slechtste de fijnspar. In Erdmannshausen
is het meest gebruik gemaakt van het drietal lariks,
beuk en zilverden.
Ter illustratie van de wijze van aanleg die daarbij
werd gevolgd en de huidige toestand van de "Erd-

mannbestände" drie voorbeelden die ons tijdens de
excursie werden getoond.
Voorbeeld 1 afd. 68,
De bodem bestaat hier uit een lössdek van ongeveer 50 cm op keileem. De bodem is tamelijk rijk aan
voedingsstoffen en is periodiek te nat door schiJngrondwater op de keileem.
Na verwijdering van de ruwe humus is de gehele
afdeling in 1915 bezaaid met zilverden en in 1918 in
wijd verband doorgeplant met beukenveren en in
1919 met Europese lariks. Later is de opstand nog
eens aangevuld met Japanse lariks. Onderstaande
cijfers geven een beeld van de huidige toestand.

Voorbeeld 2 afd. 68,
De bodem is hier ongeveer dezelfde als in afd. 68,.
Na de lichting van de groveden is de ruwe humus
van 8 m brede stroken verwijderd en op 2 m brede
wallen gezet.
De schone stroken zijn in 1910 breedwerpig ingezaaid met beuk en in de jaren daarna in wijd verband
doorgeplant met zilverden en Europese lariks.
In oktober 1977 is van deze opstand een gedeelte
van 3,5 ha volledig geklemd. Onderstaande cijfers
zijn aan deze meting ontleend.

Meetcijfers voorbeeld 1 afd. 68,
houtsoort

zilverden
beuk
Japanse lariks
eik
groveden

leeflijd

60
60
40
60
132

prod.
klasse
m 3 /jr. ha

6
8
11

5
4

gem.
dlam.

gem.
hoogte

m

grondvlak
m 2 /ha

houtvoorraad
m 3 /ha

cm

22
21
25
19
48

16,6
20,0
21,0
16,5
21,9

12,6
2,8
1,6
0,8
6,2

120
24
16
8
66

24,2

236

houtvoorraad
m 3 /ha

Totaal

Meatcijfers voorbeeld 2 afd. 68 1
houtsoort

beuk
Europese lariks
berk
groveden
Totaal

leeftijd

67
62
62
134

prod.
klasse
m'/jr. ha

gem.
diam.

gem.
hoogte

cm

m

grondvlak
m 2/ha

9
9
4
5

20
22
29
47

22,0
24,5
21,0
24,5

19,9
0,4
1,1
7,6

200
5
10
87

29,0

302
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Voorbeeld 3 afd. 56
Ook hier bestaat de bodem uit een lössdek op keileem. Alleen Is het lössdek wat dikker en wat meer
met grind vermengd.
De bosaanleg verschilt In zoverre van de vorige
twee dat hier de stroken die van ruwe humus zijn ontdaan, afwisselend zijn bezaaid met zilverden en
beuk. In een veel later stadium zijn de randstroken
langs wegen die bij de lichting van de groveden voor
houtopslag waren gebruikt, groepswijze beplant met
Japanse lariks en douglas en bezaaid met Amerikaanse elk.
Najaar 1976 is van deze afdeling 7,3 ha volledig
geklemd. Dit leverde de onderstaande opstandsgegevens.
houtsoort

beuk
Japanse lariks
zilverden

Amerikaanse elk
dougla.
berk

elk
groveden

leef·
tiJd
58
38
59
25
25
43
43
132

prod.
klasse
m~/jr. ha

gem.

gem.

dlam.

hoogte
m

9
8'
7
9
19
5
7
6

14
16
13
13
13
18
17
44

cm

17,3
18,4
15,0
16,3

15,0
18,4
16,5
26,0

Totaal

Naar aanleiding van de beschreven voorbeelden
een tweetal opmerkingen. In de eerste plaats blijkt
dat de twee-etage opstanden geleidelijk overgaan In
een één-etage bos. De gemiddelde lengte van de oudere onderetages benadert zo langzamerhand die
van dè groveden. De kronen van de groveden raken
inge'pakt en ook al is de groveden op hoge leeftijd
nog tot hernieuwde lengtegroei In staat, toch zal de
omvang der kronen geleidelijk verminderen. Afnemende vitaliteit en afnemende aanwas zal velling
noodzakelijk maken.
Verder Is Interessant dat in de voorbeelden 1 en 2
steeds één van het tweetal beuk-zilverden de overhand heeft gekregen. In beide gevallen Is dus ontmenging opgetreden, wat niet zo verwonderlijk is in
een menging van twee schaduwhoutsoorten. Hoewel
een ander excursiepunt {afd. 114,} aantoont dat ook
een individuele menging wel tot een gemengde eindopstand kan uitgroeien, zal de strooksgewijze menging van voorbeeld 3 ongetwijfeld veel gemakkelijker tot een blijvende menging lelden.

2.3

De plaats van de zilverden

De zilverden Is in Erdmannshausen op vrij grote
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schaal gebruikt In een gebied dat klimatologisch niet
zo sterk van ons land verschilt. De vraag doet zich
dan voor welke mogelijkheden de zilverden biedt In
de Noordduitse laagvlakte en ook in Nederland.
Erdmann waardeerde de zilverden vooral om haar
"Bodenpfleglichkelt und die Unempfindlichkelt gegen verdichtete humusarmen und sterilen Boden"
en onder zijn Invloed is In Noordwest-Duitsland dan
ook vrij veel zilverden aangeplant.
Interessante gegevens hierover zijn te vinden in
een studie van prof. A. Olberg en dr. E. Röhrlg.
De groei van de zilverden In Noordwest-Duitsland
is in het algemeen minder goed dan in Zuid-Duitsland. De opbrengsttabel voor Oost-Friesland laat in
vergelijking tot de Zuidduitse zilverden een sterkere
grondvlak
m 2 /ha

houtvoorraad
m3 /ha

5,2
3,4
4,3
1,1
1,0
0,5
0,5
7,5

39
29
32
8
7
4
4
88

23,5
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jeugdgroei met een snellere afname van de groei op
latere leeftijd zien.
Hoewel ten dele een gevolg van de schaduwdruk
die in Zuid-Duitsland meer regel is dan in het noorden, is deze groeikarakteristiek stellig mede bepaald
door de geringere vitaliteit van de zilverden in het
laagland.
Niettemin komen met name in Oost-Friesland en
Sleeswijk-Holstein zeer goede oude opstanden van
de zilverden voor.
Pogingen om de goede groeimogelijkheden in dit
gebied klimatologisch te begrenzen blijken echter
vruchteloos. Alleen de oostgrens Is in het laagland
duidelijk bepaald door de felle winterkoude. Maar
naar het noordwesten leveren noch de hoge wintertemperatuur, noch de koele zomers, noch de lage
ariditeitsindex begrenzende klimaatsfactoren op,
getuige de uitstekende opstanden bij Aurich en
Flensburg.
De schrijvers komen tenslotte tot de conclusie dat
één factor doorslaggevend is voor de groei en dat is
de vochtvoorziening vanuit de bodem. Alleen op bodems die In staat zijn om ook in droogtejaren aan de
verdampingsbehoefte van de zilverden te voldoen, is
een goede groei te verwachten. Waar de zilverden

met haar grote wortelenergie in staat is ook de zware
keileembodems van Erdmannshausen behoorlijk te
ontsluiten, is er een redelijke kans, dat de vochtvoorziening hier voldoende gewaarborgd is. Hetzelfde
zou kunnen gelden voor de ondiepere keIleembodems in Drente.

2.4

De stormen van 1972 en 1973

De storm van 13 november 1972 is in volle hevigheid
over Erdmannshausen heengekomen en heeft er

zeer veel schade aangericht, vooral In de oude opstanden die nog als gelijkjarige monocultuur aanwezig waren. Een rit door de atdelingen 44 tot en met 61
van de "Revierförsterel" Hardenbostel toont duidelijk hoe de door Erdmann volgens het beginsel van
het "Zweihiebiger Hochwald" aangelegde opstanden
behoorlijk op de been zijn gebleven, terwijl de oude,
nog on gelichte opstanden voor het merendeel zware
schade hebben opgelopen (zie het kaartje van tig. 1,.
En ook op andere plaatsen toont Forstdirektor
Schoepffer voorbeelden van "Erdmann-Bestände",
die grotendeels overeind zijn gebleven, zelfs als aan
de windzijde daarvan gelegen oude opstanden waren gestreken.
Interessanter dan deze constatering is de vraag door
welke kwaliteiten de "Erdmann-Bestände" zo stormvast zijn.
Behalve door hun gelaagde opbouw verschillen ze
immers ook op andere punten van de oude gelijkjarige opstanden. Terwijl de oude opstanden uit groveden en fijnspar bestonden ziJn de Erdmann-be-

plantingen opgebouwd uit zilverden, beuk en lariks.
En geldt de zilverden al als een redelijk stormvaste
houtsoort, dan geldt dit zeker voor de beuk en de lariks, die toch wel de meest stabiele houtsoorten zijn,
die we kennen.

Dan is er een verschil In leeftijd en dus van opstandshoogte. Van veel belang lijkt dit punt niet,
want de stormen hebben wel aangetoond, dat opstanden met een gemiddelde hoogte van zo'n 20 m
wel degelijk tot de kwetsbare opstanden behoren.
En dan tenslotte de opstandsstructuur. De oude
overstaanders van groveden spelen daarin ongetwij-

feld een zeer belangrijke rol. Ook elders is toch wel
duidelijk geworden dat vrijgestelde grovedennen na
een zekere gewenningsperiode tot zeer stormvaste
opstandselementen kunnen uitgroeien. In de Erdmann-opstanden hebben deze overstaanders ongetwijfeld de op de tweede etage aangrijpende windsnelheden sterk afgezwakt.
Een tweede structuurelement is de verticale opbouw van de tweede etage, die enerzijds is ontstaan
door het gebruik van verschillende houtsoorten met
een verschillend groeiritme en anderzijds door de
ontwikkeling onder schermdruk, waarbij verschillen
in licht- en voedselconcurrentie een spreiding in de

hoogteontwikkeling hebben bewerkstelligd.
3
3.1

For.laml O.Ierholz-Scharmbeck
Inleiding

Het Forstamt Osterholz-Scharmbeck is zeer gevari-
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Fig. 1
Revlerförsterei Hardenbostel
vakken 44 tlm 61 stormschadekartering 13.11.1972
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aard van samensteling, zowel wat betreft de bodemt

als ook wat betreft de houtsoortensamenstellIng. De
bodem loopt uiteen van keileemgronden, die een
sterke gelijkenis vertonen met die van Erdmannshausen tot arme en droge dekzanden en zelfs een
kleine 200 ha veengronden. Tijdens de excursie zijn
uitsluitend opstanden op matig voedselrijke dekzanden aan de orde gekomen, omdat vooral de omvorming van groveden naar ongelijkjarige gemengde
opstanden met als hoofdhoutsoort douglas hier het
hoofdthema vormde.
In deze dekzanden hebben zich op de armere typen haarpodzolen ontwikkeld en in de wat rijkere
holtpodzolen.
De belangrijkste klimaatsgegevens ziJn al In de Inleiding vermeld. Er zijn echter nog twee bijzondere klimatologische omstandigheden die een sterke invloed hebben op het beheer. Dat zijn in de eerste
plaats de regelmatig optredende stormen. Het gebied ligt minder dan 50 km van de kustlijn en stormschade komt dan ook veel voor. Zo vielen er In 1962
15.000 m', in 1967/68 10.000 m' met nog eens bijna
5.000 m' navelling door keverschade en dergelijke
en in 197262.000 m'. Op een totale bosoppervlakte
van ruim 3.500 ha betekent dat een gemiddelde
schade van 25 m' per hectare. Bedenken we hierbij
dat ruim eenvijfde gedeelte van het Forstamt uit loofhout bestaat en dat van het naaldhout een aanzienlijk deel door de geringe opstandshoogte nauwelijks
gevaar loopt, dan is het duidelijk dat de schade in de
werkelijk kwetsbare opstanden aanzienlijk is. En dan
is de storm van 1972 bepaald niet in volle hevigheid
over dit gebied getrokken.
Een tweede bijzondere klimaatsfactor vormen de
droogteperioden met schrale oosten winden in de
maanden maart tot mei. Beide klimaatsfactoren zijn
ons redelijk vertrouwd.
3.2

Bosgeschiedenis

De eerste heidebebossingen stammen van kort na
1800, deels aangelegd ats eensoortige opstanden
van groveden, doch over grote oppervlakten ook als
gemengde bezaaiingen van groveden en fiJnspar. In
de twintiger en dertiger jaren van deze eeuw heeft
ook hier de invloed van Erdmann doorgewerkt. Uit
deze periode stammen een aantal opstanden van zilverden en douglas.
Na de Tweede Wereldoorlog is, in tegenstelling tot
de gehele periode daarvoor, vrijwel uitsluitend gewerkt met monoculturen van groveden. Doordat juist
in die periode nogal wat oorlogsvellingen zijn herbebost en bovendien nog wat nieuwe herbebossingen
zijn aangelegd, ziJn er in het Forstamt momenteel
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meer dan 1000 ha gelijkjarige, eensoortige opstanden van groveden in de jongere leeftijdsklassen.
3.3

Bedrijfsvoering sinds 1964

In de bedrijfsregeling van oktober 1964 worden voor
het Forstamt nieuwe uitgangspunten voor het be-

heer geformuleerd. De belangrijkste doelstellingen
zijn als volgt samen te vatten:
1 Omvorming van een bosopbouw volgens het model van de gelijkmatige leeftijdsklassenopbouw tot
een bosstructuur met zoveel mogelijk ongelIJkjarige
en gemengde opstanden.
2

Vergroting van de aanwas door vermindering

van het aandeel groveden en vergroting van het aandeel douglas, Abies grandls en fijspar.
3 Vergroting van de door gedwongen houtoogst
geSlonken houtvoorraad door terughoudendheid bij
de eindvelling in het zware hout en verschuiving van
de houtoogst naar de verzorging en dunning van
jonge opstanden.

4 Omvorming van weinig geslaagde of op de groeiplaats niet optimale opstanden van fijnspar en groveden tot aanwasrijke en risico-arme opstanden.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren geiden bij het beheer momenteel een aantal belangrijke
uitgangspunten:
1 Een consequente "Vorratspflege" volgens het
beginsel van de stamsgewijze houtoogst. Dat betekent dat ook bij de storm gaten niets wordt nageveld.
Iedere gezonde boom blijft gespaard. Opstandsgewijze vellingen zijn sinds 1965 praktisch niet meer
voorgekomen.

2 Een optimale benutting van het vaak kleinschalige patroon van bodemtypen met verschillende bosbouwkundige mogelijjheden.
3 Het optimaal uitbuiten van schaduwen halfschaduw als verplegende factor bij de begeleiding van
verjongingsgroepen om de kosten van de jeugdverzorging te drukken en de mogelijkheden tot de
voortbrenging van kwaliteitshout te vergroten.
Wat men op deze manier vooral denkt te bereiken
is een vermindering van het bedrijfsrisico en daarbij
. gaat het niet alleen om stormschade maar ook om
schade door biotische factoren.
Ter illustratie van wat in Osterholz-Scharmbeck
sinds 1964 is bereikt volgt hier een korte beschrijving van twee van de zeven opstanden die Forsto-

berrat Ebrecht ons op de laatste excursiedag heeft
laten zien.

Voorbeeld 1, afd. 370 noordoost
De bodem bestaat uit een haarpodzol in dekzand en

is door de matige voedingstoestand van het dekzand
redelijk geschikt voor meereisend naaldhout.
De vorige opstand - groveden uit 1907 - werd
door de storm van 1962 vrij sterk lichtgesteld. In
1966 is de vlakte geheel beplant met douglas, Abies
grandis en Thuja plicata. Daarnaast heeft zich nog

het beginsel van de "Vorratspflege" vervaagt ook het
onderscheid tussen dunning en eindkap steeds
meer, omdat deze op den duur naar plaats en tijd
niet meer te scheiden zullen zijn.
Om deze redenen is een nieuwe planningsmethodiek toegepast ter vervanging van de hier voorheen

wat groveden en Weymouthden in de opstand gevestigd, terwijl ook nogal wat loofhout is meegekomen, vooral berk, eik en lijsterbes. Sporadisch komt
wat vuilboom voor. De storm van 1972 heeft het

gebruikelijke planning op basis van leeftijdsklassen,

scherm vrij sterk nagelicht, zodat momenteel nog
slechts een scherm met een bedekkingsgraad van
een procent of twintig is overgebleven. Voor de af·

burg bij Bad-Gandersheim, is gebaseerd op het verband tussen diameterklasse, voorraad en aanwas.
De methode, die ook in Erdmannshausen is toege-

voer van het vrijkomende hout uit het scherm liggen
er door de hele opstand dunningsweggetjes met een
onderlinge afstand van 20 m.
Voorlopig zijn in de opstand geen maatregelen
nodig. De nog aanwezige groveden zal zolang mogelijk in de opstand blijven. Het aanwezige loofhout
wordt ook gespaard zolang er voldoende naaldbomen in de bovenetage doorkomen. Het loofhout
heeft een gunstige werking bij de ontsluiting van de
bodem en vooral levert het voedsel aan het wild,
waardoor schade aan het naaldhout wordt beperkt.

past, geldt daar en in Osterholz-Scharmbeck overigens nog steeds als een proef op praktijkschaal.
De inventarisatie heeft plaats in de vorm van een
systematische steekproef. Over het gehele Forstamt

Voorbeeld 2, afd. 270 zuid

Ook hier een haarpodzol in dekzand met een matige
voedingstoestand. De oude opstand bestaat uit een
grovedennenbezaaiing van 1927, die door de storm
van november 1972 zo zwaar gehavend werd dat
nog slechts een onregelmatig scherm van zo'n 30
m3 /ha resteerde. De hoogte van dit scherm is gemiddeld ongeveer 15 m en bestaat veelal uit tamelijk
slanke bomen met een matige kroonontwikkeling.
Niettemin is ook hier geen boom nageveld en ruim
vijf jaar na de storm is duidelijk te zien dat een behoorlijk herstel van de kronen optreedt.ln 1977 is de
opstand doorgeplant met douglas.
Daarbij werd om de grovedennen een ruimte van
3 m vanaf de stamvoet niet beplant, terwijl ook om
het aanwezige loofhout. voornamelijk wat eik, enige
ruimte werd vrijgelaten. Het plantverband was 2 x 2

m. Over de gehele oppervlakte zijn ongeveer 1000
planten per hectare gebruikt, zodat slechts 40% van
de oppervlakte is beplant. Momenteel dienen zich
overal zaailingen van groveden aan.
3.4

De bedrijfsregeling van 1975

Het al eerder genoemde streven naar een ongelijkjarige bosstructuur maakt het leeftijdsklassenmodel
voor de bosbouwkundige planning onbruikbaar.
Omdat de houtoogst sinds 1964 plaatsvindt vanuit

voorraad en aanwas.

De thans toegepaste methode, die al eerder op
praktijkschaal is beproefd In het Forstamt Staufen-

wordt een ruitnet gelegd, waarna de gegevens wor-

den verzameld in proefvlakken die op de punten van
het ruitnet worden uitgezet. De dichtheid van de opnamepunten varieert van één punt per ha tot één
punt per 3 ha al naar de regelmatigheid van de betreffende afdeling. Ook de grootte van de proefvlakken varieert en wel naar de diameter van de op-

stand. Voor de laagste diameters (5-9 cm) geldt een
proefvlakgrootte van 0,25 are, voor diameters van
meer dan 50 cm wordt een proefvlak van la are gemeten. In ieder proefvlak worden alle bomen gekiemd, en wordt per boomsoort één hoogte gemeten
en tenslotte wordt de eventueel aanwezige verjonging geïnventariseerd naar boomsoort, hoogte en
bedekkingsgraad. Omdat de leeftijd als grootheid bij
de planning geheel is verlaten, wordt deze ook niet
meer vastgesteld.
Over de hele bosoppervlakte van 3355 ha zijn
1844 proefvlakken gemeten. Deze meetintensiteit levert een maximale fout in de totale houtvoorraad van
ongeveer 3%%. De metingen zijn uitgevoerd door

meetploegen van twee of drie man, waaronder één
geschoolde kracht en één of twee meethulpen. De
totale kosten van het opnamewerk hebben ongeveer
8000 DM bedragen, dat is nog geen 2,50 DM per
hectare bosoppervlakte.
Bij de uitwerking van de gegevens is de bosopper-

vlakte uitgesplitst in vier "Befundeinheiten", dat is
een indeling naar verschillen in bodem en dus in
bosbouwkundige mogelijkheden. Voor iedere "Befundeinheit" is één houtsoort aangewezen als voorkeurshoutsoort voor de bosverjonging. In OsterholzScharmbeck zijn dat de zomereik, de wintereik, de

douglas en de groveden.
De kap voor de lopende beheers periode is vastgesteld op grond van een afdelingsgewijze inventarisatie van de te verwachten houtoogst. Kwaliteltsver-
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betering van de staande houtvoorraad en beperking
van de eindkap waren daarbij de leidende uitgangspunten.
Op den duur zal de oogst regeling In toenemende
mate gebaseerd gaan worden op het streven naar
een Ideaalmodel voor de samenstelling van de houtvoorraad. Dat veronderstelt echter een behoorlijke
kennis van de samenhang tussen grootte en samenstelling van de houtvoorraad enerzijds en de aanwas
anderzijds, kennis die voor bossen In dit gebied nog
grotendeels ontbreekt. Als enige streefgetal denkt
men voorlopig aan een staande houtvoorraad van
ongeveer 250 m'/ha ol nog wat meer. Volgens de Inventarisatie van oktober 1975 bedroeg de voorraad
toen ongeveer 162 m'/ha met bovendien een duidelijke concentratie van de voorraad in de lichtere diameterklassen (zie fig. 2). Vandaar uiteraard het streven naar beperking van de eindkap en kwaliteitsverbetering in de lage diameterklassen.
Volgende inventarisaties zullen steeds meer inzicht geven In de samenhang tussen de voorraad en
aanwas. Als dan bovendien een boorspaanonder~
zoek aan de opname wordt toegevoegd en dus ook
de samenhang tussen diameter en aanwas duidelijker wordt, kan op den duur een goed beeld ontstaan
van de meest Ideale samenstelling van de houtvoorraad.

4

Slotopmerkingen

Dat de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging
andermaal naar Erdmannshausen is geweest, hangt
wellicht samen met een wat andere kijk op de opstandsvormen die daar en in Osterholz-Scharmbeck
zijn ontwikkeld. In het excursieverslag van ruim 20
jaar geleden wordt namelijk de vraag gesteld" ....
ol de exploitatie niet zeer kostbaar zal blijken te zijn,
gerekend naar tijd en geld". De ondertoon In het verslag is dan toch wel dat de kosten Inderdaad (te)
hoog zullen zijn en dat de toenmalige voorvechter
van de in Erdmannshausen gevolgde methode zich
" .... veelal baseert op gevoelsoverwegingen en onbewezen axioma's". Dat 10 jaar na dit verslag In het
Forstamt Osterholz-Scharmbeck gestart is met de
Invoering van een bedrijlsvorm, die gebaseerd is op
het werken in ongelijkjarige gemengde opstanden,
toont in ieder geval dat men In Duitsland geneigd Is
deze methoden op bedrijfsschaal een kans te geven.
En na de stormen van 72/73 zijn we ook In Nederland wat meer geneigd in die richting te denken en te
werken.
Wat de excursie van mei 1978 verder duidelijk
heeft gemaakt is dat een invoering van ongelijkja258
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riga, gemengde bedrijfsvormen consequenties heeft
voor planningsmethodiek en ontsluUlngspatroon en
vooral ook voor de Instelling en de scholing van personeel.
Tenslolte is hier een woord van dank op ziJn plaats
aan alle collega's in Duitsland die aan het welSlagen
van de excursie hebben bijgedragen en in het bijzonder aan Forstdirektor H. SchoepfIer en Forstoberrat J. Ebrecht.
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