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Summary
Silvicultural principles in the design of plantations
outside forest areas
Since the early 1960s more and more areas have be
come available for plantations to be laid out accor
ding to principles of landscape planning. Often the
intention is to plant these areas with the sort of natu
ral vegetation that would normally occur at a later
stage. The resulting plantations have a mixture of in
dividual trees and shrubs of many different species.
The management of these plantations is beset with
problems. It appears that in spite of intensive care
(and therefore great expense) in most cases these
very mixed plantings do not produce the desired re
sult. A planned "natural" plantation can only be ob
tained if the silvicultural and ecological possibilities
and limitations of the site are taken into account. It is
these possibilities and limitations that are described
in this paper, for various types of plantation. The time
factor also has to be considered when managing a
plantation so that it will develop "naturally".
The design of the plantation must ensure that the
proposed functions of the plantation are feasible, gi
ven

the

prevailing

ecological

possibilities.

This

means that when drawing up a plan, the functions of
the plantation have to be defined in consultation with
the body that has requested the plantation. The des
igner needs to know the functions of the proposed
plantation so that he can decide on the final form of
the plantation. The functions and form of the plantati
on together determine the strategy of the plan.
Obviously, the designer of such a plantation needs
a good knowledge of silviculture and plant sociology.
As this knowledge comes to be applied more often,
plantation designs will become simpler, with a conco
mitant simplification in management and lower run
ning costs.
In this way the plantation is, from its initiation, gui
ded in a direction that harmonises with the needs and
possibilities of the local environment.

K. Jager en N. A. Leek*

Bosbouwkundige principes bij het ontwerpen van beplantingen
buiten bosverband *
Inleiding
Sinds de ontwikkeling van ruilverkaveling naar landinrichting wordt vanaf het begin
van de jaren zestig steeds meer ruimte vrijgemaakt voor het aanleggen van beplantin
gen in het kader van de landschapsbouw. Naast deze zogenaamde landschappelijke
beplantingen is ook het aantal beplantingen langs wegen en bij technische installaties,
recreatieobjecten en dergelijke toegenomen.
Bij het opstellen van plannen voor dergelijke beplantingen wordt bij de soortenkeuze
uitgegaan van de boom- en struiksoorten die zich ter plaatse van nature zouden kun
nen ontwikkelen. Daarbij werd vooral in de jaren zestig reeds bij de aanleg gestreefd
naar een zo volledig mogelijke benadering van de uiteindelijke bossamenstelling.
Naast het motief van de aanleg van een zo natuurlijk mogelijke beplanting speelde ook
het streven naar een zo groot mogelijke visuele variatie een rol.
Deze opvattingen en de daarbij gevolgde werkwijze hebben geleid tot een schematis
me waarbij ingewikkelde beplantingsplannen zijn ontstaan die met een natuurlijke
ontwikkeling niet veel te maken hebben. De schijnbaar natuurlijke opzet van de be
plantingsplannen waarbij opgaande boomsoorten, struikvormende soorten en bos
randsoorten willekeurig en individueel met elkaar worden gemengd, noopt tot een lan
ge periode van intensief en kostbaar onderhoud om het gewenste doel te bereiken.
De resultaten van inmiddels lopend onderzoek wijzen er op dat het als gevolg van de
tussen de soorten bestaande verschillen in groeisnelheid, moeilijk is bij een individueel
gemengde beplanting de menging te handhaven (6, 12). Het is in het kader van deze
publikaties niet mogelijk uitgebreid in te gaan op dit onderzoek, in de paragraaf over
menging zal een en ander aan de hand van enkele voorbeelden worden toegelicht.
Daar de beheerder van de beplantingen in veel gevallen de beplanting niet zelf heeft
ontworpen of aangelegd is de kans groot dat hij een gemengde beplanting naar eigen
inzicht gaat verzorgen. In veel gevallen is hij daartoe zelfs gedwongen door het ontbre
ken van een duidelijke doelstelling. Dit betekent dat hij zich vaak zal richten op hand
having van één of enkele hoofdsoorten en niet op handhaving van de oorspronkelijke
menging. Ook hierover worden in de paragraaf over menging voorbeelden gegeven.
De problemen die zich thans ten aanzien van de handhaving van de menging voor
doen bij de verzorging van deze individueel gemengd aangelegde beplantingen hebben
er toe geleid dat in de praktijk steeds meer wordt gekozen voor eenvoudiger aanlegmethoden waarbij wordt uitgegaan van bosbouwkundig bepaalde mogelijkheden en
beperkingen. Hierop zal in deze publikatie nader worden ingegaan.

Uitgangspunten
Het streven naar schaalvergroting in de
landbouw is van invloed op de herinrich
ting van het landschap. Beplantingen die
vroeger een functie hadden in de land
bouw (bijv. boerengeriefhout, veekering
e.d.) hebben thans voor een belangrijk
deel plaats gemaakt voor beplantingsele
menten in het kader van de landschaps
bouw. Deze beplantingselementen zijn
door Guldemond (1970) als volgt gedefi
nieerd: een verzameling bomen en strui
ken, die voldoende groot is om daarin een
eigen microklimaat aanwezig te laten zijn
en die een ecologische eenheid van groei
plaats en boomsoorten vormt. Deze defi
nitie vertoont grote overeenkomst met de
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voor het traditionele bos geldende be
gripsbepaling.
In verband hiermee dient - zoals ook in de
inleiding reeds is geschreven - bij het ont
werpen van beplantingen buiten bosver
band te worden uitgegaan van bosbouw
kundig bepaalde mogelijkheden en be
perkingen. Op deze wijze is het ontstaan
van een gezonde beplanting het beste ge
waarborgd, terwijl tevens de ontwikkeling
van de beplanting als levensgemeen
schap door deze benadering het meest
is gebaat.
De vaak gehanteerde indeling naar de
functies van een beplanting of een bos
(bijv. recreatiebos, produktiebos enz.) is
vanuit bosbouwkundig oogpunt alleen
zinvol in verband met de noodzaak om bij
het ontwerp een duidelijke doelstelling te
formuleren. De ontwikkeling van een ge
zonde beplanting moet echter - ongeacht
de functie - te allen tijde voorop staan.

Functie
Het begrip functie omvat een tweetal as
pecten, namelijk
- de wijze waarop beplantingen wor
den gebruikt, d.w.z. de dienstbaarheid
van beplantingen aan al of niet van te
voren bepaalde menselijke behoeften
en activiteiten
- de wijze waarop beplantingen functio
neren als milieu-kwaliteit, d.w.z. de
vanuit de omgevingssituatie bepaalde
functie.
In deze verhandeling wordt vooral van dit
laatste aspect uitgegaan.
Beplantingen buiten bosverband hebben
vaak een andere functie dan de bossen
zelf. Het aspect van de houtproduktie
speelt bij deze beplantingen niet of in
veel mindere mate mee. Verder zijn er
duidelijke verschillen met betrekking tot
recreatie,
natuurbescherming,
land
schappelijke betekenis e.d. Beplantingen
buiten bosverband hebben een duidelijke
functie bij de ruimtelijke indeling van het
landschap. Ze kunnen tevens een hulp
middel zijn bij de verkeersgeleiding,
scheiding van rijbanen of scheiding van
rijbanen en rijwielpaden, windbeschutting, besparing van onderhoudskosten
van grasbermen en watergangen, erosiebestrijding enz. (8, 9).
Beplantingen buiten bosverband kunnen
naar functie in drie hoofdgroepen worden
ingedeeld, namelijk:
landschappelijke beplantingen
wegbeplantingen
objectbeplantingen
a. Landschappelijke beplantingen zijn
beplantingen die worden aangelegd in
het kader van de herinrichting van
het landschap op kleinere overhoeken of op grotere percelen. De primaire
functie van deze beplantingen is een
bijdrage te leveren aan de aankleding
en de ruimtelijke indeling van het
landschap. Naast deze landschappe
lijke functie zijn er secundaire func
ties op het gebied van de houtproduk
tie, het natuurbeheer en de recreatie.
b. Wegbeplantingen hebben een twee
ledige functie: enerzijds een land
schappelijke functie door de bijdrage
die ze leveren aan de aankleding en
de ruimtelijke indeling van het land
schap en bij het inpassen van een weg
in het landschap. Anderzijds hebben
ze een meer technische functie op het
van
verkeersbegeleiding,
gebied
enz. Ze zijn daardoor te beschouwen
als een tussenvorm van landschappe
lijke beplantingen en objectbeplantin
gen. Ook bij wegbeplantingen kunnen
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c.

zich secundaire functies voordoen als
de onder a. genoemde,
Objectbeplantingen - hebben een dui
delijke functie in relatie tot het object.
Uit het gebruik van het object komen
een aantal specifieke wensen naar
voren waaraan een beplanting moet
voldoen. Van deze meestal kleinscha
lige beplantingen is een groot aantal
voorbeelden te geven: erfbeplantingen, beplantingen rond sportvelden,
recreatieterreinen, campings, fabrie
ken, technische installaties en fruitteeltbedrijven.

De primaire functies van deze beplantin
gen worden dus door het object bepaald,
landschappelijke, biologische en eventu
eel andere functies zijn secundair.
Doelstelling
Als de functies van de beplanting in over
leg met de opdrachtgever bij de plan
voorbereiding zijn vastgesteld, dan moet
bij het ontwerpen worden bekeken op
welke wijze de beplanting deze functies
zo goed mogelijk kan vervullen. Daarbij
moet rekening worden gehouden met de
hiervoor genoemde uitgangspunten met
betrekking tot de bosbouwkundig bepaal
de mogelijkheden en beperkingen. In dit
verband moet vooral aandacht worden
gegeven aan een aan de mogelijkheden
van de groeiplaats aangepaste soorten
keuze. Een onjuiste soortenkeuze leidt
niet tot de ontwikkeling van een gezonde
beplanting, in dit opzicht gemaakte fou
ten zijn moeilijk of in het geheel niet te
herstellen. Met inachtneming van deze
uitgangspunten wordt bij het ontwerp
vastgesteld welke vorm de beplanting
uiteindelijk moet en kan gaan aannemen.
Het zal duidelijk zijn dat een beplanting
de gewenste functies in de aanvangsfase
niet of nauwelijks kan vervullen, daar is
tijd voor nodig.
De eisen die vanuit de gewenste functies
aan de vorm van de beplanting worden
gesteld nebben vooral betrekking op as
pecten als hoogte, mate van doorzichtig
heid, mate van winddoorlatendheid, vorm
(oppervlak), toegankelijkheid, visuele be
levingswaarde en dergelijke. Deze „vormvariabelen" zijn vooral van betekenis bij
het ontwerpen van weg- en objectbeplan
tingen, omdat deze vaak een specifieke
functie hebben. Voor landschappelijke
beplantingen zijn ze van een andere be
tekenis, omdat de landschappelijke func
tie vooral gebaseerd dient te zijn op de
omgevingssituatie. Vormgeving vanuit
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specifieke eisen ten aanzien van de ge
bruikswijze is hieruit hooguit in de ran
den van toepassing.
Om deze eisen reeds bij het ontwerp dui
delijk en kort vast te leggen is het nood
zakelijk een ontwerpdoelstelling te for
muleren. In deze doelstelling moeten dan
niet alleen de functies van de beplanting
worden opgesomd, maar is het vooral van
belang aan te geven naar welke beplantingsvorm gestreefd wordt. Aanleg en
verzorging van de beplanting kunnen
hierop worden afgestemd.
Bij het realiseren van een bepaalde doel
stelling kan worden gekozen uit een aan
tal algemene beplantingsvormen. Voor
een beter begrip van deze beplantings
vormen is het gewenst eerst in te gaan op
het probleem van de menging en daar
mee verband houdende aanlegmethoden.
Menging
Voor beplantingen met een veelzijdige
functie, waarbij landschapsverzorging en
recreatie een belangrijke plaats innemen
is een gevarieerd beplantingsbeeld veelal
gewenst. Hierbij moet evenwel worden
bedacht dat voor het ontstaan van een
dergelijk beeld tijd nodig is.
Het is in het algemeen niet mogelijk om
reeds bij de aanleg van een beplanting
door willekeurige of schematische indivi
duele menging te komen tot een bossamenstelling, zoals die zich op oudere leef
tijd kan voordoen. De oorzaak hiervan is
gelegen in het verschil in groeisnelheid
van de verschillende boomsoorten. Deze
groeiverschillen worden bepaald door ei
genschappen van de soort en door de
aard van de groeiplaats (bodemverschillen e.d.) Ook onderlinge concurrentie tus
sen de soorten speelt hierbij een rol.
In 1973 is begonnen met een onderzoek
naar de meest doelmatige wijze van ver
zorging van individueel gemengde be
plantingen. In de desbetreffende proef
velden zijn bepaalde terreingedeelten
onbehandeld gebleven. Deze gedeelten
zijn tweemaal, met een tussenruimte van
twee à drie jaar, geïnventariseerd. De re
sultaten van deze inventarisaties worden
in tabel 1 vergeleken met de samenstel
ling van de beplanting bij de aanleg. Ter
vereenvoudiging zijn de struikvormende
soorten in de tabel samengevat in de ca
tegorie „overigen". Uit de tabel blijkt dat
van de opgaande boomsoorten een be
paald percentage zodanig onderdrukt
wordt dat ze deel gaan uitmaken van de
struiketage. Alle bomen met een hoogte
van minder dan tweederde van de opper-

hoogte (= gemiddelde hoogte van de 100
hoogste bomen per ha) zijn in de tabel tot
de struiketage gerekend. Het blijkt dat
vooral een langzaam groeiende soort als
eik door snelgroeiende soorten wordt
verdrongen. Na de aanleg neemt het per
centage eik in de boometage geleidelijk
af. Er treedt een verschuiving op naar de
struiketage. Het totale percentage eik
neemt eveneens af doordat eiken in de
struiketage als gevolg van lichtgebrek af
sterven.
Uit tabel 1 blijkt dat langzaam groeiende
soorten door snelgroeiende soorten wor
den verdrongen.
In de beplantingen 1t/m 7 loopt het per
centage eik in de boometage sterk terug.
Deze soort blijkt zich echter goed te kun
nen handhaven als een hoog percentage
wordt aangeplant in combinatie met een
laag percentage andere boomvormende
soorten (beplantingen 8 en 9). De beplan
tingen zijn nog te jong om ten aanzien van
de andere boomvormende soorten con
clusies te kunnen trekken. Uit onderzoek
is gebleken dat er tussen de soorten een
wederzijdse invloed is met betrekking tot
hoogte, kroondiameter en vorm.
Deze invloed kan zowel negatief als posi
tief zijn (12).
Dat in dit verband in de praktijk een min
der duidelijk beheer wordt gevoerd blijkt
uit tabel 2, waarin bij wijze van voorbeeld
enkele resultaten van het eerder ge
noemde verzorgingsonderzoek zijn ver
meld. De verzorging in deze beplantingen
was gericht op het handhaven van de
oorspronkelijke menging.
In beplanting nr. 8 is teveel eik afgezet,
de ontwikkeling van het struiksortiment
wordt teveel gestimuleerd, waardoor
eventueel optredende hergroei van eik
wordt onderdrukt. Ook in beplanting nr. 3
is teveel eik afgezet, indien men bewust
streeft naar een elzen-essenbos dan is
het niet nodig de eik af te zetten. Deze zal
voor een groot deel uit zich zelf verdwij
nen (zie tabel 1, beplantingsnr. 3). In be
planting nr. 10 is de berk teveel gespaard,
hierdoor is op korte termijn een tweede
verzorging noodzakelijk. Verder is uit de
ze beplanting en ook in beplantingsnr. 6
vooral de onderdrukte eik gekapt. Dit is
een volkomen overbodige maatregel om
dat deze eiken vanzelf verdwijnen.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of
het individueel gemengd planten van
soorten met dezelfde of nagenoeg dezelf
de groeisnelheid mogelijk is. De groei
snelheid van de betreffende soorten
wordt in de meeste gevallen bepaald door

Tabel 1. Bossamenstelling in % per soort bij aanleg en na het aangegeven aantal jaren van negen onbehandelde beplantingen.

beplanting nr.
1
humeuze
zandgrond

2
humeuze
zandgrond

soorten
boometage: eik
els
berk
es
struiketage: eik
els
berk
es
overigen 1)

boometage: eik
es
els
berk
veldiep
struiketage: eik
es
els
berk
veldiep
overigen 1)

3
humeuze
zandgrond

4
kleigrond

na 12 jaar

% bij aanleg

% na 9 jaar

35
20
20
5

16
25
20
4
11
1
1
0
23

10
27
18
4
9
2
5
1
25

% na 8 jaar

% na lOjaar

20

34
13
9
1
1
19
<"1
Cl
0
0
22

20
17
11
1
1
25
0
1
0
0
26

% na 8 jaar

% na lOjaar

25
33
18
4
7
1
1
0
11

15
30
17
4
16
5
1
<1
12 «

% na 10 jaar

% na 12jaar

20
14
6
8
3
<1
1
3
0
0
45

20
15
4
9
3
2
1
3
0
<1
43

55
10
10
1
1

23

boometage: eik
els
es
berk
struiketage: eik
els
es
berk
overigen 1)

40
30
15
5

boometage: veldiep
es
eik
els
esdoorn
struiketage: veldiep
es
eik
els
esdoorn
overigen i)

15
12
12
10
2

10

49

96

beplanting nr.
5
veengrond

6
humeuze
zandgrond

7
humeuze
zandgrond

soorten
boometage: els
veldiep
eik
es
berk
struiketage: els
veldiep
eik
es
berk
overigen 1)

boometage: eik
es
els
berk
veldiep
struiketage: eik
es
els
berk
veldiep
overigen 1)

meidoorn, lijsterbes, hondsroos, vlier, vuilboom, grijze wilg,
vogelkers, sleedoorn, gelderse roos, hazelaar,
veldesdoorn e.d.

% na 7 jaar

25
15
15
5
5

27
18
3
5
3
3
3
5
1
1
32

% qa6jaar

% na 8jaar

28
20
4
4
4
10
1
0
0
0
32

18
22
4
4
4
13
1
0
0
0
34

% na 11 jaar

% na 13 jaar

47
22
7
3
2
10
<" 1
0
0
0
8

18
19
7
2
2
40
1
/i
<1
0
8

40
15
5
5
5

30

60
24
5
3
1

7

% na 9 jaar
8
opgebrachte
vrij schrale
zandgrond

boometage: eik
berk
struiketage: eik
berk
overigen 1)

65
3
5
< 1
26

65
10

25

% na 8jaar

humeuze
zandgrond

boometage: eik
berk
els
struiketage: eik
berk
els
overigen 1)

% na 9 jaar

27
18
7
4
3
2
2
5
1
0
32

35

boometage: eik
berk
es
trilpopulier
veldiep
struiketage: eik
berk
es
trilpopulier
veldiep
overigen 1)

9

1)

% bij aanleg

63

80
5
1

3
•
< 1

14

20
0
0
13

% na 12jaar
62
2
8
1
27
% na lOjaar
63
3
< 1
19
0
0
14

Tabel 2. Bossamenstelling in % per soort na wel en geen verzorging

beplanting nr.

8
opgebrachte
vrij schrale
zandgrond

3
humeuze
zandgrond

soorten

boometage: eik
berk
struiketage: eik
berk
overigen 1)

boometage: eik
els
es
berk
struiketage: eik
els
es
berk
overigen 1)

1) zie noot tabel 1

na
verzorging

geen
verzorging

% na 9jaar

% na 9jaar

39
3
8
2
48

62
2
8
1
27

% na 8 jaar

% na 8jaar

9
39
18
4
5
0
0
0
25

25
33
18
4
7
1
1
0
11

beplanting nr.

10
humeuze
zandgrond

6
humeuze
zandgrond

soorten

boometage: eik
berk
struiketage: eik
berk
lijsterbes

boometage: eik
es
els
berk
iep
struiketage: eik
es
els
berk
iep
overigen 1)

na
verzorging

geen
verzorging

% na 9jaar

% na 9jaar

69
25
0
1
6

70
10
15
1
5

% na 6 jaar

% na 6 jaar

35
10
6
2
2
1
0
0
0
0
45

28
20
4
4
4
10
1
0
0
0
32
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1 Landschappelijke beplanting nabij Balinge
(Dr.) De verzorging van deze gemengde be
planting is gericht op het handhaven van een
combinatie van bomen en struiken.

de aard van de groeiplaats. Daarbij kun
nen kleine, niet of nauwelijks met het oog
waarneembare groeiplaatsverschillen van
doorslaggevende betekenis zijn voor het
optreden van groeiverschillen. Dit bete
kent dat de groeisnelheid van de te men
gen soorten moeilijk kan worden voor
speld. In elk geval vraagt een dergelijke
menging een grote deskundigheid, er zal
regelmatig en met mate moeten worden
gedund, hetgeen hoge kosten met zich
meebrengt (5).
Wijze van aanleg
De eenvoudigste en meest zekere manier
om op de duur te komen tot een individu
eel gemengde beplanting is het planten in
groepsgewijze menging. De afmetingen
der groepen kunnen afhankelijk worden
gesteld van de grootte van het te beplan
ten object. In verband met het in het alge
meen beperkte oppervlak van beplantin
gen buiten bosverband zal echter meest
al de voorkeur worden gegeven aan zo
klein mogelijke groepen. Het minimale
oppervlak van een groep zal zodanig
moeten zijn dat de kleinste afmeting ge
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lijk is aan één of anderhalf maal de te ver
wachten hoogte van de betreffende
boomsoort. In het algemeen zullen bomen
in de betrekkelijk kleine beplantingen
buiten bosverband minder hoog worden
dan in een bos. Toch moet rekening wor
den gehouden met een hoogte van 15 à
25 meter, zodat de kleinste afmeting van
de boomgroepen minimaal 15 a 35 meter
zal moeten bedragen. Bij deze werkwijze
zullen aan de randen der groepen bomen
van de langzaam groeiende soorten wor
den verdrongen, uiteindelijk blijven ech
ter voldoende bomen over om een be
planting te vormen met een individueel
gemengd karakter. Indien wordt ge
vreesd dat aan de randen der groepen te
veel bomen van de langzaam groeiende
soort worden verdrongen dan kan wor
den overwogen de groepen met deze
langzame groeiers groter te maken dan
de groepen met de sneller groeiende
soorten.
Door groepsgewijze menging zullen de
aanlegkosten worden verhoogd omdat
machinaal planten weliswaar niet onmoge
lijk wordt maar toch enige problemen zal

opleveren (verschillende soorten planten
op de machine, meer aandacht van de
planter). Deze extra kosten staan echter
in geen verhouding tot de besparingen
die worden gerealiseerd door een ver
eenvoudigde verzorging.
Om aan eventuele bezwaren bij het machi
naal planten in groepsgewijze menging
tegemoet te komen kan een rij- of
strooksgewijze menging worden overwo
gen. Deze werkwijze kan worden toege
past voor het snel bereiken van beschut
ting en voor de opbouw van zeer smalle
beplantingen. Een goed voorbeeld van
beplantingen
waarin
strooksgewijze
menging veelvuldig wordt toegepast zijn
windsingels. Deze zijn rij- of strooksgewijs opgebouwd met soorten die naarma
te ze dichter aan de windzijde van de be
planting zijn geplant beter tegen wind be
stand zijn (1).
Beplantingen buiten bosverband worden
vaak aangelegd in grootschalige, open ge
bieden waarin doorgaans vrij extreme kli
maatsomstandigheden heersen. In deze
gevallen kan het gebruik van hulpsoorten
worden overwogen. De aanwezigheid van

de hulpsoort zal meestal een tijdelijk ka
rakter hebben. In verband daarmee dient
in dergelijke gevallen een rijgewijze
menging te worden toegepast, zodat de
hulpsoort op eenvoudige wijze mecha
nisch kan worden afgezet.
In de praktijk wordt wel een plantsysteem
toegepast waarbij om de drie rijen hoofd
boomsoort een rij hulpsoort wordt ge
plant. In gebieden met minder extreme
klimaatsinvloeden
kunnen
eventueel
meer dan drie rijen hoofd boom soort tus
sen de rijen hulpsoort worden geplant.
Het verdient aanbeveling een oneven
aantal rijen hoofd boomsoort tussen de
rijen met de hulpsoort te planten. Het
voordeel hiervan is dat bij de verzorging
eventueel systematisch om de andere rij
kan worden afgezet. In de overgebleven
rijen kan dan later selectief worden ge
dund.
Een soort die veelvuldig als hulpsoort
wordt gebruikt is de zwarte els. Deze
soort, die goed tegen wind bestand is,
groeit betrekkelijk snel waardoor reeds in
een vroeg stadium beschutting voor het
blijvende deel van de beplanting aanwe
zig is. Ook heeft de els een goed bodembedekkend vermogen waardoor onkrui
den kunnen worden onderdrukt, terwijl
tevens het stikstofbindend vermogen van
deze soort vooral op armere gronden een
voordeel kan zijn.
Beplantingsvormen
De volgende algemene beplantingsvor
men kunnen worden onderscheiden:
1. beplanting bestaande uit opgaande
bomen;
2. beplanting bestaande uit opgaande
bomen met struikenrand;
3. beplanting bestaande uit struikvormende soorten;
4. beplanting bestaande uit struikvormende soorten met hier en daar een
boom;
5. beplanting bestaande uit opgaande
bomen met een struikenetage.

1. Beplanting bestaande uit opgaande
bomen
De aanleg van een beplanting die uit op
gaande bomen bestaat is vrij eenvoudig.
Voor deze beplantingsvorm komen uit
sluitend boomvormende soorten in aan
merkingals: esdoorn, els, berk, haagbeuk,
es, eik, grauwe abeel, trilpopulier, populiereklonen en schietwilg. Van de iep zijn
alleen enkele voor iepeziekte minder ge
voelige klonen bruikbaar.

2. Beplanting bestaande uit opgaande
bomen met struikenrand
In verband met de te vervullen functie
kan het gewenst zijn een beplanting van
opgaande boomsoorten te voorzien van
een struikenrand: Deze rand kan een
tweeledige visuele functie hebben. De
struiken kunnen op zichzelf aantrekkelijk
zijn door bloei, vruchten, blad enz. tevens
maken ze de beplanting als geheel on
doorzichtig. Door de struikenrand plaat
selijk te onderbreken kan ook in dit laat
ste opzicht variatie worden aangebracht.
Indien men de aanwezigheid van de strui
ken ook op de lange duur zoveel mogelijk
tot de rand wil beperken dan zullen uit
sluitend bosrandsoorten moeten worden
gebruikt. Dit zijn bijna altijd lichtsoorten
als: zuurbes, kornoelje, meidoorn, kardi
naalsmuts, liguster, sleedoorn, honds
roos, wegedoorn, egelantier, geoorde wilg,
grauwe wilg, laurierwilg en brem. Indien
geen bezwaar bestaat tegen uitbreiding
op de lange duur van de struikenbegroei
ing onder de opgaande boomsoorten dan
kunnen ook meer schaduwverdragende
soorten als vlier, Geldersche roos, haze
laar, hulst en boswilg worden toegepast.
De breedte van de struikenrand kan af
hankelijk zijn van de afmetingen van de
totale beplanting. Vooral in smalle be
plantingen zal het uit beheerstechnisch
oogpunt gewenst zijn de struikenrand tot
de buitenste rij te beperken. Bij toepas
sing van een bredere struikenrand ver
dient het aanbeveling de soorten groeps
gewijs te mengen. Ook dient er rekening
mee te worden gehouden dat veel bos
randsoorten doornen dragen, zodat de
toegankelijkheid van de beplanting - in
verband met dunningen en dergelijke ongunstig kan worden beinvloed. Bij het
ontwerpen van de beplanting kan dit na
deel worden ondervangen door de strui
kenrand op daarvoor gunstige plaatsen te
voorzien van niet doorndragende soorten
of door de struikenrand te onderbreken.
Overigens kunnen doorndragende strui
ken met name bij objectbeplantingen een
nuttige functie vervulllen bij de geleiding
van bezoekers, e.d.
3. Beplanting bestaande uit struikvormende soorten
Struikbeplantingen kunnen uitsluitend
worden aangelegd met niet opgaande,
struikvormende soorten. Indien voor de
ze doelstelling opgaande boomsoorten
worden gebruikt - wat vrij veel voorkomt dan dient men zich te realiseren dat de
beplanting als hakhout moet worden be
heerd wat extra kosten met zich mee

brengt. In die gevallen kunnen op zand
gronden vooral eik en op klei- en veen
gronden ook es en els worden gebruikt.
Ook bij struikenbeplantingen moeten bos
randsoorten zoveel mogelijk aan de ran
den worden gebruikt. Indien voor het uit
voeren van eventuele beheersmaatrege
len een goede toegankelijkheid verzekerd
dient te zijn dan moeten ook in dit type
beplantingen doorndragende soorten uit
sluitend langs de randen worden aange
bracht. Een uitzondering op deze regel
kan worden gemaakt voor tamelijk grote
objecten met een hoofdzakelijk biolo
gische functie (vogelbosjes). In deze be
plantingen dient verstoring zoveel mogelijkte worden beperkt, zodat minder hoge
eisen aan de toegankelijkheid behoeven
te worden gesteld.
Behalve voor beplantingen met een be
langrijke biologische functie, die qua af
metingen aan bepaalde eisen zullen moe
ten voldoen, kunnen beplantingen met
uitsluitend struikvormende soorten voor
al worden toegepast in smalle of anders
zins kleinschalige objecten.
Naast de hiervoor reeds genoemde bos
randsoorten kunnen in dit type beplan
tingen soorten als hazelaar, vlier, boswilg,
Geldersche roos, veldesdoorn, vuilboom,
hulst, zoete kers, vogelkers, ribes en lijs
terbes worden toegepast.

4. Beplanting bestaande uit struikvor
mende soorten met hier en daar een
boom.
Een doelstelling die is gericht op het tot
stand brengen van een beplanting be
staande uit struikvormende soorten met
hier en daar een boom kan het gemakke
lijkst worden verwezenlijkt door snel
groeiende opgaande boomsoorten te ge
bruiken in combinatie met schaduwver
dragende struiken.
Indien voor de opgaande bomen klonen
worden gebruikt van populier of wilg dan
kan op de daarvoor gewenste plaatsen
één exemplaar worden geplant. De groei
van populier en wilg is meestal zodanig
dat het risico van overgroeien of verdrin
gen door struikvormende soorten nauwe
lijks aanwezig is. Ook bij een eventueel
gebruik van tegen iepeziekte min of meer
resistente iepeklonen ('Dodoens', 'Plantijn', 'Lobel' of 'Groeneveld') bestaat om
dezelfde reden weinig gevaar voor ver
dringing. Overigens kan hiermee bij de
keuze van het struikensortiment reke
ning worden gehouden door geen snel en
breed uitgroeiende soorten als veldes
doorn, grauwe wilg of laurierwilg in de
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buurt van de toekomstige bomen te plan
ten.
Het gebruik van zogenaamde laanbomen
van eik, es, berk e.d. dient in dit type be
plantingen in het algemeen te worden af
geraden. In de praktijk is gebleken dat
deze laanbomen in de eerste jaren na
planten zo weinig groeien dat ze in korte
tijd door de struikvormende soorten kun
nen worden overgroeid of verdrongen.
Een uitzondering kan eventueel worden
gemaakt voor een combinatie van laanbo
men met laagblijvende struiken. Men
dient zich daarbij echter te realiseren dat
deze methode hogere kosten met zich
meebrengt daar aan de verzorging van de
individuele bomen meer aandacht moet
worden besteed (snoei). Het verdient in
veel gevallen de voorkeur de boomvormende soorten in de vorm van tweejarig
plantsoen in tamelijk grote groepen (mi
nimaal 1 are) in de beplanting op te ne
men. Door uit te gaan van vrij grote groe
pen is een intensieve verzorging niet no
dig, omdat de bomen binnenin de groep
niet door struikvormende soorten kun
nen worden verdrongen'. Bovendien
groeien de groepen zodanig op dat de in
dividuele bomen steeds in een tamelijk
dicht verband (goed ingepakt) blijven
staan, waardoor de ontwikkeling van een
goed gevormde stam zonder snoeien
wordt bevorderd. Ook blijft de mogelijk
heid tot selectie - het uitzoeken van de
meest geschikte toekomstboom - gedu
rende lange tijd bestaan.
Voor het ontstaan van holle plekken in de
struikenbeplanting behoeft bij deze
werkwijze niet te worden gevreesd indien
in het struikensortiment voldoende schaduwverdragende soorten worden op
genomen. Gedurende de ontwikkeling
van dit beplantingstype zullen open plek
ken - die onder de opgaande bomen kun
nen ontstaan - op natuurlijke wijze door
deze soorten worden opgevuld. Vooral de
vlier is in dit opzicht als een pioniersoort
te beschouwen.
Voor een struikenbeplanting met hier en
daar een boom kunnen dezelfde struiken
soorten worden gebruikt als in het hier
voor beschreven, uitsluitend uit struik
vormende soorten bestaande, beplan
tingstype. In verband met de schaduw
werking van de bomen dient echter in dit
geval nog meer aandacht te worden be
steed aan de groepering van bosrand
soorten en schaduwverdragende soorten.
Ten aanzien van het gebruik van doorndragende soorten gelden dezelfde res
tricties als bij het hiervoor behandelde
beplantingstype.

3. Eiken door verzorging vrijgesteld

5. Beplanting bestaande uit opgaande
bomen met een struikenetage
Het aanbrengen van een beplanting be
staande uit opgaande bomen die op de
duur een gesloten kronendak moeten
vormen met daaronder een blijvende, ge
sloten struikenetage is in het algemeen
niet mogelijk. Opgaande soorten als eik,
es, esdoorn, beuk, berk en els moeten vrij
dicht worden geplant om een goede ont
wikkeling te verkrijgen. In verband hier
mee moeten bij gelijktijdig en gemengd
planten van opgaande soorten en
struikvormende soorten de opgaande
soorten onderling zo dicht worden ge
plant dat zij een gesloten kronendak vor
men zodra ze boven de struiken uitgroei
en. Onder een dergelijk kronendak wordt
zo weinig licht toegelaten dat de struik
vormende soorten zich in het algemeen
niet kunnen handhaven.
Indien de opgaande soorten zo wijd wor
den geplant dat de struikvormers vol
doende licht blijven ontvangen om zich te
kunnen handhaven, dan komen de boom
vormers niet optimaal tot ontwikkeling.
De bomen zullen de neiging vertonen
breed uit te groeien waardoor op de duur
de struiken of een groot aantal daarvan
toch te weinig licht ontvangen.
Bovendien zullen bij gelijktijdig en indivi
dueel gemengd planten van opgaande
soorten en struiken langzaam groeiende
boomsoorten zoals eik in de jeugdfase
door sterk en breed uitgroeiende struik
soorten worden verdrongen, waardoor
het gestelde doel van een uit twee etages
bestaande beplanting niet wordt bereikt.

Het is in dit verband wellicht mogelijk een
uitzondering te maken voor klonen van
populier, wilg en eventueel iep, die wijd
worden geplant, zodat vooral in de jeugd
fase voldoende plaats voor struikvormen
de soorten aanwezig is. Om een blijvende
struikenetage te verkrijgen dient te wor
den uitgegaan van schaduwverdragende
struiksoorten. De totstandkoming van
een uit twee etages bestaande beplanting
vraagt vooral tijd en is alleen mogelijk als
de boometage uit lichthoutsoorten be
staat. Onder beuk en esdoorn is een
struikenetage niet mogelijk. Er zijn - be
halve de hiervoor genoemde methode
met klonen - twee manieren om het ge
stelde doel te bereiken. De eenvoudigste
en wellicht goedkoopste manier is om uit
te gaan van een situatie zoals onder be
plantingstype 2 is beschreven. Door in de
rand van de beplanting gebruik te maken
van betrekkelijk veel schaduwverdragen
de soorten mag worden verwacht dat op
de duur, bij voldoende lichtstelling van de
boomvormers, deze soorten zich zullen
vestigen als onderetage.
Een andere methode is om indien het
kronendak na 30 à 40 jaar voldoende licht
doorlaat te onderplanten met schaduw
verdragende soorten. In dit geval behoeft
niet alleen aan struikvormende soorten
te worden gedacht, er kan dan eveneens
gebruik worden gemaakt van opgaande
soorten. Deze methode is vooral bruik
baar in wat grotere objecten, waarbij van
een overgangssituatie van beplantingen
buiten bosverband naar bos sprake is.
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Soortenkeuze
De soortenkeuze dient altijd gebaseerd te
zijn op de mogelijkheden die de groei
plaats biedt. Uit oogpunt van duurzaam
heid moet de gezondheid van de beplan
ting als belangrijkste uitgangspunt voor
op staan. Binnen het raam van de ecologi
sche mogelijkheden wordt de soorten
keuze bepaald door de doelstelling waar
mee de beplanting wordt aangelegd. Deze
doelstelling hangt - zoals in het voorgaan
de reeds is gesteld - af van de functie die
de beplanting moet vervullen.
Naast de hoedanigheden van de groei
plaats als zodanig moet ook rekening
worden gehouden met de plantengeografische verspreiding van de soorten. Het is
een misvatting dat hierdoor een eenvor
mig landschap zal ontstaan. Het land
schap in Twente en in de Achterhoek,
waarin de eik domineert, vormt hiervoor
het bewijs. Het verdient derhalve aanbe
veling binnen een bepaald gebied of land
schapstype uit te gaan van een beperkt
aantal hoofdsoorten. Deze soorten zijn
dan structuurbepalend, binnen het aldus
gevormde raamwerk kan de nodige diffe
rentiatie worden aangebracht, bijv. door
gebruik te maken van afwijkende groei
plaatsen.
Een uitzondering met betrekking tot het
gebruik van plantengeografisch gebon
den soorten kan worden gemaakt voor
bepaalde objectbeplantingen zoals erfbeplantingen, beplantingen rond sportvel
den, e.d. Deze maken deel uit van de di
recte woonomgeving en hoewel ook hier
de soortenkeuze gebaseerd moet zijn op
de mogelijkheden van de groeiplaats zal
men toch in zekere mate rekening moe
ten houden met de wensen van de bewo
ners en/of gebruikers. Ten aanzien van
beplantingen rond sportterreinen dient
ook rekening te worden gehouden met de
door de Nederlandse Sport Federatie ge
stelde eisen (2).
Een ander aspect bij de soortenkeuze is
het gebruik van pioniersoorten. Dit is van
belang op terreinen met extreme klimato
logische invloeden of op „maagdelijke"
grond (bijv. IJsselmeerpolders). In het al
gemeen zal het gebruik van deze soorten
beperkt blijven tot de grotere objecten
(nieuwe bossen),omdat in singels, stroken
en kleine overhoeken toch nooit een bosklimaat zal ontstaan. In deze gevallen
heeft het gebruik van pioniersoorten al
leen zin als men in korte tijd over een be
planting van enig formaat wil beschikken.
Men moet dan wel voorzieningen treffen,
waardoor de pionierbeplanting geleidelijk
vervangen wordt door een beplanting
met een meer blijvend karakter.
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4 Acht jaar oude, onbehandelde beplanting met
hoog percentage eik (85% ). Verder 15% berk
en 5% lijsterbes. Hier is duidelijk gekozen voor
een hoofdboomsoort

In verband met de aan het begin van deze
paragraaf genoemde noodzakelijke ge
zondheid van beplantingen zal bij de
soortenkeuze eveneens aandacht moeten
worden besteed aan het risico van aan
tasting door ziekten en plagen. In het ka
der van de soortenkeuze dient hierbij
vooral te worden gedacht aan de iepe
ziekte, aan het bacterievuur bij meidoorn
en aan allerlei ziekten en aantastingen bij
populier.
Het aanplanten van iep dient zoveel mo
gelijk beperkt te blijven en dan nog uit
sluitend tot het gebruik van minder ge
voelige klonen als 'Groeneveld', 'Dodoens', 'Plantijn' en 'Lobel'. Het gebruik
van veldiep (Ulmus carpinifolia, ten onrechte ook wel U. procera, U. campestris
of U. minor genoemd) moet zoveel moge
lijk worden vermeden.
Het verdient aanbeveling het gebruik van
meidoorn te matigen zolang het nog niet
duidelijk is hoe ernstig de soort door het
bacterievuur aangetast zal worden. Het
planten van meidoorn op plaatsen waar
dat ernstige risico's voor derden mee
brengt (fruitteelt, boomkwekerij) dient
geheel achterwege te worden gelaten.

Slotbeschouwing
Sinds het begin van de jaren zestig is
steeds meer ruimte vrijgemaakt voor het
aanleggen van beplantingen in het kader
van de landschapsbouw. Daarbij is er
veelal naar gestreefd om reeds bij de
aanleg van deze beplantingen te komen
tot een benadering van de vegetatie, zo
als die zich op oudere leeftijd kan voor
doen. Dit streven had tot gevolg dat veel
beplantingen individueel gemengd wer
den aangelegd met een groot aantal
boom- en struiksoorten.
Thans doen zich als gevolg van deze aanlegmethode grote problemen voor bij de
verzorging van deze beplantingen. Het
blijkt dat de individuele menging bij de
aanleg, ondanks de intensieve en dus met
hoge kosten gepaard gaande verzorging,
veelal niet leidt tot het gewenste doel. Wil
men op min of meer natuurlijke wijze een
beplanting tot ontwikkeling laten komen
die is afgestemd op de geformuleerde
doelstelling (d.i. de gewenste beplantingsvorm) dan moet bij het ontwerp wor
den uitgegaan van bosbouwkundige mo
gelijkheden en beperkingen, deze zijn
voor diverse beplantingsvormen in het
voorgaande uiteengezet. Bij het tot ont-

wikkeling laten komen van een beplan
ting dient men vooral te bedenken dat de
factortijd van grote invloed is.
Om de functionele eisen, die aan een be
planting worden gesteld op de juiste wijze
af te stemmen op de ontwikkelingsmoge
lijkheden van een beplanting is een goede
ontwerpprocedure noodzakelijk. Deze
procedure houdt in dat bij de planvoorbe
reiding de functies van de aan te leggen
beplanting in overleg met de opdrachtge
ver worden vastgelegd.
Vervolgens bepaalt de ontwerper vanuit
deze functie(s) welke vorm de beplanting
uiteindelijk moet gaan aannemen. Func
ties en vorm van de beplanting vormen
tesamen de ontwerpdoelstelling. Uit

Zelfde beplanting als foto 4. Nu na een relatief
eenvoudige verzorging gericht op eik. Door
lichttoetreding is de brandnetel sterk opgeko
men

gaande van deze doelstelling wordt het
ontwerp afgemaakt met inachtneming
van de ecologische mogelijkheden en be
perkingen. Uit het voorgaande betoog zal
duidelijk zijn dat de ontwerper hiervoor
de nodige bosbouwkundige en plantensociologische kennis moet bezitten. Juis
te toepassing van deze kennis leidt tot
eenvoudiger opgezette beplantingsplan
nen en daardoor tevens tot eenvoudiger
verzorgingsprincipes en lagere beheers
kosten.
Aldus wordt de beplanting reeds bij de
aanleg een richting opgestuurd die aan
sluit bij de eisen die ter plaatse gesteld
worden, de beheerder kan zijn verzor
gingsmaatregelen hierop afstemmen.
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