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Popu lierenbossen

Staatsbosbeheer, Axel

in de Braakman bepalend voor het landschapsbeeld
in midden Zeeuwsch-Vlaanderen

1952 de rVevelswaaldijk de Braakman voorgoed van
de \íesterschelde scheidde, kwamen 1500 ha grond ter beschik-

Nadat

in

king waarvan de kwaliteit sterk uiteen liep. De minst

goede

groÁd bleek zelfs ongeschikt voor landbouwdoeleinden. Dit was
àchter niet de enige oorzaak dat besloten werd in de Braakman
een bepaalde oppirvlakte te bebossen. De opzet was van dit
nieuwe gebied landschappelijk een aantrekkelijk geheel te maken. DaI hiervoor de gronden gebruikt zouden worden welke

voor de landbouw minder geschikt waren is begrijpelijk' Het
was normaal dat in die tijd het zwaartepunt gelegd zou worden

op de houtproduktie. De landschappelijke en recreatieve betËkenis moc-ht echter niet uit het oog worden vedoren. Dat de
plannenmakers in 1952 reeds veel aandacht besteedden aan
à.r. ,*.. laatste aspecten is een gelukkige zaak gebleken. Na
amper vijftien jaar blilkt reeds van welke grote betekenis dit
boi landschappelijk zowel als recreatief voor midden-ZeeuwschVlaanderen is geworden.

Ai

waren de gronden welke voor bebossing in aanmerking
à. landbouw minder geschikt, voor de bosbouw

kwamen ooo.

waren ze over het algemeen van prima kwaliteit.
De te bebossen percelen bestonden voor een klein gedeelte uit
zavellaag van 80 cm en vooÍ het grootste
schorgrond
"uit met een
plaatgrond met een zavellaag van 20 cm op zand'
deel
I/egens ie kans op verdroging kwamen deze gronden voor be-

borJng in aanmerting met volledige instemming van de l.a1dbouwdiskundigen welke hiervoor minder interesse hadden'
Daar het zourcijfer de eerste jaren na de inpoldering nog te
hoog was kon niet direct met de uitvoering van de plannen
worden begonnen.
Daarom wérd de eerste twee jaren een landbouwvoorbouw toe-

Ook uoor het landschap is dit popttlietenbos in de Braaknun u'aardeuol

of rogge, zonder bemesting en- na
giondbewerking. Vóór de inplant werd geschijfd en
waar een hàrde ondergrond voorkwam bovendien geploegd en
gewoeld tot ongeveer 30 cm. Gezien de heterogene samenstelling uun de grond kreeg men de gelegenheid een zo gevarieerd
mogelijk boscomplex te creëren. De totale oppervlakte .van
90 ha'ligt verspreid over drie objecten van ongeveer gelijke

gepast van gerst, koolzaad

Ë.n

li.trt.

gfootte.
Èet volgende bebossingsplan kwam tot stand:

eik
Populier
Ovèrig loofhout
Gemengd loofhout

Inlandse

ha
ha
7 ha
17 ha

14
27

Singels

13

ha

3

ha

Gemengd loof- en

naaldhout

Corsicaanse en

19 ha
Oostenrijkse den
Het zwaartepunt lag dus op het loofhout. De minder goede
plaatgronden, ongeveer I/3 van het geheel, kwam in aanmerting ,root naaldhout, in hoofdzaak Pinus' Naderhand is gebieken dat de gehanteerde normen bij de kwaliteitsbeoordeling
aan de lage kant lagen. Zo bleek een perceel dat oorspronkeliik
was ingeplant met dennen, maar als gevolg van de weelderige
onkruiàgioei verloren ging, geschikt te ziln voor loofhour. Her-

beplanting vond plaats met l-jarige populier en een onderbeplanting van gemengd loofhout. Op dit moment is het een
uutr d. beit geslaagde beplantingen van het gehele object.
Door hun snelle groei domineren de 27 ha populier het gehele
boscomplex. Uiteraard werden hiervoor de beste perceien gebruikt terwijl ovetal een onderbeplanting met zwarte els plaats
vond. Daar alleen gebruik gemaakt werd van 1-jarige bewortelde stek moesten na drie iaar de elzen worden af gezet. Daarna
ondervonden de populieren geen hinder meer van de els. De
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verdeling tussen de verschillende rassen was als volgt: 10 ha
'Robusta', 10 ha 'Heidemij',3 ha 'serotina', 4 ha als-proefveld
gemengd'Serotina','Gelrica','Heidemij','Robusta' en;Zeeland'.
Het proefveld werd aangelegd onder supervisie van het Bosbouwproefstation. Gezien de verwachting dat de vraag naar

popuiierehour door de papierfabrieken grorer zou wordeÁ werden enkele percelen ingeplanr op afsranden van 4 bij 4 meter.
Deze verwachting is jammer genoeg niet uitgekomen. Andere
percelen werden geplanr op afstanden van 8 bij 6 m,7 bij 4 m

en5bij 5m.

Het zijn vooral de perceien mer her dichte plantverband weike
de lartste jaren het meesr de aandacht uroegèn. De moeilijkheid
was dat men het er niet over eens was wat met deze beplan_
tingen te doen. Enkele deskundigen beweerden dat reeds eerder

gedund had moeten worden daar de overblijvende bomen anders biij,'end schade zouden ondervinden. Anderen meenden
dat her b'eter was het dunnen nog uit te stellen zolang van een
normale aanwas kon vrotden gesproken. De bomen met een
diameter van 20 ror 25 cm hadden immers geen enkele irandelswaarde. ln 1966 werd besloten ror dunning over te gaan. De
afstand in deze percelen is nu 8 bij 8 m geworden. yanaf 196I
werden elk jaar pei perceel enkele bomen gemeren. De aanwas
(in cm omtrek) van de populieren in de verschillende percelen
biijkt uit de tabel hiernaast.
Voorai de laatste jaten zijn de bossen in de Braakman als wandelgebied in betekenis toegenomeo. In het bosarme Zeeland
blijken zi voor de recreant een grore trekpleister te zijn. Vooral
in cle zomermaanden wordt van de wandèlgeiegenheid door de
toerist:n en bezoekers van de nabij geiegen camping een druk
gebiuik genaakt.
Ook de Zeeuwsch-Vlamin-e heeft na enige azrzeling dit mooie
wandelgebied onrdekr. De gunstige ligging midáen in het
Zeeuwsch-Vlaamse land maakt het gemakkelijk bereikbaar. Zo
blijl,t dir bos behaive zijn landschappelijke waarde waarbij
vooral de populierenopstanden zulk een belangrijke rol vervullen, ook recrearief in een grote behoefte te voorri.rr.
P, 'Heidemij' nte, onderbeplanting ran ztuarte

els,
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3e. Plantafstand
5 6j 6 m.'Robusta

Oppervl. 2.30 ha

2k. Sbii 5m.
'Serotina'.

Oppetvl. 2.90 ha

3k.7bij4m.

'Robusta'.

Oppervl. 3.45 ha

4j.4bij4m.
'Robusta'.

Oppervl. 2.6O ha

4u.4bij4n.

'Heidemij'.
Oppervl. 8.70 ha.

Niet gedund
Na dunning
tot 4 bij 8 mt)
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Na. de tweede. dunning tot 8 bij 8 m heeft nog geen mering plaats
gevonden. Dit gebeurt jn het najaar 1969.
lnteresso

voor:

GOED GEKWEEKT - GEVORMD PLANTMATERIAAL

Flinke voorradên van: Struikv. - Spilvorm Appel en peer. Uitgêbreid goed sortiment, meest geëigende- en moderne onder_
slammen 1-2-3-jarig met en zonder tussenstam, hoog veredeld.

HOOGSTAM - HALFSTAM - STRUTKVORM: Kersen en pruimen,
Perziken, Abrikozen, Morellen, van de meest rendabele soorten
en onderstammen. * BESSEN: Rode-, Zwarte-, Witte- en Kruis_
bessen, Frambozen en Bramen. * WINDSCHUT: prima Zwarte
Elzen, ltaliaanse Populieren, Canada populieren, Heidemij, Ro-

busta, Gelrica, Zeeland, Serotina enz.

*

HAAGpLANTSOEN:

Ligustrum, Haagdoorn, Haagbeuk, Berberis enz. * ROZEN:
Struikrozen, Klimrozen, Stamrozen, diverse kleuren.
Bezoekt onze goed verzorgde kwekeÍliên!

BOOMKWEKERIJ.BEDRIJVEN

A. S. van Rijn de Bruyn - Uden (N.-Br.)
Teleíoon 04192-258í

