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with original reproductive
material of (new) clones of poplar and willow. The stools in
the NAKB's nurseries and the stools in commercial nurseries
spection Service supplies the trade

are regulady inspected, also as to health (e.g. virus diseases).
In the nurseries the plants are officially inspected by the NÁKB

during summer, and then provided with an official seal in
antumn. These seals arc a gt:'alaítee for health and trueness to
cultivar. The qualiry class (outward appearance) of the plants
is determined by inspection before delivery.

The "PlanÍenziektenkuràige Dienrt - PD" (Plant Protection
Service) at I7ageningen caÍries out research on diseases and
their control. The PD also supervises the use of pesticides. This
Service advises private forest owners confronted with diseases

in their trees.
The "Houtin$ituut TNO" (Forest Products Reseatch Institute)
in Delft undertakes research on wood technology, often at the
suggestion of and with some financial assistance by the National
Poplar Commission (NPC).
The "Lanàbout-Economitcb lnstituut - LEI" (Agricultural Economics Resêarch Institute) in The Hague does research on the
use of poplar wood in various industries.
The "Rijksinstiruat llool Natuarbeheer - RIN" (National Institute for Nature Management) at Árnhem and Leersum occasionally conducts research on damage caused by insects and

wildlife.
The "Sticbting lnl.utrie-Hout - SlH" (Foundation for Industrial
\7ood) at \Tageningen, founded and financed by the paper
indusuy, promotes the production of wood both as to policy
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and by giving information; for example, by laying out demonstration fields and by supplying forest owners with one-year-old
planting material for afforestation purposes Íree of charge.

The "Sraettbosbelteer - SBB" (State Forest Service) at {Jtrecht,
which has few poplar forests of its own outside the lJsselmeer-

polders, advises forest owners on the establishment and upkeep

of

forests and roadside and bordedine plantations. SBB sub-

sidizes the afforestation of agricultural land and the reafforesta-

tion of cut areas.
The "Rijksdienr, uoor d.e lJsselmeerpolàerc - RYP" (Lake Yssel
Deveiopment Authority) is responsible for the establishment of
plantations and forests in its area, in which particularly poplars
play an important part. This body produces the majority of the
stock in its own nurseries. Problems typical of the area are
investigated by the RYP, often in collaboration with the Forest
Research Station.

The magazine "Populief' (Poplar) gives information about
poplars and willows and is in the first place meant for private
landowners. The magazine publishes at le4pt four issues a ye r.
Due to financial assistance received from the Nadonal Poplar
Commission (NPC) and the Indusuial Timber Foundation
(SIH), it can keep its subsctiption rate low.
Last but not least the existence of two Poplar Societies should
not be overlooked, a smaller one in the province of Limburg
and a larger one in the province of Noord-Brabant. By meaus

of

excursions, lectures, demonsuations, etc. they help their

members cultivate poplars as efficiently and as economically

as

possible.

Nieuwe bossen in een nieuw land

Staatsbosbeheer

Er zijn weinig landen in de wereld, die hun grondgebied met
vreedzame middelen kunnen uitbreiden. Nederland verkeert in
de gelukkige omstandigheid dat in het centrum van het land
een gebied ligt, waarin door het droogleggen van de voormalige
Zuiderzee nieuw land kon worden gemaakt. Hierdoor werd een
aanzienlijke oppervlakte aan de steeds schaarser wordende ruimte roegevoegd. Nadat in 1918 tot de aanpak van dit gigantische
project was besloten is er met voorwarendheid gedurende meer
dan 50 jaren aan de verwezenlijking van deze plannen

ge-

werkt.

Het levenspatroon is in dezelfde spanne tijds sterk
zodat de inrichtingsplannen

bij

veranderd,

nieuwe maatschappelijke be-

hoeften moesten worden aangepast.
Een van deze behoeften, die nauw samenhangt met de algehele
structuurverandering, zoals toegenomen verstedelijking en vergroting van de mobiliteit, is de wezenlijke behoefte om naar

buiten te trekken.
In vrij korte tijd is daardoor de openluchtrecreatie een belang-

rijk maatschappelijk gegeven geworden, waardoor beslag gelegd
wordt op de ruimte. Een ruimte, die in het nieuwe land in
ruime mate gewonnen wordt.
Deze vrije recreatieruimte

zaL

voor een belangrijk deel uit bos-

sen bestaan.
Bij het plannen maken is de vlek op de kaart, die de aanduiding
bos krijgt gemakkelijker en vlugger getekend, dan in het veld
tot werkelijkheid gebracht.
Immers het bos is niet een verzameling van bomen, maar een
zichzelf in stand houdend oecosysteem, dat slechts door een
zorgvuldig, weloverwogen beheer in de loop van vele jaren ontstaat.

Het doel is om op de goede vruchtbare gronden een hoogwaar-

dig bos te maken met een grote verscheidenheid van open

en

Des nouvelles Íorêts dans un nouveau polder
Résumé
Gràce à I'assèchement du Zuiderzee, entamé il y a 50 ans pour
un but agraite, on est heureux aujourdhui de trouver de l'espace

au coeur des Pays Bas, la manière de vivre étant

beaucoup

changée depuis ce temps.

Pour le moment beaucoup d'attention est prêteé au développement des bois afin d'améliorer le millieu naturel ce qui peut
contribuer aux possibilités du loisit.
Dans la plantation des forêts nouveaux le peuplier et le saule
jouent un róle important par la rotation couÍte et leurs caractères pionniers.

Comme exemple nous donnons la répartion des espèces dans
une plantation aux enviïons de Lelystad (nouvelle ville aux
polders) qui se compose de:

60%

de peupliers

7% de saules
7% de frênes
7% d'érables

3lo

de chênes

3% de hêtres
3% d'ormes
L0% d'espèces atbustes.
gesloten ruimten, met een grote afwisseling van houtsoorten
naar leeftijd en soort. Een bos dat in zijn totaliteit een duurzaam bedrijf vormt met een gezonde biologische basis en een
goede economische suuctuur. Hierop is het woord van Schádelin
van toepassing: ,,Het doel is groot en ver, de weg daarheen begint hier en vandaag."
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Het einddoel van het bos voor ogen hebbend, moeren we rerugredeneren naar de beginfase, het moment van aanleg. Houtsoorten met een lange omloop, zoals eik en beuk mogen in de aanlegfase slechts een zeer beperkte oppervlakte innemen, daar
hiermede voor zeer lange tijd de eindbestemming wordt vastgelegd. In de loop van elkaar opvolgende bedrijfsperioden van
ca. tien jaar kan het areaal van deze houtsoorten roenemen.
Door het gebruik van houtsoorren mer een korre omloop, vooral
populier, die bovendien een uitstekend pionierkarakrer heeft is
een flexibel beleid gewaarborgd en kan de opbouw van het bos
naat zijn eindstadium in opeenvolgende bedrijfsperioden worden geregeld.
Áan de hand van een concreer voorbeeld zal deze werkwijze
nader *'orden uiteengezet.

In

1969 werd

in verband mer de stedelijke ontwikkeling

van

Lelystad besloten om ren zuidwesten van deze nieuwe srad een
groot boscomplex aan te leggen van ca. 1.000 ha. Op het land-

schapsplan van Oostelijk Flevoland (1 :50.000) verscheen ter
plaatse een vlek ter groorre van ca.40 cm2 (fig. 1).
Hoe wordt nu de vlek op de kaarr een plek in het landschap?

Bij de uitwerking van her plan voor het

daar te vesrigen bos
werd ervan uitgegaan, dat het gebied zou worden ingedeeld in
twee zones. Een noordelijke zone voor recreatief gebruik, met
een intensieve ontsluiting, en een zuidelijke zone van ca.600 ha
waar de nadruk zou liggen op de stilte. Geringe ontsluiting en
een

vrij gesloten bos (fig. 2).

Na het droogvalleo van de polder was het gebied ingezaaid met

riet om de rijping en de begaanbaarheid te bevorderen, waatna
het in 7967 werd ontgonnen.
Gedurende enige jaren werd een landbouwgewas geteeld, achtereenvolgens koolzaad, taÍwe, gerst.
De samenstelling van de grond is zeer homogeen en bestaar uit

vruchtbare klei.
Overeenkomstig de

in het

voorgaande genoemde uitgangspun-
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ten werden richtlijnen voor de houtsoortenkeuze

b

3 46

opgesteld,

'osr

waarin de verdeling der houtsoorten over het boscomplex werd

c

6l

vastgelegd.

Deze richtlijnen geven de navolgende verdeling aan:
60 /6 Populus
- klonen van de groePen Aigeiros en Tacamahaca:
'Robusta' 35 7o
'Dorskamp' en'Flevo' 20 /a
'Oxford' en'Geneva' 20 %o
Leuce, zoals 'rVitte van Haam- klonen van de groeP
stede', 'Limbricht', 'De Moffan' 5 7o
- overige ('Rochester', 'Ándroscoggin', 'Fritzi Pauley' en
experimentele klonen) 20 /o
Onder experimentele klonen wordt in dit verband ver-

staan de

in

1972 vrijgegeven klonen zoals 'Barn' en
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plantverband randen: 1.5 x 2.5 m.
plantverband gecomb.Alnus en gemengd looíhout
-xoor
Ulmus - opstanden 1.5 x 2.5
ziin in Populus. Salix.
m

3I
'Donk'. Deze zullen in de volgende jaren meer en meer

de plaats van de 'Robusta' gaan innemen.

7% Salix
klonen van Salix alba, zoals 'Drakenburg',
-'Polsdonk'

'Tinaarloo',

en'Belders'

7% Fraxinus
7% Acer
3% Quercus
3% Fagus
3% Ulmus

-

r0%

klonen van Ulmus hollandica, zoals 'Commelin', 'Groeneveld' en experimentele klonen
Overige: Àlnus, Prunus avium; naaldhout.

In de randen van populierenopstanden zullen daar waar dir om
esthetische redenen wenselijk is randen worden geplanr van
vulhoutsoorten tot negen rijen diep.

Alle opstanden worden machinaal geplanr waarbij de rijenafstand is gefixeerd op 1,50 m. De plantafstand in de rij bedraagt tenminste 1,25 m. De rijenafstanden in de populieren-,

Recreatieweg

wilgen- en iepenbeplanringen moeten altijd een veelvoud van

1918.

1,50 m bedragen.
De gebezigde planwerbanden bij de populieren zijn gekoppeld
aan de vooraf gestelde omloop.
Voor een korte omloop (10-15 jaar),70 /6 van het totale populierenareaal, wordt een dicht verband gekozen, nl. 4,5 x 5 m.
Hierin wordt nier gedund, zodat het eindstamtal (450/ha) gelijk is aan het beginstamtal.
In de populierenbeplantingen met een langere omloop (ca. 30
jaar),30fu van het totale areaal, wordr eenmaal gedund in het
10e tot I5e jaar.
Deze laatste groep wordt geplant in een wijder verband van

6

in het Roggebotzand. Salix alba cv. Liempde. Geplant in

Recreation road.

in

Roggebotzand..

l(illotu, planted in 1958.

x7 m (fig.3).

N(/aar een onderbeplanting van elzen wordt aangelegd worden
deze in rijen tussen de populiererijen geplanr. Daar de elzen
na een aantal jarcn mer een slagmaaier worden aÍgezet, worden
deze niet in de populiererijen geplant.
In de opstanden met lange omloop kan de middelste elzentij
vermoedelijk ten dele worden gehandhaafd tor aan de eindhak.
Voor de overige opstanden, zoals eik, beuk, es en esdoorn zijn
plantschema's opgesteld, die het toekomstig onderhoud tot een

minimum beperken.
Bijvoorbeeld wordr

bij de aanleg van eikebos het volgende
plantschema gebezigd: vijf rijen eik gemengd mer een gering
percentage struiken die niet in de bovenerage meegroeien, zoals
vuilboom (Rhamnus frangula), hazelaar (Corylus avellana),
kornoelje (Cornus mas). Om de vijf rijen een zuivere elzenrij
die in de beginfase van de ontwikkeling de nodige beschutting
levert. Deze zuivere elzenrijen worden omstreeks het 6e jaar
met de slagmaaier afgezet.
In figuur 4 is een van de onderdelen van het aan te leggen bos
nader uirgewerkt. In de tekening zijn weergegeven de hoofdhoutsoort, bij populier, wilg en iep het plantverband, de grootte
van het vak, de plantrichting, de plaats van de aan te brengen
randen en de vakletters ren behoeve van her beheersplan, en
eventueel te planten bijzonderheden.

h

In het Revebos. Geplant
1959
Reue Forest. Planted in 1959.

in te planten vakken in het terein zijn uitgezet,
wordt het plantmateriaal aangevoerd en over de te planren oppervlakte verdeeld. De trekkers kunnen worden gestart, de
plantmachine bemand en beladen en het bosplan wordt werkelijkheid. 1000 ha per jaar nieuw bos in nieuw land.
Het bos zaI eer. bijdrage leveren voor de verbetering van het
woonklimaat van de groeiende stad, het zal gelegenheid bieden
tot de recreatie, het zal een belangrijke rol spelen in het landNadat de

schap en het zal ook hout produceren.
De aanleg heeft doelbewust deze veelzijdigheid nagestreefd.

Populus 'Robusta'
Reae

Forest.

in het Revebos (1919).
Foto's: Rijksdienst IJsselmeerpolders

