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Is de Toekomstbomenmethode een modern keurslijf?

Hoe ver i í g t de toekomst achter ons?
De toekomstbomenmethode is niet nieuw. Na een snelle greep in de bibliotheek
kwam ik voor het eerst het woord toekomstboomen tegen in een publikatie uit 1948.
Jager Gerlings schreef toen ín de Noorduijn's wetenschappelijke reeks:

' O m de keuze der bĳ elke volgende dunníng van een opstand te bevoordeelen
boomen te leiden, wordt bovendien vaak voorgeschreven, dat op een bepaalden
leeftĳd- in dan regel na beëindiging van het tĳdvak der stamreiniging- z.g.
toekomstbomen moeten worden gemerkt. Men kiest hiertoe 100 tot 200 der best
gevormde boomen per hectare uit, regelmatig over het terrein verdeeld; deze bomen
zĳn dan bestemd om met de noodige andere te zijnertĳd de eindopbrengst te
vormen. De vrĳe hoogdunning wordt zoodoende in vaste banen geleid. Tegenwoordig
(1948) vindt het merken van toekomstboomen echter weinig toepassing meer '.

Alhoewel de toekomstbomenmethode niet altijd even populair was, blijkt uit dit citaat
de lange historie van de term toekomstboom. In het boek Waldbau van Dengler uit
1929 komen we het woord Zukunftstamme en Elitebaumen tegen. Het woord 'elì te'
verwijst naar een Franse oorsprong zoals die in de 19e eeuw en veel verder terug in
de 16e eeuw werd toegepast in eiken-beuken bossen. Ook in Denemarken en
Duitsland zelf is het begrip toekomstboom al zeer oud.

Vr i jhe id Bl i jheid?
De hoogdunning en vooral de vrije hoogdunning hebben het imago van flexibiliteit.
Bij de toekomstbomen methode bestaat de opvatting dat de eenmaal gemaakte
keuze nooit meer is te veranderen. (de vrĳe hoogdunning wordt in vaste banen
geleid) Er is veel aan deze beide redeneringen af te dingen.

figuur 1 : Dunningsgraden volgens de regels van het Internationale Verbond van
Bosbouwproefstatíons 1903 ‘-bomen
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De hoogdunning maakte nog lange tijd gebruik van de sterk geschematiseerd
boomklassen-indeling en de daaraan gekoppelde dunningsgraden. Ter illustratie
dient de indeling uit de figuur 1. De (vrije) hoogdunning is te beschouwen als een
reactie op de laagdunning De beheerder heeft bij een hoogdunning de
verantwoordelijkheid om in de verschillende boomklassen de beste bomen te
bevoordelen. De dunning werd er niet eenvoudiger op en er ontstonden boeken vol
met beschreven varianten. Al gauw werd weer de noodzaak ingezien van algemene
en heldere dunningsinstructies. De eenvoud van de dunningsinstructie is nu juist
een sterk punt van de Toekomstbomenmethode.

De eigenaar heeft alle vrijheid om te bepalen welke bomen als toekomstboom
worden geclassificeerd. Bovendien is de Toekomstbomenmethode minder star
geworden. Tegenwoordig wordt minder belang gehecht aan de gelijkmatige verdeling
van de toekomstbomen. Ook moet de toekomstboom zich bij de volgende dunningen
als beste boom blijven bewijzen. Valt er een toekomstboom uit, dan zijn er meestal
nog voldoende kwaliteitsbomen om op over te stappen. De toekomstbomenmethode
blijft uitgaan van een beperkt aantal ( 80-150 stlha ) t e bevoordelen bomen.

Meer dan ge ld
Dunnen in het bos doen we voor de toekomst en omdat het nu wat geld oplevert.
Maar er is meer. Aan de Toekomstbomenmethode zitten getuige de volgende
uitspraken een paar aardige menselijke trekjes:

0 Je zorgt voor een ruggegraat in het bos
0 Het is leuk om in de bosontwikkeling bij te sturen.
o Ik kan mijn familie uitleggen wat ik in het bos doe
0 Je doet iets voor de kinderen.
o Die bomen heeft mijn vader uitgekozen.


