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Van de noodzaak om in te grijpen tot het vertrouwen in de
natuur

Het streven naar de compleetheid van het
bosecosystemen binnen A-locaties
Het begrip A-locatie is in
het leven geroepen om
voorbeelden van inheemse
bosgemeenschappen (Van
der Werf, 1991) te
behouden en verder te
ontwikkelen. Duidelijk is
dat dan de PNV het
einddoel is. Maar de weg er
naar toe. Hoe ziet die eruit?
Het Riiksbeleid inzake Alocaties is soepel. De
overheid kent zich duidelijk
een sturende rol toe. Een
eigenaar heefi alle vrijheid,
zolang het behalen van het
einddoel, de PNV, niet
definitief geblokkeerd
wordt. De hamvraag is dan
natuurlijk: wanneer
blokkeert de PNVontwikkeling? En: wanneer
en hoe moet ingegrepen
worden om de beoogde
bosgemeenschap volledig
te laten ontwikkelen?

staat bij deze beheervisies centraal.
Voordat kan worden overgegaan
tot het sturen is het noodzakelijk
te bepalen of het A-locatie-bos
überhaupt gebaat is bij menselijk
ingrijpen. Het doel is een zelfregulerend bosecosysteem. Maar
hoe wordt bepaald of het bos

Beheervisies
In Limburg zijn een 25-tal A-locatiewaardige bossen aangewezen
(Kapsenberg 1999). Dit zijn bossen die volgens de provincie
Limburg even waardevol zijn als
de door IBN-DL0 geselecteerde
A-locaties (Den Ouden, 1998).
Voor de bostypen 'broekbos',
'hellingbos' en 'rijk loofbos' is in
opdracht van de provincie Limburg een voorbeeldbeheervisie
opgesteld (Vos, 1999). Het sturen op natuurlijke processen
A-locatie De Eijserbossen, een
referentie voor hellingbossen; brede
soortensamenstelling,verfijnde
bosstructuur en hoge biodiversiteit.
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daar al aan toe is? Wanneer kan
een eigenaar volstaan met een
niets-doen-beheer? Wordt het
overheidsbeleid erbij betrokken
dan is de centrale vraag: wanneer blokkeert het bos in zijn ontwikkeling richting de Potentieel
Natuurlijke Vegetatie (PNV) met
zijn karakteristieke soortensamenstelling en processen?

Elzenbroekbos in het Swalmdal;
niets-doen-beheer is hier op zijn
plaats, de vier PNV-kwaliteitenzijn
ruimschoots aanwezig en dus ook
het ontwikkelingsproces van een
compleet elzenbroekecosysteem.

Blokkade van de
bosontwikkeling
Het antwoord is: de aanwezigheid van exoten. In de beheervisies zijn de exoten verdeeld in
drie zogenaamde bedreigingscategorieën: 1) agressieve exoten, 2) niet-agressieve exoten en
3) groeiplaatsexoten.
Agressieve exoten beschikken
over een sterke groeikracht en
-snelheid. Bovendien verjongen
ze massaal door een regelmatige grote mast enlof door
stronkopslag. Voorbeelden zijn
Amerikaanse eik, Amerikaanse
vogelkers en (op bepaalde groeiplaatsen) Douglas. Niet-agressieve exoten zijn minder concurrentiekrachtig in zowel groei
als verjonging. Voorbeelden zijn
fijnspar en Corsicaanse den.
Groeiplaatsexoten zijn inheemse
boomsoorten die niet binnen de
beoogde PNV thuishoren. Een
voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van beuk in een 'ElzenEikenbos' of een 'Droog BerkenZomereikenbos'.
Exoten, met name agressieve,
zullen hun aandeel behouden en
waarschijnlijk vergroten. Hiermee
staan ze de natuurlijkheid en de
ontwikkeling richting PNV in de
weg. Meestal zorgt de aanwezigheid van exoten voor een ernstige verstoring van de natuurlijke
processen, zoals de concurrentie
tussen bomen.
Bij een A-locatie(waardig) bos is
het dus van groot belang dat inleidend beheer zich richt op het
geleidelijk wegnemen van de
exoten. Geleidelijk, omdat naast
het verwijderen van exoten ook
andere PNV-kwaliteiten als bos-

klimaat, structuur, bodemleven,
in het oog moeten worden gehouden.
Wanneer er geen exoten (meer)
aanwezig zijn, kan inleidend beheer meestal achterwege blijven.
De bedreiging voor de natuurlijke
ontwikkeling is dan tot een minimum beperkt. De natuur zelf
bepaalt vervolgens hoe het bosecosysteem eruit gaat zien.
Afhankelijk van de uitgangssituatie kan dat soms erg lang duren.

Versnellen van de
bosontwikkeling
Wanneer het wenselijk is de bosontwikkeling te versnellen moet
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worden ingegrepen. De manier
van ingrijpen verschilt per PNV.
Per groeiplaats - een samenspel
in bodem, hydrologie, klimaat en
religf - ontwikkelt zich altijd één
natuurlijke bosgemeenschap: de
PNV. Het complex van factoren
van het fysische milieu is bepalend. Dit zijn de duurzaam werkende, constant blijvende, regelmatig terugkerende factoren
(Fanta, 1986). Denk bijvoorbeeld
aan de hoeveelheid neerslag, het
soort moederrnateriaal, de watervoorziening en in het geval van
ooibossen de periodieke overstroming. Deze groeiplaatsfacto-

ren zijn niet door beheer be'invloedbaar. Ze bepalen wel het
bestaan, samenstelling, ontwikkeling en groei van het bos.
Daarnaast spelen de natuurlijke
processen een rol. Ze zijn te beschouwen als de motor achter
de bosontwikkeling. Het zijn de
zogenaamde eenmalig optredende, zich niet regelmatig herhalende factoren (Fanta, 1985).
Voorbeelden hiervan zijn windworp, insectenvraat, voorjaarsvorst en concurrentie tussen bomen. Zij zorgen voor het ontstaan
van bijvoorbeeld dood hout en
het bosmozaïek. Per PNV hebben deze processen een uniek
karakter.
De combinatie van de duurzaam
werkende en eenmalig optredende factoren zorgt op een
bepaalde (groei)plaats voor het
ontstaan van een specifieke
soortensamenstelling binnen een
evenwichtig natuurlijk complex;
de PNV. Elke PNV heeft specifieke kenmerken; de zogenaamde
PNV-kwaliteiten (Vos, 1999).
In de beheervisies zijn deze PNVkwaliteiten als uitgangspunt genomen. Niet alle PNV-kwaliteiten
zijn daarbij van belang. Om de
processen achter de bosontwikkeling te stimuleren moet alleen
worden gekeken naar die kwaliteiten door beheer beïnvloedbaar
zijn. En dat zijn er vier:
1. de horizontale structuur: de
grootte en de verdeling van
de open plekken;
2. de verticale structuur: min of
meer volledige gelaagdheid,
bosranden;
3. de lichtdoorval door het kronendak;
4. het aandeel dood en kwijnend
hout.
Door met beheeringrepen te sturen op deze kwaliteiten worden
natuurlijke processen nagebootst
zodat de specifieke soortensa-

menstelling binnen een evenwichtig natuurlijk complex ontstaat. De verwachting is dat de
ontwikkeling naar een compleet
bosecosysteem door de ingrepen wordt versneld.
Wel moet er natuurlijk altijd goed
naar het bos worden gekeken.
Het bosbeeld vergelijken met
een mogelijke referentie is hierbij
van belang om een inschatting te
kunnen maken van de natuurlijkheid van het bos. Hoe verfijnder
de horizontale structuur, hoe vollediger de verticale structuur,
hoe natuurlijker de transparantheid van de lichtdoorval en hoe
exacter het aandeel kwijnend en
dood hout ten opzichte van de
beoogde PNV, hoe meer de beheerder zijn handen van het bos
moet afhouden. Het is altijd beter
om spontane processen het werk
te laten doen, in plaats van deze
processen (proberen) te simuleren. Het ecosysteem past, meet
en weeft het ecologisch web zelf
altijd het beste.

De praktijk
In de praktijk gaat het er natuurlijk om hoe ingegrepen moet worden om de beoogde bosgemeenschap de kans te geven
zich te ontwikkelen. Gebleken is
dat de vier PNV-kwaliteiten houvast geven. Daarnaast is naar voren gekomen dat er twee belangrijke vuistregels gelden.
De ingrepen moeten altijd een
kleinschalig karakter hebben om
zo min mogelijk te verstoren;
De weg van de geleidelijkheid is
heilig.
Exoten verwijderen
De belangrijkste stap is het verkrijgen van een A-locatie(waardig) bos met alleen PNV-soorten.
Exoten moeten dus worden verwijderd. De agressieve als eerste, omdat ze de grootste dreiging vormen. Het verwijderen
van exoten moet wel hand in
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hand gaan met het nabootsen
van processen. Door de nietagressieve exoten en groeiplaatsexoten te verwijderen als er
geen agressieve exoten (meer)
aanwezig zijn, wordt de tweede
vuistregel (de geleidelijkheid) gewaarborgd
Het verwijderen van bomen kan
door vellen, ringen en omtrekken.
Omtrekken simuleert het proces
windworp. Toch is het omtrekken
van bomen meestal niet zinvol.
Bomen die worden omgetrokken
bevinden zich vaak in een levensfase waarin windworp van
nature niet zou voorkomen. De
bossen in Nederland zijn immers
relatief jong. Omtrekken is dan
onnatuurlijk. De (oude) bomen
die er wel 'aan toe' zijn, vallen
door de stormen om waardoor
menselijk ingrijpen overbodig is.
Vellen en ringen zijn dus de belangrijkste beheeringrepen. Ringen simuleert dan het sterven op
stam. De keuze voor vellen of ringen is afhankelijk van de te verwijderen boomsoort. Belangrijk is
de vraag of de boom stronkopslag geeft na afzetten. Zo ja, dan
is ringen de beste methodiek. Zo
nee, dan kan de boom beter worden geveld.
Na het verwijderen van de exoten
kan worden besloten de bosontwikkeling te versnellen. Sommige
beheeringrepen hebben op
meerdere PNV-kwaliteiten tegelijk invloed.
Verbeteren van de structuur
De structuur kan worden verbeterd door het uitvoeren van een
groepsgewijze uitkap, waarbij de
grootte van de groep moet passen bij het natuurlijke moza'iekpatroon. Deze ingreep simuleert de
open fase en heeft dus een maximale omvang van 10-15% van de
oppervlakte zoals bij een PNV.
De structuur kan verder worden
verbeterd door het uitvoeren van

een variabele dunning (Londo,
1991). Ook hier geldt dat de verhoudingen tussen de verschillende fasen in de natuurlijke situatie
(dichte-stakenfase 35%, boomfase 50%) en het natuurlijke
mozaiekpatroon als referentie
worden gehanteerd.Door het uitvoeren van groepsgewijze kap
en variabele dunning wordt het
kronendak minder eenvormig. De
lichtdoorval wordt natuurlijker.
Deze transparantheid heeft een
positieve invloed op de ontwikkeling van de verticale structuur.
Op termijn kan zo een volledige
gelaagdheid tot ontwikkeling komen.

worden besloten tot zaaien of
planten. Het kunstmatig inbrengen van bomen en struiken is ook
een mogelijkheid als manbare
soorten afwezig zijn.
Het inbrengen van soorten komt
met name ten goede aan de
structuur. De beheermaatregel
kan heel goed in combinatie met
groepsgewijze kap worden uitgevoerd. De natuurlijke mozaiekstructuur bepaalt de groepsgrootte. Schaduwsoorten worden
in kleinere groepen ingebracht,
lichtboomsoorten in grotere groepen en struiken in grote groepen
enlof bosranden.

Conclusie
Verhogen van het aandeel
dood hout
Zwaar staand en liggend dood
hout kan worden gecreëerd door
het ringen van zware bomen.
Ringen kan gecombineerd worden met een structuurverbeterende dunning. Door bijvoorbeeld groepen Amerikaanse
eiken te ringen wordt de verjonging geminimaliseerd. Maar ook
het aandeel kwijnend en dood
hout wordt opgekrikt en de structuur verbeterd. Een deel van de
geringde Amerikaanse eiken kan
in een later stadium geveld worden zodat er ruimte ontstaat voor
natuurlijke verjonging van PNVsoorten. De lichtdoorval en verticale gelaagdheid worden zo op
elkaar afgestemd.
Zaaien of planten
Indien natuurlijke verjonging uitblijft of zaadbronnen van de
gewenste soort ontbreken, kan

A-locaties kunnen als referentie
dienen voor de boomsoortensamenstelling, bosstructuur en biodiversiteit van bosecosystemen
op een bepaalde groeiplaats in
Nederland. De belangrijkste
voorwaarde daarbij is dat exoten
afwezig zijn. In eerste instantie
moeten agressieve exoten verwijderd worden en vervolgens ook
niet-agressieve exoten en groeiplaatsexoten.
De bosontwikkeling kan verder
worden versneld door te sturen
op de vier PNV-kwaliteiten; horizontale structuur, verticale structuur, lichtdoorval en dood en
kwijnend hout.
Maar ook in bossen waar het beheer gericht is op multifunctionaliteit kan een completer bosecosysteem ontstaan door de
PNV-kwaliteiten bij het beheer te
betrekken. Het gaat om het creë-
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ren van ruimte voor natuurlijke
processen. De natuur is immers
volmaakt en vervolmaakt datgene waar hij de tijd en ruimte voor
krijgt. Ecologisch bosbeheer leidt
tot een duurzaam en uitgebalanceerd bos, waar de komende generaties mee vooruit kunnen.
leder in zijn eigen stijl en ritme.
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