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Omvorming vangrovedennenbosnaar
natuurlijk bosmozaiek
Het rijksbosbeleid voor de
komende jaren is
vastgelegd in het
Meerjarenplan Bosbouw
(MJPB, 1986). Eén van de
uitgangspunten van het
beleid is een verhoging
van de natuurwaarde van
het bos. Dit wordt
gerealiseerd door onder
meer verlenging van de
omlopen, verkleining van
de schaal van ingrepen,
vergroting aandeel
gemengdbos en het
bevorderen van en meer
gevarieerde structuur. In
een deel van het
bosareaal, het
zogenaamde bos met
accent natuur, zal het
beheer primair op de
ontwikkeling van
natuurwaarden worden
gericht. In dit verband acht
de regering het gewenst
om op korte termijn
ervaring op te doen met
betrekking tot specifiek op
natuurontwikkeling
gerichte beheersvormen,
waaronder
omvormingsbeheer.
De werkgroep "natuurtechnisch
bosbeheer". waarin beleid. onderzoek en beheer zitten, heeft
een projectvoorstel geschreven
met betrekking tot de omvorming
van é6nvormige grove dennenbossen naar bossen met een
meer geschikte structuur voor natuurlilke bosontwikkeling Het
doel van het project is het aanreiken van methodieken voor omvormingsbeheer ten behoeve van
de beheerder Het project is een
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ten worden bekeken. Voor de uitwerking van omvormingsbeheer
is gebruik gemaakt van bestaande wetenschappelijke kennis. Die kennis is gebaseerd op
onderzoek van het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek in vrij
natuurlijke bossen in Europa en
op tot dusver meer kleinschalige
experimenten met natuurtechnisch bosbeheer (Koop, 1981;
Van Baren en Hilgen, 1984; Koop
& Hilgen, 1987; Koop e.a., 1990).

Waarom is
omvormingsbeheer nodig?
De huidige bossen, waar de doelstelling natuur wordt gekozen,
voldoen meestal niet aan het
beeld van een gevarieerd bos van
een inheems type. Een manier om
uit éénvormige cultuurbossen
een meer natuurlijk bos te ontwikkelen is "niets doen". "Niets
doen" zal uiteindelijk leiden tot
een meer natuurlijk bos. Uit onderzoek in buitenlandse bosreservaten blijkt echter dat daar
meerdere boomgeneraties overheen gaan. Het duurt eeuwen
voordat zich uit een aangeplant
bos spontaan een evenwichtig
leeftijdsmozaiek heeft ontwikkeld
dat karakteristiek is voor een natuurlijk bos. De eerste gelijkjarige
boomgeneratie vormt lange tijd
een gesloten boomfase die voorkomt dat zich tussentijds verjonging vestigt. Pas bij de aftakeling
van deze boomfase ontstaat er
over grote oppervlakte,echter gedurende een beperkte tijd van
hoogstens enkele tientallen jaren,
verjonging. Afgemeten tegen de
maximale leeftijd die een boom
onder natuurlijke omstandigheden kan bereiken,zijn de leeftijdsverschillen in die tweede generatie nog maar klein. Daarom is ook
deze generatie nog min of meer
gelijkvormig. Omdat tussendoor
ook wel eens bomen omvallen
door storm of ziekte, worden de
verjongingsgolven op den duur
54 steeds meer onderbroken. Maar

pas het verschijnen van de derde
generatie bomen is er sprake van
een mozaiek waarin voortdurend
naast elkaar aftakeling en verjonging in het bos voorkomen (KO'P,
1986). (zie figuur 1).
De specifieke planten en dieren
van het natuurliike bos ziin afhankelijk van dood hout, ioals bepaalde paddestoelen, spechten
en larven van sommige grote keversoorten, of van overgangen en
randen tussen open plekken,
jong bos en ouder bos, zoals vele
vogels en insecten. Pas in de toestandvan een natuurlijk boszijn er
jaar op jaar, op korte afstand verspreid door het bosmozaiek geschikte levensvoorwaarden voor
dergelijke soorten te vinden en
kunnen zich levensvarbare populaties ontwikkelen. Omdat via de
weg van "niets doen beheer" de
natuurwaarden, die afhankelijk
zijn van een leeftijdsmozaiek van
het natuurlijke bos, pas op zeer
lange termijn worden bereikt, is er
gezocht naar een vorm van actiever ingrijpen, te weten het omvormingsbeheer.
NEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1992

8 Fig. 3. Grove dennenopstand uit
de boswachterij Smilde uit 1925. De
opstand is grotendeels nog vr1
gesloten. Onder de dennen

~
~
~
t
~
~
omvormingsbeheeruit te voeren
(foto bureau Nieuwland
Wageningen),
-

-

Keuze van geschikte
lokaties
In de werkgroep is gekozen om
de praktijkproef met omvormingsbeheer in éknvormige grove dennenopstanden uit te voeren. Dit
soort bossen komt in Nederland
algemeen voor op zandgronden
en is daarom representatief voor
een aanzienlijk deel van het bosareaal.
Om de geschiktheid van opstanden te kunnen beoordelen zijn
een aantal criteria geformuleerd.
Zo mocht er geen verjonging over
aanzienlijke oppervlakte van de
opstand voorkomen. Dit heeft te
maken met de ruimtelijke variatie
die men met behulp van omvormingsbeheer wil bereiken. Opstanden van 40-70 jaar zijn in dit
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opzicht in veel gevallen geschikter dan oudere opstanden, omdat
er nog weinig verjonging voorkomt (zie fig. 2 en 3). Hierop wordt
verderop in het artikel nog dieper
ingegaan.
Verder is voor het project uitgegaan van een minimum benodigde oppervlakte, gebaseerd op
het ontwikkelen van een zo volledig mogelijk leeftijdsmozaiek.Als
ondergrens is 40 ha genomen,
hetgeen overeen komt met het
minimum structuurareaal van
bossen op arme bodems. Het minimum structuurareaal is de oppervlakte waarover in een natuurlijk bos alle ontwikkelingsfasen
van een bostype naast elkaar kunnen voorkomen (Koop, 1981 ).
Daarnaast is gekeken naar verschil in wildruk en bodemvegetatie, omdat deze factoren van grote
invloed kunnen zijn op de natuurlijke verjonging. De effecten
hiervan worden zodoende meegenomen. Vanwege het praktijkkarakter van het project is de aanwezigheid van exoten, onder
andere Douglasspar en Amerikaanse vogelkers, geen bezwaar.
Tenslotte moest het omvormingsbeheer passen binnen de doelstellingen van de beheerder voor
het gebied, zodat de contuiteit van
het omvormingsbeheer op lange
termijn gewaarborgd is. Op grond
van deze criteria zijn een drietal
geschikte lokaties uitgekozen om
het project uit te voeren.

Beheersmaatregelen
Het omvormingsbeheer is gericht
op het aanbrengen van structuurvariatie en daarmee gepaard
gaande leefîijdsverschillen. In feite wordt slechts één beheersmaatregel genomen, namelijk
het creëren van open plekken (zie
fig. 4). Circa 15 % van de oppervlakte wordt door middel van
groepenkap in één keer open gemaakt. Dit wordt gerealiseerd
door enkele grote open plekken
(3x de boomhoogte) en vele

kleine open plekken te maken (1
en 2x de boomhoogte). Kleinere
open plekken worden niet gemaakt omdat dit weinig effect
heeft op de bosontwikkeling.
Door kroonuitbreiding van de omringende bomen worden deze
gaten namelijk snel weer opgevuld. Zowel het percentage open
plekken als de verdeling is afgestemd op de structuur van natuurlijke bossen. Bestaande open
plekken, bijv. stormgaten, worden
geincorpereerd in het omvormingsbeheer. Ze worden bij de
15 % open plekken meegerekend. Vaak zijn het aanknopingspunten voor het omvormingsbeheer: een plek waar één of enkele
bomen zijn omgewaaid kan worden uitgebreid. Bij het maken van
de open plekken wordt geen rekening gehouden met opstandsgrenzen en de aanwezige paden;
deze door de mens aangebrachte
structuren worden bewust doorbroken (zie fig. 5).
De andere delen van de opstand
worden gesloten gehouden. Op
de éne plaats wordt zo de natuurNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFI 1992

i Fig. 4. Grove dennenopstand in
het gebied Berkenheuvel van
Natuurmonumenten. Een voorbeeld
van omvormingsbeheer in een vrij
gesloten grove dennenbos door
middel van een groepenkap met een
diameter van 1 á 2 keer de
boomhoogte.

lijke verjonging gestimuleerd en
op de nadere plaats juist onderdrukt. Het onderdrukken van de
verjonging is essentieel. In de
dicht gehouden opstandsdelen
kunnen in een latere fase al dan
niet door beheersingrepen open
plekken ontstaan, waardoor de
variatie in leeftijd binnen het bos
verder wordt vergroot. In het gebied voorkomende exoten zullen
bij de eerste ingreep zoveel mogelijk worden verwijderd.
Verder worden er bij de groepenkap tweevarianten uitgevoerd. De
eerste variant houdt in dat alle bomen uit de open te maken open
plekken worden verwijderd; bij de
tweede variant blijft ongeveer
éénderde van de bomen als dood
hout achter. Dit is gedaan omdat
zonder te oomten wel een

enorme hoeveelheiddood hout in
de vorm van vele dunne stammen
in één keer de bosbodem zal bedekken. In een natuurlijk bos vallen juist de dikkere bomen om en
blijft een groot deel van de bodem
vrij van dood hout. Bovendien is
het nut van zwaar hout voor planten en dieren groter en verloopt
de vertering van dit zware hout
veel langzamer. Vandaar ook dat
bij de omvorming de zwaarste
stammen in het bos dienen achter
te blijven. Daarnaast is het uit bedrijfsmatig oogpunt belangrijk dat
een bepaalde houtopbrengsteen
deel van de kosten van omvorming dekt. De resultaten van
beide varianten van omvormingsbeheer zullen met elkaar worden
vergeleken, zowel bedrijfseconomisch als ecologisch.
Bij de tweede variant worden verschillende natuurtechnische beheersmaatregelen toegepast. De
af te voeren bomen worden omgezaagd. Van de bomen die als
dood hout in het bos achter blijven zal een deel worden omgezaagd, maar ook een gedeelte
van de bomen zal worden geringd of omgetrokken (zie fig. 6).
Door de laatste twee maatregelen
worden processen die in natuurlijke bossen voorkomen nagebootst, zoals het op stam sterven
en windworp.
Centraal in het omvormingsbeheer staat echter het creëren van
open plekken. Hiermee is weliswaar nog geen natuurlijke bos
gemaakt, maar wel een bos met
kleinschalige leeftijdsverschillen,
dat meer dan de homogene uitgangsopstand aansluit bij het
ritme en de schaal van de aftakeling en verjonging in natuurlijke
bossen. Een op deze manier omgevormd bos heeft een betere
start voor een natuurlijke bosontwikkeling.
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Planning en controle op
spontane ontwikkeling
Omdat de planning en uitvoerincl

van het omvormingsbeheer vanaf
de grond onoverzichtelijk is en
zich niet meer aan vakgrenzen
houdt is in het experiment een belangrijke rol toegedicht aan luchtfoto's. In latere fasen van het project zal de variatie in structuur van
het bos steeds meer toenemen.
Luchtfoto's vormen een uitstekend middel om deze variatie te
volgen. Er wordt gebruik gemaakt
van bestaande luchtfoto's van de
topografische dienst en van
nieuwe luchtíoto's. Daarbij wordt
gekeken welke foto's bruikbaar
zijn. Op de foto's worden de
plaats en omvang van al bestaande open plekken en te maken open plekken aangegeven.
Ook voor de uitvoering van een
omvormingsbeheer in het terrein
zijn luchtfoto's een belangrijk
hulpmiddel.
Het project zal na 5 jaar worden
geëvalueerd. Via een nieuwe
luchtfoto is er controle op tussentijdse ontwikkelingen zoals het
dichtgroeien en het ontstaan en
het ontstaan van nieuwe plekken
door windworp. Op grond daarvan zal worden nagegaan of
nieuwe beheersmaatregelen nodig zijn.

Kansen voor
omvormingsbeheer
Bij terreinbezoeken en gesprekken met beheerders bleek al snel
dat het vinden van bossen met
een geschikte uitgangssituatie
niet zo eenvoudig was. Dit heeft
vooral te maken met de openheid
van veel oudere grove dennenbossen. Veel van de opstanden
van 70 jaar en ouder bleken door
het gevoerde beheer al zo open te
zijn, dat zich over groot deel van
de oppervlakte een vrij homogene opslag van loofbomen onder de dennen heeft ontwikkeld.
De voor het omvormingsbeheer
noodzakelijke dichte opstandsdelen, die nodig zijn voor de ontwikkeling van een gevarieerde
leeftijdsmozaiek, ontbreken echNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1992

i Fig. 5. Overzichtskaartvan &n
van de lokaties waar het
omvormingsbeheer wordt uitgevoerd
met daarop aangegeven de open
plekken. Ter wille van de
overzichtelijkheid zijn niet alle wegen
en opstandsgrenzen aangegeven.
Ook zijn enkele kleine open plekken
weggelaten. In de gearceerde open
plekken blijft een deel van de bomen
als dood hout in de opstand achter.

ter. De spontane verjonging kan
door de beheerder voor de volgende bosgeneratie worden gebruikt, maar er zal waarschijnlijk
een qua structuur en leeftijd vrij
uniforme opstand ontstaan.
In de praktijk wordt in bos met
doelstelling natuur veelal geleidelijk doorgedund. Met het oog op
natuurontwikkeling laat men zich
bij het tempo van de kap te vaak
leiden door de aanwezige spontane verjonging, die vrijgesteld
zou moeten worden. Ook wordt
soms bij de aanwezigheid van
voldoende verjonging de verlokking te groot de rest van het
scherm te oogsten. Daardoor
treedt echter de boven genoemde uniforme verjonging
over de hele oppervlakte op, hetgeen niet aansluit bij de structuur
en dynamiek van natuurlijke bossen (zie fig. 2).Van nature is sterfte
en verjonging gespreid in ruimte
en tijd. Bovendien wordt door
deze behandeling het bos voor
een eventueel toekomstig omvormingsbeheer minder geschikt. Uit
oogpunt van de ontwikkeling van
meer natuurlijke bossen is een

groepsgewijze kap verreweg te
prefereren boven een voortschrijdende schermkap.

Voorlichting
Omdat het project op de praktijk is
gericht zal na de
door
de directie
Landschap en Fauna aandacht worden besteed aan voorlichting aan
beheerders. De voorlichting zal
geschieden door middel van een
handleiding, waarin wordt ingegaan op de opzet, de planning, de
uitvoering van beheersmaatrege[en en de kosten van het gevoerde omvormingsbeheer, en
door middel van terreinexcursies.
Hierover zult u medio 1992 in dit
tijdschrift en in bosbouwvoorlichting worden geinformeerd.

i Fig. 6. Een open plek in een
grove dennenbos op één van de
lokaties waar het omvormingsbeheer
B
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~ ~ , 'jtgevoerd. Aan de rand van
Structuuren dynamiekin ~ i l l ~ i deze
~ , open plek zijn enkele dennen
omgetrokken (foto bureau Nieuwland
een ongestoord beukenbos in het
Wageningen).
bosgebied van Fontainebleau.
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