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Woord vooraf

Het project “Plaatsbepaling biometrie”, waarvan dit rapport een product is, is
uitgevoerd in het kader van het programma “Bosonderzoek”. Het project werd
begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit de volgende personen: J. de Klein
(Silve), G. Grimberg (EC-N), R. Philipsen (Gemeente Epe), D. Schouten (Gelders
Landschap) en R. Sinke (SBB). De auteurs bedanken de klankbordgroep voor hun
inbreng en kritische blik. Het oorspronkelijk plan voorzag in het schrijven van een
'praktijk-gids'; tijdens dit onderzoek bleek echter dat een dergelijke gids niet veel
toegevoegde waarde zou hebben, met name vanwege het feit dat veel resultaten van
groei- en opbrengstonderzoek in 1996 zijn gepubliceerd in de vorm van het
Opbrengsttabellen-boek van Jansen, Sevenster en Faber. De discussies hebben
uiteindelijk geleid tot een nuttig overzicht van het onderzoek naar groei en
opstandsontwikkeling in relatie tot de groeiplaats en het beheer, aangevuld met een
blik in de toekomst.
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Inleiding

Deze publicatie geeft een overzicht van het onderzoek naar groei en
opstandontwikkeling dat gedurende de laatste 100 jaar is uitgevoerd ten behoeve van
de Nederlandse bosbouw.
De beschrijving begint in hoofdstuk 2 met een overzicht van het onderzoek dat is
verricht door het toenmalige bosbouwkundig onderzoekinstituut De Dorschkamp
(later IBN, thans Alterra) en de toenmalige LH (later LUW, thans Wageningen
Universiteit). Hierbij komen zowel monitoring, experimenteel onderzoek, inventarisatie, als modelmatig onderzoek aan de orde. Er wordt in dit hoofdstuk
regelmatig verwezen naar belangrijke rapporten en artikelen, die te vinden zijn in de
lijst van publicaties.
In hoofdstuk 3 t/m 7 wordt een overzicht gegeven van de verschillende typen
proefperken en de soort informatie die daar verzameld is en wordt. Het Nederlandse
onderzoek naar groei en opstandsontwikkeling bestond voor een groot deel uit
“groei- en opbrengstonderzoek” en “groeiplaatsonderzoek”, beschreven in
respectievelijk hoofdstukken 3 en 4. De hoofdstukken 6 en 7 beschrijven de
belangrijkste producten en de proef- en meetperken. Gedetailleerde informatie, bijv.
over specifieke perken of gegevens, is te verkrijgen bij de genoemde onderzoeksorganisaties. Anno 2000 worden nog steeds enkele van deze perken gemonitored,
zodat tijdreeksen van enkele decennia groei en ontwikkeling beschikbaar zijn.
Hoofdstuk 8 geeft een blik in de toekomst: aan welke informatie op het gebied van
groei en bosontwikkeling heeft de hedendaagse en toekomstige bosbouwpraktijk
behoefte.
Tenslotte wordt een lijst met publicaties gegeven, die het leeuwendeel van de
rapportages omvat die de afgelopen 100 jaar zijn gepubliceerd over onderzoek naar
groei en opstandontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer.
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Korte historie van het bosbouwkundig onderzoek

Het bosbouwkundig onderzoek in Nederland is rond de wisseling van de
negentiende en twintigste eeuw gestart. Al ver voor de Tweede Wereldoorlog was er
sprake van permanente proefperken, bestaande uit gelijkjarige monoculturen van
commercieel interessante boomsoorten, waarin onderzoek werd gedaan naar groei en
gedrag van boomsoorten. Dat onderzoek is uitgevoerd door het voormalig
proefstation De Dorschkamp (het huidige Alterra) en door de voormalige vakgroep
(thans sectie) Bosbouw van Wageningen Universiteit.
In het bosbouwkundig onderzoek werd aanvankelijk veel aandacht besteed aan groei
en opbrengst van bossen o.a. van exoten. Vanaf de vijftiger jaren is meer aandacht
gekomen voor herkomst en veredeling van plantmateriaal. Vanaf de jaren '70 nam de
behoefte aan andere dan alleen opbrengstinformatie toe. Er kwam onderzoek naar
natuurlijke verjonging (zie Oosterbaan, Van Hees), naar bosvitaliteit (Van den Berg
en Oosterbaan , Van den Burg en Olsthoorn) , naar groeiplaatsclassificatie (Fanta,
Waenink & Van Lynden, Stortelder et al.), spontante bosontwikkeling
(Bosreservatenonderzoek: Koop, Van Hees, Bijlsma) en naar de interactie tussen
bosontwikkeling en begrazing (Kuiters, Jorritsma).
Het hedendaagse bosbouwkundige onderzoek wordt door meerdere organisaties
uitgevoerd: naast Alterra en WU-Bosbouw zijn dat met name ingenieursburo's (bijv.
Silve, Arcadis, Oranjewoud) en organisaties als de Stichting Bosdata en de Stichting
Bos & Hout.
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Groei- en opbrengstonderzoek

Bij het groei- en opbrengstonderzoek van de afgelopen eeuw stonden in eerste
instantie gelijkjarige monoculturen centraal. Dit langlopend onderzoek werd meestal
uitgevoerd in permanente proefperken. Dit zijn geselecteerde stukken bos in het
midden van een gelijkjarige monocultuur, waarbinnen alle bomen gelabeld werden en
waar periodiek (eens in de 3-5 jaar) metingen aan de bomen (dbh en hoogte) werden
uitgevoerd, meestal tegelijkertijd met dunningen. Uit de meetgevens werden
opstandsgegevens als stamtal, volume (staande voorraad), grondvlak, opperhoogte en
boniteit afgeleid. Deze werden weer gebruikt in onderzoek naar de potentiële
opbrengsten van boomsoorten en herkomsten (Jager Gerlings, 1939; van Soest,
1952; de Vries, 1961; Schoonderwoerd, 1986), de gerealiseerde houtproductie
(hoofdzakelijk kwantitatief: zie Jansen et al., 1986), het effect van plantafstand en
dunningsintensiteit op productie (bijv. Faber, 1977, 1983, 1990; Oosterbaan & Dik,
1991), de rol van groeiruimte (o.a. Nelderproeven) en het belang van dunning en
verzorging. Later kwamen hier andere zaken bij zoals de biomassa-productie (Dik en
Van den Burg, 1991), de groei en productie van weg- grensbeplantingen (Jansen), de
bemestingsbehoefte en de rol van de groeiplaatseigenschappen (Van den Burg), de
groei op speciale bodems zoals verontreinigde bodems (Peeters) en de
gebruikswaarde van herkomsten en klonen (Rassenlijst).
Vanaf de zeventiger jaren is naast monoculturen ook (en in toenemende mate)
aandacht besteed aan gemengde bossen. Er is en wordt onderzoek verricht naar groei
en ontwikkeling van gemengde opstanden en naar natuurlijke verjonging. Dit
onderzoek is vooralsnog tamelijk beperkt qua omvang, en heeft nog nauwelijks
geresulteerd in voor de bosbouwpraktijk gangbare stukken gereedschap (Jager en
Oosterbaan, 1994; Oosterbaan, Van den Berg en Olsthoorn, 1997; Bartelink en
Tünnissen, 1996).
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In totaal is over de afgelopen 100 jaar sprake geweest van meer dan 1200
proefvelden, vaak met een permanent karakter (langjarige monitoring), waarbij
gegevens van een groot aantal boomsoorten zijn verzameld. Het grootste deel van
die verzamelde informatie stond ten dienste van het groei- en opbrengstonderzoek in
brede zin.
In dit rapport buiten beschouwing gelaten, maar zeker niet onbelangrijk, is het
genetisch onderzoek; alleen de Rassenlijst wordt hier genoemd. Ook hiervoor zijn
veel proefvelden aangelegd: in totaal ca. 560, met 16 boomsoorten. Tenslotte heeft
de Stichting Bos en Hout langjarig onderzoek gedaan naar populieren- , wilgen- en
elzenvariëteiten in een groot aantal proefvelden.
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Groei- en groeiplaatsonderzoek

In de bosbouw is het fenomeen boniteit een welbekende maat voor de kwaliteit van
de groeiplaats in relatie tot de groei en productie van een bepaalde boomsoort. In
Nederland werd aanvankelijk gewerkt met relatieve hoogteboniteiten (de klassen I, II,
etc,), later met absolute volumeboniteiten (bijv. 10 m3 ha -1 j-1) (Jansen et al., 1996).
"Boniteit" is echter een afgeleide maat: op grond van gemeten groeiprestaties wordt
een kwaliteitsoordeel over de bodem (en impliciet het klimaat) gegeven.
Door de toenmalige Stichting voor Bodemkartering (thans Alterra) is in de zestiger
jaren een systeem ontwikkeld om aan de hand van enkele bodemfactoren (zuurgraad,
ontwateringstoestand, vochtleverend vermogen en voedingstoestand) een
verwachting uit te spreken voor de groei van de belangrijkste boomsoorten, het
WIB-C-systeem (Waenink en Van Lynden) .
In navolging van de aandacht die het begrip "groeiplaats" kreeg in Duitsland
('Standort-kartierung') zijn begin jaren '70 uitgebreide onderzoeken gestart naar de
rol van groeiplaatseigenschappen en de mogelijkheid van groeiplaatsclassificatie voor
de bosbouw (Bannink, Leys en Zonneveld,
Fanta). Na het
bodemgeschiktheidsclassificatiesysteem van het toenmalige Staringcentrum en de
latere groeiplaatsbeschrijvingen is en wordt onderzoek gedaan naar een
bosecosysteemclassificatie (Stortelder et al.).
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Overig bosbouwkundig onderzoek

Veel van het onderzoek, en met name van het groei- en opbrengstonderzoek, heeft
zich geconcentreerd op het verkrijgen van informatie op opstandsniveau: als
kengetallen dienden onder andere de dichtheid (N/ha), de hoogte (Hgem, Hdom of
Htop) en het volume (V/ha). Dit leverde bruikbare informatie op, vooral vanwege
het feit dat de opstanden waarop deze kengetallen betrekking hadden, relatief simpele
ecosystemen vormen (gelijkjarig, éénsoortig) die daardoor met de eigenschappen van
de "gemiddelde boom" beschreven kunnen worden. In de huidige bossen, die steeds
ongelijkjariger en gemengder worden, en tegen de achtergrond van de hedendaagse
beheersdoelstellingen, is meer informatie nodig over de bomen in een bos. Gelukkige
bijkomstigheid is dat vanaf het begin in Nederland gedetailleerde informatie op
boomniveau is verzameld en vastgelegd, o.a. in plantafstandenproeven en
groeiruimte-onderzoek (Faber). Deze gegevens vormen een bron voor onderzoek
naar groei van en concurrentie tussen bomen in een bos.
Naast het proefveldgebonden onderzoek is in Nederland onderzoek gedaan ten
behoeve van de Bosstatistiek waarbij grote oppervlakten integraal werden gemeten,
en de Hout Oogst Statistiek Prognose (HOSP: 3000 steekproefpunten in het
bestaande bosareaal). Dergelijke gegevens zijn tegenwoordig in beheer bij de
Stichting Bosdata.
Tenslotte voerden en voeren beheerders ook zelf onderzoek uit. Aanvankelijk
werden veel (meestal gemiddelde) opstandsgevens vastgelegd in de opstandslegger.
Tegenwoordig worden steekproefgewijze opnames geda an in het kader van inventarisatie-programma's zoals Woodstock, Ecoline en Syhi (Systeem Houtinventarisatie).
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Producten

Het groei- en opbrengstonderzoek heeft geleid tot kennis over en inzicht in de groei
en ontwikkeling van bomen, opstanden en bossen. De informatie is geschikt gemaakt
voor de praktijk in de vorm van figuren, formules, tabellen en modellen. De
belangrijkste resultaten werden vastgelegd in rapporten (met name de Dorschkampen IBN-series), vakpublicaties (Nederlands Bosbouw Tijdschrift en
Bosbouwvoorlichting/Vakblad Natuurbeheer) en wetenschappelijke artikelen. In de
bijlage staat een overzicht van de publicaties van de afgelopen decennia: ruim 300
titels op het gebied van groei- en opbrengstonderzoek en groeiplaatsclassificatie.
De resultaten van het groei- en opbrengstonderzoek zijn en worden vooral gebruikt
als referentie voor het eigen bos. Eigen waarnemingen worden vergeleken met de
opbrengsttabel in het tabellen-boek (Jansen et al., 1996) of met die verkregen met de
gecomputeriseerde versie, bijv. OPTAB (Faber). Ook gebruiken sommige beheerders
de tabellen om de toekomstige ontwikkeling van eigen
opstanden te schatten.
Overigens, als gevolg van de sterke toename van het areaal ongelijkjarig, gemengd
bos en de veranderende informatiebehoefte (veranderende beheersdoelstellingen),
vermindert het gebruik van opbrengsttabellen. Het landelijk bosbeleid gebruikt groeien opbrengstonderzoek ter evaluatie, zoals bijvoorbeeld in het Meerjarenplan
Bosbouw is gebeurd. Landelijke prognoses (4e bosstatistiek, later HOSP) zijn
grotendeels op groei- en opbrengstonderzoek gebaseerd.
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In de bosbouwpraktijk zijn volumetabellen (massatabellen) vooral gebruikt voor het
verkrijgen van gegevens over de hoeveelheid verkoopbaar houtvolume bij dunning
en eindoogst, en voor de conversie van spilhout naar werkhout (Dik).
Resultaten van het groeiplaatsonderzoek worden gebruikt bij de beoordeling van de
geschiktheid van de groeiplaats (o.a. via het WIB-C systeem van de Stiboka, waar
veel groeigegevens aan ten grondslag liggen), voor de ontwikkeling van classificatieen boniteringsystemen, en voor het geven van bemestingsrichtlijnen (voor betere
groei maar ook voor betere vitaliteit).
Het genetisch onderzoek door middel van de zogenaamde herkomstproeven leidde
tot de Rassenlijst van boomsoorten, die veelvuldig is gebruikt voor de keuze van
geschikt plantsoen voor aanplant en kweek.
Minder grootschalig maar eveneens van belang voor beheer en beleid zijn andere
toepassingen: energie uit biomassa, biomassa uit takhout, groei en ontwikkeling van
individuele bomen in bosverband (proefvelden, bosreservaten, HOSP), gegevens
over dood hout (bosreservaten, HOSP-gegevens, Woodstock-gegevens) en
volhoutigheid van bomen.
Onderzoek in gemengd bos leidde tot de eerste adviezen over het beheer van
dergelijke complexe bosecosystemen. Er werd een begin gemaakt met de
kwantificering en kwalificering van de natuurlijke verjonging en met het beschrijven
en voorspellen van de spontane bosontwikkeling, o.a. via onderzoek in bosreservaten.
Het groei- en opbrengstonderzoek in gemengde opstanden staat eigenlijk nog in de
kinderschoenen.
Het voorspellen van groei en dynamiek in gemengde bossen is veel lastiger dan in
gelijkjarige monoculturen, omdat er veel meer factoren van invloed zijn: het
complexe karakter van dergelijke bossen wordt vooral veroorzaakt door de interactie
(concurrentie) tussen boomsoorten en kroonlagen: deze interactie zal echter
verschillen per groeiplaats (omdat soort A beter tegen een droge bodem kan dan
soort B), afhangen van het mengpatroon (individuele menging of groepen) en het
leeftijdspatroon. Daar komt bij dat bossen tegenwoordig een complexere
ontstaansgeschiedenis hebben dan pakweg 20 jaar geleden, toen alles nog werd
geplant. Er wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging, maar ook een
combinatie van planten en natuurlijk verjongen komt voor. Deze veelvoud aan
opstandstypen maakt het instellen van permanente proefperken, met als doel
langjarige observaties, moeilijk. De laatste jaren is daarom een oplossing gezocht in
complexe groeimodellen. Een van de eerste in Nederland was Faber, die met het
programma RUIM de groeiruimte per boom liet berekenen op basis van de afstand
naar en de diameter van de concurrerende buurbomen. Leersnijder (1992) maakte
een vergelijkbaar model voor ongelijkjarige grove dennen-opstanden. Van recenter
datum zijn de modellen van Bartelink (1998) voor gemengde douglas-beukopstanden, en modellen waarbij de nadruk minder ligt op opbrengst dan wel op
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bosdynamiek (Jorritsma et al., 1999). Al deze modellen zijn ontworpen als
onderzoeksinstrumenten. Ze zijn niet geschikt voor direct gebruik door beheerders
vanwege de voor buitenstaanders ondoorzichtige structuren, en vanwege de grote
hoeveelheid gedetailleerde gegevens. Wel beogen dergelijke modellen een hulpmiddel
voor beheersvraagstukken te vormen, doordat ze kunnen worden gebruikt voor het
doorrekenen van bijvoorbeeld alternatieve beheersscenario's. In andere landen, waar
met dezelfde problematiek rond de voorspelling van groei van gemengd bos wordt
geworsteld, zijn eveneens modellen in ontwikkeling. Er zijn echter nog geen
modellen beschikbaar die direct gebruikt kunnen worden door beheerders of
beleidsmakers. Hier ligt een taak voor het toekomstig onderzoek.
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Proef- en meetperkseries

In een eeuw tijd zijn honderden proefvelden en meetperken aangelegd. Veel hiervan
zijn gedurende kortere tijd gemeten, andere tot meer dan 80 jaar. Invloeden van
buiten (storm, insectenplagen e.d) hebben vele meetreeksen verstoord of
onherstelbaar beschadigd. Desondanks is ook nu nog een aantal proefveldenseries of
meetreeksen intact, zowel 'oude' perken in gelijkjarige monocultures, als nieuwe
perken in gemengde bossen. Vooral proefvelden waarbij de invloed van verschillende
behandelingen op de bosontwikkeling worden gevolgd zijn voor bosbeheerders
interessant. In dit verband moet ook het Bosreservatenprogramma genoemd worden,
dat nationaal als een referentie voor spontane bosontwikkeling fungeert.
Bosaanleg
In de zestiger en zeventiger jaren zijn een aantal plantafstandenproeven aangelegd
met grove den, douglas, fijnspar en populier op de Veluwe, in Drente en Flevoland.
Deze proeven zijn uitgevoerd om de invloed na te gaan van de plantafstand op de
groei (hoogte en diameter), de stamkwaliteit en de dunningsnoodzaak (Faber,
1985/1990).
In de laatste 10 jaar zijn in Gelderland en Overijssel proefvelden aangelegd met
verschillende aanlegmethoden met es, tamme kastanje, robinia en walnoot. In
hoofdzaak gaat het ook hier om de invloed van de plantafstand op groei en kwaliteit
(Oosterbaan, 1998; Peeters et al, 1995; Rots en Oosterbaan, 1999).
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Groei
Er zijn door de voormalige Dorschkamp en de voormalige Landbouwuniversiteit
vele groei- en opbrengstmeetperken aangelegd in gelijkjarige monoculturen. De
meeste hiervan zijn afgesloten. Wageningen Universiteit heeft nog een serie lopende
proeven.
Dunning en verzorging
Dunningsproeven zijn aangelegd in gelijkjarige monoculturen van douglas (Veluwe),
es, esdoorn (Betuwe en NOP) en populier (Flevoland). In deze proeven is gekeken
naar de invloed van de dunningssterkte en -frequentie op de ontwikkeling van de
diameter, de hoogte, de kroon en het totale houtproductie (Dik, 1975; Oosterbaan en
Dik, 1991; Faber, 1977/1978/1983/1990).
Omvorming
Op het gebied van omvorming zijn proefvelden aangelegd met verschillende
lichtingsgraden in gelijkjarige monoculturen van beuk, douglas, zomereik, wintereik
(Veluwe), fijnspar en lariks (Overijssel en Drente) (Oosterbaan en Van Hees, 1989;
Oosterbaan, 1996).
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Ontwikkeling gemengde opstanden
Alterra en Universiteit doen momenteel onderzoek naar de ontwikkeling van
gemengde opstanden (gelijkjarig en ongelijkjarig) van douglas en beuk (Veluwe),
grove den en eik (Veluwe), douglas en grove den (Veluwe), zomereik en ruwe berk,
zomereik en es, es en els (Drente en Groningen) (Bartelink, 1998; Oosterbaan, 1995).

De laatste jaren is het accent verschoven van langdurige monitoring naar kortlopende
(experimentele) waarnemingen. Plots voor langdurig onderzoek worden nog maar
spaarzaam ingesteld. Dit betekent dat gegevens over ontwikkeling van multifunctionele, gemengde bossen schaars zijn en schaars blijven. Het Bosreservatenprogramma, dat is gericht op spontane ontwikkeling, kan slechts voor een deel in
deze informatiebehoefte voorzien.
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Toekomstig onderzoek

Na een terugblik over 100 jaar is het interessant een blik in de toekomst te werpen.
Het bos en het bosbeheer zijn momenteel aan grote veranderingen onderhevig. Voor
Wageningen-UR, waar Alterra en de universiteit deel van uitmaken, is een belangrijke
vraag welke betekenis deze veranderingen hebben of zouden moeten hebben voor
het bosbouwkundig onderzoek en voor het groei- en bosbehandelingsonderzoek in
het bijzonder. In het voorjaar van 2000 is aan dit onderwerp een workshop gewijd,
waarbij boseigenaren, bosbeheerders en beleidsmakers gevraagd zijn naar hun
wensen en ideeën (Oosterbaan en Wijdeven, 2000).
Tijdens de workshop werd geconstateerd dat zich een aantal belangrijke
ontwikkelingen voordoen in en omtrent onze bossen:
– de bossen worden ouder
– door het gebruik van natuurlijke verjonging worden de bossen ongelijkjariger
– de bossen worden gemengder
– het “bosmilieu” staat onder druk (verdroging/vernatting, verrijking, klimaatsverandering e.d.)
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het sturen van de bosontwikkeling veel
moeilijker en ongewisser is geworden dan voorheen in de gelijkjarige monoculturen.
Er wordt van beheerders echter wel een resultaatgerichte sturing verwacht. Dit is
zelfs cruciaal voor het verkrijgen van beheersubsidie! Met name bosbeheerders
spraken dan ook op de genoemde workshop hun behoefte uit aan ondersteunend
onderzoek naar groei en ontwikkeling van gemengde bossen in relatie tot de kwaliteit
van de groeiplaats en de beheersmaatregelen en naar sturingsystemen gericht op
kwaliteiten.
Het bosbeheer zal in de toekomst steeds meer het (bij)sturen van de “natuurlijke”
bosontwikkeling inhouden. Een deel van de kennis over de spontane ontwikkeling
van onze cultuurbossen zal worden verkregen uit de monitoring van de
bosreservaten. Hier worden echter geen maatregelen uitgevoerd. In het grootste deel
van onze bossen zal door middel van beheersmaatregelen worden getracht de
bosontwikkeling te sturen in de richting die het beste past bij de doelstelling van de
eigenaar. Hiermee is in de nieuwe situaties van voormalige gelijkjarige monoculturen,
die langzamerhand gemengd raken met tal van andere soorten (waarvan het gedrag
soms niet bekend is) zeer weinig ervaring. Voor de meest relevante situaties zou het
daarom zinvol kunnen zijn om een monitoring-programma op te zetten gericht op
onze belangrijkste gemengde bostypen die worden behandeld volgens verschillende
beheerscenario’s. Een dergelijk programma vergt echter een grote investering over
langere termijn en is derhalve moeilijk in te passen in de huidige
onderzoekprogrammering. Een alternatief is om in een relatief korte tijd zo veel
mogelijk bestaande data over de ontwikkeling in verschillende leeftijdsfasen van
onze belangrijkste gemengde bostypen te verzamelen in relatie tot het gevoerde
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beheer en hiermee de belangrijkste ontwikkelingsscenario’s aan te duiden. In bijlage 1
is een opzet opgenomen voor een dergelijk onderzoek.
Voor de zeventiger jaren was veel onderzoek gericht op de productieaspecten van
bossen, daarna kregen ook de natuurwaarde en de belevingswaarde steeds meer
aandacht. Er doen zich echter ontwikkelingen voor in de maatschappij die de vraag
opwerpen of er niet ook aandacht moet blijven voor pure productiebeplantingen.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan beplantingen op (voormalige)
landbouwgrond met relatief onbekende soorten als tamme kastanje en Robinia.
Voor alle bovengenoemde vraagstukken geldt dat zij richtinggevend moeten zijn bij
de invulling van het bosbouwkundig onderzoek van de 21ste eeuw.
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Bijlage 1

Onderzoekvoorstel voor Programma Functievervulling
bos, natuur en landschap

Verzameling van biometrische data t.b.v. de voorspelling van de
ontwikkeling van ongelijkjarig gemengde bossen met verschillend
beheer
Inleiding
Het groei- en opbrengstonderzoek in de 20e eeuw is vrijwel geheel gericht geweest op
vlaktegewijs beheerde bossen opgebouwd uit gelijkjarige monoculturen van veelal
exoten met als hoofdfunctie houtproductie. In dit onderzoek zijn veel verschillende
aspecten bekeken, zoals hoogte-, diameter-, grondvlak- en volumegroei, takdikte,
takafsterving, dunningsbehoefte etc. Het bosbeheer en de bossen zelf zijn de laatste
tijd aan grote veranderingen onderhevig. Het toekomstige bosbeheer zal veel meer
worden gericht op het sturen van natuurlijke processen, waardoor veel meer
ongelijkjarige, gemengde bossen zullen ontstaan, die bovendien meerdere functies
moeten vervullen.
Uit interactie met beleid en beheerspraktijk blijkt dat er vooral vanwege de
onvoorspelbaarheid van de bosontwikkeling (verjonging, ontwikkeling mengingen,
kwaliteit, stabiliteit, gezondheid) behoefte is aan ondersteuning met informatie over
de wijze waarop de ontwikkeling van ongelijkjarig gemengd bos met
beheersmaatregelen gestuurd kan worden. Uit een in mei 2000 gehouden workshop
is gebleken dat de parameters die voor een goede functievervulling van belang zijn,
zodanig in dit onderzoek moeten worden ingebouwd dat er normen kunnen worden
ontwikkeld voor bedrijfsmatige sturing en controle hierop.
Hiervoor zou i.s.m. de beheerspraktijk een programma moeten worden opgezet dat
ook op lange termijn bruikbaar is. Uiteraard is hierbij een goede afstemming met
lopende projecten van groot belang. In het project “Kosten/doelrealisatie”
(projectleider Van Raffe) van het Programma Bosonderzoek bijvoorbeeld wordt
reeds gewerkt aan een model waarmee kosten en doelrealisatie (m.b.t. houtproductie,
natuur en recreatie) voor verschillende bostypen voorspeld kunnen worden.
Hiervoor is duidelijk behoefte aan data voor invulling en validering, niet alleen over
de groei en ontwikkeling van het bos zelf, maar ook aan kosten van bepaalde
maatregelen. De verzamelde data kunnen ook dienst doen voor ander onderzoek.
Doel van het onderzoek
Het hoofddoel van dit project is om voor onze belangrijkste bostypen aan te kunnen
geven hoe deze zich onder verschillende beheersvormen zullen ontwikkelen ( qua
recreatie-, natuur-, landschap- en productiewaarde). Daarnaast levert dit project een
bijdrage aan de ontwikkeling van normen voor de functieparameters.
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Opzet van het onderzoek
Het onderzoek start met een literatuurstudie. Hierbij zal vooral worden gekeken naar
wat er al bekend is over het beheer van ongelijkjarig gemengde bossen in de ons
omringende landen.
Het hoofdbestanddeel van het project bestaat uit het verzamelen van data over de
ontwikkeling van gemengde bossen. Hierbij wordt zo efficiënt mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande gegevens en meetnetten (voorbeeldbedrijven geintegreerd
bosbeheer, oude proeven van Alterra en WU e.d.).
Om zo doelmatig mogelijk te werk te gaan moet in de eerste plaats een overzicht
worden gemaakt van de relevante bostypen (hoofdboomsoorten, mengingstypen).
Hierbij kan worden aan reeks van arme naar rijke groeiplaatsen: gd, gd/dgl, gd/be/ei,
gd/bu, dgl, dgl/bu, la, la/bu, ei, ei/bu, ei/es, es/bu, pop/es, Voor deze typen moet
worden aangegeven welke beheersvormen (gericht op houtproductie,
multifunctioneel, gericht op natuur)) voor de hand liggen om uit te werken.
Vervolgens moet een overzicht worden gemaakt van de relevante functieparameters
(de parameters die van belang zijn voor de bedrijfssturing, bv. voor de
houtproductie: afmetingen en kwaliteit, voor recreatie: boomsoort, openheid,
afwissling e.d.) waarover data verzameld moeten worden. Hierbij moet worden
afgestemd op de bedrijfssturingmodellen en het onderzoek dat hiervoor al
plaatsvindt.
Voor de relevante bostypen zullen in bossen van verschillende leeftijdsfasen en met
verschillende beheersvormen data van de relevante parameters worden verzameld.
Hiervoor worden oneglijkejarig gemengde bossen onderzocht die al langere tijd op
een bepaalde manier worden beheerd.
Eindresultaat
Het project levert in eerste instantie data op, in relatie tot de beheersvorm.
Deze data kunnen worden gebruikt voor de validering van kosten/doelmodellen.
Tussentijds zullen over de verzamelde data publicaties worden gemaakt.
Uiteindelijk levert het project inzicht op in de ontwikkeling en de
ontwikkelingsmogelijkheden onder invloed van beheer van ongelijkjarig gemengde
bossen.
De volgende fasen kunnen worden onderscheiden:
Jaar
Activiteiten
1
- Literatuurstudie
- maken opzet bostypen, beheer, parameters e.d.
- start opname eerste serie
2
Analyse eerste serie bostypen
3
Opname en analyse tweede serie
4
- Opname en analyse derde serie
- Samenvatting
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Resultaten
Rapportage literatuurstudie
Publicatie
Publicatie
Publicatie
Samenstellen boek
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Uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek kan worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband van
Wageningen Universiteit (binnen de vakgroep Bosbeheer is veel wetenschappelijke
expertise aanwezig), Alterra (toegepast wetenschappelijk onderzoek) en boseigenaren
en –beheerders.
Rond het onderzoek zal een zo efficiënt mogelijk informatienetwerk worden opgezet.
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