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VOORWOORD
Binnen het hoofdproject "Functievervulling bossen"wordt onderzoek uitgevoerdnaarhetconcretiserenvandeverschillendebosfunctiesvoordebesluitvormingbijbestemming,inrichtingenbeheervanbossen.Inditrapportisde
natuurfunctieuitgewerktvoorbeheersbeslissingeninmultifunctionelebossen.
De uitwerking in deze studie sluit aan bij de Ecosysteemvisie Bos en is
daarmee een aanvulling voor het multifunctionele bos. Deze studie iseen
uitstapvanhetbedrijfsvoeringsonderzoek ophetterreinvandeecologieom
eenaanzettegeventotintegratievandeecologischeeneconomischekennis.
Denatuurfunctiewordtsteedsbelangrijkerbijinrichtingenbeheervanbossen.
Denatuurfunctievanbossenisechtereencomplex geheel.Omsteedsdoor
allebomen, planten,dieren,patronenenprocessenhetbosteblijvenzien,is
eenreduceringvandecomplexiteit eneengestructureerde uitwerkingnoodzakelijk.Ondanksdereductievandecomplexiteit isindezestudietochnog
gebruikgemaaktvaneengrotehoeveelheidinformatieuit(empirisch)onderzoek enveldervaringenvanvelepersonenuit onderzoek enpraktijk opeen
zeer breed terrein. Daarbij is een belangrijke inbreng geleverd door een
begeleidingsgroepbestaandeuit:H.Piek(Natuurmonumenten),J.M.vanden
Bos (Staatsbosbeheer), G.Kuipers (Staatsbosbeheer), E.J.Al(IKC-NBLF),
H.G.J.M.Koop, A.H.F.Stortelder,P.J.W.HinssenenJ.Bos(allenIBN-DLO).
Hetgeheelisbehalvedoordebegeleidingsgroepookbecommentarieerddoor
S.vander Werf (IBN-DLO), H.M. Beije (IKC-NBLF), N.C.M. Maes (Kritisch
Bosbeheer), F.G. Blanckenborg (Natuurmonumenten) en Y.R. Hoogeveen
(IKC-NBLF).Verderhebbenexpertsenpraktijkmensenvoordeverschillende
onderdelendetekstbecommentarieerdenaangevuld.Hetgaatteveromieder
hierpersoonlijktenoemen.Hierbijdankenwijallendieaandezestudiehebben
meegewerkt.
Hetresultaatvandestudieligtnuvooru.Hetmoeteenbijdrageleverenaan
eenconcretere invullingvanbegrippenalsnatuurwaardeof natuurfunctiebij
planning en uitvoering van het bosbeheer endaarmee aan een effectieve
bestedingvandebeperktefinanciëlemiddelenvoorhetbosbeheer.

DickJonkers
HansdeMolenaar
HarrieHekhuis
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SAMENVATTING
Inhethoofdproject"Functievervullingbossen"wordtonderzoekgedaannaar
hetconcretiserenvandeverschillendebosfunctiesvoordebesluitvormingbij
bestemming,inrichtingenbeheervanbossen.Hetconcreetuitwerkenvande
verschillende bosfuncties isdaartoe de eerste stap.Vervolgstappen zijnde
bepalingvandekostprijsendewaarderingvandeverschillende functiesen
dedaadwerkelijketoepassinginevaluatiemethodenenplanningsmodellen.In
ditrapportisdenatuurfunctie inmultifunctionelebossenuitgewerkt.
Verschillende beherende organisaties geven de behoefte aan eenevaluatiemethode voorde verschillende bosfuncties voor bosbeheersbeslissingen
aan.ZowerktStaatsbosbeheeropditmomentaaneensysteemomdedoelen
voorhetterreinbeheerconcreettemakeninhetkadervandeontwikkelingvan
een nieuw resultaatgericht plannings- en besturingssysteem. Deopstelling
vanditsysteemgebeurtmedeopbasisvanderesultatenvan "Functievervulling bossen". Ook in veel overheidsplannen voor bos en natuur wordt het
belangvanhetconcretiserenvandenatuurfunctievoorhetbeheervanbossen
met een meervoudige doelstelling aangeven. De toenemende maatschappelijke enbestuurlijke vraag naardeverschillende bosfuncties maakt,bijde
beperktebeschikbaremiddelen(grondenfinanciën),eenoptimalisatievande
effectiviteit enefficiëntievandenatuur"produktie"nodig.
Dedoelstellingvandezestudiewashetontwikkelenvaneenbeschrijvenden
(deels)verklarendmodelvandenatuurfunctievoor bosbeheersbeslissingen
binnenmultifunctionelebossen.Hetmodelwordtontwikkeldopbasisvaneen
ineenvoorgaandestudieontwikkeldemethodeomdoelenteoperationaliseren.Deuitwerkingvandenatuurfunctiemoethetmogelijk makenombinnen
debeheersplanning:
1) meetbare doel- en taakstellingen voor de verschillende beslissingsniveausbinneneenbosbeherendeorganisatieteformuleren;
2) derelatietussendoelen-maatregelen-middelenteleggen;
3) derelatiestussendeverschillendefunctiestebepalen.
Debedrijfssturingendekeuzetussenalternatievedoelsituaties,beheersvormenen beheersmaatregelen voor het bosbeheer kan met deze uitwerking
beterondersteundworden.Dedoelgroep vanhetproject zijndebeherende
organisaties, specifiek de bestuurders/eigenaren, managers enbeheerders
binnendezeorganisaties.
Denatuurfunctievanbosseniscomplex.Omdenatuurfunctieoperationeelte
maken voor bosbeheersbeslissingen is een gestructureerde uitwerking
noodzakelijk. In de diverse natuurevaluaties zoals die in het verleden zijn
gebeurd,wordentientallencriteriagebruikt,waarbijdestructuurbinnenende
samenhangtussendecriterianietduidelijkis.Ditkantotfoutievebeslissingen
leiden.Indezestudieiseenbeschrijvendendeelsverklarendmodelvoorde
natuurfunctie binnenmultifunctionele bossenontwikkeld,datvoldoet aan de
driehiervoorgesteldeeisen.Deuitwerkingbinnendezestudiesluitaanbijde
Ecosysteemvisie Bos en isdaarmee een uitwerking of aanvulling voor het
multifunctionelebos.Hetbeschrijvendedeelvanhetmodeliseensystemati-
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seheweergavevandeverschillendeelementenvaneenmodel(systeem)van
denatuurfunctievoorbeheersbeslissingen.Hetverklarendedeelgeeftde(in
anderestudies)empirischbepaalderelatiestussendeverschillendeelementen van het systeemweer. Dit wordt slechts voor een deel van het model
uitgewerkt. De elementen van het systeem zijn functies, doelcriteria, terreinkenmerken,maatregelenen(produktie)middelen.Tussendezeelementen
zijnrelatiesaanwezig.Deverschillendebosfunctiesendoelcriteria(deeerste
afgeleidemeetbarecriteriavooreenaspectvaneenfunctie)kunnenin(deels)
dezelfde terreinkenmerken (meetbare en benvloedbare kenmerken vande
structuur en of samenstelling van het bos) worden uitgewerkt. Daardoor
kunnenop het niveau vanterreinkenmerken de relatiestussendeverschillendebosfunctiesendoelcriteriawordenbepaald.Doordezesystematiekzijn
demiddelenookindirectaandedoelcriteriaendebosfunctiestekoppelen.
Toepassingvandemethodiek maakt eenmeerdoelgerichte sturingvanhet
beheermogelijkendaardooreenefficiëntereinzetvandebeschikbarefinanciëleenpersonelemiddelen.Voordeverschillendebeslissingsniveausbinnen
hetbosbeheerzijnmeetbaredoel-entaakstellingenaantegeven.Debeperkte
ervaringen met de eerste toepassingen van alleen het algemene beschrijvendemodelvoorallebosfunctiesbinnendebeheersplanningvanStaatsbosbeheer bevestigen de positieve invloed op de doelgerichtheid en de
evalueerbaarheid vandeplannen.Indebeperkte praktijktoetswasderangvolgorde,volgensdeindezestudieontwikkeldeevaluatiemethodiek,vande
alternatievebeheersvormenofmaatregelenvoordedeelnemers(beheerders,
eigenarenenstafmedewerkers) achteraf helderenverklaarbaar.
Eénvandebijkomendevoordelenvandegestructureerde uitwerkingvande
natuurfunctieinditrapportisdateenaantalduidelijkebesluitvormingsstappen
zijnteonderscheiden.Hetbesluitvormingsproceswordtdaardoor helderder.
Eendeelvandebesluitenisobjectieftenemen,andereblijvensubjectief. Het
wordt echter wel exact duidelijk waar de subjectieve keuzes zitten. Bijde
uitwerkingvandenatuurfunctie naarbeheersmaatregelen blijkendattezijn:
dewaarderingvandeverschillendedoelcriteriaendekeuzevandereferentie^) voordedoelcriteria.Welkedoelcriteriaenreferentieswordengekozen
is afhankelijk van de aangehouden visie op natuur. Het bestuur van een
bosbedrijfzal,voordatbinnendebosbeheersplanningdedoelstellingenuitgewerkt kunnen worden naar het te voeren beheer, zich duidelijk uit moeten
sprekenoverdewaarderingvandeverschillendefuncties,doelcriteriaende
tehanterenreferenties.
Voor een nauwkeurige uitwerking van het verklarende deel van hetmodel,
vooraldaarwaar hetgaatomde relatiestussendedichtheden aandier-en
plantesoortengroepenendeverschillendekenmerkenvandebusstructuuren
-samenstelling,zijnervooreenflinkaantalonderdelennogweiniggegevens
diegebaseerdzijnop(wetenschappelijk)onderzoek.Vanbepaaldeonderdelen van het bosecosysteem is redelijk veel bekend, bijvoorbeeld over de
invloedvanhetbosbeheeropdebosbroedvogels.Vanandereonderdelenis
veelminderbekend. Daardoor isdeuitwerkingvanveelonderdelen indeze
studienogveronderstellend.Eenverdereinvullingenvalideringvanhetmodel
isdaarom nodig.
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Foto 1. Eenbos meteenhoge natuurwaarde?

Erblijkenvoorde natuurfunctie inmultifunctionele bossen eengroot aantal
doelcriteria van belang tezijn. In deze studie zijn er20 beschreven. De
doelcriteriavoordeingangennatuurlijkheidenkenmerkendheidzijnkenmerkenvandebusstructuurof-samenstellingvanhetongestoorde,zichspontaan
ontwikkelende envoor de betreffende standplaats kenmerkende bos. De
beschreven doelcriteria zijn: 'het aandeelspontaangevestigde bomen', 'de
hoeveelheid staand enliggend dood hout', 'hetongestoord zijn vande
bosbodem', 'het aandeelterplekkevannaturethuishorendeboomsoorten',
'de grootte vande verjongingseenheden', 'het voorkomen van de
bosontwikkelingsfasen' en'hetaantaloudeenaftakelende bomen'.Voorde
ingangverscheidenheid(ofbiodiversiteit)betreffendedoelcriteriadegeschiktheidvoorbepaaldesoortengroepenplantenendieren.Doorsoortengroepen
tenemenisdesystematiek minderafhankelijkvanéénsoortdiedoorspecifiekeomstandighedennietaanwezigis(bijvoorbeeldeenstrengewinter),dus
minderafhankelijkvantoeval.Alsmaatisgestreefdnaarde(waarschijnlijke)
dichtheidvaneenaantalindicatorsoortenvoordebetreffendesoortengroep.
Alsindicatorsoortenzijnzogenaamdetussensoortengebruikt,nietdealgemenesoortenmaarooknietdezeldzamesoorten.Desoorten(groepen) zijnzo
gekozen dathoe meer soorten(groepen) eraanwezig zijn hoe groterde
soortenrijkdom.Bijdekeuzevandesoorten(groepen) zijnookde(internationaalzeldzameofdebedreigdesoortenvanbelang.Dedoelcriteriazijnde
geschiktheidvoordeboompieper-,detuinfluiter,degrote-bonte-specht-,de
boomklever-,dezwarte-mees-,derosse-woelmuis-,deeekhoorn-,devleer-
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muis-,debosdagvlinder-, derode-bosmier-,dedood-houtkever- endebosreptielgroep en de ontwikkeling van de bosflora. Het merendeel van de
beschrevendoelcriteriableek meetbaartedefiniëren.Voor eenaantaldoelcriteriableekdatindezestudieechternietmogelijktezijn.
Intotaalzijn 14terreinkenmerkengedefinieerd (meetbare enbeïnvloedbare
kenmerkenvandestructuurensamenstellingvanhetbos)diebepalendzijn
voorde20doelcriteria.Allenkondenmeetbaarwordengedefinieerd.Intabel
35iseenoverzichtgegevenvandedoelcriteria-terreinkenmerk-relaties. Gemetenaanhetaantaldoelcriteriawaarvooreenbepaaldterreinkenmerkvan
belangis,blekenbijdezestudiedeboomsoortensamenstelling, hetvoorkomenvandeverschillende bosontwikkelingsfasen,dediameterverdelingvan
de bomen(onder andere samenhangend metde leeftijd),de aanwezigheid
vanopenplekken,debedekkingvandestruiklaag ende aanwezigheidvan
dood hout de belangrijkste terreinkenmerken voor de natuurfunctie binnen
multifunctioneelbos.
Het belang dat toegekend wordt aande verschillende doelcriteria is,zoals
hiervooralgesteld,afhankelijkvandevisieopnatuurendaarmeesubjectief.
Despecifieke invullingdieeenbeherende organisatie geeft aande natuurfunctie (door de keuze van de doelcriteria) bepaalt de meest relevante
terreinkenmerkenvoordieorganisatie.Bijvoorbeelddedoelcriteria'geschiktheidvoor de boomklevergroep' en 'aanwezigheid vanoude en aftakelende
bomen' leiden tot de terreinkenmerken boomsoortensamenstelling
(hiervoornamelijk het aandeel loofhout), aantal dikke bomen, hoeveelheid
doodhoutendebosontwikkelingsfase/diameterverdeling.Dekeuzevoordeze
doelcriteriastuurt inderichtingvaneenoudloofbosmetveeldoodhoutmet
vaakeengeslotenkarakter.Terwijlbijdekeuzevoordedoelcriteria'geschiktheidvoordeboompiepergroep',geschiktheidvoordebosdagvlinders','oppervlakteverdeling bosontwikkelingsfasen' en de 'geschiktheid voor de rode
bosmiergroep'deterreinkenmerken hoeveelheidopenplekkenendekroonbedekkingbelangrijkzijn.Dekeuzevoordezedoelcriteriastuurtinderichting
vaneenopenbosmetveelopenplekkenofveellichtboomsoorten.
Voor de natuurfunctie binnen multifunctionele bossen zijn een aantal
terreinkenmerkenvanbelangdieookrelevantzijnvoordehoutproduktie-en
recreatiefunctie vanbossen;bijvoorbeelddeboomsoortensamenstelling,het
gemengdofongemengdzijnvanbossen,debedekkingvandestruikétageen
dehoeveelheidopenplekken.Doordefuncties/doelcriteriaviaterreinkenmerkenaanelkaarterelaterenwordt het mogelijkde relaties/uitruiltussendeze
functiestebepalen.
Door de functies en doelcriteria voor de natuurfunctie uit te werken in
terreinkenmerkenkanookeenrelatiewordengelegdmetbeheersmaatregelenendaardoor metkostenenopbrengstenvandat beheer (debenodigde
produktiemiddelen).Eenvoorbeeld:hetverkleinenvandegemiddeldegrootte
van de verjongingseenheden van 0,75 naar 0,1 ha is positief gezien het
doelcriterium"groottevandeverjongingseenheden", maarheefteennegatieveinvloedopdekostenvanbijvoorbeelddehoutoogst.
Detoepassingvandeindezestudieuitgewerktemethodewordtsnelcomplex
door hetgroteaantal elementen (doelcriteria enterreinkenmerken). Hetbeperkenvanhetaantaldoor hetbestuurvanhetbosbedrijf gewenstedoelcri-
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teria isdaaromvanbelang.Inde (beperkte) testfase vandeze studiewerd
verderduidelijkdatereensterke samenhangtussenveelterreinkenmerken
is. Het gebruik van de systematiek verondersteld een goed inzicht in de
samenhangtussendeverschillendeterreinkenmerken(endaarmeeinzichtin
hetfunctionerenvanhetbosecosysteem),bijvoorbeeldderelatietussenhet
kroonbedekkingspercentage endebedekkingvandestruiklaag.
Samengevat is in deze studie een deels beschrijvend endeels verklarend
model voor de natuurfunctie ontwikkeld gericht op het beheer van multifunctionelebossen.Doordeuitwerkingvandenatuurfunctie isindit rapport
eenverderestapgezet naareenintegraleevaluatiemethodiek voordefunctievervullingvanbossen.Eenverdereinvullingenvalideringvanhetbeschrijvende enverklarende modelisnodig.Uiteraardmoet elkespecifiekebeherende organisatie de methodiek aanpassen aan zijn terreinsituatie,
beheersplanningsmethodiekendoelstelling.

Hetsturenvannatuurwaardendoorbosbedrijven

15

SUMMARY
The research program "Functievervulling bossen" (Fulfillment of forest
functions) aims at developing a system for operational objectives for forest
enterprises.Thisstudydevelopsamodelforoperationalisationof thenature
conservationobjectivesformanagementdecisionsinmultiple-useforest.The
(descriptive) modeldescribedinthisstudymakesitpossibleto:
definenatureconservationobjectivesinmeasurableterms;
assessthetrade-off relationships betweenforestfunctions andtheconsequencesofintegration;
assesstherelationshipsbetweenfunctions,measures,andcosts.
The nature conservation objective is complex. For the operationalisation a
systematic elaboration in a quantitative manner is necessary. Subjective
decisionscannotbetotallyeliminated,buttheplanningandevaluationprocess
asawholegetsclearerandacertainmeasureofobjectivity is obtained.
functions

t
t
t

function criteria
forestcharacteristics
forestmeasures

I

Fig.1. Structureoftheoperationalisation
methodforforestfunctions.

means
Forest functions are often defined in an abstract way. Function-criteria are
measurable entities,which expressthe extent towhichforest functions ina
particularforestarefulfilled.Forestcharacteristicsaremeasurableentitiesthat
canbechangedbyforest activities. Forest characteristics canbedefinedat
different scales, from stand level to forest level. The basic idea is that by
determining relationships between functions, function criteria and forest
characteristics, the objectives can be translated into desired forest
characteristics. Forestcharacteristics canbeinfluencedbymeasures. Inthis
way abstract functions can be translated into measurable targets (desired
forestcharacteristics),measures,andmeans.
Inthisstudy20functioncriteriaforthenatureconservationobjectiveforforest
management decisions are defined,basedon naturalness or diversity.The
criteriafornaturalnessarebasedonecologicalprocessesorpatternsinnatural
forests. The criteria for diversity concern the suitability for certain species
groups of plants andanimals. The value attachedto the different criteria is
subjective.Thevaluationofthedifferent criteria leadstoacertainforestuse
type. 14importantforest characteristics aredefinedthat arerelatedtothese
criteria.Measuredinthenumberofcriteriaforwhichaforestcharacteristicis
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relevant,themostimportantcharacteristics arethetreespeciescomposition,
theamountofdeadwood,presenceofthedifferentforestdevelopmentphases,
diameter distribution (includingthe numberof oldtrees),development ofthe
bush-layer.
Theapplicationoftheoperationalisationmethodmakesamoreeffectiveforest
management possible and by that a more efficient use of limited financial
means and labour in forestry. Experiments with the application of the
operationalisation method by the State Forest Service confirm the positive
influenceoftheeffectivenessofforest managementplans.
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1. INLEIDING
1.1Aanleiding
Zoals de subtitel aangeeft is dit rapport bedoeld als een aanzet tot een
evaluatiemethode voor de verschillende bosfuncties bij bosbeheers- en
bosbedrijfsbeslissingen. Destudie isuitgevoerdinhetkadervanhetbosbedrijfsvoeringsonderzoek. Dit onderzoek isgericht opde verbetering vande
doelgerichtheid endedoelmatigheidvandebedrijfsvoering enbeheerdoor
bosbeherendeorganisaties. Hetbetreftonderzoek naarplanningsmethoden
en-modellen,(bedrijfs)economischeevaluatiemethodeneninformatieoverde
bedrijfseconomischeendefunctievervullingsconsequentiesvanverschillende
beheersmaatregelen, bosbeheersvormen, projecten en plannen. Voor dit
onderzoek,datzichvooral richt opbossenmeteen meervoudige functie,is
eenevaluatiemethodewaarinallerelevante bosfuncties integraalmeegenomenworden,eenbelangrijkevoorwaarde.
Hethoofdproject "Functievervullingbossen"isgestartomhethiervoorbenodigdeonderzoekuittevoeren.Deeerstestapindithoofdprojectishetconcreet
makenvandeverschillendebosfunctiesvoortoepassingbinnenevaluatiemethoden als kosten/effectiviteits-analyses en multicriteria-analyses.
Vervolgstappenzijnhetbepalenvandekosten,dewaarderingvandefuncties
endedaadwerkelijktoepassinginevaluatiemethodenenplanningsmodellen.
Erwordtinhetkadervandit hoofdproject nietalleengewerkt aandenatuurfunctie.Ookderecreatie-endehoutproduktiefunctie,enbegrippenalsduurzaamheid (zie o.a. Bos en Hekhuis, 1994) en multifunctionaliteit worden
uitgewerkt.
Erzijn twee directe redenen om onderzoek naar het concretiseren vande
bosfuncties uit te voeren. In de eerste plaats wordt vanuit verschillende
bosbeherende organisaties de behoefte aangegeven aan een
evaluatiemethode voor de verschillende bosfuncties (vooral de natuur- en
recreatiefunctie) voor bosbeheersbeslissingen (zie NRLO nota 88/11) .
Staatsbosbeheerwerktopditmomentaaneensystematiekomdedoelenvoor
hetterreinbeheeroperationeeltemakeninhetkadervandeontwikkelingvan
eennieuw resultaatgericht plannings- enbesturingssysteem (ziehetproject
'Staat der terreinen plus',Staatsbosbeheer, 1992). Vanuit het noofdproject
'Functievervullingbossen'wordteendirecteinbrenggeleverdbijdeontwikkelingvanditplannings-enbesturingssysteemvoorStaatsbosbeheer.Vooralle
beherendeorganisaties ishetconcreter makenvandefunctievervullingvan
belang voor het verbeteren van de interne (binnen de organisaties) ende
externe (richting markt, beleid en publiek) afstemming van het beheer. Bij
ex-post evaluaties van hetbeheer ende bedrijfsvoering vanbosbeherende
organisaties blijkt ook dat één vande manco's het niet operationeelgedefinieerdzijnvandedoelstellingenis(LNV,1990;Staatsbosbeheer,1990)
EentweedeaanleidingzijnbeleidsplannenalshetNatuurbeleidsplan(1990),
deEcosysteemvisieBos(inconcept),hetUitvoeringsprogramma MeerjarenplanBosbouw(1990)enhetnieuweBosbeleidsplan(1993).InhetNatuurbe-
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leidsplan(project28b)enhetUitvoeringsprogrammaMeerjarenplanBosbouw
(deactiepunten81,27,26en17)wordthetbelangvanhetoperationeelmaken
van de natuurfunctie voor hetbeheer vanbossen meteenmeervoudige
doelstelling aangegeven. In het nieuwe bosbeleidsplan (blz. 90) worden
eenvoudigemeetbarecriteriavoordeverschillendebosfunctiesgevraagd. De
Ecosysteemvisie Bos wilbeheerders vanmultifunctioneel boshandvatten
gevenvoorhetsturenvandenatuurfunctie.Ookvoorbeleidsinstrumentenals
functiebeloningengebiedsgericht beleidishetoperationeelgedefinieerdzijn
vande natuur- enrecreatiefunctie vanbossen nodig. Degrote maatschappelijke vraag naar deverschillende bosfuncties bijde beperkte middelen
(grond/ruimteenfinanciën) makeneenoptimalisatiequaeffectiviteit enefficiëntievandenatuur"produktie"nodig.
Niet alleen in Nederland wordt hieraan gewerkt. In andere landen als de
VerenigdeStaten(bekendisvooraldeSpottedOwl-discussierondhetbehoud
vande'oldgrowthforests') enScandinaviewordthieraangewerkt (zieonder
andereBiesterfeldt &Boyce,1978;BowesenKrutilla,1989;USDA,1988en
de artikelen in Mattson & S<t>dal, 1989; Saastamoinen et al.,1984).De
problematiek is in het Noordwesten van de VS,waar de houtproduktiemogelijkhedenaanstriktebeperkingen1zijngebondenvooral met het
oog op de bescherming vande 'Spotted Owl', zo urgent dat zelfs de
Amerikaanse president Clintonerzichmeebezighoudt. Deze steldedat er
eenuitgebalanceerdebenaderingmoetkomenvanzoweldeeconomischeals
demilieu-aspecten(TimberTradeJournal,27maart1993).Erwordenindeze
landenmethodenenprocedures(EnvironmentalImpactAssessmentMethods
vergelijkbaar metdeMER-procedures inNederland) ontwikkeldomde(integrale)effectenvanbosbeheersbeslissingenoponderanderedenatuurfunctie
te bepalen. Invergelijking metdeze landen ishetbosbeheer inNederland
kleinschaligerenmeergerichtopverwevingvanfuncties.Hetvereistdaarom
eenspecifiekeuitwerking.

1.2Probleemstelling
Bosbeheersplanning heeft inde eerste plaats betrekkingop het nemenvan
beslissingenoverdetoekomstvanhetbeheerdebosenvandeorganisatie.
Het gaat omhetnu nemen vanbeslissingen die moeten dienen om de
organisatie instaattestellen haardoeleindenindetoekomstterealiseren.
Dezebeslissingengaanaanhethandelenzelfvooraf.Specifiekgaathetvoor
het bosbeheer omde keuze (de ex-ante evaluatie) uit alternatieve
beheersmaatregelen,beheersvormenen inrichtingsscenario's voorbossen.
Planning isook hetop elkaar afstemmen vandenoodzakelijke activiteiten.
Planningkentdusookeencoördinatie-aspect. Doormiddelvanplanningkan
de eenheid vanleidingwordt versterkt. Tenslotte betreft elke planningsactiviteit ookhetbeheersen van hetverloop van degeplande verrichtingen.
Vergelijking vandegeplande uitkomsten metdewerkelijke uitkomsten(de
ex-post evaluatie) kan aanleiding zijntotaanvullende beslissingen en het
bijstellen vandeuitvoeringofvandeplannen (vrij naar Keuning&Eppink,
1987;blz. 418).

Met regionaal eenzeer sterke invloed opdewerkgelegenheid.
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Hetontbreekt bosbeherende organisaties aaneenevaluatiemethode omde
natuurfunctieobjectief meetenemenbijdeex-anteevaluatievanverschillendebeheersmaatregelen,beheersvormen,plannenenprojecten.Meerspecifiek gaat het om een methode waarmee de relatieve "natuurwaarde" kan
wordenbepaaldvanverschillende bosontwikkelingsmogelijkhedenvooreen
opstand,eenplaneenheidof eenbosbedrijf. Metzo'nmethode kunnendan
ookdeconsequentiesvoordenatuurfunctiewordenbepaaldvanalternatieve
maatregelen, beheersvormen, plannen of projecten. De huidige methoden
voor natuurevaluatie richtenzichopdeecologischewaardebepaling vande
huidigesituatievanéénobjectmetbehulpvaneenaantalcriteriaalsdiversiteit
aansoorten,zeldzaamheidvandesoortenof de matevanongestoordheid,
maarnietophet afwegen vanalternatieven. ErzijnbinnenNederlandmaar
een beperkt aantal aanzetten tot uitwerkingen van functies als natuur en
recreatie voor toepassing binnen de bosbedrijfs- of beheersplanning (zie
bijvoorbeeld Werkgroep Kosten/Baten-analyseAmerongseBerg, 1979;Kuper, 1987;Vos,1990;Sierdsema1992).Inveelstudiesendehedendaagse
praktijkgaat hetomeenkwalitatievetot(deels) semi-kwantitatievebeoordelingvanbepaalde alternatieven. Eenobjectieve, kwantitatieve evaluatiemethodevoordenatuurfunctievoordeverschillendebosbeheersbeslissingenis
nognietaanwezig.
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Foto2. Ishetaantalnachtzwaluwen een
maat voordenatuurwaarde van
eenbosierrein?

Zo'nspecifiekeevaluatiemethodebestaatuiteenalgemeneevaluatiemethode
(bijvoorbeeld een kosten/effectiviteits-analyse of een multicriteriaevaluatiemethode)gekoppeldaanconcreetgemaaktedoelenc.q.nagestreefde effecten. Het doel voor deze studie is het concreet maken van de
natuurfunctie voorevaluatiemethoden voordeverschillende bosbeheersbeslissingen.
Ookvoorhetcoördinatie-aspect endeex-postevaluatiebinnenbosbeheersplanningishetconcreet makenvandenatuurfunctie (endeanderebosfuncties)nodig.Voorelkbeslissingsniveaumoeten,bijvoorbeelduitgaandevande
leiderschapsstijl"managementbyobjectives"enhetdelegerenvantaken (zie
Keuning&Eppink,1987;blz.434),meetbaredoel-entaakstellingenbepaald
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kunnenworden.Daarbijmoetrekeningwordengehoudenmetdebenodigde
informatie opelk beslissingsniveau binneneenorganisatie.Tevens moeter
eendirecterelatietussendeverschillende beslissingen (endebijbehorende
bestuurlijke informatie) zijnomdeeenheidvanleidingteregelen.Doorvoor
elk beslissingsniveau relevante meetbare en beïnvloedbare doel- en
taakstellingenteformulerenkunnenbinnendeorganisatiedeeffectiviteit en
deefficiëntievandegenomenbeslissingenachterafwordengeëvalueerd.
Denatuurfunctie laatzichopdit moment net alsbosfuncties zoals recreatie
en landschap moeilijk vertalen in concrete doelen voor de verschillende
beslissingsniveaus.Uitevaluatiesvanhetgevoerdebeheerblijktdanookdat
de doelstellingen van een bosbeherende organisatie vaak weinig invloed
hebbenophetdagelijksebeheerendusdatdeeenheidvanleidingnietgoed
isgeregeld(zieo.a.Staatsbosbeheer,1991).Doorhetontbrekenvanconcrete
criteria voor de natuurfunctie opde verschillende beslissingsniveaus ishet
moeilijktotonmogelijkhetuitgevoerdebeheeropzijnresultatenteevalueren.
Samengevat is de probleemstelling voor dit project: het zodanig concreet
makenvande natuurfunctie voor de bosbeheersplanning vanbos meteen
meervoudigedoelstelling,dat:
1) meetbare doel- en taakstellingen voor de verschillende beslissingsniveausbinneneenbosbeherende organisatiegeformuleerdkunnenworden;
Indeze studie wordt uitgegaan van de beslissingsniveaus bestuurder
(eigenaar),manager(rentmeester),beheerderenuitvoerder.
2) derelatietussendoelen-maatregelen-middelenduidelijkis;
Ditisenerzijdsnodigomdenoodzakelijk maatregelenuitdedoelenafte
kunnenleiden,anderzijdsombijdeevaluatievanalternatievendekosten
eneffectenaanelkaartekunnenrelateren.
3) derelatiestussendeverschillendefunctiesbepaaldkanworden.
Dit is onder andere nodig omte bepalen of de relatie tussen functies
concurrerend,indifferentofcomplementairis.Bijvoorbeeldéén"eenheid"
meer natuur betekent zoveel m3minder,zoveel m3meerof eengelijkblijvendehoutoogst.
Doorhetconcreetmakenvandeverschillendebosfunctieskunnensubjectieve
beslissingennietinzijngeheelwordenvoorkomen.Doorhetevaluatieproces
zoveelalsmogelijkopsystematische enkwantitatieve manier uittewerken,
wordt het beslissingsproces inzichtelijker endaardoor objectiever (vrijnaar
Usher,1986;blz.220).
1.3Doelstelling
Dedoelstelling vandit project is het ontwikkelen van een beschrijvend en
(deels)verklarendmodelvandenatuurfunctievoorbosbeheersbeslissingen.
De natuurfunctie van bossen is een complex geheel.Omde natuurfunctie
concreet te maken voor bosbeheersbeslissingen is een reducering vande
complexiteitnoodzakelijk.Eenmodeliseenafbeelding,beschrijvingofverklaringvaneensysteemindewerkelijkheid (Van DoornenVanVught,1978).
Een model is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Er wordt
natuurlijkwelnaargestreefdeenzogoedmogelijkbeeldvandewerkelijkheid
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te geven. Het is door de complexiteit echter niet zinvol alle elementen en
relaties meete nemen.
Het beschrijvende deel van het model is hier een systematische weergave
vandeverschillende elementenvaneenmodel (systeem) vande natuurfunctie. Hetverklarende deelvan het modelgeeft de empirisch bepaalde relaties
tussen de verschillende elementen van het systeem. Dit wordt slechts voor
eendeelvan het modeluitgewerkt. Het modelwordt ontwikkeld opbasis van
een ineen voorgaande studie opgestelde methode voor doeloperationalisering(BosenHekhuis,1991).Eeneerstetoepassingentoetsingvandezeheeft
plaatsgevonden in het project "Staat der terreinen plus" (SBB, 1992) en de
daarop gebaseerde beheersplannen. Deze methode wordt in dit project
aangehouden en isweergegeven infiguur 1 enwordt verder toegelicht in§
2.1.
natuurfunctie

t
doelcriteria

Î
terreinkenmerken

Î
beheersmaatregelen
produktiemiddelen
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De elementen van het systeem zijnfuncties, doelcriteria, terreinkenmerken,
maatregelen en (produktie)middelen. Tussen deze elementen zijn, zoals
figuur 1 aangeeft, relaties aanwezig. Functies zijn abstracte beschrijvingen
vangoederen of diensten. Eenfunctie wordt uitgewerkt indoelcriteria. Doelcriteriazijndeeersteafgeleide meetbaregrootheden dieeen bepaald aspect
van de functie weergeven c.q. die iets zeggen over de functievervulling van
een terrein/object. Doelcriteria worden uitgewerkt interreinkenmerken. Terreinkenmerken zijn voor een bosfunctie relevante, meetbare en door het
beheer beïnvloedbare (vanwege detoepassing inbeheersplanning) grootheden betreffende de samenstelling en structuur van het bos 2 . Terreinkenmerken worden beïnvloed door beheersmaatregelen. Voor het uitvoeren van
beheersmaatregelen zijn produktiemiddelen als arbeid, machines en geld
nodig.
Debelangrijksteonderzoeksvraagvoordezestudieisgezienhetvoorgaande:
Is het mogelijk de natuurfunctie voor multifunctionele bossen volgens de in
Hekhuis en Bos (1991) beschreven methode voor doe/operationalisering
zodanig uit te werkendat:
de elementen doelcriteria en terreinkenmerken meetbaar gedefinieerd
zijn?
derelatie tussendoelen, maatregelen enmiddelengelegd kan worden?
derelatiemetdeanderebosfuncties entussende verschillendedoelcriteria teleggen is?

Bos in brede zin, dus ook de (recreatieve) infrastructuur e.d.
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Daarbijwordttevensaandachtbesteedaandevolgendvragen:
is de daarvoor benodigde ecologische en bosteelttechnische kennis
aanwezig?
inhoeverreenwaarzittenerbijdeuitwerkingvandenatuurfunctievoor
multifunctionelebossenkeuzesmetsubjectieveinformatie?
watisdepraktischehanteerbaarheidvanzo'nevaluatiemethodevoorde
natuurfunctiebinnenhetbosbeheer?
Dedoelgroepvanhetprojectisineersteinstantiedebeherendeorganisaties,
specifiekdebestuurders/eigenaren,managersenbeheerdersbinnendergelijke organisaties. Bij Staatsbosbeheer gaat het om de niveaus directie,
regiohoofd (incl. stafmedewerker enbeheersplanner), districtshoofd enopzichterenvoorparticuliereboseigenarenomdeeigenaar,derentmeesteren
debeheerder. Daarbijwerkendeverschillende organisatieniveaus metverschillendeonderdelenvanhetmodel.Hetmodelistoepasbaaropverschillende ruimtelijke schaalniveaus. Daarbij moeten de elementen en de relaties
uiteraardwelandersingevuldworden.Hetmodelisookbruikbaarvoorbeleid
envoorlichting/adviseringenvoordeondersteuningvananderonderzoek.
1.4 Beperkingen
Deze studie beperkt zich tot de definiëring van de elementen functies,
doelcriteriaenterreinkenmerkenendeuitwerkingvanderelatiesdaartussen
(ziefig.1).Hetmodelisindeeersteplaatsbedoeldvoorbosgerichtopeen
meervoudigefunctievervulling.Hetmodelis(deels)ookgeschiktvoorbosmet
accent natuur. De uitwerking binnen dit project is vooral gericht op het
schaalniveaubeheerseenheid.Erwordtuitgegaanvaneenheden(planeenheden,behandelingseenheden) van10 ha.
Hetproject isgerichtophetverderuitwerkeneninvullenvaneenmethodein
de vorm van een beschrijvend en deels verklarend model. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van de bestaande ecologische kennis. Het gaat om een
relatief snelleendaardoorbeperkteverkenningvanbijonderzoekofpraktijk
bekendeinformatie.Hetveldistebreedomdezeinventarisatie uitputtendte
doen.Erwordtgeennieuweempirische ecologischekennisgegenereerden
ookwordtdetoegepaste ecologische kennisnietgetoetst.Hetproject iseen
eersteaanzet.Vooralbijhetleggenvanderelatiestussendedoelcriteriaen
deterreinkenmerkenzalvaakmoetenwordenvolstaanmethypothesenover
demogelijke relaties.Verder onderzoek isnodigomdegekozenuitwerking
aantevullenenteverifiëren.
1.5Onderzoeksopzetenopbouwvanhetrapport
Dehiervoor beschreven methode omdoelenoperationeelte makenwaarbij
functies uitgewerkt worden indoelcriteria, doelcriteria interreinkenmerken,
terreinkenmerkeninmaatregelenenmaatregeleninproduktiemiddelen(zie§
2.2)wordt inditprojectvoorhetonderdeel natuurfunctie-doelcriteria-terreinkenmerkenstapsgewijs uitgewerkt. Daarbijzijndevolgende stappenteonderscheiden.
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Stap1:Uitwerkingvandenatuurfunctieinalgemenecriteria
Opbasis vanbeleidsplannen,theorie,case-studies vannatuurevaluatie,en
ecologischebasiskenniswordtdenatuurfunctieuitgewerktinalgemenecriteria(§3.1).
Stap2:Uitwerkingvandealgemenecriteriainspecifiekedoelcriteria
Met behulp van beleidsplannen, theorie, case-studies van natuurevaluatie
voorbosbeheerenbosecologischebasiskenniswordendealgemenecriteria
voornatuuruitgewerkt inspecifiekedoelcriteriavoordebosbeheersplanning
(§3.2en§3.3)
Stap3:Uitwerkingvandespecifiekedoelcriteriainterreinkenmerken
Opbasisvanliteratuurstudie envraaggesprekkenmetexpertsopdeelgebiedenwordtderelatiedoelcriterium-terreinkenmerkeningevuld.Daarbijwordt
natuurlijkzoveelmogelijkgebruikgemaaktvanobjectieveinformatieopbasis
vanempirische onderzoek. Waardie niet beschikbaar was,isafgegaanop
"bestprofessionaljudgement"vanexpertsopdatdeelgebied(hoofdstuk4).
Stap4:Afstemmingterreinkenmerken
Voordesystematiek ishetvanbelangdatdeterreinkenmerken (hetintegratieniveau) steedsopdezelfdewijzegedefinieerdworden.Dusnietinhetene
gevalstuksdoodhoutperhaeninhetanderegeval%biomassadoodhout
perha,ofinhetenegevaldestruiklaagvan1-4m. eninhetanderegevalvan
2-5m.(hoofdstuk4).
Stap5:Toetsingmethode
De methode is steeds op onderdelen inhoudelijk door een beperkt aantal
praktijkmensenenexpertsbecommentarieerdendaarnabijgesteld.Dewerkingvandemethodeinzijntotaliteitisop"laboratoriumschaal"inhetvelddoor
verschillende doelgroepen (stafmedewerkers SBB, boseigenaren, bosbeheerdersendebegeleidingsgroepvanhetproject)getoetst(hoofdstuk5).
Inhoofdstuk 5wordenvoordestrategische beheersplanning (keuzebosbeheervormofdoeltype)entactischebosbeheersplanning(keuzebeheersmaat
regelen) mogelijketoepassingenvandemethodeuitgewerkt. Inhoofdstuk6
en7wordentenslottedeconclusiesenaanbevelingengegeven.
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2. BESCHRIJVING METHODE OM DOELEN OPERATIONEEL TE MAKEN
2.1Detoegepastemethode
Hetbeschrijvendendeelsverklarendmodelwordt,zoalsin§1.3 alomschreven, ontwikkeld op basis van een in een voorgaande studie opgestelde
methode voor doeloperationalisering. De elementen van het systeem zijn
functies,doelcriteria,terreinkenmerken,maatregelenen(produktie)middelen
(BosenHekhuis, 1991;ziefiguur 1).Functieszijnabstracte omschrijvingen
vande gewenste goederen endiensten (de produkten). Eenfunctie wordt
uitgewerktindoelcriteria.Doelcriteriazijndeeersteafgeleidemeetbaregroothedendieeenbepaaldaspectvandefunctieweergevenc.q.dieietszeggen
overdefunctievervulling vaneenterrein/object (zieookvanVanWirdumet
al., 1991). Doelcriteria worden uitgewerkt interreinkenmerken.Terreinkenmerkenzijnvoordefunctievervullingrelevante,meetbareendoorhetbeheer
benvloedbare (vanwege doel toepassing in beheersplanning) grootheden
betreffendedesamenstellingenstructuurvanhetbosdievaninvloedzijnop
defunctievervulling van hetterrein.Omdat deverschillende bosfuncties en
doelcriteriain(deels) dezelfdeterreinkenmerkenwordenuitgewerkt,kunnen
op het niveau van terreinkenmerken de relaties tussen de verschillende
bosfuncties endoelcriteria worden bepaald (bijvoorbeeld kande gewenste
graadaannatuurlijkheid samengaanmethetgewenste niveauvanhoutproduktie?).Terreinkenmerken kunnenworden gerelateerd aan beheersmaatregelen en beheersmaatregelen weer aan produktiemiddelen als arbeid,
machinesengeldendaarmeedekostenenopbrengsten.Doordezesystematiek zijndekostenenopbrengstenook indirect aandeterreinkenmerken
endedoelcriteriaterelateren.
Uiteenanalysevandebesluitvormingbinnengroterebosbeherendeorganisaties(Kengetallen,inconcept) blijktdat bestuurders/eigenaren vanbosbeherende organisaties vooral met functies en doelcriteria (zouden moeten)
werken,managersvooralmetdoelcriteria enterreinkenmerken,beheerders
metterreinkenmerkenenmaatregelen,enuitvoerdersvooralmetmaatregelen. Zo heeft elk beslissingsniveau zijn eigen relevante, beïnvloedbare en
meetbarevariabelen.
Eenvoorbeeldvaneenuitwerkingvandefuncties natuur, recreatieenhoutproduktie binnen het beheer van bossen met een meervoudige functievervullingisinfiguur2weergegeven.Derelatiestussendeverschillendeelementenzijnhiernognietkwantitatief uitgewerkt.
Door bijvoorbeeld de doelstelling "eengrotere dichtheid aanvogels vande
boomklevergroep"uittewerkenindeconsequentiesvoordeboomsoortensamenstelling(bijvoorbeeldvannu30%eiknaarstraks60%eik)endediameter
vanbomen(bijvoorbeeldvangemiddeld30naar50cm)isvolgensdehiervoor
beschrevensystematiektebepalenwatdeeffectenvandezedoelstellingop
de produktie van zwaar naald-zaaghout zijn. Deconsequenties van ende
mogelijkhedentotintegratievanfunctieswordenopdezemanierduidelijk.
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FUNCTIE
Natuur

DOELCRITERIA
>• Dichtheid boomklevergroep
(in stuks/ha inklassen)
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TERREINKENMERKEN
Diameter bomen
(cmdbh)

Aansluitenboomsoortensamen:
stelling bij natuurlijke referentie
(%grondvlak)
Aantalopen plaatsen
(> 1000m2)
Recreatie

+• Geschiktheidvoor natuuren landschapsgerichte
wandelaars (% referentie)

Houtproduktie•

-> Hoeveelheidnaald-zaaghout
(>40cm DBH) inm3)

Boomsoortensamenstelling
(%grondvlak)

Fig.2. Een voorbeeld van de uitwerking van de functies natuur,recreatie en houtproduktie. De dichtheid
van de boomkruipergroep (een bosbroedvogelgroep met indicatorsoorten als boomklever, kleine
bonte specht englanskop) als eendoelcriterium voorde verscheidenheid aan fauna. Demate van
aansluiting vandeboomsoortensamenstelling bijdePNV(Potentieel Natuurlijke Vegetatie)alseen
doelcriterium voordenatuurlijkheid enkenmerkendheid vanhetbos.

2.2 Besprekingvanuitdeinvalshoekenbedrijfsplanningen
economischeanalyse
In§1.3zijndrievoorwaardengesteldaandemanierwaaropdenatuurfunctie
uitgewerktwordt,namelijk:
1. hetmeetbaargedefinieerdzijnvandeelementendoelcriteria enterreinkenmerken;
2. datderelatietussendoelen,maatregelenenmiddelengelegdwordt,
3. dat de relaties tussen de verschillende functies endoelcriteria gelegd
wordt.
Voorwaarden 1 en3zijnvooralvanbelangvoortoepassingvandemethode
binnendebosbedrijfs-enbeheersplanning,enwordendanookvanuitdeze
toepassingbesproken.Voorwaarde 2isvanbelangvoorde(bedrijfseconomische analyse van het beheer (ook binnen de bedrijfsplanning) enwordt
vanuitdezeinvalshoekbesproken.
Debedrijfsplanningalsinvalshoek
Vooreendoelgerichtendoelmatigfunctionerendebosbeherendeorganisatie
iseenadequatebedrijfssturingnoodzakelijk.Eenbosbedrijf trachtnetalselk
anderbedrijf effectief intespelenopdedoordemarkt,maatschappij,beleid
(bijvoorbeeld in het kader vanfunctiebeloning) en eigenaar(en) gevraagde
Produkten (de externe afstemming) en zal deze Produkten efficient willen
realiseren (deinterne afstemming).Hetconcreet makenvandebosfuncties
voordebedrijfssturingiseenbelangrijkevoorwaardevooreenbetereinterne
enexterneafstemmingvanbosbeherendeorganisaties(zieook§1.2).
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Datindehuidigesituatiedeinterneafstemmingnietgoedfunctioneertwordt
duidelijk wanneer devolgende zakenworden geconstateerd (zie o.a. LNV,
1990):
de doelstellingen van een bosbeherende organisatie hebben weinig
invloedop hetdagelijkse beheer. Indeze situatievoldoet enerzijdshet
beheernietaandewensenvandeeigenaarofhetbestuur,anderzijdsis
het opstellen van de doelstellingen en de plannen verspilde moeite
geweest.Alsreactiehieropduikenbijeenaantalbeherendeorganisaties
begrippenals resultaat- ofoutputgericht plannenensturenop (zieo.a.
SBB,1990)
het bepalenvande efficiëntie vanhetbeheer ende bedrijfsvoering,bij
hetvergelijkenvanverschillende beheersvormenof maatregelen,of bij
bedrijfsvergelijking, verloopt moeizaam.Alternatieven zijn nietobjectief
tebeoordelenc.q.nietalle relevantebateneneffecten kunnenmeegenomen worden in de afweging. Een belangrijke oorzaak is het niet
concreetzijnvandedoel-entaakstellingenbinnendeorganisaties,
hetachterafevaluerenvanhetbeheerendebedrijfsvoeringwordtweinig
gedaan.
Eenvande redenen daarvoor is het ontbreken vanconcrete criteria opde
verschillendebeslissingsniveaus.
Meetbaredoel-entaakstellingen
Doordefunctienatuurvolgenshetstramienvanfiguur1 uittewerkenontstaat
de mogelijkheid om voor de verschillende beslissingsniveaus binnen de
organisatie relevante, beïnvloedbare en meetbare beslissingsvariabelen te
formulerenwaarmee hetopstellen vanoperationele doel- entaakstellingen
mogelijkwordt.'Managementbyobjectives'wordtdanmogelijk.Bij'Management byobjectives'wordenvoor elkefunctionaris dete bereiken resultaten
(doel-entaakstellingen)zoveelmogelijkmeetbaaromschreven.Ineenideale
situatieiserdanookeennauwverbandtussendestrategischedoelstellingen
van de organisatie die aan de top worden vastgesteld en de te bereiken
resultatenopdelagereniveausbinnendeorganisatie.Eenorganisatiewordt
dangezienalseenhiërarchievandoelstellingen,waarbijelklagerdoelgericht
isophetnaasthogergelegendoel.'Managementbyobjectives'probeertmet
anderewoorden'deeenheidvanleiding'indeorganisatieteverbeteren. Van
eenmetzorggeïntroduceerdengoedlopendsysteemvan'managementby
objectives'magwordenverwachtdatdithetmoreelendeproduktiviteit in het
bedrijfzalverhogen(KeuningenEppink,1987; blz.438).
In het InformatieModel BOSbedrijf (IMBOS) wordt ook aangegeven dat de
functienatuurverdergedefinieerdmoetworden.STIBOS(StichtingInformatievoorzieningBosbouw) hanteertdaarvoordetermNatuurwaardemarktsegment (in relatie tot houtmarktsegment). Daarbij geeft STIBOS aan dat het
natuurwaardemarktsegment (in deze studie doelcriterium genoemd) op dit
moment nauwelijksgedefinieerdkanworden.Hetprodukt houtendedienst
recreatiewordenbinnenhetmodelgerelateerdaandeentiteitenboomsoortkenmerk (gegevens over het bomenbestand) enrecreatieve voorzieningen
(recreatieve inrichtingskenmerk) (IMBOS 5, Cluster bosbedrijfsplanning en
-evaluatie).
Relatiestussenfunctiesentussendoelcriteriaonderling
Functiesvanbossenzijnveelalnietdirecttevergelijken("appelsenperen").

