— Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd
Sinds 1990 wordt Woodstock
(Staatsbosbeheer gebruikt dit systeem
onder de naam Syhi) gebruikt om in een
object de bosontwikkeling te meten. De
aard van de informatie is anders dan
die van de vroeger gebruikte methodes
en dat heeft gevolgen voor de interpretatie en de toepassing van die informatie.
De verzamelde informatie heeft namelijk nadrukkelijk niet de individuele
opstanden als onderwerp, maar het
bos als geheel of samenhangende delen
daarvan, bijvoorbeeld de opstanden
die tot hetzelfde bostype behoren. Wij
hebben nu zo’n 15 jaar ervaring met
de bosmonitoring via Woodstock. In
de eerste jaren uiteraard vooral met het
vastleggen van de ‘nulsituatie’, maar
sinds een jaar of vijf ook met herhalingsinventarisaties.

Een Woodstockinventarisatie of een Syhi-inventerisatie bij Staatsbosbeheer bestaat uit
metingen op steekproefpunten. Die steekproefpunten zijn systematisch over het bos
uitgelegd (ﬁguur 1). Steekproefpunten krijgen
in het veld een cirkel, waarbinnen de metingen
plaatsvinden. De waarnemingen die binnen
de grenzen van de steekproefcirkel worden
uitgevoerd, betreffen bomen (soort, dbh,
hoogte, stamkwaliteit), de struiklaag (soorten,
bedekking), de verjonging (soorten, aantallen)
en dood hout (staand en liggend). Deze waarnemingen worden regelmatig gecombineerd
met vegetatieopnames en waarnemingen aan
humusproﬁelen. De Woodstock-opname geeft
dus een kwantitatieve beschrijving van het bos
op steekproefcirkels. Deze beschrijvingen worden via een aantal rekenregels omgewerkt tot
een kwantitatieve beschrijving van het gehele
bos. Als het betreffende bos is onderverdeeld
in plan- of andere eenheden, dan worden de
resultaten uitgesplitst naar die eenheden.
Met Woodstock zijn vooral eigenschappen te
volgen die met de status en de ontwikkeling
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▲ Deze foto is een illustratie van de in de
tekst beschreven bosmonitoring over grotere stukken bos, dus geen kleine opstandjes.

van de populatie bomen te maken hebben:
soortensamenstelling, mengingsstatus, de
dichtheid van het bos, het voorkomen van
dikke bomen, het voorraad- en bijgroeiniveau,
de kwaliteit van stammen, hoogte-diameterverhouding, verjonging. Naast de traditioneel met
de houtproductie geassocieerde eigenschappen van het bos worden er ook eigenschappen
gekwantiﬁceerd die verweven zijn met de natuurfunctie: de voorraad dood hout, aspecten
van de structuur van het bos zoals het aandeel
open bos, het aandeel bos met een struiklaag,
het aandeel bos met dikke, oude bomen, maar
ook het aandeel inheemse boomsoorten en de
mengingsgraad.
De bosmonitoring vindt plaats door de vergelijking van de resultaten van twee inventarisaties
(momentopnamen). Daarom wordt zoveel mogelijk gewerkt met strak gedeﬁnieerde veldprocedures en wordt gebruik gemaakt van gekwa-
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Vijftien jaar lang inventariseren met
Woodstock en Syhi

Figuur 1 Een steekproefpuntenkaart met daarin aangegeven het voorkomen van dikke bomen

liﬁceerde en ervaren meters. Controles in het
veld, controles via de computer en ervaring met
de verwerking zorgen er dan tenslotte voor dat
er een relevante vergelijking kan plaatsvinden
tussen de eigenschappen van het bos ten tijde
van de vastlegging van de twee verschillende
metingen. Onze ervaringen met oogschattingen of met vaag gedeﬁnieerde veldprocedures
zijn zeer slecht: vanuit de wens om daadwerkelijke veranderingen te detecteren gaan we uit
van de noodzaak om te meten volgens een vast
protocol.
Toepassen in het bosbeheer
In het bosbeheer speelt monitoring een belangrijke rol. De informatie over het bos verschaft
inzicht in de effecten van het gevoerde beheer
en geeft aanwijzingen voor de ontwikkeling
die verwacht kan worden. Daarmee is een
beheerder in staat de richting van zijn ingrepen te bepalen. Vaak wordt een inventarisatie
gekoppeld aan een beheerplan. Hieronder is
een aantal voorbeelden gegeven van praktijksituaties waarin het beheer getoetst is en de
Woodstockresultaten gebruikt worden om het
beheer bij te stellen.

Door vaker fors in te grijpen wordt de variatie in dichtheid vergroot (voorbeeld 2)

Voorbeeld 1: Dennenbos met onderbegroeiing
van Amerikaanse eik. Aan de hand van een eerste meting is in dit object vastgesteld dat de toekomstige samenstelling van het bos compleet
zal afwijken van de huidige samenstelling. De
beheerders schrokken van de mate waarin de
Amerikaanse eik deel uit maakt van de toekomstige generatie (ﬁguur 2). De beheerders
besloten het beheer meer te richten op de soortensamenstelling van de volgende generatie. In
ﬁguur 2 zijn de gemeten bomen geclassiﬁceerd
naar boomsoort en toekomstperspectief.
Voorbeeld 2: Bosbedrijf gericht op houtproductie, geen kaalkap meer, uitkap gericht op
gevarieerde structuur. De beheerder constateerde in een eerste meting een hoge houtvoorraad en weinig variatie in dichtheid. Hij besloot
daarop om de voorraad omlaag te brengen om
daarmee ruimte te scheppen voor verjonging
en een betere bosstructuur. Na tien jaar bleek
uit de tweede meting dat deze beslissing niet
het gewenste effect heeft. De beheerder heeft
hieruit de consequentie getrokken dat er veel
steviger moet worden gekapt.
Voorbeeld 3: Bosgebied met mengingen van
naaldsoorten en inheemse loofbomen. Op
grond van een eerste inventarisatie werd bepaald dat het beheer gericht zou worden op
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het vergroten van het aandeel inheemse loofboomsoorten. Na acht jaar bleek dit aandeel
juist gedaald te zijn (ﬁguur 3). De beheerder is
nagegaan wat de oorzaak zou kunnen zijn. Het
bleek dat in het veld de beslissing toch vaak
uitviel in het voordeel van een ‘mooie’ naaldboom. Het beheer is nu bijgestuurd en er wordt
op toegezien dat veel vaker de voorkeur wordt
gegeven aan een inheemse loofboom.
Voorbeeld 4: Natuurbos van grove den en loofsoorten. Uit de diameterstamtalverdeling per
soort (ﬁguur 4) is af te lezen dat de bossamenstelling verschuift naar de inheemse loofsoorten. Van deze soorten nemen de stamtallen in
de lichtste diameterklassen toe terwijl die van
grove den afneemt. Deze ontwikkeling is geheel en al volgens de verwachtingen. Overigens
bleek uit dezelfde inventarisatie wel dat dit bos
veel dichter is dan men dacht.
Voorbeeld 5: Een bosbedrijf wil na een cyclus
weten hoe het gesteld is met de dunningstoestand van het bos. Het aanzienlijke areaal
jong bos (ontstaan door de stormen van 1972)
blijft daarbij buiten beschouwing. De gemeten
grondvlakken worden getoetst aan praktijkvoorbeelden waaraan een aantal deskundigen
een oordeel heeft gegeven. De dunningstoestand van dit bos is goed te noemen. Ongeveer
25% van het bos staat te dicht (ﬁguur 5). Dat is
de oppervlakte die in het komende jaar volgens
de dunnningscyclus van 4 jaar aan dunning toe
is.

Het sturen van de soortensamenstelling vereist
het maken van keuzes;
de effecten daarvan
worden duidelijk door de
monitoring (voorbeeld 3)

Figuur 2 Soortensamenstelling van huidige en toekomstige generatie
(AE = Amerikaanse eik; BE = Berk; BU = Beuk; DG = Douglas; EI = Eik; FS = Fijnspar; GD = Grove
den; JL = Japanse lariks; NO = Naald overig; LO = Loof overig; TK = Tamme kastanje)

Tabel1 Voorbeeld van een wijzigingstabel van een planeenheid volgens planning SBB.

Verantwoording en communicatie
Naast de technische toepassingen in het beheer
blijkt de Woodstockinventarisatie een prachtige
basis te zijn voor de communicatie over het
bos. Een bosbeheerder zal de resultaten van
zijn werk willen of moeten verantwoorden.
Zonder ondersteuning van op metingen gebaseerde monitoring is dit bijna niet te doen. De
beheerder kan niet volstaan met de mededeling
dat het bos vroeger anders was. Verantwoorden
betreft het realiseren van beheersdoelstellingen. Een beheerder moet kunnen aantonen
welke criteria hij in het bosbeheer hanteert en
de mate waarin dit beheer effect heeft gehad.
En daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om die
ene plek waar dingen zo goed gelukt zijn, maar
over het bos als geheel. Het gaat ook over tendensen over langere periodes.
Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop
Staatsbosbeheer verantwoording aﬂegt aan
het Ministerie van LNV. Aan de hand van de
inventarisatieresultaten laat Staatsbosbeheer
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Figuur 3 Grondvlak per soort in 1991 en 1998

zien of er op belangrijke aspecten vooruitgang is geboekt. Of dat bepaalde gewenste
kwaliteiten gehandhaafd blijven in het bos.
Voor het multifunctionele bos (een areaal van
60.000 ha) is een set van criteria ontwikkeld
die gebruikt wordt bij de beoordeling van het
bos. Men toetst dan het bos aan operationele
doelen op de middellange en lange termijn (zie
tabel 1). De kencijfers uit tabel 1 komen uit de
periodieke Syhi-metingen: voor alle grote(re)
boswachterijen en beheerseenheden zijn Syhigrids geïnstalleerd die in een 10-jaars rotatie
worden gemeten.
In het project ‘Stimulering Geïntegreerd
Bosbeheer’ van de Provincie Gelderland zijn
acht van dit soort vergelijkingen gemaakt. Bij
aanvang en na aﬂoop van dit voorlichtingsproject is in de deelnemende bosbedrijven geïnventariseerd met Woodstock en de ontwikkeling
van de bossen is vergeleken met de wenselijke
ontwikkelingen. Ter illustratie noemen we hier
de dichtheidsverdeling van het ‘oudere’ bos
(ofwel bos in de boomfase). Algemeen wordt
gesteld dat in het Nederlandse bos te veel

Figuur 4 Stamtal diameterverdeling per boomsoort

Figuur 5 Verdeling van steekproefpunten over
dichtheid. De grenzen tussen de verschillende
klassen zijn per boomsoort verschillend en zijn
hier dus niet weergegeven. De ﬁguur laat zien
dat na acht jaar het aantal dichte plots is afgenomen en het aantal ruime en normale plots is
toegenomen.

Aandeel ouder ruim bos (%)
Figuur 6 Verandering in
het aandeel ruim staand
bos bij acht deelnemers
aan het project ‘Stimulering
Geïntegreerd Bosbeheer’
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dichte bossen voorkomen. Een ruimere stand is
gewenst: voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van de blijvende (lees: kwalitatief goede) bomen, voor de verjonging en de struiken en voor
de bodemvegetatie. Uit de Woodstockmetingen
blijkt dat ten tijde van het project op verschillende bedrijven dunningen zijn uitgevoerd die
tot een signiﬁcante wijziging in het aandeel
ruim staand bos hebben geleid (ﬁguur 6). Ook
voor aspecten als het aandeel inheemse soorten, menging, structuurkenmerken en dood
hout geven de metingen inzicht in de ontwikkelingen. Daarmee fungeert de monitoring als
een soort graadmeter voor het succes van het
stimuleringsproject.
Er zijn diverse andere voorbeelden te geven van
het gebruik van Woodstock als verantwoording
en als communicatiemiddel: bij de overdracht
van de Loenermark van de gemeente Apeldoorn
aan Het Geldersch Landschap zijn destijds de
eigenschappen van het bos vastgelegd via een
Woodstockinventarisatie. In 1999 heeft het
Geldersch Landschap die inventarisatie herhaald. Woodstockinventarisaties zijn verder

bijvoorbeeld ook gebruikt om de effecten van
een ingreep in de waterhuishouding te kwantiﬁceren. De gemeente Den Haag gebruikt de
inventarisaties om beter over haar bosbeheer te
kunnen communiceren. Kortom, Woodstock is
niet alleen van belang voor het bosbeheer zelf,
maar ook als communicatiemiddel met derden.
Nieuwe mogelijkheden
We zien de laatste jaren dat zich nieuwe mogelijkheden voordoen voor de benutting van het
systeem en van de resultaten. Zo blijft de monitoring niet beperkt tot aaneengesloten complexen van bos. Er zijn verschillende projecten
uitgevoerd waarbij het te monitoren bos zich
uitstrekt binnen een bepaalde regio of zelfs min
of meer landelijk, zoals in de groepscertiﬁcering van de Unie van Bosgroepen. Deelnemers
aan de groepscertiﬁcering vormen in dat laatste
project een ‘super-beheerseenheid’, waarvan
het bos in de loop van de tijd moet gaan voldoen aan de eisen die door FSC gesteld worden
(soortensamenstelling, menging, dood hout).
Regionale kencijfers van bossen kunnen ook
samengesteld worden door het combineren van

advertenties
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verschillende inventarisaties die in het betreffende gebied zijn uitgevoerd. Dit zou een waardevolle toevoeging
kunnen zijn aan de eventuele regionalisering van het
Meetnet Functievervulling. Zo heeft het MFV enkele honderden punten op de Veluwe liggen, terwijl er duizenden
Woodstock- en Syhi-plots zijn gemeten.
De uitgebreide Woodstock- en Syhi-database heeft ons
inziens nogal wat potentie als basisdocumentatie voor
allerlei studies zoals studies naar de CO2-vastlegging,
de verkenningen naar het functioneren van bossen, ontwikkelingssimulaties op landschapsschaal etc. Mogelijk
kan in de toekomst bij dergelijke studies gebruik worden
gemaakt van de Woodstock/Syhi gegevens.◆
Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd werken bij bureau Silve

Literatuur:
Klein, de J.P.G. 2005. Woodstock laat zien: actief
bosbeheer al na 6 jaar effect. In: B. Claessens (red.).
De erfenis van een stimuleringsproject: 10 jaar geïntegreerd
bosbeheer Gelderland.
Schoonderwoerd, H. en J.P.G. de Klein.
1993. Inventarisatie van kleinschalig bos. Nederlands
Bosbouwtijdschrift 65 (2), 100-109.

