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Naturgemasse Waldwirtschaft
Een opstand van 1,S ha, met
eiken van 7 tot 107 cm
diameter en grovedennen van
18 tot 68 cm diameter én nog
eens beuk en fijnspar als
bijmenging vormt zo ongeveer
wel het summum van een
gemengde ongelijkjarige
opstand. Ook de waarde van
de staande houtvoorraad liegt
er niet om: meer dan 110.000
DM per ha. Zijn dit soort
beelden ook in Nederland met
"naturgemasse" bosbouw te
bereiken?
In mei 1989 vond in de omgeving van
Bamberg (BRD)de jaarlijkse excursie
van de Arbeitsgemeinschaft fur Naturgemasse Waldwirtschaft plaats. Net
als onze Studiekringbijeenkomsten
was de tweedaagse excursie geheel
gewijd aan de eik. Tijdens de twee
excursiedagen werden voorbeelden
van verschillende omvormingsstadia
bekeken en bediscussieerd in de bosgebieden:
- Forstamt Ebrach,waar vooral sinds
1972 de naturgemasse werkwijze
wordt toegepast bij de verjonging van
ca. 150-jarige opstanden van beuk en
eik.
- Het particuliere bosbezit van Freiherr von Rothenhahn,waar al sinds de
twintiger jaren wordt gewerkt met individuele oogst van schermbomen en
overstaanders in voormalig middenbos en oude opstanden van groveden.
Aansluitendaan de excursie werd nog
een bezoek gebracht aan het bezit van
Graf zu Ortenbura in Tambach. waar
sinds de veertigedaren een begin gemaakt is met "naturgemass" beheer
van eiken- en grove dennenopstanden.

Omvormingsbeheer in
gemengd beukenbos
Het Forstamt Ebrach wordt al sinds het
beginvan de vorige eeuw als opgaand
bos beheerd. Sinds 1972 wordt hier

i Uitkapbos met

beuk en eik in FA Ebrach.

intensiefgewerktvolgensdeprincipes
van de "naturgemasse Waldwirtschaft". Bij de excursie stond de geleidelijke omvorming van ongeveer gelijkjarige opstanden naar eenvormvan
uitkapbos centraal. De bezochte opstanden zijn ontstaan door omvorming
van middenbos in het begin van de
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vorige eeuw; het zijn meestal gemengde opstanden met veel beuk.
De omvorming begint met een lichting
of schermkap. Hierbij wordt de voorraad in een periode van ca. 15 jaar
teruggebracht tot ongeveer de helft
van de normale voorraad. In deze pe-

riode vestigt zich - althans in de getoonde voorbeelden - een rijke natuurlijke verjonging. De samenstelling
van de verjonging hangt af van de
moederopstand en van de bodem.
In de volgende fase van ca. 15 jaar
wordt het scherm selectief en boomsgewijs verder teruggebracht. De verjonging groeit op in halfschaduw en
wordt intensief verzorgd. Het doel van
de verzorging is het handhaven van
snelgroeiende pioniersoorten als
berk, kers en trilpopulier, het verhogen
van de kwaliteit van de verjonging en
het bevorderen van de "Stufigkeit".
In de derde periode van ca 15 d 20
jaar blijft het scherm gehandhaafd;
vellingen zouden te veel schade in de
verjonging doen. In de verjonging
wordt door sterke stamtalreducties
gestreefd naar een sterke differentiëring in de verticale structuur; waar nodig wordt opgesnoeid.
Tenslottevolgt dan een periode waarin
het scherm geleidelijk geveld wordt;
verminderende vitaliteit is daarbij het
beslissende criterium voor velling. Tegelijkertijd kunnen ook de eerste pioniersoorten uit de verjonging worden
geoogst; er is inmiddels naast het
oude scherm een nieuwe boomlaag
ontstaan en kleine open plekken waar
zich al weer verjonging heeft gevestigd. Daarmee is een plenterbosstadium bereikt.

Plenterachtig beheer in
voormalig middenbos
Het bosgebied van Rothenhahn werd
tot ongeveer 1840 als middenbos beheerd; daarna werd het middenbos in
vrij korte tijd omgezet in naaldbos (al of
niet met gespaarde middenboseiken) door bezaaiing met fijnspar en
groveden. De in deze periode aangelegde dennen en de gespaarde eiken
vormen op dit moment de schatkamer
van het bosbezit. Sinds ca. 1910 worden waardevolle bomen zo veel mogelijk gehandhaafd als overstaanders;
korte tijd later wordt het beheer nog
sterker gericht op een plenterachtig
("naturgemass") opstandsbeheer met
oogst van individuele bomen en veel
aandacht voor onderplanting en natuurlijke verjonging. Dit beheer heeft

geleid tot schitterende gevarieerde
ongelijkjarige 'gemengde opstanden.

Schermkap in groveden
In Tambach is het "naturgemasse"
bosbeheer pas recent ingezet. Na de
tweede wereldoorlog werden de opstanden van groveden sterk gelicht
om aan de verplichte houtleveranties
te kunnen voldoen. Vermoedelijk dank
zij een lage wildstand vestigde zich in
deze opstanden veelal een gemengde verjonging van groveden en
eik; beuk komt hier wat minder voor.
Deze opstanden zijn (nog) duidelijk
minder gevarieerd dan de opstanden
met meer dan 70 jaar uitkapbeheer in
het gebied van Rothenhahn. Toch
geeft juist dit vroege stadium goed
zicht op de toepassingsmogelijkheden in Nederlandse grove dennenbossen.

De rol van de eik
De rol van lichtminnende boomsoorten, en met name de eik, is in de naturgemasse bosbouwtamelijk omstreden: Voorstanders beweren dat ook
de eik goed te handhaven is in ongelijkjarige gemengde bossen; tegenstanders zijn van mening dat eik zich
op den duur in gemengde bossen niet
kan handhaven en dat verjonging van
eik vlaktegewijze dient plaats te vinden. Al in 1954 gaat onder andere
Wobst in op dit strijdpunt; door de toenemende belangstelling voor de naturgemasse bosbouw laait de discussie weer op, getuige de artikelen van
Lang, Fleder en Mergner in de AFZ
van 1988 en, naar aanleiding van de
hier besproken excursie, Scheeder in
de AFZ van 1989.
In verschillende excursieobjecten
blijkt de positie van de eik sterk uiteen
te lopen. Op beukengroeiplaatsen
waar bovendien veel beukenoverstaanders in de opstand aanwezig zijn
bestaat de verjonging voor het grootste deel uit beuk; de aanwezige eik
heeft alleen kansen bij een zeer intensieve verzorging van de verjonging.
Voorbeelden hiervan komen vooral in
FA Ebrach voor. Door het inzetten van
"Selbstwerber" (goed getrainde boeren die in de slappe tijd werken en het
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hout e.d.) of bosbouwstudenten op
stage slaagt men er in om deze kosten
grotendeels te omzeilen. Een meer
groepsgewijze benadering vormt hier
mijns inziens een heel wat aantrekkelijker alternatief!
In het bosgebied van Rothenhahn komen zeer fraaie voorbeelden voor van
de belangrijke rol die de eik kan innemen bij een naturgemass beheer. In
de verjongingen is de eik meestal redelijk tot goed vertegenwoordigd; de
beuk speelt een minder dominante rol
dan in Ebrach.
Zowel bij Rothenhahn als in Tambach
blijkt dat de wintereik zich onder oude
grovedennen en onder een eikenscherm fantastisch kan verjongen.
Door een reeks van goede zaadjaren
van de wintereik en een rigoreuze bejaging van het roodwild zijn werkelijk
massale verjongingen aanwezig.
In deze verjongingen is meestal ook
beuk of haagbeuk aanwezig en een
aantal sneller groeiende lichtboomsoorten (groveden, berk, lariks),zodat
de aanzet voor een gevarieerde opstand gewaarborgd is.

Mogelijkheden in Nederland
Toepassing van de principes van de
naturgemasse bosbouw in Nederland
biedt vele voordelen. Deze gedachte
is uiteraard niet nieuw; Jansen en
Blokhuis brachten deze ideeën al in
de twintiger jaren in praktijk in de
Drentse heidebebossingen. Na een
periode van rationalisatie en mechanisatie in de 50-er en 60-er jaren neemt
na 1970 de belangstelling voor vormen van meer "naturgemasse" bosbouw weer toe (o.a. de Lange 1979,
Sevenster 1979, Klingen en Sevenster
1983). Studie van de natuurlijke bosontwikkeling (Fanta 1982, Koop 1989)
levert hiervoor een solide wetenschappelijke basis.
Voorbeelden van deze vorm van bosbeheer zijn op diverse plaatsen te vinden (o.a.Zeisterbos, Hagenau). Voorbeelden van een min of meer
spontane bosontwikkeling in deze
richting zijn er te over: Vooral grovedennenbossen van 50 jaar of ouder,
enigszins hol door stormschade, vita-

liteitsvermindering of anderszins, bieden veel aanknopingspunten voor een
"naturgemasse" opstandsbehandeling, waarbij dankbaar gebruik gemaakt wordt van de spontane verjonging van eik, berk, groveden en
diverse struiksoorten. De mogelijkheden hiervan zijn recent door Hajer, Kuper en Maessen (1989) nader onderzocht.
Er is in de Nederlandse bosbouw alle
reden voor een meer naturgemasse
opstandsbehandeling en een zo goed
mogelijk gebruik van spontane processen:
- de recreatieve waarde van een
bosgebied wordt vergroot door een
gevarieerde opstandsstructuur met
oude overstaanders;
- de natuurwaarde van een bosgebied wordt verhoogd door het aansluiten bij natuurlijke processen, gebruik
maken van natuurlijke verjonging en
door de gevarieerde opstandsstructuur met oude overstaanders;
- de stabiliteit ten opzichte van calamiteiten (stormen, luchtverontreiniging etc.) wordt vergroot door een
gevarieerde structuur en de aanwezigheid van verschillende boomsoorten.
Bij een vergelijking van de "Naturgemasse" Bosbouw in Duitsland (Steigerwald) en in Nederland komen ook
duidelijke verschillen aan het licht.
1 In de voorbeelden in Duitsland is
massaal verjonging aanwezig van de
belangrijke soorten wintereik en groveden; bovendien is daarnaast vaak
ook beuk en haagbeuk in grote aantallen aanwezig. In veel Nederlandse opstanden is het aantal soorten en het
aantal individuen beduidend kleiner.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken:
- het wild (konijn, ree, hert) belemmert de verjonging (vgl. Fanta 1982);
- er worden maar zelden bewust
maatregelen genomen om de verjonging te stimuleren;
- vaak ontbreken zaadbronnen
(haagbeuk, wintereik, beuk) en bovendien is de zaaddracht van beuk en
wintereik erg onregelmatig.
Dit probleem is te ondervangen door:

-- - Gemengde opstand met elk, haagbeuk, berk en beuk in FA Ebrach.
--

-

- gebruik te maken van de weinige
verjonging die er is;
- de natuurlijke verjonging van gewenste soorten verder te stimuleren;
- de aanwezige verjonging aan te
vullen met aanplant.

2 Naast de kwantiteit van de verjonging wijkt ook de kwaliteit van de oude
opstanden in Duitsland vaak duidelijk
af van de Nederlandse opstanden.
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ten in Duitsland meestal minstens één
stamstuk met kwaliteitsklasse A; in Nederland blijft het merendeel van de
stammen steken in kwaliteitsklasseC.
De (winter)eiken leveren in Duitsland
fineer en hoogwaardig zaaghout, in
Nederland zijn we bij (zomer)eikal blij
met een gemiddelde kwaliteit zaaghout.
Door een goed opstandsbeheer en
een zorgvuldige selectie van de te
handhaven bomen kan deze situatie
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