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Tegengaan bosopslag:
op veen en nieuw ingerichtte gebieden

I

n gebieden met als doel korte vegetaties, zoals grasland, heide of veen,
kan bosopslag een probleem vormen. Dit infoblad gaat over maatregelen tegen de extreme opslag die kan ontstaan in nieuw ingerichte gebieden
of in te droog geworden hoogveen. Het gaan niet over normale opslag,
bijvoorbeeld in de heide, die ontstaat als volgende stap in de successie.
In heringerichte gebieden krijg je in
de tijd gezien te maken met verschillende fasen van ontwikkeling. Eerst
ziet het er al snel schraal uit en komt
er wat heide. Dan komt er een sterke
opslag van bijvoorbeeld Els, wat een
probleem is als bos niet het doel van
de herinrichting was. Wanneer het lukt
de opslag te onderdrukken en verder
te verschralen komen in jaar 4 tot 5
de klaverachtigen, die stikstof kunnen
binden. Langzaamaan zal het vegetatiedek zich sluiten, wat de pionierssituatie afsluit. Zowel de opslag als de
klaverachtigen zullen blijven wanneer
het gebied in evenwicht is gekomen,
maar in beperkte hoeveelheden.

Oorzaken van opslag op veen
Ontwatering.De kiemplantjes van
Berk slaan niet aan in te nat gebied,
maar ontkiemen wel spontaan als de
grond droger wordt, door ontvening,
begreppeling en het verlagen
van de grondwaterstand. Daarna
versterkt het proces zichzelf, want
bomen zorgen voor veel verdam-

ping. Bestaande bomen gaan niet
vanzelf weer weg bij vernatting.
Vermesting. Door vermesting hebben
planten en bomen een voordeel ten
opzichte van (veen)mossen, omdat
ze sneller groeien. Ook dit effect
versterkt zichzelf, door bladval van de
bomen dat leidt tot een vermestende
strooisellaag en doordat de bomen
meer stikstof uit de lucht ‘invangen’
(er blijven meer stoffen uit de lucht
aan bomen hangen omdat ze een
groter oppervlak hebben). Berken in
veengebied werken als ‘fosfaatpomp’:
ze halen fosfaat uit diepere lagen
naar boven en maken het via bladval
beschikbaar aan de oppervlakte.
Schaduw/beschutting.Veenmossen
kunnen slecht tegen beschaduwing,
schaduw draagt daarom in veengebieden sterk bij aan groei van opslag. In
bepaalde gevallen kunnen enkele kleine
berken veenvorming wel stimuleren:
als beschutting nodig is om de veenvorming te starten, bijvoorbeeld op een
grote open plas. De bomen hebben dan
hetzelfde effect als bijvoorbeeld Pitrus,
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dat in kleine hoeveelheden een gunstig
effect kan hebben op de vestiging van
veenmossen. Meestal zijn de effecten
van opslag en Pitrus echter negatief.

Oorzaken van opslag in nieuw
ingerichte gebieden
Vermesting.In nieuw ingerichte
gebieden, zoals voormalig
landbouwgebied, zitten vaak veel
meststoffen in de grond. Kiemplantjes
kunnen hier snel op groeien.
Verschralen door begrazen of maaien en
afvoeren is een deel van de oplossing.
Open plekken. Zolang er nog geen
gras- , kruiden-, of heidemat gevormd
is er een pionierssituatie. Kiemplantjes
van bomen (zoals Wilg en Els) kunnen
in deze periode in grote getale wortel schieten. De zaden komen ver
met de wind en vaak zit er ook nog
zaad in de bodem, zodat er altijd
wel opslag mogelijk is. Begrazen
om het sluiten van het vegetatiedek
te bevorderen draagt daarom bij
aan het verminderen van opslag.

Aanpak op veen: gebiedsanalyse
en inrichting
Maak een gebiedsanalyse om te kijken
wat in uw gebied de redenen zijn
voor een teveel aan opslag, of om van
te voren een plan te kunnen maken
om na herinrichting een teveel aan
opslag te voorkomen. Kijk daarin naar
de hydrologie (hoeveel water er in en
er uit gaat, via regen, verdamping en
afvoer), naar de bodemopbouw (waar
zitten watervoerende en slecht doorlatende lagen) en naar wat de sterke
kanten zijn van een gebied. Er komen
handreikingen uit wat er moet worden
aangepakt: alleen opslag uittrekken
zonder de onderliggende oorzaak aan
te pakken heeft geen zin. Soms zal ook
blijken dat een gebied minder geschikt
is voor een bepaald type natuur. Het
kan dan beter zijn om met beheerders
van omringende gebieden afspraken
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te maken, de losse gebieden als geheel
te overzien en in elk gebied maatregelen te richten op iets dat haalbaar is.

Algemene maatregelen:
• Laat een gebiedsanalyse uitvoeren, waarin de hydrologie, bodemopbouw en de mogelijkheden van
het gebied aan de orde komen.
• Verwijder op voormalige landbouwgrond het teveel aan meststoffen door plaggen, afgraven,
uitmijnen (kalium toevoegen en
dan nutriënten verwijderen door
het telen van maïs of rogge). Let er
bij plaggen en graven op dat slecht
doordringbare lagen intact blijven.
• Laat opslag niet hoger worden dan 2 meter. Hogere bomen
zorgen voor meer verdamping,
bladval, invang van meststoffen
en zijn lastig te verwijderen.

Maatregelen in veengebieden:
• Zorg dat de hydrologie op orde is.
Demp greppels met schoon zand, kijk
of ondoordringbare lagen nog intact
zijn en dicht ze eventueel met keileem.
Zelfs voedselrijk keileem is te prefereren boven een leeglopend ven.
• Verhoog de grondwaterstand:
Berken kiemen slecht en groeien
trager als het grondwater hoog
staat, bovendien wordt de hoeveelheid beschikbaar fosfaat door hoge
stabiele grondwaterstanden lager.
• Voorkom beschaduwing door
bomen en kruiden, bijvoorbeeld door

intensief begrazen. Kroonbedekking
van bomen met niet hoger worden
dan 50% en oppervlakte van kruiden
moet niet hoger worden dan 70%.
Wordt de kruidbedekking hoger
dan moet er geplagd worden.

Aanpak bosopslag nieuwe
inrichting: overgangsbeheer
Om bosopslag na herinrichting te
voorkomen, is intensief overgangsbeheer nodig. Om te voorkomen dat
het binnen een paar jaar dicht groeit
met hoge bomen zal je daarom de
eerste tijd veel intensiever moeten
beheren dan normaal. Pas later, als
het gebied weer in evenwicht is en er
een dichte mat is gevormd van bijvoorbeeld Dophei waarin de opslag niet
makkelijk meer kiemt, ga je regulier
heide- of hooibeheer toepassen. Voor
overgangsbeheer kun je, als je het goed
uitlegt, een ontheffing aanvragen voor
de Flora- en faunawet. De redenering
is logisch: als je (nog) geen heide of
grasland hebt, hoef je ook nog geen
heide- of graslandbeheer toe te passen.

Pas op een net ingericht gebied nog geen
regulier beheer toe,
maar overgangsbeheer

• Nadat het gebied is verschaalt én er
een dichte mat is gevormd, kunt u regulier beheer toepassen. Zorg dat er na
herinrichting direct een plan voor overgangsbeheer klaar ligt, als het gebied
eerst een tijd wordt losgelaten is de
opslag al te hoog (> 2 meter) geworden.

lopen. Als je daarna maait, is het te laat:
de voorraden zitten dan in de grond.
• Verwijderen van opslag is extra
nodig op plekken met bultvormers in het veen, omdat de bulten
erg gevoelig zijn voor schaduw en
tegelijk een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bomen.

Opslag verwijderen

Overgangsbeheer:
• Pas op een net ingericht gebied
nog geen regulier beheer toe, maar
overgangsbeheer: maaien en afvoeren,
eventueel in combinatie met begrazen.
• Stimuleer het sluiten van het vegetatiedek, bijvoorbeeld door begrazen.
• Maai twee keer per jaar, waarvan
de eerste keer vroeg in het groeiseizoen (als het kan in juni). Zo voorkomt
u opslag. Is er toch hogere opslag
ontstaan, gebruik dan het lijstje opslag
verwijderen van punt 3 hieronder.
• Neem bij het intensieve maaien alles
mee: maai niet om de eerste exemplaren van gewenste soorten heen. Bedenk
dat de stukken die u te vroeg spaart
niet genoeg verschraald zullen zijn en
daarom extra gevoelig voor opslag. De
eventuele Rodelijstsoorten die u wilde
sparen door er omheen te maaien
zijn er niet mee geholpen als ze later
worden overwoekerd door opslag.
• Houd het overgangsbeheer lang genoeg aan (vaak
drie, vier jaar, soms langer).

Gekapte jonge bomen krijgen een
groeispurt, waarbij scheuten ontstaan
die het volgende jaar alweer net zoveel
biomassa hebben als de gekapte stammen. Dat komt omdat er net zo veel
wortelmassa onder de grond zit als er
boven. Hoe dikker de stam boven de
grond, hoe sneller en vitaler de berk na
het kappen terugkomt. Daarom is het
belangrijk om op tijd te kappen of maaien, voordat de stammen te dik worden.

Opslag verwijderen:
• Kappen of afzagen is het makkelijkst; zorg dat je op tijd bent:
maximale hoogte 2 meter en maximale stamomtrek 3 centimeter.
• Uittrekken met wortel en al zorgt
zeker dat berken niet terugkomen en
is dus het meest efficiënt; kijk hierbij
uit om niet het maaiveld en de waterdoorlatende lagen te beschadigen.
• Verwijderen van berken kan
het best gedaan worden over een
groot stuk tegelijk om hergroei
via zaailingen in het beschutte
microklimaat te voorkomen.
• Kappen, zagen of maaien moet liefst
gebeuren als zo veel mogelijk voedingsstoffen in het blad zitten: dus midden
in het groeiseizoen. Vanaf augustus
verplaatsen de bomen hun voorraden
naar de wortels, waar ze bewaard
worden om het volgende voorjaar uit te

Gescheperde schaapskudde
Een gescheperde kudde kan voor enkele
weken ingehuurd worden. Doordat de
herder stuurt, heb je niet de problemen
van extensieve begrazing en ook niet
die van drukbegrazing. De herder zal
de schapen om kwetsbare gebieden
heen leiden. Hij zorgt ervoor dat ze ook
het stuk afgrazen waar opslag staat,
al vinden de schapen dit vaak minder
lekker dan dichtbijgelegen heide.
Schapen als het Drents heideschaap
en Scottish Blackface eten ook Grove
den en Berk. Omdat de kudde trekt
worden nauwelijks nesten vertrapt.
De kudde levert bovendien veel meer
diversiteit dan met drukbegrazen of
met maaien en afvoeren wordt behaald.
Nadeel van een gescheperde kudde
zijn de kosten. Maar als je deze afzet
tegen de kosten van maaien en soms
zelfs plaggen, die je uitspaart met
de kudde en het verkrijgen van een
grotere diversiteit, vallen de kosten wel
mee. Je kunt subsidie aanvragen voor
een kudde, alleen Staatsbosbeheer
valt buiten die regeling.

Meer informatie:
André Jansen, a.jansen@bosgroepen.nl
Fons Eysink, f.eysink@bosgroepen.nl
Gerrit Ten Tije, g.tije@
staatsbosbeheer.nl
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