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Aspecten van de bosbouwkundige planning in
het Zeisterbos
F. Hoekstra en P. L. Noelmans
Staatsbosbeheer

Inleiding
Het Nederlandse bos ontwikkelt zich steeds meer vanuit een pioniersfase naar een volwaardig bosecosysteem. Mede als gevolg hiervan is de laatste jaren in de
Nederlandse bosbouw een tendens te bespeuren om
de inzichten met betrekking tot de na te streven doelen
en de daarbij gewenste bosontwikkeling meer dan
voorheen ter discussie te stellen. In deze discussie is
de inbreng van ecologisch gerichte opvattingen (onder
meer van Kritisch Bosbeheer) duidelijk aantoonbaar:
onder andere Van den Bos en Oldenkamp, (1978);
Sissingh, (1977); Cosyn en Van der Lans, (1978);
Hendriks, (1980); Klingen en Sevenster, (1983); Hendriks en De Lange, (1983).
Om nieuwe inzichten met betrekking tot de na te
streven doelen en de daarbij gewenste bosontwikkeling voor het bosbeheer in de dagelijkse praktijk toepasbaar te maken, is het nodig om te beschikken over
een planningssysteem dat daar ruimte voor biedt.
Bij het vervaardigen van het beheersplan voor het
Zeisterbos is onder meer bijzondere aandacht geschonken aan de toepassing van het begrip bosbouwkundige planning. In dit artikel wordt ingegaan op de
vraag hoe de bosbouwkundige planning binnen het geheel van de beheersplanning de gewenste bosontwikkeling kan sturen.
1 Beheersplanning: een kwestie van vraag en
aanbod afwegen
De ontwikkeling van de ideeën omtrent bosbeheer en
hun invloed op de beheersplannen vanaf het begin van
deze eeuw wordt door Lamers elders in dit nummer
aan de hand van het Zeisterbos beschreven. Het blijkt
dat omstreeks 1970 nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de planning in gang worden gezet.
Het toegepaste planningsproces voor de Nederlandse bossen vanaf die tijd is in dit tijdschrift uitvoerig beschreven zowel qua ontwikkeling als qua inhoud en
procedure: Van den Bos en Stefels, (1970); Van den
Bos, (1972a, 1972b); Goosen, (1972, 1978); Hoogenhout, (1972); Visser, (1972); Lammerts van Bueren,
(1978, 1983); Nas, (1978); La Rivière, (1978). De ken-

merken van het planningsproces zijn: het trachten te
integreren van de belangen die aanspraak maken op
het bos (multifunctioneel gebruik) en het onderscheiden van termijnen en abstractieniveaus in de plansoorten (lange, middellange en korte termijnplannen; Meerjarenplan Bosbouw, Regionaal Bosplan, Beheersplan).
Tegelijkertijd wordt kennis genomen van de ideeën
met betrekking tot de bosbouwkundige planning zoals
die met name in Zwitserland en de Bondsrepubliek
Duitsland naar voren komen (Leibundgut, (1973,
1978); Grunig, (1973); Mayer, (1977); Firet, (1978); Firet en La Rivière, (1977); Bikker et al„ (1979); Den
Boer, (1981).
Onder invloed van de bovengenoemde ideeën wordt
in het kader van de beleidsbepaling met betrekking tot
de bosbouw (Meerjarenplan Bosbouw, Regionale Bosplan) en ten behoeve van het bosbeheer op lokaal niveau het planningsproces verder ontwikkeld. Het is
momenteel als volgt te kenschetsen:
Planning voor bos moet bestaan uit een optimale
koppeling van vraag en aanbod, waarbij de duurzame
instandhouding van het bos naar plaats en als "renewable resource" het uitgangspunt is.
In figuur 1 is deze relatie schematisch weergegeven
door de afgeknotte kegels. Tevens wordt het abstractieniveau van de plansoorten en een indicatie van de
planinhoud aangegeven.
De vraagzijde wordt gevormd door de maatschappelijke wensen ten aanzien van het bos. De wensen zijn
geformuleerd in functies die het bos voor de samenleving zou moeten vervullen of reeds vervult. De aanbodszijde wordt gevormd door de mogelijkheden van
het bos om aan de gestelde wensen te kunnen voldoen. De groeiplaats is hierbij de belangrijkste bepalende factor. Zij moet aangeven of de wensen strijdig
zijn met het uitgangspunt van de duurzame instandhouding van het bos.
De koppeling van vraag en aanbod geeft aan welke
doelen nagestreefd zullen worden. De na te streven
"bosdoelen" worden in de Nederlandstalige literatuur
beschreven onder verschillende termen zoals onder
meer: bosdoeltype (onder andere Den Boer, (1983),
Meerjarenplan Bosbouw) en bosgebruikstype (Lammerts van Bueren, 1983). In dit artikel wordt de term
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bosdoeltype gebruikt. Bosdoeltype wordt hier in navolging van Den Boer (1983) gedefinieerd als "een op
een bepaalde groeiplaats (lokale planning) of op overeenkomstige groeiplaatsen (landelijke planning) na te
streven bossoort die bepaalde functies moet vervullen.
In de beschrijving van de kenmerken spelen vooral
die kenmerken een rol die een relatie hebben met de te
vervullen functies. Bossoort wordt in deze definitie omschreven in termen van soortensamenstelling, structuur (in horizontale en vertikale richting) en dynamiek.
2

De plaats van de bosbouwkundige planning

Het grootste gedeelte van het Nederlandse bos zal
meerdere functies voor de samenleving dienen te vervullen (Meerjarenplan Bosbouw, 1986). Desondanks
zullen de wensen ten aanzien van het bos (vertaald in
functies) niet overal en altijd in gelijke mate worden
vervuld. Afhankelijk van de omstandigheden als ligging ten opzichte van bevolkingscentra, de waarden
van de huidige begroeiing en dergelijke zullen in een
bosgebied bepaalde maatschappelijke wensen soms
geprononceerder, soms in het geheel niet gelden. Landelijk gelden voor het gehele bosareaal alle maatschappelijke wensen. Op het schaalniveau van de afzonderlijke opstand gelden slechts enkele wensen (zie
figuur 1). Het omgekeerde geldt voor de aanbodzijde.
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Naarmate het areaal, waarop de planning betrekking
heeft, kleiner wordt, zullen de groeiplaatsomstandigheden minder variatie (mogen) vertonen. Deze zullen
dan nadrukkelijker bepalend zijn voor de mogelijkheden om bepaalde maatschappelijke wensen te vervullen. Bij de beheersplanning voor een bepaalde beheerseenheid (bijvoorbeeld boswachterij) kan onderscheid gemaakt worden in het bosbouwkundige
planningsdeel en een inrichtings-planningsdeel (zie
figuur 1).
In navolging van de Zwitserse en Duitse literatuur
(onder andere: Leibundgut, 1973, 1978; Mayer, 1977)
wordt voor de Nederlandse situatie bosbouwkundige
planning als volgt omschreven: "Het op basis van de
gekozen doelstellingen en de daaruit afgeleide localisering van de bosdoeltypen vaststellen van de beheersmethodieken, waarmee het doel op de eenvoudigste wijze, tegen minimale kosten en met de grootste
zekerheid wordt bereikt" (Noelmans, 1981).
Aan de bosbouwkundige planning ligt een multidisciplinaire benadering van de bosbouw ten grondslag.
Het is een proces van afweging waarbij factoren van
verschillende aard een rol spelen (biotisch, abiotisch,
economisch, maatschappelijk) en waarbij ecologische
principes het kader vormen waarbinnen het proces
zich afspeelt. In Nederland is nog weinig ervaring opgedaan met bosbouwkundige planning. Een eerste

aanzet is gegeven in de plannen van de Staatsboswachterijen Staphorst (1979) en de Sallandse Heuvelrug (1981). Een verdere ontwikkeling is te vinden in
het beheersplan voor de boswachterij Anloo (1983).
De ervaringen bi] de genoemde beheersplannen zijn
ook toegepast in het beheersplan voor het "Zeisterbosch" (Beheersplan, 1982).
3 Bosbouwkundige planning voor het Zeisterbos
De hoofdlijnen van het (bosbouwkundig) planningsproces dat gevolgd is bij het beheersplan Zeisterbos, zijn
schematisch weergegeven in figuur 2. Figuur 2 is een
detaillering van de linker kolommen van figuur 1.
Bij de keuze en localisering van de bosdoeltypen in
het Zeisterbos spelen de volgende criteria een rol:
- de potenties van de groeiplaats
- de maatschappelijke wensen, vertaald in doelstellingen
- de uitgangssituatie met name ten aanzien van de
begroeiing.
De bosdoeltypen worden beschreven in termen van
de boomsoortensamenstelling en de bijbehorende
bosstructuur. De ruimtelijke localisering van de bosdoeltypen houdt rekening met de huidige begroeiing.
Dit resulteert voor het Zeisterbos in 15 planningseenheden.
Een planningseenheid wordt in het beheersplan
Zeisterbos omschreven als een aaneengesloten
areaal, waarin eenzelfde bosdoeltype wordt nagestreefd vanuit een min of meer gelijke uitgangssituatie
(eenzelfde begroeiing en homogene groeiplaats). De
bovengenoemde criteria worden hieronder voor het
Zeisterbos kort toegelicht.
BOSINVENTARISATIE

Maatschappelijk gezien vervult het Zeisterbos belangrijke functies op het gebied van de Recreatie en
Educatie zowe! lokaal als regionaal. In dit verband zal
een stabiel en afwisselend bos nagestreefd worden
waarin ook de produktie van hout plaatsvindt. Bosbouwkundig betekent dit dat het huidige afwisselende
bosbeeld niet zal worden aangetast, er lange omlooptijden worden nagestreefd en (natuurlijke) verjonging
kleinschalig zal plaatsvinden.
Voor de opstelling van het beheersplan heeft een
bodemkundige inventarisatie van het Zeisterbos
plaatsgevonden (Hoekstra, 1982). Een korte samenvatting van het bodemrapport wordt hier gegèven: Het
geologisch substraat bestaat uit fluvioglaciale zanden
(Formatie van Drenthe, Saalien) en daarop een in dikte
wisselend pakket stuifzand (Formatie van Kootwijk,
Holoceen). Het (micro)reliëf wordt gevormd door de
[andduinen en de bijbehorende uitgestoven laagten.
In het Zeisterbos komen voor: leemarme haarpodzolgronden, ontwikkeld in fluvioglaciale zanden en leemarme duinvaaggronden met of zonder overstoven
bodemprofiel (zie figuur 3). De ontwatering van de
gronden is goed tot zeer goed ("hangwaterprofielen").
Grondbewerking heeft over het gehele oppervlak
plaatsgevonden. De gronden zijn in wisselende mate
bemest met compost en thomasslakkenmeel. De
groeiplaats biedt weinig mogelijkheden voor boomsoorten. De beperkende factoren zijn de geringe vochtleverantie en lage voedingstoestand. Het meeste perspectief voor bos bieden de duinvaaggronden met een
overstoven bodemprofiel. Deze gronden hebben een
redelijke vochtleverantie ten gevolge van de diepere
bewortelbaarheid en enigszins stagnerend grondwater
op het bodemprofiel. Hier wordt een goede groei verGROEIPLAATS

MAATSCHAPPELIJKE
WENSEN
t.a.v. het bos
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wacht van groveden en berk en een normale groei van
eik, beuk, douglas en Japanse lariks. Op de haarpodzolgronden en de beter bemeste duinvaaggronden
zonder overstoven bodemprofiel wordt een normale
groei verwacht van groveden, eik, beuk en douglas.
Op de overige duinvaaggronden wordt slechts een normale tot slechte groei verwacht van groveden en berk.
Op basis van de groeiplaatspotenties en de maatschappelijke wensen zijn de volgende bosdoeltypen
gekozen:
1 groveden en berk
2 groveden, eik en berk
3 eik, douglas, beuk (groveden)
4 eik, lariks, douglas, beuk (groveden)
5 eikenstrubbenbos.
De bosdoeltypen 1 tot en met 4 zijn ongelijkjarig,
groepsgewijs gemengd met een verticale differentiatie.
In figuur 4 wordt een schematisch beeld gegeven van
de bosdoeltypen op de verschillende groeiplaatsen.
Uit de inventarisatie van het Zeisterbos werd de volgende indeling van de huidige begroeiing (bostypen
gertaamd) gemaakt (Beheersplan, 1982):
a Pinusbos zonder ondergroei als gevolg van sterke
betreding.
b (Meestal jong) Pinusbos met een lichte ondergroei
van struiken.
c Overwegend groepsgewijs gemengd naald- en
loofbos, met twee-etage structuur,
d Overwegend groepsgewijs gemengd naald- en
loofbos, met een één-etage structuur,
e Eikenstrubbenbos met een licht scherm van groveden.
In totaal zijn er 15 planningseenheden gekozen op
basis van de verdeling van de bosdoeltypen 1 tot en
met 5 en de bostypen a tot en met e. Figuur 5 geeft de
plaats van de gekozen planningseenheden weer.
Een voorbeeld van het te voeren beheer voor de
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vereenvoudigde bodem-geolok a a r t Zeisterbos (naar Hoekstra,

planningseenheden III, IV en V voor de komende tien
jaar wordt in figuur 6 weergegeven.
4 Discussie
In het artikel wordt voor het Zeisterbos beschreven binnen welk keuzeproces de na te streven bosdoeltypen
en de daarbij behorende bosontwikkeling worden gekozen. In de praktijk is gebleken dat het keuzeproces
nog voor verbetering vatbaar is.
Lammerts van Bueren (1983) stelt voor om bij de
planning van bossen gebruik te maken van de methodiek die bij de landevaluatie (zie ook Beek, 1978),
wordt toegepast en geeft het kader van de toepassing
voor de bosbouw aan.
Ook de componenten, waaruit het keuzeproces is
opgebouwd kunnen meer in detail uitgewerkt worden,
opdat ze beter en praktischer toepasbaar worden. Met
name is het hierbij van belang een groeiplaatsclassificatie voor Nederland te ontwikkelen en het systeem
van bosdoeltypen voor wat betreft de eisen aan de
groeiplaats in dezelfde termen op te stellen. Daartoe
zullen o.a. de bestaande of de nog in ontwikkeling zijnde classificatiesystemen onderling op elkaar afgestemd moeten worden. Ook zal getracht moeten worden om de biotische factor en de beheersfactor in de
groeiplaatsclassificatie in te voeren.
In het beheersplan voor het Zeisterbos zijn per bosdoeltype de beheersmaatregelen voor de komende jaren globaal weergegeven. In latere beheersplannen
waar gebruik werd gemaakt van het beschreven planningsproces (onder meer in het beheersplan voor de
boswachterij Anloo, 1983) zijn de beheersmaatregelen
zeer concreet weergegeven in het zogenoemde planboek. Het planboek is te beschouwen als een aanpassing van de voorheen gebruikte opstand- of afdelingsleggers. In het planboek worden per planeenheid,
naast een beschrijving van de huidige situatie en het
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Schematische doorsnede van het Zeisterbos met groeiplaatstype en bijbehorend bosdoeitype.

na ie streven doel, alle beheersmaatregelen vermeld
met de daarbij te verwachten kosten en mogelijke opbrengsten voor een periode van 10 jaar. Door het planboek samen te vatten tot tabellen ontstaat snel inzicht
in het kosten-baten niveau van de gehele beheerseenheid of voor delen daarvan, in de tijd gezien zal het
planboek periodiek bijgesteld moeten worden waarbij
echter het gekozen bosdoeitype niet zal wijzigen. Momenteel worden computerprogramma's bij De Dorschkamp ontwikkeld, die het mogelijk moeten maken het
planboek modelmatig op te stellen en indien nodig bij
te stellen. Met een dergelijk programma moet het voor
de beheerder mogelijk zijn zelf zijn veldgegevens in te
voeren en de consequenties van de geplande maat-

regelen m.b.t. bijvoorbeeld kosten en baten door te rekenen. Het zal dan ook mogelijk zijn om hieruit overzichten samen te stellen naar plaats, tijdstip, aard en
dergelijke.
Doordat een nieuw ruimtelijk indelingsnet is geïntroduceerd op basis van het begrip planeenheid, wordt de
functie van het vak- en afdelingsnet discutabel. Voorshands is de indeling in vakken en afdelingen nog te beschouwen als een administratief (plaatsbepalend)
hulpmiddel. Mogelijk dat na verloop van tijd deze indeling zal ophouden te bestaan, ten gunste van een indeling in planeenheden.
Door de beschreven wijze van planning is mede de
behoefte gegroeid aan een kaartbeeld dat beter inzicht
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geeft in de feitelijke terreinsituatie, dan de tot dusverre
gebruikte beheers- of overzichtskaarten. Daartoe is er
bij het Staatsbosbeheer de zogenoemde luchtfotokaart
ontwikkeld. Deze kaart is vervaardigd uit zwart-wit
luchtfoto's in de schaal 1 : 5000. Inmiddels is de vervaardiging van dergelijke kaarten operationeel geworden. Het fotobeeld geeft zeer veel terreindetails te zien
die voorheen niet beschikbaar waren (Jaarverslag
S.B.B., 1983). Een reeks van luchtfotokaarten kunnen
in de loop der tijd een belangrijk hulpmiddel zijn om na
te gaan of het geplande beheer de gewenste effecten
ten gevolge heeft gehad.
Met behulp van een luchtfotokaart moet het mogelijk
zijn de terrestrische inventarisatie zowel qua tijdspassering als qua methodiek beter af te stemmen op het
niveau van de benodigde gegevens voor de planning.
Op een verder verwijderd tijdstip zou het dan mogelijk
moeten zijn om de vervaardiging van de luchtfotokaart
en/of thematische kaarten ten behoeve van de planning te koppelen aan eerder genoemd computerprogramma.
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Fig. 6 Omschrijving van de planning voor drie planningseenheden.
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verklaring van de tekens
in de kolom voorraad:
o minder dan de gemiddelde voorraad in het Zeisterbosch
• meer dan de gemiddelde voorraad in het Zeisterbosch
in de kolom oogst:
- minder dan 4m3/jaar/ha uit dunning en eindkap
+ meer dan 4m3/jaar/ha uit dunning en eindkap
in de overige kolommen onder maatregelen:
- - niet of slechts incidenteel van toepassing
in een klein gedeelte van de planningseenheid
+ + in een groot gedeelte van de planningseenheid

beheer, advies en uitvoering in bosbouw
Frederikstraot 2a,

6881 SJ Velp

Tel. 085 - 640202
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