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Advies inzake het herstel van door de stormen van november
1972 en april 1973 vernielde bossen, uitgebracht aan de
Minister van Landbouw en Visserij
Bosschap

I

Algemeen

Door de beide stormen zijn in het Nederlandse bosbezit geweldige vernielingen aangericht, die in het
belang van de blijvende instandhouding van een
gezond bosbestand en van natuur- en landschapsschoon hersteld moeten worden.
De wijze waarop dit herstel zal moeten plaatsvinden
is afhankelijk van aard en omvang van de vernieling.
Globaal laten zich de volgende situaties onderscheiden:
a terreinen of terreingedeelten waarop de houtopstand is teniet gegaan (naar schatting 2500
a 3000 ha);
b terreinen of terreingedeelten waarop jonge houtopstanden - dit zijn opstanden in de leeftijdsklasse
tot ongeveer 20 jaar - geheel of ten dele zijn
scheef gewaaid;
c terreinen waarop slechts dunningsgewijze bomen
zijn gevallen of scheef gewaaid.
Achtereenvolgens zal worden aangegeven welke
herstelmaatregelen in de verschillende situaties getroffen moeten worden. Daarbij is primair van belang,
dat op grond van het bepaalde in art. 3 lid 1 van de
Boswet binnen drie jaren nadat een houtopstand is
geveld of op andere wijze is teniet gegaan
moet worden herbeplant. Derhalve wordt ten aanzien van de ontboste terreinen in de eerste plaats
gedacht aan herbeplanting. Daarnaast kan evenwel
ook worden gedacht aan de herschepping van bos
door middel van natuurlijke begroeiing, terwijl in
bepaalde gevallen uit een oogpunt van natuurbescherming of landschapsschoon ook de omvorming
tot natuurterrein - bijvoorbeeld tot heide of stuifzand
- kan worden overwogen.
Deze beide mogelijkheden zijn evenzeer reëel,
omdat op grond van art. 6 van de Boswet ontheffing
of vrijstelling van de herplantplicht kan worden verleend. Vervolgens zal worden stilgestaan bij maatregelen tot herstel van bossen tot 20 jaar die zijn
scheefgewaaid, terwijl tenslotte nog enkele opmerkingen gemaakt zullen worden met betrekking tot
het herstel van bossen waarin slechts dunningsgewijs bomen zijn gevallen of scheefgewaaid.

II
1

Herstel van de door de storm ontboste terreinen
Herbeplanting

De herbeplanting van de door de storm ontboste
terreinen roept bijzondere problemen op in verband
met de toestand waarin deze terreinen verkeren,
terwijl daarnaast een aantal factoren een rol speelt,
die normaliter niet of in veel mindere mate in het geding zijn. Een en ander maakt bij de herbeplanting van
de stormvlakten een aanpak noodzakelijk, die op verschillende punten afwijkt van en kostbaarder is dan
de normale, die wordt gevolgd bij herbeplanting van
kapvlakten waarop volgens planning is geveld. De
punten die in dit verband relevant zijn zullen hierna
worden opgesomd.
a

De aanwezigheid van verticaal staande stobben
Op de stormvlakten worden vele verticaal staande
stobben aangetroffen. Deze behoeven niet te worden
verwijderd, doch zij belemmeren de uitvoering van
de wederinplant wezenlijk en wel in die zin, dat zij
machinaal werken onmogelijk maken. Mede door
de aanwezigheid van deze stobben zal het planten
in handkracht moeten geschieden.
b

De aanwezigheid van top- en takhout
De bomen op de stormvlakten zijn vaak volkomen
willekeurig neergeworpen, d.w.z. op en over elkaar
heen. Dit heeft tot gevolg, dat het top- en takhout
dat na de ruiming van het zwaardere hout op de
"kapvlakten" is achtergebleven, zodanig ligt, dat
het niet mogelijk is zonder meer te herbeplanten. Om
een gelijkmatige bebossing tot stand te brengen zal
dit top- en takhout in het algemeen eerst verkleind
of opgeruimd - d.w.z. op hopen of rillen geschoven moeten worden. Daarna kan in handkracht worden
ingeplant. Slechts op die percelen waar de ruiming
van het stormhout met zware machines is verricht
is het top- en takhout in sterke mate stuk gereden,
zodat zonder bijzondere maatregelen tot de herinplant in handkracht kan worden overgegaan.
c

Plantsoen
Bij de herbeplanting van stormvlakten zal gebruik
gemaakt moeten worden van kwaliteitsplantsoen
289

van tenminste 3 jaren, hetgeen ouder is dan het plantsoen dat normaliter wordt gebruikt. Dit oudere
plantsoen is belangrijk duurder dan plantsoen van
jongere leeftijd. Gebruik van jonger plantsoen is onverantwoord, omdat de kans op mislukking van de
aanplant dan veel groter is; men behoeft slechts te
denken aan het grote gevaar van aantasting van de
jonge aanplant door Hylobius en door het wild en
aan de bodemverwildering. Te verwachten valt dat
voor dit oudere kwaliteitsplantsoen een schaarstesituatie zal ontstaan tengevolge waarvan enerzijds de
herbebossing zal stagneren en anderzijds de prijzen
van plantsoen zullen oplopen.
d Planten in handkracht in plaats van machinaal
Zowel de aanwezigheid van verticaal staande stobben als van onregelmatig verspreid liggend top- en
takhout maakt, dat de herinplant slechts met de hand
kan geschieden. Op de terreinen waar het topen takhout is verwijderd zal het planten in handkracht niet veel extra moeilijkheden opleveren. Daar
evenwel waar dit hout - verkleind of door machines
stuk gereden - is blijven liggen zal het planten in handkracht meer inspanning en zorgvuldigheid en dus
meer tijd vergen. Ook het feit, dat plantsoen van
tenminste drie jaren gebezigd zal moeten worden,
noodzaakt tot extra zorgvuldigheid bij het planten.
e

Bodemverwildering
Er werd onder c reeds op gewezen, dat vele boseigenaren gedwongen zullen worden de herbebossing
ten gevolge van een tekort aan plantsoen enkele jaren
uit te stellen. Dit zal op de her te bebossen terreinen
leiden tot bodemverwildering. Deze zal op terreinen
waar het top- en takhout op rillen is geschoven
ernstiger zijn dan daar waar dit hout is blijven liggen.
Deze bodemverwildering zal alvorens tot de herbebossing wordt overgegaan bestreden moeten worden. Deze factor speelt met name een rol bij uitgestelde herbebossing.
f

Loofhoutverwildering
Op vele plaatsen is een groot gevaar aanwezig
voor loofhoutverwildering, waarbij in de allereerste
plaats gedacht moet worden aan Prunus verwildering. Dit gevaar is het grootste op takvrije percelen. Ook met het oog hierop moet groot plantsoen
worden gebruikt. Daar waar deze vorm van verwildering optreedt zal deze in het kader van de nazorg
van de jonge aanplant verwijderd moeten worden.
Daar er stobben In het terrein overeind staan kan
deze verwijdering niet mechanisch geschieden.
g

Wildschade

— konijnen
Hiervoor werd reeds terloops gewezen op de
grote kans op wildschade. De terreinomstandigheden
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zijn op de stormvlakten zodanig - veel top- en takhout - dat met name het klein wild (konijn) sterk
in aantal kan toenemen. De gegeven terreinomstandigheden maken het in feite onmogelijk om door
middel van de jacht de konijnenstand terug te
brengen. Om het tenietgaan van de jonge aanplant
door konijnenvraat te voorkomen is het noodzakelijk
konijnenrasters te plaatsen.
— herten
Ook het grofwild - met name het hert - zal aan
de jonge aanplant als geen adequate maatregelen
getroffen worden, grote schade toebrengen. Inrastering zal op plaatsen waar de grofwildstand daartoe aanleiding geeft, beslist noodzakelijk zijn. Een
andere mogelijkheid om grofwildschade te beperken
is het toepassen van herbebossing door middel
van bezaaiing. Deze methode van herbebossing
zou subsidiabel gesteld dienen te worden. Overigens
is deze methode slechts mogelijk als het top- en
takhout eerst is verwijderd, hetgeen belangrijke
kosten met zich brengt.
2

Omvorming

tot

natuurterrein

a Herscheppen van bos door middel van natuurlijke
begroeiing
Op bepaalde terreinen zal het mogelijk zijn bos te
creëren door middel van de natuurlijke begroeiing.
Deze methode kan uit een oogpunt van landschapsschoon van belang zijn, omdat langs die weg meer
variatie in de begroeiing kan worden bereikt Om deze
methode te kunnen toepassen zal het in ieder geval noodzakelijk zijn, dat het top- en takhout wordt
verkleind. Op plaatsen waar zich teveel van dit hout
bevindt zal het tevens geheel of ten dele verwijderd moeten worden.
Aangezien bij bebossing door middel van natuurlijke
begroeiing niet in alle gevallen aan de in art. 3 van
de Boswet gestelde verplichting van herbeplanting
binnen drie jaren wordt voldaan, zal een zodanige
uitvoering aan de betrokken bepaling uit de Boswet
gegeven moeten worden, dat de eigenaar die van
deze mogelijkheid gebruik wil maken toch geacht
wordt aan de herbeplantingsverplichting te hebben
voldaan.
b

Omvorming tot heide of stuifzand
In die gevallen dat de terreinomstandigheden
omvorming tot heide of stuifzand toelaten en de eigenaar deze omvorming wenst, zou zulks moeten worden gestimuleerd door
— verlening van ontheffing van de herplantplicht
— subsidiëring in de kosten van omvorming.
Voor omvorming tot heide is het noodzakelijk dat
de takken en de rechtopstaande stobben worden
verwijderd, hetgeen een kostbare zaak is. Om het
terrein te conditioneren voor heidegroei zal boven-

dien het bosstrooisel dienen te worden weggehaald.
Deze strooiselwinning zal evenwel geen geld kosten
doch juist een opbrengst opleveren.
Omvorming tot stuifzand vergt verwijdering van het
top- en takhout. Doet men zulks niet dan zal tengevolge van het optreden van ongewenste vegetatie
de omvorming niet slagen.
3

Herstel jonge

beplantingen

Vele jonge opstanden in de leeftijdsklasse tot 20
jaar zijn door de storm scheefgewaaid. Het is niet
verantwoord deze opstanden in deze toestand te
laten staan. Voorzover het gaat om zeer jonge opstanden - tot ongeveer 6 jaar - is het mogelijk
de scheefgewaaide bomen rechtte zetten.
Voorwaarde is dan wel dat dit op korte termijn
gebeurt. Oudere opstanden kunnen niet meer worden rechtgezet. Het enige alternatief is dan opruimen.
Indien evenwel niet de gehele opstand is scheefgewaaid, doch slechts een aantal bomen, kan uiteraard
worden volstaan met het verwijderen van de scheefgewaaide exemplaren, zodat de overige bomen zich
normaal zullen kunnen ontwikkelen.
Opstanden in de leeftijdsklasse van 5-10 jaar
kunnen nog met de slagmaaier worden opgeruimd,
doch de oudere - in de leeftijdsklasse van 10-20 jaar
- niet meer. Deze zullen normaal geveld moeten
worden.
4 Herstel van bossen waarin slechts dunningsgewijs bomen zijn gevallen of scheefgewaaid
Het herstel van deze bossen zal daarin bestaan
dat de gevallen en scheefgewaaide bomen moeten
worden verwijderd. Daarnaast zullen geen bijzondere
maatregelen getroffen behoeven te worden.
III

grond waarvan in zeer belangrijke mate wordt bijgedragen in de kosten van herstel.
In het kader van bedoelde herstelregeling zal
a ten aanzien van herbeplanting, rekening houdende met de kostenverhogende factoren genoemd onder II, 1 een bijdrage van 90% verleend moeten
worden in de werkelijk te maken kosten;
b ten aanzien van de omvorming tot natuurterrein
een bijdrage moeten worden verleend in de kosten
als genoemd onder II, 2, die met het oog op die
omvorming gemaakt moeten worden, waarbij rekening
gehouden kan worden met een zekere opbrengst van
het strooisel in die gevallen dat omvorming tot heide
plaatsvindt;
c integrale vergoeding moeten plaatsvinden voor
het rechtzetten van zeer jonge opstanden en het
verwijderen van scheefgewaaide opstanden of bomen in de leeftijdsklasse van 5-20 jaar als genoemd
onder II, 3.
De herstelregeling als hier bepleit zal ook toepassing
moeten vinden ten aanzien van percelen die tengevolge van de storm nog gekapt zullen moeten
worden. Essentieel is bovendien dat de toe te
kennen bijdragen niet op een bepaald niveau worden gefixeerd, maar van jaar tot jaar aangepast
in het licht van het dan geldende loon- en prijsniveau.
Dit is noodzakelijk, omdat de uitvoering van de herstelwerkzaamheden zich noodgedwongen over een
aantal jaren zal uitstrekken. Zouden de bijdragen
worden gefixeerd dan zou tengevolge van de inflatie de praktische waarde van de regeling zeer
spoedig sterk verminderen.
Tenslotte moet er in dit verband nog op worden
gewezen dat herstel in de vorm van omvorming tot
natuurterrein in de particuliere sfeer pas dan werkelijk
zal worden gestimuleerd indien een natuurterreinbijdrage in het vooruitzicht wordt gesteld.

Maatregelen nodig om herstel mogelijk te maken

Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot herbeplanting plaatst vele boseigenaren onder de huidige omstandigheden voor ernstige financiële problemen. Door de storm zijn merendeels bossen vernield ten aanzien waarvan volgens de planning
nog geen velling werd overwogen. Dientengevolge is
de planning op langere termijn volledig verstoord.
Ook de financiering van het bosbedrijf is door deze
gang van zaken in ernstig gevaar nu veel waardevol
hout is gevallen en vernield en uiteindelijk afgezet
tegen extreem lage prijzen, die het gevolg zijn van
het enorme aanbod van hout na de stormrampen.
Onder deze omstandigheden kan in redelijkheid niet
van de boseigenaren worden verlangd dat zij de
kosten van herstel van de vernielde percelen waaronder begrepen de herbeplanting waartoe de
Boswet verplicht - in belangrijke mate dragen. Er
zal dan ook een herstelregeling moeten komen op
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