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Opstellen bosbeheerplannen vereenvoudigd!
Opstellen van een
bosbeheerplan betekent
integratie van veie
aspecten van het
bosbeheer. Daarbij worden
abstracte doelen naar
concrete beheermaatregelen vertaald. Om
dit te vereenvoudigen is er
een standaardstructuur een format - voor
bosbeheerplannen
ontwikkeld. Een nieuw
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instrument om effciënt

kwalitatief hoogwaardige
beheerplannen op te
stellen.
Beheerplannen die volgens dit
format worden opgesteld, voldoen aan de criteria van de
Stichting Face en aan de FSC-eisen voor certificering van goed
bosbeheer. Ze leiden tot doelgericht, slagvaardig bosbeheer. Dit
format is vanaf medio mei dit aar
operationeel en voor iedere bosbeheerder en geïnteresseerde
toegankelijk.
Wie bij bosaanleg een financiële
bijdrage van Stichting Face heeft
ontvangen is verplicht binnen
drie jaar na aanleg een beheerplan op te stellen. Om haar contractpartners tegemoet te komen,
heeft Face het initiatief genomen
een format voor beheerplannen
te laten ontwikkelen. Eelerwoude
Ingenieursbureau heeft dit format
invulling gegeven. Achterliggend
doel is boseigenaren te stimuleren om een beheerplan op te
stellen dat voldoet aan de eisen
die FSC stelt voor certificering
van goed bosbeheer.
In het format is de recente kennis
en ervaring over bosbeheerplan-
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ning en bosecologie geïntegreerd ten behoeve van toepassing in de praktijk. Het bestaat uit
twee deelrapporten: het format
zelf en een rapport "toelichting
en achtergrondinformatie", waarin via voorbeelden wordt uitgelegd hoe het format ingevuld kan
worden. Ook zijn hierin overzichten opgenomen van FSC-eisen,
rode lijsten, beschermde soorten, natuurlijke boomsoorten,
groeiverwachtingen per groeiplaats en beheerpakketten van
de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000.
Het format is opgezet aan de
hand van korte teksten, overzichtstabellen
en
kaarten.
Concrete doelen over boskenmerken, bijzondere waarden, recreatie en ontsluiting en financieel
resultaat worden direct
gekoppeld aan beheermaatregelen die nodig zijn om deze doelen
te realiseren. In één oogopslag is
duidelijk welke veranderingen
gewenst zijn, doordat de huidige
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situatie, het lange termijndoel (30
jaar), het middellange termijndoel (10 jaar) en de uit te voeren
maatregelen in één tabel zijn
weergegeven.
Via internet www.stichtingface.nl/
beheerplanformat en www.eelerwoude.nl is het format op te halen. Ook is het te bestellen, tegen
administratiekosten ad. EUR
10,50, bij Stichting Face (026)3570770) en bij Eelerwoude
(0547-263515). Voor nadere informatie over het format en het
opstellen van bosbeheerplannen
kunt u terecht bij Stichting Face
of Eelerwoude.
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