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BEEST EN BOS
Verslag van de
voorjaarsbijeenkomst
van de KNBV
Ree, konijn, eekhoorn, dennescheerder en dood
hout horen net zo bij het bos als de bomen zelf.
De mens is onderdeel van de natuur; die kan hij niet
ongestraft beheersen, wel zo goed mogelijk en duurzaam beheren.
Met deze twee stellingen die werden geponeerd op
de voorjaarsbijeenkomst van de KNBV wordt de
essentie van het bosbeheer aan het eind van de
twintigste eeuw kernachtig samengevat.
De inleiding op het thema "Beest en Bos" en de
toelichting van zes deskundigen waren echter
vooral gericht op de door edelherten en reeën aangerichte schade aan het bos.
R. Nas leidt het thema in met een overzicht van het
probleem.
Een hoge wilddruk vormt een ernstige belemmering
voor de bosontwikkeling bij de overgang van jong,
eenvormig bos naar meer gevarieerde bosecosystemen. Het gaat daarbij o.a. om ca 60.000 ha te ontwikkelen natuurbos en om ca 70.000 ha multifunctioneel bos in de omvormingsfase.
Directe en indirecte schade door het wild benadeelt
het bosbedrijf op verschillende manieren;
- het roept ambtelijke activiteit op
- het kost tijd en het beïnvloedt het bedrijfsresu Itaat
en de bosontwikkeling.
Afschot en bescherming tegen wildschade vormen
de voornaamste maatregelen om de negatieve effecten van het wild binnen de perken te houden.
Voor wat betreft het bosbeleid stelt P. van den Tweel
(Dir. Bos- en Landschapsbouw) dat de huidige
wildstand de bosontwikkeling remt; daarmee wordt
het realiseren van de beleidsdoelstellingen kleinschaligheid, gevarieerde samenstelling en natuurlijke verjonging uit het MJP-Bosbouw vertraagd.
Toch blijft vraat- en schilschade primair de verantwoordelijkheid van de boseigenaar; de overheid
draagt niet bij in de kosten van rasters.
Een ecologische visie op de wild problematiek ontbreekt; voor het creëren van een goed biotoop voor
het edelhert moeten ook de uiterwaarden in beschouwing worden genomen. In afwachting daarvan
moet voorlopig met tussenoplossingen worden gewerkt, zoals zonering (het verstoren in zones waar
verjonging gewenst is) en het aanleggen van voerak204 kers op landbouwenclaves.
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H.W.M. van Welie (Jachtfonds) legt de nadruk op de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van jagers en
bosbeheerders. Vanwege de grote leefgebieden
van het wild zou samenwerking zich over grotere
gebieden moeten uitstrekken. Hier liggen misschien
kansen voor bosgroepen?
De kansen op een tegemoetkoming voor de schade
zijn nihil; er moet daarbij sprake zijn van een bedrijfsmatige teelt en onvoorziene schade. Een bijdrage
uit het Jachtfonds voor biotoopverbetering (tot 60 %
van de kosten) behoort wel tot de mogelijkheden,
F. Vera (LUW) benadrukt de keuze van de bosbouw
tussen "natuur" en bosexploitatie. In het eerste geval
is geen sprake van schade; grazende en knagende
dieren vormen een integraal onderdeel van het ecosysteem. In het tweede geval kan een oplossing
worden gezocht door het aangaan van beheersovereenkomsten in het kader van de relatienota.
Met de huidige wijze van bosverjonging wordt de kat
op het spek gebonden". Om schade te voorkomen
moet de kat (lynx of verwilderde kat) op de reeen en
konijnen worden gebonden.
J. Beekhuis (Groenconsult) stelt vast dat het wildbeheer nog te weinig is geïntegreerd in het bosbeheer.
Deze situatie is niet nieuw, want het probleem is al
duidelijk gesignaleerd in een in 1959 door de KNBV
uitgegeven boekje "Het reeënvraagstuk". Veel van
de problemen kunnen worden opgelost door een
betere communicatie tussen jagers en bosbeheerders. Rigoreus ingrijpen in de wildstand vindt Beekhuis niet gewenst; veel belangrijker zijn goed afgewogen maatregelen in grote gebieden.
Graf A. zu Ortenburg (particulier boseigenaar) legt
de nadruk op de duurzame instandhouding van bos
en wild. Dat verdraagt zich niet met een wildbeheer
waarbij de principes van de veehouderij domineren.
Voor een duurzaam bosbeheer moet de wilddruk zijn
aangepast aan de draagkracht van het terrein en niet
aan de wensen van trofeeën-jagers. Uit eigen ervaring blijkt dat vooral bij kleinschalige verjongingen
de wilddruk al snel een probleem vormt; op Middachten komt alleen binnen een raster een behoorlijke verjonging op.
C. de Lange (Staatsbosbeheer) benadrukt het belang van de natuurlijke processen in de bosbouw en
de bosontwikkeling en verwijst daarbij naar roemruchte voorgangers als Blokhuis en van Schermbeek.
Gegeven het grote belang van recreatie en natuurwaarden (naast oogst) in de Nederlandse bossen
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ten van het bos. Samen mei spontane verjonging
zorgen deze zware bomen voor een goede bosstructuur.
Aan de hand van eenvoudige "rasterproeven" is de
invloed van wild duidelijk vast te stellen, zijn de effecten ongewenst dan dient de wildstand verlaagd te
worden. Bosbeheerders moeten in staat zijn om de
lange termijn doelen duidelijk te maken aan andere
belangengroepen.
Discussie
In de discussie komt eerst de vraag over de omvang
van de problemen aan de orde. Voor het edelhert
merkt Oldenkamp op dat de problemen op de Veluwe niet erg groot zijn; de benutting van dit grote
leefgebied is minder dan mogelijk op basis van het
natuurlijke voedselaanbod. Wel treedt een spanningsveld op wanneer de (houtteeltkundige) kwaliteit
van de opstand opgevijzeld moet worden.
Ook Kuper leidt uit het ontbreken van activiteiten bij
de wildschadecommissie van het Bosschap af dat er
kennelijk geen sprake is van grote schade,
Verder wordt zwaar gediscussieerd over de invloed
op de bosontwikkeling. Vera, die al eerder opmerkte
dat het begrip schade gedefinieerd moet worden,
bepleit om ook afgegraasde eiken vanwege hun
belangrijke ecologische functie op te nemen in de
boswet, Tijdelijk verdwijnen van bos is geen probleem: er is grasland nodig om de eik te laten verjongen. (Het areaal grasland in Nederland is aanzienlijk groter dan het areaal bos; ligt het dan niet

voor de hand om de eik in het reeds bestaande
grasland le laten vestigen in plaats van eerst het bos
te degraderen tot grasland?? (GvT)
Ook over het terugbrengen van de wildstand lopen
de meningen uiteen. Beekhuis bepleit een zorgvuldig afgewogen constante wildstand. Op ecologische
gronden lijkt het bos meer gebaat bij schommelingen waarbij het wild periodiek vrijwel afwezig is.
Diverse strucluurrijke bossen danken hun ontstaan
aan het tijdelijk uitschakelen van wild of vee.
Rasters worden door alle partijen als minst gunstige
oplossing beschouwd: het verkleind de leefruimte
voor het wild en het kost veel (eigen) geld.
Het belang van wederzijds contact en overleg wordt
nog eens benadrukt. Afleidingsmanoeuvres of afschot op kleine schaal hebben weinig zin. Zowel
jagers als bosbeheerders zijn gebaat bij wildbeheer
in grootschalige eenheden (voor reeën 10.000 tot
25.000 ha), In deze gebieden wordt de wildstand
bepaald door de draagkracht van het terrein, de
eisen aan de verjonging en de opbrengsten uit de
jachtverhuur.
De middag vormde een voorproefje voor de studiedag in het najaar. Duidelijk is in ieder geval dat de
verschillen in opvatting over de functies van bossen
leiden tot zeer uiteenlopende meningen over het
beest in het bos. Dat houdt een belofte in voor een
interessante studiedag!
G. van Tol

"Bosbeheer in discussie"
Rectificatie
Tot onze spijt is in het aprilnummer onbedoeld een aanzet tot
discussie in de kiem gesmoord.
De bedoeling was twee verschillende zienswijzen over het beheer van het boscomplex "Weversbergen", onderdeel van
Hagenau en eigendom van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, naast elkaar
voor het voetlicht te brengen.
Eerst had de mening van de
Slichting Kritisch Bosbeheer ver-

woord moeten worden, opgesteld
door de heren Gorgels, Lardinois
en van den Bos en vervolgens de
mening van de eigenaar, verwoord door de heer Lichthart.
Het is helaas in omgekeerde volgorde gebeurd en eveneens zijn
ook nog onderschriften van illustraties verwisseld. Als lezer werd
u zwaar op de proef gesteld om te
ontdekken wie nu welke stelling
poneerde. Erger nog is dat de auteurs hun moeite nu vermoedelijk
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niet beloond zien om in ons tijdschrift een discussie op gang te
krijgen,
Wij hebben onze excuses voor
deze gang van zaken aan de auteurs aangeboden maar wij hopen dat er onder u nog lezers zijn
die de -beschadigde- handschoen willen opnemen.
Voorzitter Redaktieraad
C.J. de Lange
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