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Inleiding

Het is mogelijk om de doelstellingen, die aan het beheer van het Zeisterbos vanaf 1915 ten grondslag hebben gelegen, te reconstrueren aan de hand van de volgende gegevens:
- een door Staatsbosbeheer in 1915 opgesteld beheersplan;
- een door Jager Gerlings (inspecteur Staatsbosbeheer) geschreven notitie uit 1925;
- een afdelingsregister uit 1925, dat tot ± 1950 van
aantekeningen werd voorzien;
- een brief van Staatsbosbeheer uit 1935 gericht aan
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zeist;
- beheersplannen uit 1957,1977 en 1982.
In deze bijdrage zal getracht worden om ontwikkelingen rond de doelstelling in verband te brengen met
landelijke (en Westeuropese) opvattingen over het
bosbeheer in de loop der tijd.
2

Beheersplan 1915 en 1925

De motivering voor de aankoop in 1914 was om verkaveling van het landgoed te voorkomen en om het te behouden als dagrecreatiegebied, waarbij bevordering
van het toerisme en werving van inwoners een belangrijke rol speelden "Het Zeisterbos is door de gemeente
aangekocht, omdat dit door zijn bijzonder natuurschoon, gepaard aan de gunstige ligging, voor de welvaart van de gemeente van groot belang is, daar het
vele vreemdelingen, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, naar
de gemeente trekt". In die tijd kwamen met de tram
veel mensen (zelfs vanuit Utrecht) op zondagen naar
het Zeisterbos.
De gemeente werd voor het technisch bosbeheer
geadviseerd door Staatsbosbeheer, dat in 1914 ook
een inventarisatie met vakindeling van het bos maakte.
Er werd geconstateerd, dat de gemeente het bos ten
behoeve van het natuurschoon als zodanig in stand
zou moeten houden en waar mogelijk het natuurschoon zou moeten verhogen. Er werd voor gekozen
om het bos niet als park te gaan behandelen, maar om
het boskarakter te behouden. Het beheer zou moeten
plaatsvinden "overeenkomstig de regelen, volgens

welke uit een boschbouwkundig oogpunt het bosch,
d.i. bodem en bestand, behoren te worden verpleegd".
De verdere uitwerking komt overeen met de dan algemeen geldende opvattingen over de bosbouw, als
reactie op de grootschalige monoculturen van de 19e
eeuw, zoals omschreven door Van Schermbeek in
1898:
"Het zo snel en volledig mogelijk scheppen en instandhouden van een werkzame bodem", ook wel genoemd
een "gunstige physisch-biologische toestand" van de
bodem, en vervolgens: "Het vestigen op de aldus verkregen werkzame bodem, van een bosch ais levensgemeenschap, waarin bodemverplegende hulphoutsoorten op den duur hun groeiplaatseisen bevredigend
vinden".
Jager Gerlings, toen inspecteur bij het Staatsbosbeheer, schreef als advies voor het Zeisterbos bij het afdelingsregister van 1925: "Het doel dat hierbij wordt
nagestreefd, is de instandhouding van het bosch als
zodanig tot in de verre toekomst. Dit doel kan echter
alleen bereikt worden door de voortbrengingskracht
van de bodem zo hoog mogelijk op te voeren en voortdurend in stand te houden".
En over de monocultus van groveden:"... dan blijkt
steeds de nadelige invloed van den groveden op den
bodem; na elke generatie is de bodemproduktiviteit
verminderd" Bij verjongingen werden grondbewerking,
bemesting ("grote" en "flinke" hoeveelheden) en landbouwvoorbouw toegepast (dit laatste vooral gedurende
de periode 1914-1918, zie ook het artikel van H. Visser). In de notitie van 1925 wordt geconstateerd: "Sedert het bosch onder gemeentelijk beheer staat, is zoveel mogelijk getracht loofhout in de dennenbestanden
te brengen als noodzakelijk middel om tot een beteren
bodemtoestand te komen".
Voor herplant werd als hoofdboomsoort weer groveden gebruikt, maar met onder- en tussenplanting van
hulphoutsoorten. Ook werden oudere dennenopstanden gelicht om hulphoutsoorten in te brengen: "De bedoeling hiervan is eensdeels om door middel van een
loofhout-onderbestand de bodem te verplegen en
voorts om voor zoveel mogelijk een gedeelte van het
onderbestand, voornamelijk de beuken en Amerikaanse eiken met de daartoe tussen geplante douglasspar175
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ren en Japanse lariksen te zijner tijd de plaats van het
dennenbestand te doen innemen. Het ligt hierbij in de
bedoeling een aantal daarvoor geschikte exemplaren
van het oude dennenbestand in het jonge bestand op
te nemen". En verder: "Deze geleidelijke verjonging
van de uitgeleefde oude grovedennenbestanden is de
zekerste, ook omdat de bodem daarbij niet aan de
rechtstreekse inwerking van zon en wind wordt blootgesteld. Bovendien wordt het natuurschoon en de aantrekkelijkheid van het bosch er in bijzondere mate door
verhoogd".
Opvallend bij de hierboven omschreven benadering
is dat men "natuurschoon" opvat als een louter esthetisch gegeven, dus een heel andere opvatting dan de
huidige ecologische interpretatie van het begrip natuur.
Er werd een omloop van 120 jaar voor de groveden
aangehouden, voor die tijd al behoorlijk lang.
Over de bosverzorging werd gesteld: "Aan de geregelde verwijdering van dode en zieke bomen wordt
steeds de hand gehouden, terwijl de dunningen zodanig worden uitgevoerd, dat zij in elk bestand na korten
tijd terugkeren en er telkens slechts weinig stammen
behoeven te worden verwijderd. Er wordt hierbij steeds
naar gestreefd de goed gevormde, meest belovende
exemplaren in de strijd met hun omstanders te helpen
en hun kroon de nodige ruimte te gaan geven opdat
deze zich in alle richtingen krachtig kan ontwikkelen".
De kruidenvegetatie werd aangemerkt als "bodemverwildering" die zoveel mogelijk onderdrukt moest
worden. Zwammen- en insectenplagen werden bestreden (zie ook artikel van H. Visser).
3

De periode 1925-1957

De ideeën van Jager Gerlings worden geleidelijk ingevoerd, maar pas in de jaren 1930-1940 werd op grote
schaal geplant met douglas, Japanse lariks en Amerikaanse eik. Mede onder invloed van algemene tendenzen in de bosbouw, maar vooral ook door plaatselijke
inzichten, werd hierbij kleinschalig gewerkt met naast
kaalkap gebruikmaking van groepenkap, schermkap,
coulissenkap, menging en onderplanting. De verhoogde activiteit in de periode 1930-1940 was het gevolg
van de werkverschaffing. In een brief van Staatsbosbeheer aan de gemeente Zeist uit 1935 over werkzaamheden in het kader van de werkverschaffing vinden we de volgende formuleringen: "Gebruikelijk worden de oude dennenopstanden hol. Door de
aanwezigheid van het hakhout valt dit minder op". Verder: "Deze achteruitgang moet in hoge mate worden
betreurd, aangezien deze dennenbosschen, waaronder op vele plaatsen oud eikenhakhout voorkomt, in de
tegenwoordigen toestand buitengewoon fraai zijn". Het
advies luidt onder andere als volgt: "Slechts pleksgewijze ware dennenbosch te vellen, het daaronder voor176

komende hakhout te verwijderen en een nieuwe beplanting aan te brengen. Een aantal percelen slecht
groeiend hakhout kan worden omgezet in opgaand
bosch". Daarbij werden de "stompen" gerooid. Verder
wordt in deze brief nog ingegaan op onderzaaiingen en
plaggen van ruigte.
In de Tweede Wereldoorlog werd ook in het Zeisterbos dunningsgewijs veel hout gekapt door zowel de
Duitsers als de plaatselijke bevolking. Bij dit kappen in
de grovedennen werd nu voor de tweede keer binnen
30 jaar negatieve selectie toegepast (ook al vóór de
verkoop in 1914).
De verjonging werd steeds meer kleinschalig uitgevoerd, waarbij kaalkap en grondbewerking steeds minder werden uitgevoerd. De oude grovedennen werden
zo lang mogelijk gehandhaafd. De omvang van het
(kaal) kappen daarvan bleef achter bij de in 1914/1925
voorgestelde oppervlakten, waardoor steeds duidelijker een verticaal gestructureerd bos ontstond. Bij deze
ontwikkeling liep het beheer van het Zeisterbos al
vooruit op de na de jaren 40 in Nederland inzettende
tendens naar een duurzame instandhouding van alle
bosfuncties, waaronder het bos als levensgemeenschap en als recreatiegebied (onder ander ten behoeve van natuurbeleving), een en ander weer mede
onder invloed van Jager Gerlings.
4

Beheersplan 1957

Onder invloed van het beschikbaar komen van betrouwbare opbrengsttabellen voor met name groveden,
de groeiende bosbouwkundige inzichten en de wederopbouwgedachte na 1945 werd in 1957 een zogenaamd "bosbedrijfsplan" opgesteld. Een en ander conform de richtlijnen zoals die gegeven worden door de
toenmalige Commissie Bosbedrijfsregeling van de Nederlandsche Boschbouwvereniging. Deze richtlijnen
bepleitten een meer rationele benadering van het bosbedrijf, mede onder invloed van de opkomende mechanisering en automatisering: "De opgesomde omstandigheden maken het voldoende duidelijk dat
iedere bosbezitter, die naar verhoging der produktiviteit van zijn bosbezit streeft (hetgeen onder de huidige
omstandigheden in Nederland noodzakelijk is) een
doelmatige bedrijfsregeling voor zijn bosbezit niet zal
kunnen ontberen".
In het beheersplan wordt een vrij mathematische benadering van bossamenstelling en bosbeheer doorgevoerd. Het bevat een zeer gedetailleerde inventarisatie
van het bos, met vaak vele opsplitsingen per afdeling,
vanwege de kleinschaligheid en de verticale structuur.
Het plan bevat de volgende doelstelling: "De bestemming van het bezit is in de eerste plaats de recreatie.
Naast de recreatie, welke te allen tijde het karakter van
het terrein zal blijven bepalen, dient als nevenbestem-
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ming de houtproduktie te worden genoemd. Deze houtproduktie zal inderdaad ondergeschikt moeten zijn aan
de eisen, welke de recreatie aan de exploitatie van het
bezit stelt. Niettemin dient men er naar te streven om
zonder schade aan de landschappelijke waarde van
het terrein de houtproduktie hoger op te voeren dan tot
nu toe het geval is. De financiële uitkomsten van de
exploitatie zullen daardoor belangrijk gunstiger worden".
In het plan van 1957 wordt wederom voorgesteld om
het "overschot" aan oude opstanden van groveden
(omloop 120 jaar) te verjongen:"... vertoont het Zeisterbos een betrekkelijk eentonige aaneenschakeling
van oude tot zeer oude opstanden. Het blijkt dus niet
alleen bedrijfstechnisch, maar ook landschappelijk van
belang te zijn een normale leeftijdsklassenopbouw na
te streven, teneinde een evenwichtige verdeling over
de verschillende leeftijdsklassen te bewerkstelligen".
Hoewel er ten opzichte van de omloop een overmaat
aan oude opstanden is, bestaat er in 1957 een tekort
van 22% op de normale voorraad, vanwege de holle
stand van de oudere opstanden als gevolg van oorlogsvelïingen en de gevolgde verjongingsmethodiek.
Over de gewenste veilingsmassa zegt het plan, in relatie tot het oppervlakteoverschot aan oude opstanden:
"Niettemin is het ook in het onderhavige geval gewenst
de vellingsmassa enigszins beneden de normale aanwas te houden".
In het plan wordt verder de wenselijkheid uitgesproken om weer wat grootschaliger te gaan verjongen, zowel om landschappelijke als financiële redenen, met
als hoofd boomsoorten groveden en douglas. In de eerste plaats wordt de wenselijkheid uitgesproken om
weer wat nieuwe monoculturen van groveden aan te
leggen om het karakteristieke bosbeeld te continueren.
En verder: "In de tweede plaats is ervan uitgegaan dat
de thans gevolgde werkmethode de eentonigheid in de
hand werkt, terwijl een plaatselijke kaalkap en verjonging in monocultures de eentonigheid juist doorbreekt.
Het gehele bos vertoont thans een afwisseling in zeer
klein verband, welke in zichzelf weer eentonig is. Een
zinvolle afwisseling dient op de bovenomschreven wijze in een groter verband verwezenlijkt te worden. Ook
financieel is de hier voorgestelde werkmethode ongetwijfeld belangrijk gunstiger dan de tot nu toe gevolgde,
daar alle werkzaamheden meer geconcentreerd
plaatsvinden, terwijl ook de houtopbrengsten een
grotere rol gaan spelen in de financiële resultaten van
het bosbeheer".
Verder wordt aangevoerd dat de zware schermen
van groveden nadelig zijn voor de onderopstand en
veel vellingsschade veroorzaken en er wordt een pleidooi gehouden voor meer vlaktegewijze verjonging,
wel deels onder scherm en in coulissen. Er werd daar-
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naast voorgesteld om een groot deel van de aanwezige schermen boven jonge opstanden te vellen.
Ook deze aanbevelingen zijn, wellicht mede onder
invloed van de grote recreatiedruk en de steeds
grotere betrokkenheid van het publiek, grotendeels
niet uitgevoerd en er werd voortgegaan met de kleinschalige verjonging, onder handhaving van schermen
en uiteindelijk overstaanders van groveden.
5

Beheersplan 1977

"Bedrijfsplannen" werden gemaakt in een periode dat
de bosbouw nog rendabel was. Echter in de periode na
de jaren 50 hebben zich een aantal dntwikkelingen
voorgedaan in de Nederlandse bosbouw, die van ingrijpende invloed zijn geweest op het bosbeheer in Nederland:
- stijgende arbeidskosten;
- stagnerende houtprijzen als gevolg van grotere import van hout en het gebruik van houtvervangende
stoffen;
- opkomst van recreatie in de bossen en grotere betrokkenheid van het publiek bij het bosbeheer.
Door deze ontwikkelingen werd vaak minder aandacht besteed aan de beheersplanning van bossen.
Pas in 1977 werd in het kader van de Beschikking
Bosbijdragen weer een beheersplan gemaakt voor het
Zeisterbos. Er werd een vlaktegewijze inventarisatie
uitgevoerd, zonder bepaling van de houtvoorraad. De
inmiddels nog verder doorgevoerde kleinschaligheid
leidde hierbij voor sommige bosgedeelten tot vrij vage
omschrijvingen en onderscheidingen, vanwege de vele schermen, overstaanders, groepen en onderplantingen in kleinschalige afwisseling. Opvallend in vergelijking met de inventarisatie van 1957 is, dat nu meer opstanden benoemd worden naar de onderopstand,
wellicht doordat de schermen van groveden door lichting in de periode 1957-1977 minder zwaar geworden
zijn. De doelstelling die in 1977 wordt geformuleerd
kan aangeduid worden als een multifunctionele doelstelling, waarbij de recreatie enigszins wordt gezoneerd: "Het beheer zal zijn gericht op een veelzijdige
functie door het behouden en waar nodig versterken
van de recreatieve, landschappelijke, natuurwetenschappelijke en houtteeltkundige waarden in een
onderling harmonische samenhang".
In de aansluitende visie op lange termijn wordt aangegeven dat de kleinschalige verjonging met handhaving van overstaanders van groveden zal worden gecontinueerd. De omloop van groveden blijft op 120 jaar
gehandhaafd, terwijl voorgesteld wordt om het aandeel
van groveden op lange termijn te stellen op 30%, terwijl dat van douglas, Japanse lariks en inlandse eik opgevoerd zouden moeten worden. Het aandeel van
Amerikaanse eik zou moeten worden verlaagd.
177
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Beheersplan 1982

Vanwege de vergaande kleinschaligheid en verticale
structuur van grote delen van het Zeisterbos, en de
moeilijkheden die daarmee bij de inventarisatie in
1977 werden ondervonden, werd in 1981 besloten om
een steekproefsgewijze inventarisatie uit te voeren op
grondvlak en houtvoorraad per boomsoort per diameterklasse. Elders zal worden ingegaan op de aard van
deze methode en de resultaten daarvan (bijdrage J.
Sevenster).
In het beheersplan van 1982 werden de doelstellingen uit het beheersplan van 1977 letterlijk overgenomen. Om twee redenen kon de doelstelling wat concreter uitgewerkt worden in hoofdlijnen voor het beheer:
- de steekproefsgewijze inventarisatie leverde een
goed inzicht op in aandelen per boomsoort in grondvlak en houtvoorraad per diameterklasse;
- er werd een bodemkaart en op basis daarvan een
bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten gemaakt.
Het aandeel van groveden bleek op grond van deze
inventarisatie 13% groter dan in 1977 (55% tegen
42%, doordat de overstaanders en schermen van groveden nu goed tot uitdrukking kwamen in het grondvlak. Daarentegen bleek dat het aandeel van groveden
en andere naaldboomsoorten naar de lagere diameterklasse steeds geringer werd, en het aandeel van loofboomsoorten juist groter, vooral door natuurlijke verjonging. Op grond van deze constateringen konden de
volgende beheersrichtlijnen afgeleid worden met betrekking tot de verjonging:
- waar zich spontane verjonging van gewenste loofen naaldboomsoorten voordoet, zal hiervan voor zover
nodig gebruik gemaakt worden, al of niet aangevuld
met kunstmatige veijonging. De verwachting is, dat op
deze wijze voldoende verjonging verkregen zal worden
van de loofboomsoorten inlandse eik, beuk, berk en
plaatselijk douglas;
- waar geplant moet worden zal daarom in principe
gebruik gemaakt worden van naaldboomsoorten. En
wel een accent op de meereisende naald boomsoorten
douglas en Japanse lariks op de daarvoor geschikte
gronden en groveden op de armere gronden. Hierbij
vormen het bosdoeltype en de grootte van de verjongingsgroep belangrijke richtlijnen.
Aansluitend aan de inventarisatiemethode zijn binnen de gevolgde planningsmethode "bosdoeltypen" en
"planningseenheden" gebruikt. Voor een uiteenzetting
daarover zij venwezen naar de bijdrage van Noelmans
en Hoekstra.
Voor de middellange termijn is per planningseenheid
als geheel een indicatie gegeven van de uit te voeren
werkzaamheden en de relatieve omvang daarvan. De
mate van houtoogst en verjonging is gerelateerd aan
178

de houtvoorraad en de mate van spontane veijonging.
De gemiddelde houtvoorraad per ha bleek van 1957
tot 1982 te zijn toegenomen van 11 m3 tot 156 m3
(aandeel groveden respectievelijk 74% en 60%). De
gemiddelde jaarlijkse voorraadvergroting bedroeg in
deze periode 1,8 m3 bij een gemiddelde jaarlijkse aanwas van 4,2 m 3 en een oogst van 2,4 m3. Overwegende dat de spontane en kunstmatige verjonging zich
nog voldoende kan ontwikkelen en dat een bos met
een hogere houtvooraad een meer monumentale aanblik geeft, is besloten om de voorraadvergroting voort
te zetten door een gemiddelde jaarlijkse oogst van 3,5
è 4 m3 bij een te verwachten gemiddelde aanwas van
5,5 a 6 m3. De voorraadvergroting kan doorgaan zolang het bos nog niet zo dicht is, dat zich onvoldoende
verjonging kan ontwikkelen. Aan de praktische uitvoerbaarheid en controle van deze planning wordt een beschouwing gewijd in de bijdrage van H. Visser en W.
Vons.
In tabel 1 is de ontwikkeling van de doelstelling voor
het beheer in de loop der tijd nog eens samengevat
weergegeven.
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Tabel 1 Doelstelling beheer Zeisterbos in de loop der tijd.
jaar/periode

doelstelling

bosverjonging

bosverzorging

18e eeuw

Houtproduktie door middel van
eikenhakhout (levens looistof)
en overig loofbos. Veeweide?
Deels nog heide, berk, beuk, lanen.

Regelmatig inboeten van het
hakhout.

Eens in de twaalf jaar hakken.
Vrijstellen van de jonge opslag.

19e eeuw

Houtproduktie door middel van
monoculturen groveden en wat
eikenhakhout.

Grootschalige vlaktekap en omvorming eikenhakhout in groveden.

1915/1925

Instandhouding ten behoeve van
natuurschoon, van belang voor
de welvaart van de gemeente
(wervend ten aanzien van toerisme en vestiging).

Vlaktekap, gedeeltelijk scherm.
Grondbewerking, bemesting en
landbouwvoorbouw om de voortbrengingskracht van de bodem
zo hoog mogelijk op te voeren.
Herplant met groveden in zeer
dicht plantverband (16.000/ha).
Overschot aan oude opstanden
van groveden (omloop 120 jaar)
verjongen. Onder- en tussenplanting met bodemverplegende hulpsoorten.

Bodemverwildering tegengaan
door dichte stand van het bos en
behakken van de bodem.
Strooien lupinestro in jonge opstanden met eventueel bemesting. Vroeg, frequent en met matige ingrepen dunnen. Chemische bestrijding van
insektenplagen, ook in oude opstanden. Bestrijding van zwammenaantastingen.

1925/1957

Steeds minder aandacht voor
houtproduktie. Steeds meer
aandacht voor gevarieerd, monumentaal bos ten behoeve van
de recreatie.

Steeds kleinschaliger; groepenmenging, schermen, overstaanders. Er wordt veel minder oude
groveden verjongd dan in plan
1915/1925 is aangegeven.

Geleidelijk minder bemesting,
behakken en insektenbestrijding. Oorlogsvellingen en brandhoutroof.

1957

Recreatie. Houtproduktie ondergeschikt, maar wel hoger opvoeren dan tot nu toe, om financiële
resultaten van de exploitatie te
verbeteren.

Grootschaliger verjongen gewenst, om variatie te vergroten,
omloop groveden 120 jaar. Veilingsmassa enigszins beneden
normale aanwas houden vanwege holle stand van het bos. Vellen van veel schermen gewenst
wegens nadelige invloed op
onderopstand. Herplanten met
groveden en douglas.

Vrijstellen, zuiveren, dunnen.

1977

Multifunctionele doelstelling. Behouden en waar nodig versterken van de recreatieve, landschappelijke, natuurwetenschappelijke en
houtteeltkundige waarden. Enige zonering van de recreatie.

Na 1957 is niet grootschalig verjongd. Doorgaan met kleinschalige verjonging onder scherm
met handhaving van overstaanders. Aandeel groveden en
douglas, Japanse lariks en inlandsche eik vergroten, dat van
Amerikaanse eik verlagen.

Vrijstellen, zuiveren, dunnen,
bestrijding Amerikaanse vogelkers.

1982

Doelstelling 1977 gehandhaafd.

Oude grovedennen zo lang mogelijk handhaven. Zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijke verjonging en waar nodig
planten. Kleinschaligheid en
verticale structuur bevorderen.
Boomsoortenkeuze conform
bosdoeltypen: op lange termijn
gewenste bostypen op basis van
doelstelling en bodemgeschiktheid.

Maatregelen geformuleerd per
planningseenheid: onderscheiden gebiedsdelen op basis van
huidige bossamenstelling en
bosdoeltype.
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