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"Is ons bos onnatuurlijk"
Verslaggevers: J. J. Westra en J. K. R. van den Wijngaard

Dit was het thema van de discussiebijeenkomst van
de KNBV in het Kröller-Müllermuseum op de Hoge
Veluwe op 21 april 1978. Het onderwerp werd ingeleid door V. Westhoff, H. E, van der Lans en A. J. van
der Poel.
Westhoff begint zijn inleiding met de opmerking
dat, als men het begrip "natuurlijk" definieert als
"niet door de mens beïnvloed", dat dan de rhetorische vraag, die a!s thema van de bijeenkomst is gesteld, eenvoudig ontkennend beantwoord moet worden. Nederland is in hoge mate een cultuurland. Het
land dat Tacitus beschreef als "angstaanjagend door
zijn moerassen, gruwelijk door zijn wouden", werd al
in de 16e eeuw door Marnix van St. Aldegonde aangeduid als "Prieel van Europa". Dit door de mens
ontwikkelde rijke en gevarieerde landschap is in de
20e eeuw door vergaande nivellerende ingrepen als
urbanisatie, ruilverkavelingen en overmatige bemestingen afgetakeld en vervuild. De veelgesmade
naaldbossen zijn weliswaar niet natuurlijk maar in de
huidige situatie van grote waarde als de laatste otigotrofe ecosystemen van enige omvang. Dit wijst
erop dat "natuurlijk" en "(ecologisch) waardevol"
niet vanzelfsprekend hetzelfde zijn.
In Nederland zijn de oerwouden al lang geleden
verdwenen en ook hun milieu is door menselijke activiteiten als kap, strooiselroof, beweiding, ontwatering e.d. niet onaangetast gebleven. Daardoor mist
men het referentieniveau om de graad van natuurlijkheid van bossen aan af te meten en moet men uit
allerlei verspreide aanwijzingen hiervoor een schaal
construeren. De beste aanwijzingen vindt men daar
waar nog tamelijk natuurlijke bossen op weinig veranderde groeiplaatsen te vinden zijn.
In ons land zijn hiervan enige voorbeelden te vinden, in te delgn in oudere, reeds lang bestaande
bossen, en jonge, recent ontstane. In de eerste
groep vallen de beekbegeleidende bossen bij Winterswijk, de malebossen op de Veluwe, enige "Holten" in Drente, sommige bossen van de binnenduinrand. Tot de jonge tamelijk natuurlijke bossen kan
men rekenen het berkenbos op de Boschplaat (Ter-

schelling) en elzenbroekbossen in de laagveengebieden van Friesland, NW-Overijssel en het Naardermeer.
in dit verband wordt vaak verwezen naar de zgn.
"oerwouden" in Noord-Duitsland en Polen: Neuenburg, Hasbruch en Bialowieza. In vergelijking met
cultuurbossen bevatten deze veel dood en rottend
hout wat van belang is voor de vergroting van de diversiteit aan micromilieus en daarmee voor de soortenrijkdom aan planten en dieren. Deze oerwouden
zijn echter slechts representatief voor een deel van
onze bossen nl. het Fago-Quercetum.
De graad van natuurlijkheid van een bos kan indirect geschat worden aan de hand van een reeks kenmerken nl.:
a ouderdom van het bos: hoe ouder een bos is,
hoe meer kans er is op ontwikkeling van biologische
diversiteit in het bosmilieu en op vestiging en voortbestaan van typische bosplanten. In dit verband
wordt opgemerkt dat aanplant van bos op verlaten
cultuurland, vooral op het tegenwoordige overmatig
bemeste cultuurland, geen bos met natuurwaarden
oplevert maar een begroeiing met het uiterlijk van
bos, een fagade voor een storingsvegetatie. In het
belang van het behoud van bestaande (relatieve) natuurwaarde moet bos bos blijven,
b mate van storing van het abiotisch milieu: vooral
bruuske, eenmalige ingrepen in het milieu doen afbreuk aan de natuurlijkheid. Het op rabatten leggen
vergroot in één keer het microreliëf in het bos maar
hierbij hoort een armere vegetatie dan in bos waarin
het microreliëf geleidelijk is ontstaan (door omvallende bomen). Evenzo geeft een eenmalige bemesting, vooral als die met een vreemde stof plaatsvindt,
een minder "natuurlijk" resultaat dan een geleidelijk,
in kleine porties binnendringende bemesting,
c de boomsoort(en): deze moeten in het betreffende milieu passen. Vooral ten aanzien van exoten
wordt dit nogal eens bestreden. Toch is de invloed
van een exoot op de natuurlijkheid niet ongenuanceerd negatief. Zijn effect is afhankelijk van:
1 rechtstreekse beïnvloeding via beschaduwing,
hoeveelheid en samenstelling van het strooisel, aan159

trekkingskracht voor begeleidende soorten (insekten, vogels), etc.
2 populatiedynamica van de exoot: breidt hij zich
spontaan uit of ni£t, verdringt hij daarbij andere
soorten?
3 voorbereiding van de introductie bijv. door iuplnevoorbouw of landbouwvoorbouw.
4 menging: een gemengde boomlaag gaat altijd
samen met een rijkere levensgemeenschap dan een
eensoortige, onverschillig of het inheemse soorten
of exoten betreft.
5 De ouderdom van het bos: latere bosgeneraties
vertonen meestal rijkere levensgemeenschappen
dan vroegere.
6 De omloop: deze bepaalt de levensduur van de
afzonderlijke opstand: een lange omloop laat meer
ruimte voor ontstaan van natuurlijke differentiatie
binnen de opstand.
d De toegepaste verjongingstechniek. Deze moet
passen bij het bostype en het milieu waarin men
werkt. Weliswaar is eerder door Westhoff gesteld dat
de bosbouwkundige verjongingssystemen alie hun
parallel hebben in natuurlijke processen, maar dit
betekent niet dat elk systeem in elk soort bos past.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen
stabiele en resiliënte bosecosystemen. De eerste
groep vangt verstoringen op zonder essentieel van
samenstelling en structuur te veranderen. De verjonging geschiedt kleinschalig met de soorten die al
aanwezig zijn. De tweede groep verjongt zich via
grote veranderingen in samenstelling en structuur
en keert pas via andere bostypen terug naar de oorspronkelijke toestand.
In Nederland zijn stabiele systemen te verwachten
op vrij rijke, goed vochthoudende, goed ontwaterde
gronden (Carpinion standplaatsen); resiliënte daarentegen op extreem arme, droge gronden {Querco
betuletumstandplaatsen) en op extreem natte (bijv.
Alneta). Bij de eerste groep passen kleinschalige
verjongingssystemen (uitkap, groepenkap), bij de
tweede grootschalige (kaalkap van grotere stukken).
Als men de graad van natuurlijkheid van bossen
wil vergroten, dan impliceert dit niet zonder meer
een "overlaten aan de natuur". Tenminste zal men
invloeden uit de omgeving, bijv. binnendringen van
exoten, onder controle moeten houden. Verder kan
het nodig zijn bostypen die waarschijnlijk in het oorspronkelijke landschap maar beperkt voorkwamen
op speciale standplaatsen of door natuurlijke verstoringen, door bosbouwkundige behandeling te handhaven. Het Zuidlimburgse Querco-carpinetum is een
dergelijk type dat door menselijke activiteit (beheer
als middenbos) sterk werd bevorderd maar dat bij
overgang op het beheerstype "niets doen" tot een
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opgaand beukenbos zou evolueren. Bij het huidige
beperkte bosareaal zouden natuurlijke risico's te
weinig van dit beukenbos tot eikenhaagbeukenbos
terugzetten, zodat dit type vermoedelijk alleen nog
fragmentarisch aanwezig zou zijn.
Bevordering van natuurlijkheid is een legitiem
streven dat in natuurreservaten prioriteit moet hebben. Voor het Nederlandse bos als geheel geldt echter dat dit streven tegen andere legitieme verlangens
moet worden afgewogen. Polarisatie tussen produktie- en natuurwaarde is ongewenst. Produktie van
hout kan wel samengaan met een zekere en ook interessante graad van natuurlijkheid. De hoogst mogelijke graad van natuurlijkheid wordt dan alleen in
reservaten nagestreefd; elders is de verwevenheid
van functies van grote waarde.
Van der Lans zet het standpunt van de Landelijke
Werkgroep Kritisch Bosbeheer uiteen. Zijn belangstelling voor het oerwoudprobleem is gewekt door
het zien en beleven van de wouden van het Orangoetanreservaat "Gunung Leuser" op Sumatra. Deze
roepen een heel andere reactie op dan de onnatuurlijke bossen in Nederland. De onvolledigheid hiervan
in soortensamenstelling en structuur springt dan
zeer in het oog.
Vervolgens behandelt hij het natuurlijkheidsschema dat de Werkgroep heeft opgesteld. Dit loopt van
de houtakker tot het oer-natuurlijke bos, dat in Europa niet meer voorkomt. Het "oerwoud" van Bialowieza geldt als wellicht "natuurlijk", de "Urwalder" in
Noord-Duitsland (Neuenburg, Hasbruch, Baumweg)
als "bijna natuurlijk", uitkapbossen en hakhout met
overstaanders zouden "half-natuurlijk" zijn, samengaand met extensieve bosteelt, bos met meervoudige doelstellingen, zoals tweede- en derde-generatie naaldbos en loofbos met ondergroei, vertegenwoordigt de intensieve bosteelt en monocultures van
naaldhout, populier of beuk zonder ondergroei typeren de houtteelt. Hij bestrijdt de mening van Sissïngh
dat het gesloten beukenbos met weinig diversiteit
het eindstadium van de spontane bosontwikkeling
zou zijn. Volgens Van der Lans is de climax een vegetatietype dat bij een bepaald klimaat en bijbehorend zonaal bodemtype op den duur ontstaat en niet
meer verandert. Dit wordt een mozaïek van verschillende kleinschalig afwisselende regeneratiestadia.
Bij een beukenbos zou dit pas na ca. 300 jaar te verwachten zijn.
Het bosbeeld in Bialowieza, dat op zonale bodems
zou liggen, vertoont dit kleinschalige mozaïekkarakter. Het microklimaat is er zeer constant, in de openingen slaan geen kapvlakteplanten op en er is ca.
20 % van de totale houtmassa aan boomlijken

(staand of liggend) aanwezig. Door de val van bomen
wordt een microreliëf tot stand gebracht en onderhouden, De samensteling van de verjonging is afhankelijk van de grootte van de openingen, de zaaddracht van de omringende bomen, de reeds aanwezige ondergroei en de activiteit van dieren. Hierdoor
is de verjonging naar tijd en plaats variabel samengesteld. Dit soort bos, waarin alle in het gebied thuishorende levensvormen in functionele relatie tot elkaar staan, wordt als de climax gezien. Zonder de
volledige dierlijke component van de levensgemeenschap is het systeem niet compleet, zodat het minimum-areaal voldoende moet zijn voor een levensvatbare populatie van de grootste diersoorten. Dit
"natuurlijke" bos vereist dan ook een oppervlakte
van enige tienduizenden ha. Ontbreekt een deel van
de dierenwereld, dan mag het bos nog slechts "bij—
na-natuurlijk" of "half-natuurlijk" heten. De minimumarealen liggen dan lager maar omvatten, als
grote herbivoren of middelgrote carnivoren een
plaats moeten vinden, toch nog gauw enige honderden ha per complex.
Dit maakt dat kleine reservaten (van enkele ha tot
enkele tientallen ha) wel aardige experimenten kunnen opleveren maar in feite onvoldoende zijn om inzicht te krijgen in het functioneren van een volledig
bosecosysteem.
Bos met meervoudige doelstelling is niet optimaal
voor houtproduktie, niet erg geschikt voor recreatie
en evenmin voor hoogwaardig natuurbeheer. Het
overwegend voorkomen van meervoudige doelstellingen leidt op zichzelf tot eenzijdigheid. Kritisch
Bosbeheer is voorstander van scheiding van functies
en forse uitbreiding van het areaal toebedeeld aan
natuurbeheer. Hiervoor mag de zelfvoorzieningsgraad ten aanzien van de houtbehoefte (8 %) zeker
wel verlaagd worden. De grote betekenis van de "natuurwaarde" verlangt een reservering voor beheer
gericht op zo groot mogelijke natuurlijkheid van belangrijke en representatieve arealen ouder bos op
zowel rijke als arme bodemtypen.
Van der Poel stelt dat hij als bosbouwer uit de
school van Leibundgut niet onbekend is met de visie
op het bos als levensgemeenschap en ervan doordrongen is geraakt dat de bestudering van het functioneren van deze levensgemeenschap essentieel is
om te komen tot een verantwoorde vorm van bosbouw, nl. een omgang met het bos die zorgt dat de
menselijke behoeften aan produkten en diensten
van het bos duurzaam bevredigd kunnen worden.
In toepassing brengen van de idealen van de
Werkgroep Kritisch Bosbeheer zou eerder tot hernieuwde bosafbraak leiden dan tot ontstaan van zo

natuurlijk mogelijk bos. De hele geschiedenis van de
eeuwenlange bosafbraak in Europa is er één van
geen of extensief beheer, (wilde) uitkap, overmatige
kap waarbij het bos "geopend" werd en beweiding
met herbivoren. Pas sinds de vorige eeuw is deze afbraak gedeeltelijk vervangen door bosopbouw en
dan nog vooral op gedegradeerde standplaatsen.
Deze bosopbouw is nog lang niet voltooid want een
goed functionerend bosecosysteem wordt niet aangelegd maar onfsfaa/ onder begeleiding van bosbeheerders met verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van zaken.
Het steeds weer naar voren brengen van Bialowieza als voorbeeld van wat een bos moet zijn, wordt
vervelend.
Er waren geen biologen nodig om de bosbouwers
voor dit complex te interesseren. De situatie van dit
en andere zgn. oerbossen in Europa is echter zo weinig representatief voor de bossen waarmee wij te
maken hebben. Ze zijn alleen behouden gebleven in
dun bevolkte streken en op plaatsen die door slechte
toegankelijkheid of ongunstige bodemgesteldheid
niet in cultuur konden worden genomen. In ons land
zijn alle terreinen door de mens beïnvloed en betreden.
Kunstmatige verjonging betekent niet automatisch genetische verarming noch is natuurlijke verjonging een garantie voor behoud van genetische diversiteit. Natuurlijke verjonging van door lange negatieve selectie verarmde bossen als de Veluwse
boombossen is niet zinvol; evenmin die van genetisch diverse grovedennenopstanden waarin een
groot aandeel aan slecht aangepaste rassen aanwezig is. Bovendien moet men niet licht heenstappen
over het probleem van het wild bij de natuurlijke verjonging.
Evenmin is het verantwoord om in het algemeen
bosbouwkundige ingrepen als houtoogst (dunning)
.als schadelijk voor de natuurwaarde te bestempelen.
Dunningsproeven in beukenbos in het Sihlwald
(Zwitserland) toonden aan dat bij krachtige selectieve dunning zowel de houtteeltkundige kwaliteit van
de boometage als de gevarieerdheid en structuur
van de ondergroei toenamen.
Dit wijst weer op de mogelijkheid om verschillende behoeften van de samenleving vanuit hetzelfde
bos te bevredigen, zij het dat de optimale bevrediging van de afzonderlijke behoeften vaak op verschillende tijdstippen optreedt. Daardoor is typering
naar functie op langere termijn zinloos, en daarmede
ook scheiding van functies ongewenst.
Van der Poel onderstreept nogmaals de mening
dat het bos niet om zichzelfs wil bestaat maar in relatie tot de hele samenleving. Het opleggen van één
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doelstelling aan een groot deel van het bos acht hij
onmaatschappelijk en een regelmatige afweging van
alle functies in eën multiple-use bos is essentieel.
Discussie
De discussie begint met de vraag naar de betekenis van de historische achtergrond voor de beoordeling van de huidige waarde van het bos. Men wijst op
de studies van Peterken in Groot-Brittannie en Bruens et al. in Nederland die onderstrepen dat natuurwaarde gekoppeld is aan ouderdom van de bostoestand (dus niet zo zeer van de actuele opstand).
Enerzijds onderstreept dit de wenselijkheid van bestaand bos ais bos in stand te houden, anderzijds
geeft dit aan dat je van ontginningsbossen in hun
eerste generatie niet al te veel mag verwachten ten
aanzien van het optreden van een volledig gamma
van typische bosplanten.
Sissingh wijst Van der Lans erop dat niet alleen
hij, maar ook gezaghebbende vegetatiekundigen als
Braun Blanquet en Ellenberg, van mening zijn dat
het gesloten, tamelijk soortenarme beukenbos het
eindstadium van de vegetatieontwikkeling in Noordwest-Eüropa is en dat dergelijke beukenbossen
dichter bij de climax staan dan voormalige "Hudewëlder" als het Neuenburger Urwald.
Ook Bialowieza roept op dit punt enige vragen op.
Het is in essentie een Tilio-carplnetum en de eik
speelt in de verjonging geen rol. Er zijn nauwelijks
eiken te vinden van minder dan 50 jaar oud. Ook de
positie van de fijnspar is eigenaardig. De verdeling
van deze soort doet vermoeden dat hij zich eens
grootschalig en eensoortig heeft verjongd en Matuszkiewicz zoekt dan ook verband met bosverwoesting als gevolg van het doortrekken van de Napoleontische legers. Verder is de hertenstand veel te
hoog, zijn de wilde varkens gedecimeerd door de
strenge winter van 1963 en vertonen de wisenten
voorkeur voor het cultuurbos boven het reservaatgedeelte. Allemaal redenen om nog eens kritisch na te
denken over het oer-karakter en de evenwichtigheid
van het ecosysteem in Bialowieza.
Ook Oldeman wijst op het belang van kennis van
de bosgeschiedenis. Het bos is een mozaïek van
ontwikkelingsstadia dat als het ware is ontstaan als
resultaat van een groot ecologisch experiment. Jammer genoeg zijn de aantekeningen voor het grootste
deel zoekgeraakt en vinden we slechts zo nu en dan
enkele pagina's hiervan terug.
Van Goor wijst op het belang van het onderscheid
tussen omkeerbare en onomkeerbare menselijke invloeden op het bos. Grondbewerking is onomkeerbaar, verarming is door aangepaste bemesting wel
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omkeerbaar al is dit niet eenvoudig.
Van der Werf merkt op dat niet alleen de mens,
maar ook de natuur verarmend kan werken en
noemt daarbij de ontkalking van de oorspronkelijk
kalkrijk afgezette dekzanden. Men moet niet te veel
naar het verleden kijken maar de huidige situatie nemen als uitgangspunt voor de toekomst.
Vervolgens wordt de waardering van de huidige
bossen aan de orde gesteld. De bosbouwers zijn geneigd het bereikte bosherstel positief te waarderen
en te zien als uitgangspunt voor verdere bosontwikkeling gericht op de wensen van de samenleving. De
Werkgroep Kritisch Bosbeheer vindt het te weinig en
bovendien wordt de ontwikkeling door de bosbouw
vertraagd en in de verkeerde richting geleid. Hij verlangt in de eerste plaats ontwikkeling naar maximale
natuurlijkheid in de zin van zo volledig mogelijke
ecosystemen die aan hun eigen regulatieprocessen
kunnen worden overgelaten.
Van der Meiden vindt dat dit te weinig geargumenteerd bepleit wordt en schrijft een groot deel van
de gewekte irritatie hieraan toe, niet aan het feit dat
de kritiek van buitenstaanders komt. Het wegwuiven
van het belang van de houtproduktle met de opmerking dat "welzijn" zwaarder moet wegen dan "welvaart" is nogal lichtvaardig. Voor het grootste deel
van de mensheid, zeker het deel dat woont in de landen die ons houttekort zullen mogen aanvullen, is
welzijn gelijk aan "een beetje meer welvaart" en hierbij speelt de houtvoorziening ook een rol. Moeten in
dergelijke landen de doelstellingen van Kritisch Bosbeheer ten aanzien van minder produktie en meer
natuurlijkheid dan niet worden toegepast? Iets betere argumentatie over dit punt zou wel wenselijk zijn.
Van de Veen is het hiermee wel eens maar wijst op
de mogelijkheid van hoge houtproduktie op wegens
de landbouwoverschotten af te stoten landbouwgronden.
Wolterson vindt dat claimen door Kritisch Bosbeheer van de hele Veluwe voor een grootschalig experiment met een "volledig bosecosysteem" (inclusief
grote herbivoren en carnivoren) wel erg ver gaan.
Men zou veel kunnen leren van studie van de processen in natuurbos, maar hier doet men of men het
allemaal al zo goed weet.
Van der Lans is sterk voorstander van verdere experimenten maar stelt dat dan minimaal ca. 1000 ha
per object nodig is omdat anders de betekenis van
grote herbivoren in een natuurlijk milieu niet tot uiting kan komen. Over carnivoren (bijv. de wolf) praat
men dan nog niet. Het minimumareaal wordt dan
nog veel groter. In Nederland wordt in dit opzicht te
weinig geëxperimenteerd. Zelfs een equivalent van
de Duitse "Urwaldzellen" van enige tientallen ha,

ontbreekt hier nog. Overigens zijn deze volgens Van
de Veen te klein: ze corresponderen met de schaal
van het leefgebied van een gezonde populatie bosmuizen.
Westhoff zegt dat deze experimenten nu niet aan
de orde zijn. De vraag is wat men denkt over de natuurlijkheidsgraad van bos. Niet alle bos zou multifunctioneel moeten zijn. In natuurreservaten is natuurbeheer de primaire doelstelling en andere functies moeten in geval van conflict daarvoor wijken.
Anderzijds kunnen produktiefunctie en natuurwetenschappelijke waarde wel samengaan, maar dit is
jets anders. De volledige strijdigheid, zoals de Werkgroep Kritisch Bosbeheer die stelt, valt niet staande
te houden.
Een claim op de hele Veluwe is in de huidige situatie in Nederland absurd. Westhoff heeft niet berekend welk deel van het Nederlandse bos als primair
doel natuurbeheer zou moeten hebben, maar schat
het op ca. 5 % van het areaal (15.000 ha). Hij noemt
dit cijfer ook als uitdaging aan het RIN om hierop een

visie te geven. Zowel Westhoff als Van der Werf wijzen op de betekenis van de verdeling van d(t areaal
over de specifieke biotopen. Alleen dan kan men inzicht krijgen in de aard van de processen die zich
onder verschillende omstandigheden in natuurbos
afspelen.
Hessels signaleert nog een verwarrend gebruik
van de term "waarde" in verband met het aanhouden
van lange omlopen. Van der Poel blijkt daarbij te
denken aan hoge houtwaarde en ziet daarbij biologische diversiteit als bijprodukt. Hessels en andere
natuurbeschermers hechten primair aan deze diversiteit en willen lange omlopen ook als daarbij de
houtwaarde achteruit zou gaan.
De discussie over de middelen om de natuurlijkheid van de bossen te bevorderen, komt door tijdsgebrek niet meer uit de verf. De voorzitter van de
KNBV rondt deze tenslotte af met de opmerking dat
de discussie de verwarring niet heeft opgelost maar
op een hoger niveau heeft gebracht.
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