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BOEKBESPREKING!
Hakhout suggesties voor
het beheer
De aandacht voor de hakhoutcultuur is in de vorige
eeuw sterk afgenomen door toenemende exploitatiekosten en het verdwijnen van de afzetmarkten
voor het hout. Hiermee is ook veel van de kennis
over en ervaring met hakhoutbeheer verloren gegaan. De laatste jaren neemt de aandacht voor hakhout echter weer toe vanuit een cultuurhistorisch
besef en met het oog op de unieke natuurwaarden.
De subsidieregeling Natuurbeheer en een nieuwe
afzetmarkt voor het hout hebben het ook financieel
weer interessant gemaakt. Door deze hernieuwde
aandacht voor hakhout heeft Stichting Bos en Hout,
in samenwerking met de Unie van Bosgroepen, een
boek geschreven over het beheer van hakhout om
de bestaande praktijkkennis weer beschikbaar te
maken voor de huidige generatie bos- en natuurbeheerders en daar de nieuwste inzichten aan toe te
voegen. Het boek heeft natuurlijk niet voor elke situatie een kant en klaar antwoord: de titel geeft de
(bescheiden) ambitie weer: 'Hakhout; suggesties
voor het beheer'.
Het rijk geïllustreerde boek (56 pag.) begint met een
terugblik in de geschiedenis van hakhoutbeheer.
Daarna wordt het belang van hakhout globaal beschreven voor cultuurhistorie, beleving, natuur en
hout-productie. Vogelbescherming Nederland, Ravon, VZZ, Floron, Sovon en de Vlinderslichting geven hun eigen visie op het belang voor hakhout.
De aanleg van nieuw hakhout komt in Nederland tegenwoordig niet veel voor. Dit komt onder andere
doordat de hoge beheerkosten niet worden gedekt
door subsidies. De subsidieregeling Natuurbeheer
richt zich namelijk op instandhouding van oud hakhout (>25 jaar). Toch zijn er redenen om op bescheiden schaal nieuw hakhout aan te leggen. Het
inpassen van een hakhoutperceel in een nieuw bos
zorgt bijvoorbeeld voor blijvende structuurvariatie.
Dergelijke bosjes worden niet alleen gewaardeerd
door bosbezoekers, maar trekken ook veel insecten, vogels en andere dieren aan. Om deze reden
wordt in het boek beschreven hoe een nieuw hakhout aangelegd kan worden.
Oogst is het centrale thema bij hakhout. Hier wordt
dan ook uitgebreid bij stil gestaan. Helaas is er nog
maar weinig ervaring opgedaan met gemechaniseerde oogst. Enkele (toekomstige) mogelijkheden
worden beschreven. Behalve de oogst komen ook
andere beheermaatregelen aan de orde, waaronder

inboeten, het voorkomen van vraatschade en het tegengaan van verdroging.
Veel hakhoutbossen zijn doorgeschoten of op enen
gezet. Boseigenaren proberen deze percelen nu
weer opnieuw in hakhoutbeheer te nemen. Hierbij
komen vragen naar voren over het succes van hernieuwd hakhoutbeheer en de argumenten voor en
tegen hernieuwd hakhoutbeheer. Er worden handvaten gegeven voor het beantwoorden van deze
vragen en er worden suggesties gegeven voor de
omvorming. Het boekje besluit met een hoofdstuk
over subsidies en de kosten van hakhoutbeheer.
Voor wat betreft de kosten wordt teruggegrepen op
de berekeningen die model hebben gestaan voor
de regeling natuurbeheer en de ervaringen met de
oogst van energiehout op landgoed Twickel.
Het boek is voor ƒ 20,- te bestellen bij:
Stichting Bos en Hout
Postbus 253
6700 AG Wageningen
Tel: 0317-466555
E-mail: mail@sbh.nl
www.sbh.nl
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