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Sustainable development
of Scots pine forests
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Dit proefschrift presenteert een bosbeheerssysteem
voor grove dennenbos. Bij het ontworpen beheerssysteem is volgens Kuper sprake van integratie van
duurzame ontwikkeling, een positief financieel rendement (bij 3% rente en rekening houdend met
overheadkosten) en een optimaal tot zijn recht komende natuurfunctie. Kortom, een ideaa! beheerssysteem?
Op basis van algemene uitgangspunten voor duurzaam bosbeheer, de natuurfunctie in bossen,
(spontane) bosontwikkeling en -successie in grove
dennenbos ontwerpt Kuper een globaal beheerssysteem gebaseerd op uitkap, natuurlijke verjonging, inheemse boomsoorten en aanwezigheid van
alle bosontwikkelingsfasen en successiestadia van
het natuurlijke bos. Voordat het beheerssysteem
verder ingekleurd kan worden, moesten de nodige
onderzoeksvragen (zie § 2.2) worden aangepakt. In
het proefschrift worden al deze deelonderzoeken en
hun resultaten besproken. Het veldwerk voor het
onderzoek is uitgevoerd in oude grove dennenopstanden in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo en
Paleispark Het Loo.
Vraagstukken waar achtereenvolgens in de hoofdstukken 5 tot en met 9 wordt ingegaan zijn:
1. verjonging en ontwikkeling van eik en grove den
in grove denopstanden;
2. hoogtegroei van eik, beuk, berk en grove den in
grove denopstanden;
3. maatregelen om de natuurwaarden van grove
denopstanden te verhogen;
4. de bedrijfseconomische consequenties van het
ontworpen beheerssysteem.
De kracht van deze studie is dat de ecologische,
beheerstechnische en bedrijfseconomische aspecten integraal worden besproken. Daarvan zijn in de
literatuur maar weinig voorbeelden te vinden. Het is
ondoenlijk om hier alle resultaten van Kuper te bespreken, in de volgende tekst wordt er een aantal
weergegeven. Daarna volgt nog een aantal op- en
aanmerkingen t.a.v. het proefschrift.
Ten aanzien van de verjonging en ontwikkeling van
eik onder grove den wordt geconcludeerd dat eik
zich kan vestigen onder 40 tot 50-jarige grove den,

zelfs wanneer de volkomenheidsgraad 0,7 of hoger
is. Dit natuurlijk alleen wanneer het wild dat toelaat,
De rechtheid van de jonge eiken onder grove den
wisselde in de proeven sterk. Een deel van de eiken
is recht, een groot deel echter niet. Uit de studie
wordt jammer genoeg niet duidelijk wat de invloed
van het opgroeien onder grove den voor invloed op
de stamkwaliteit heeft, Wel wordt aangetoond dat
de dominante takken van de jonge eiken de neiging
hebben zich in de loop van de tijd meer verticaal te
richten (waardoor de stam rechter wordt). Verder
wordt ingegaan op de concurrentie van eik en berk
en de slagingskans van geplante eiken in grove
dennenbossen,
Uitgebreid wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de natuurlijk verjonging van grove den onder verschillende omstandigheden van bodembedekking door
grassen, bodembewerking, kroonbedekking, grootte van de verjongingseenheden e.d,
Op de mogelijkheden om door middel van aanpassing van onder andere de boomsoortensamenstelling, de hoeveelheid dood hout, de wilddichtheden
de natuurwaarde van bossen te verhogen, wordt ingegaan op basis van literatuurgegevens.
Bij de bepaling van de bedrijfseconomische aspecten van het ontworpen beheerssysteem worden de
bedrijfseconomische consequenties en de bijbehorende beslissingscriteria als bijvoorbeeld de na te
streven doeldiameter behandeld.
Kuper berekent voor Het Loo de doeldiameters bij
het streven naar een maximaal financieel gewin
(winstmaximalisatie) en bij het streven naar een
maximale inkomstenstroom ('cash-flow' benadering). Bij de laatste benadering wordt geen rekening
gehouden met in de grond vastgelegde vermogen.
Bij het streven naar maximaal financieel gewin varieerden de bepaalde doeldiameters tussen 30 en
50 cm Dbh met schors. De doeldiameter bij het
streven naar maximaal financieel ligt volgens de berekening boven de 50 cm. Bij de berekeningen is
geen rekening gehouden met risico's op bijvoorbeeld vroegtijdige sterfte. Kuper komt verder tot de
logische conclusie dat geen algemeen geldende
financiele doeldiameter is te geven. Steeds moeten
locale gegevens over bijgroei, te hanteren rentepercentage, grondrente, herbebossingskosten en houtprijzen worden gebruikt om de doeldiameter te bepalen.
De conventionele grove dennenbebossingen geven
in de berekeningen van Kuper (met aftrek van 25
gulden per m3 voor overheadkosten) bij een rentepercentage van 3% een negatieve netto contante
waarde voor de gehele omloop. Bij spontane verjonging is we! een positieve netto contante waarde
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INGEZONDEN
mogelijk, zelfs wanneer een deel van het hout niet
wordt geoogst. Ook bij pleksgewijze bodembewerking en aanvullende beplanting (van bijv. eik) is een
positieve netto contante waarde realiseerbaar.
Deze berekeningen leiden naar de conclusie dat
met het door Kuper ontworpen beheerssysteem
voor grove dennenbossen in tegenstelling tot de
conventionele teelt een positief rendement kan worden gerealiseerd.
Ook bij het proefschrift van Kuper is net als bij elke
andere studie wel een aantal op- en aanmerkingen
te plaatsen. In de voorgaande tekst is bijvoorbeeld
al aangeven dat niet duidelijk wordt hoe de stamkwalïteit van de jonge eik binnen deze gemengde,
ongelijkjarige bossen is. Een verder punt is bijvoorbeeld de eindconclusie dat voor een duurzame
bosontwikkeling een zonering in zogenaamde "harvest" en "non-harvest" gebieden nodig is. Waarbij
Kuper stelt dat de kleinst mogelijk zone de grootte
van één volwassen boom heeft. In de eerste plaats
is deze conclusie natuurlijk sterk afhankelijk van hoe
je duurzame bosontwikkeling definieert. Kuper hanteert mede als criterium 'het aanwezig zijn alle bosontwikkelïngsfasen' (zie het begin van deze bespre-

king), het is dan logisch dat je tot de conclusie komt
dat ook de degradatiefase (en dus "non-harvest"zones) aanwezig moeten zijn. Verder lijkt de scheiding
in oogst en niet-oogst zones al snel tot de conclusie
te leiden dat scheiding van functies nodig is (alhoewel Kuper deze begrippen niet hanteert). Echter
ook bij het combineren van functies kan natuurlijk
worden besloten om individuele bomen vanwege
de natuurfunctie niet te oogsten. Wanneer per individuele boom of groepen van bomen deze beslissingen worden genomen is mijns inziens geen sprake van zonering, maar juist van een integratie van
functies.
Afsluitend is het proefschrift van Kuper voor ieder
zichzelf en zijn vakgebied respecterende bosbouwer/natuurbeheerder een zeer lezenswaardig boek.
Vooral de combinatie van praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek zal velen aanspreken.
Het is één van de weinige concrete, goed onderbouwde invullingen van het "geïntegreerd bosbeheer".
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maaien, zagen,
knippen, trimmen,
snoeien, snijden,
hakselen,frezen,
blazen, slijpen
verticirteren...
Het gaat allemaal In een handomdraai met het
praktische Bos & Tuingereedschap wan Husqvarna,
voor professional en doe-het-zoh/cr.

0Husq varna
Husqvarna Nederland b.v.
De Nort 20,3931 NG Woudenberg

'

; ' ' ó -11 \ : ;
'.}':}':]

Bel voor meer informatie: Tel.: 03498-6B88S Fax: 03498 -65440
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