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Bosbouwkundige doelstellingen en schaal van
de vellings- en verjonglngseenheden In het bos
N. Lust

Onderzoekscentrum voor Bosbouw,
en Bospolitiek, Gent

1

Inleiding

In de Europese Gemeenschap is de bosbouwkundige
positie van Nederland globaal gezien niet zo gunstig:
de beboste oppervlakte per hoofd van de bevolking is
het laagst van alle landen (0,02 ha), het totale bosareaal is zeer beperkt, slechts tweederde hiervan is te
aanzien als produktief opgaand bos en de houtproduktie per ha is laag (2,8 m3) (EEG).
Bijzonder opvallend daarentegen is de gunstige
positie van het Staatsbosbeheer en van het bosbouwkundig onderzoek.
Een analyse van de bosbouwkundige toestand in
Nederland leert verder dat het Nederlandse bos in
heropbouw is, dat de bosoppervlakte nog jaarlijks
toeneemt, dat de naaldboomsoorten overheersen,
dat de bosversnippering ernstige afmetingen aanneemt (80.000 ha) en dat de houtproduktie niet eens
10% van de nationale houtbehoefte dekt. Daarenboven wordt vastgesteld, dat de leeftijdsstructuur ongunstig is, het voortgebrachte produkt zeer eenzijdig,
het geheel eerder kleinschalig, de mechanisatie beperkt en het rendement zeer onbevredigend (Verkoren, 1978). Het Nederlandse bos heeft veel van zijn
natuurlijkheid verloren en doet kunstmatig aan.
Het is niet verwonderlijk, dat de laatste jaren gereageerd werd tegen het overdreven kunstmatig karakter en de eenzijdige gerichtheid van het Nederlandse bos. De eis naar meer natuurlijkheid is
gerechtvaardigd.
Het lijkt erop, dat het Nederlandse bosbouwkundig
denken de laatste jaren in een stroomversnelling is
geraakt en dat doelstellingen en beleidsopties
werden aangepast. Opvallend is in elk geval dat de
begrippert natuurlijkheid en duurzaamheid meer benadrukt worden (Cosyn en Van der Lans, 1978).
De herziene doelstellingen zullen uiteraard de bosbehandeling beïnvloeden. De b'osstructuren zullen
van gedaante veranderen: homogene bestanden
zullen gemengd worden, gelijkjarige en gelijkvormige
Bij de verwerking van dit artikel word! in hooldzaak naar Nederlandse literatuur
verwezen, alhoewel vanzellsprekend nog vele andere auteurs konden worden
vermeld.

Bosbedrijtsvoering

bestanden zullen omvormd worden tot ongelijkjarige
en ongelijkvormige bestanden. Het middel hiertoe is
de verjongingswijze, waarbij de schaal van de verjongingseenheid van doorslaggevend belang zal zijn. Het
is duidelijk, dat, onder Nederlandse verhoudingen, in
het algemeen grootschaligheid leidt naar meer kunstmatige structuren, terwijl kleinschaligheid de natuurlijkheid bevordert.
Het zou evenwel verkeerd zijn om onmiddellijk te
willen schematiseren. De schaal is functie van de
doelstelling, van de aard van het voorliggende object,
van de grootheidsorde van het bos, van de eigenaar,
de leeftijd van het bestand, van allerlei toevallige omstandigheden en van de wisselwerking tussen voormelde factoren. Het is nog altijd zo, dat elk bestand
iets enigs is en derhalve als een zelfstandige eenheid
moet beschouwd en behandeld worden.
De taak en de verantwoordelijkheid van de bosbouwer is ook in dit opzicht zeer groot. Hij moet beslissen over de grootte van de verjongingseenheid en
de duur van de verjongingsperiode. Zijn besluit zal
gevormd worden op basis van allerlei overwegingen,
waarbij nochtans de zuiver bosbouwkundige beschouwingen van doorslaggevende aard zullen zijn.
2

Het bos: een levensgemeenschap

Voor velen is het bos nog steeds een terrein bezet
met bomen die hout voortbrengen, zodat zij ook in
deze optiek handelen.
Een dergelijke definitie van het begrip bos wordt
echter meer en meer verworpen, en de aandacht
wordt daarentegen gevestigd op termen zoals levensgemeenschap, natuurlijkheid, evenwichtigheid, stabiliteit en duurzaamheid. (Leibundgut 1970, Sissingh
1977, Van Miegroet 1978). Elke definitie van het bos,
in deze gedachtengang geformuleerd, leidt tot belangrijke conclusies:
1 Het beheer van bossen veronderstelt, dat niet
alleen maatregelen ten gunste van bomen of houtprodukten getroffen worden, maar dat ook in belangrijke
mate rekening wordt gehouden met de andere levende en niet-levende elementen die het bos uit91
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maken (Diemont- zie Sissingh 1977).
2 Het huidig bosareaai in Nederland en België
voldoet niet of maar gedeeltelijk aan de voorgestelde
principes. Het ligt derhalve voor de hand dat In het
verleden, door allerlei omstandigheden, niet de juiste
beleidslijnen en maatregelen werden getroffen (Sissingh, 1978).
Het bos is een levensgemeenschap met een eigen
levensritmiek, aangepast aan de standplaats. Het
vormt de climax van onze vegetatie. Hieromtrent
stellen zich evenwel verschillende problemen en niet
in het minst een precies antwoord op de vraag wat
climax precies is of wanneer het climaxbos eigenlijk
bereikt is. Van Miegroet (1980) besluit dat het bos een
relatief open systeem is, beheerst door een langdurig
en cyclisch evolutieproces, waarvan het verloop
wordt bepaald door externe invloeden en perturbatles spontaan of door de mens geïnduceerd. In
aansluiting met Connell & Slayer, Oliver & Stephens
erkent hij het verschijnsel van de bosverstoring, dat
op natuurlijke wijze meerdere keren voorkomt binnen
de normale leeftijdsgrenzen van de meeste soorten.
De successie wordt beschouwd als een recuperatie
van de gemeenschap na een reactie op verstoring en
de boomsoortensamenstelling en -wisseling wordt
grotendeels verklaard door toevallige omstandigheden, bepaald door de factoren tijd en ruimte. Overigens geeft de ontwikkeling tot climaxbos niet noodzakelijk aanleiding tot de grootst mogelijke diversiteit
en is het bos een dynamische levensgemeenschap,
waarbij langzaam ontstane interessante situaties
overgaan In minder gunstige toestanden. Het past
derhalve helemaal niet een statische visie te hebben
op het bos en de bosbouw. Het bos is een levende
voortdurend evoluerende gemeenschap, die bestendig moet geleid worden in de richting van het
vooropgestelde doel.
Mits een zekere vorm van schematisme, wordt hedendaags gesproken over natuurlijke en kunstmatige
bossen, over een kunstmatig gerichte bosbouw en
een natuurgerichte bosbouw. Het gebruik van exoten
wordt uiteenlopend beoordeeld. Van der Werf en
Londo (1978) raden het gebruik ervan af omwille van
het gevaar voor ongewenste ontwikkelingen, omdat
zij geen stabiele levensgemeenschappen vormen en
eerder als ontregelaars van levensgemeenschappen
optreden dan als waardevolle nieuwe componenten
ervan. Niettemin moet gesteld worden, dat het gebruik van exoten, algemeen gezien, niet kan vermeden worden. Het is evenwel nodig dit gebruik te
beperken en te binden aan welbepaalde voorwaarden. Het voorkomen van exoten mag niet gepaard gaan met de vorming van grote, homogene,
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gelljkjarige bestanden, maar moet gekoppeld worden
aan menging met autochtone soorten.
Bij het gebruik van exoten is de schaal van groot
belang. Een juist gebruik, om de risico's te beperken
en de stabiliteit te verzekeren, veronderstelt een vorm
van kleinschaligheid. Niettemin wordt In de praktijk
de grootste gelijkvormigheid, homogeniteit en schaal
aangetroffen in de bestanden van exoten. Dit moet op
termijn onvermijdelijk lelden naar grote bosbouwkundige problemen.
Het gebruik van autochtone boomsoorten moet bevorderd worden, ook op de armere gronden. In
België is het opvallend In welke mate de loofboomsoorten binnendringen in de dennenbossen van de
Kempen. Analoge feiten worden eveneens In Nederland waargenomen (Van den Bos en Oldenkamp,
1978; Van den Burg, 1979; Van Tol, 1979). De inlandse soorten zoals beuk, maar in het bijzonder eik,
moeten, evenals de secundaire boomsoorten es, esdoorn, boskers, linde, haagbeuk, enz. geherwaardeerd worden. Het gebruik van autochtone soorten
laat toe op grotere schaal te werken.
Bij exoten wordt ten onrechte niet alleen de
grootste schaal toegepast, maar ook de grootste homogeniteit nagestreefd. De menging biedt nochtans
grote voordelen, die ook rechtstreeks waarneembaar
zijn. In de dennenbossen van Arendonk (nabij
Turnhout) komt een bestand van Corsicaden voor In
intieme menging met zomereik. Door de stormen van
1972 werd het naastgelegen, even oude, maar homogene corsicabestand grotendeels vernietigd, maar
in het gemengde bestand werd niet de minste schade
aangericht. De groei van de bomen is overigens veel
beter in het gemengde bestand.
In principe kan bij menging de schaal diverse
vormen aannemen. Het ligt evenwel voor de hand, dat
de menging beter kan geleld worden als de schaal
niet te groot is. De menging verkiest een vorm van
kleinschaligheid.
Het wezen van het begrip bos vereist, dat een
bosbouw gepleegd wordt op een blo-ecologische
basis, dat wil zeggen dat gepoogd wordt het gestelde
doel te bereiken door middel van een bos, dat in belangrijke mate kenmerken van het natuurlijk bos vertoont en waarin de behandeling gesteund is op verschijnselen die geheel of gedeeltelijk in de natuur
voorkomen. Een bio-ecologisch gerichte bosbouw
streeft niet naar het bereiken van het natuurbos of
oerwoud, maar hij neemt het natuurlijk bos als uitgangspunt voor zijn handelen.
3

De doelstelling van de bosbouw

De Belgische boswetgeving (die dateert van 1854,

maar waarschijnlijk weldra grondig gewijzigd zal
worden) omvat geen definitie van het begrip bos. Juridisch wordt evenwel elke oppervlakte die bestemd
is om hout voort te brengen als bos aangezien. Het is
dus niet verwonderlijk dat velen, zelfs houtvesters,
nog steeds denken, dat houtproduktie "het" doel van
de bosbouw is.
Vernieuwde inzichten inzake bos en waardeproduktie hebben in korte tijd evenwel geleid naar het
voorstellen, aanvaarden en uitwerken van een
bosbouw met meerzijdige doelstelling, waarbij deze
niet statisch en onveranderlijk is, maar afhankelijk
van tijd en ruimte.
Niettemin wordt als eerste doelstelling algemeen
het "bosbehoud" geformuleerd. Met andere woorden
er wordt gestreefd naar een stabiel, duurzaam en
evenwichtig bos. Terzelfdertijd beoogt de bosbouw in
de grootst mogelijke mate en op een bestendige
wijze, zonder het bos in gevaar te brengen, produkten
en diensten te leveren die nuttig zijn voor de gemeenschap.
Bijzondere nadruk wordt gelegd op het begrip "bestendigheid". Bosvernietiging, hetzij tijdelijk of bestendig, moet vermeden worden. Het wordt als een
sociale plicht aangezien de bodemvruchtbaarheid op
zijn minst te bewaren en zo mogelijk te vergroten.
Hierin verschillen bosbouwers trouwens van vele natuurbeschermers die vaak streven naar bodemver*

Het onderscheiden van twee groepen, namelijk bosbouwers en natuurbe-

schermers s.s. zou kunnen doen vermoeden dat bosbouwers geen natuurbeschermers s.s. zouden zijn. Het Is nochthans een loit, dat vele bosbouwers,
zowel vroeger als nu, grote natuurbeschermers waren ol zijn.

arming*. Dat degradatie van de bosbodem gevaarlijk
is, toont volgend voorbeeld. In het Zonienwoud (4.369
ha, nabij Brussel) werd omstreeks 1965 op 800 ha de
ruiterij volledig vrijgelaten. Reeds na tien jaar echter
begonnen zowel oude als jonge bestanden af te
sterven, en was de bodem plaatselijk zodanig gedegradeerd, dat een herstelperiode van tweehonderd
jaar aangenomen werd.
De functies die het bos te vervullen heeft, kunnen
op uiteenlopende wijze geformuleerd worden. In
Vlaanderen wordt voorgesteld al deze functies samen
te brengen in vier groepen:
1 de produktiefunctie;
2 deschermfunctie;
3 de sociale functie;
4 de natuurwetenschappelijke functie.
Deze formulering is wel enigszins verschillend met
deze vooropgesteld door Sissingh (1977) en andere
Nederlandse auteurs (Structuurvisie bosbouw 1977;
Van den Bos en Oldenkamp, 1978; De Lange, 1979),
maar in wezen is er nauwelijks enig verschil in denkwijze.
Om bepaalde bosbouwers gerust te stellen, wordt
klaar en duidelijk gezegd, dat de houtproduktie een
voorname opdracht is van het bos en dat de waarde
van het hout niet mag worden onderschat.
Het algemeen tekort aan bos veroorzaakt spanningen tussen diverse belangengroepen, namelijk
houtproducenten, bosrecreanten en natuurbeschermers, die elk afzonderlijk in botsing komen met
de twee andere groepen.
Deze drie belangengroepen zijn nochtans, voor-
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Groepsgewijze omvorming
van het naaldboombos naar
het gemengd loofboom- en
naaldboombos.
Foto: Waters en Bossen.
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namelijk In dichtbevolkte gebieden, met een groot
gebrek aan bos, noodgedwongen verplicht in grote
mate samen te werken. Houtproduktie, natuurbehoud
en bosrecreatle kunnen en moeten zo veel mogelijk
samengaan. De waarde van het zeer hoog geprezen
Meerdaalwoud, een staatsbos van meer dan 1300 ha
nabij Leuven, bewijst volkomen deze stelling.
Door een wet op de ruimtelijke ordening (1972)
werden in België de bossen in zeer verschillende gebieden gerangschikt. Deze classificatie, alsook
andere indelingen in diverse bostypen, stuitten
evenwel op verzet, zodat spoedig opnieuw enkel gesproken werd van "het bos". Weliswaar zullen in bepaalde bossen, in overeenstemming met de doelstellingen van de bedrijfsvoering, de accenten
verschoven worden en de principes van het "dominant-use" systeem gevolgd worden. Aldus wordt in
België voorgesteld om, op een totaal van 625.000 ha
bos, 500.000 ha een specifieke produktlefunctie te
geven, 100.000 ha een bijzondere recreatieve waarde
en 25.000 ha een noodzakelijk natuurbeschermende
waarde.
Samenvattend kan de doelstelling van de bosbouw
op een eenvoudige maar duidelijke wijze geformuleerd worden: de bosbouw streeft naar een stabiel
bos en een meergebrulksbos, of met andere
woorden, naar een stabiel meergebruiksbos. Deze
vooropstelling ligt in feite Ingesloten in het begrip
"tijd", dat zowel het bos als de bosbouw domineert.
Enkel een stabiel meergebruiksbos kan op termijn
voldoen aan de toenemende economische, beschermende, sociale en natuurwetenschappelijke functies
die het bos blijvend zal moeten vervullen.
Het lijkt er ten zeerste op, dat dergelijke doelstellingen enkel kunnen gerealiseerd worden door
bossen die een zekere graad van natuurlijkheid vertonen en waarin de handelingen afgeleid zijn van natuurlijke wetmatigheden. Dit alles veronderstelt een
belangrijke plaats voor de boomsoorten die aan de
standplaats aangepast zijn en een bos waarin de
ruimtelijke ordening niet te schematisch is, maar
waar rekening gehouden wordt met plaatselijke
standplaatsfactoren. Het veronderstelt eveneens het
bevorderen van de menging en van de natuurlijke
verjonging. (Leibundgut, 1966; De Lange, 1979). Voor
België en Nederland mag bovendien in het bijzonder
gewezen worden op de grote potentiële waarde van
de talrijke loofbomen die zich onder de dennenbossen vestigen, (zie figuur 6 van preadvies Koop).
Het vaststellen van de doelstellingen is in de
bosbouw van primair belang. Uitgaande van het
stabiel meergebrulksbos ligt het voor de hand, dat de
kapvlakten en verjongingseenheden kleinschalig van
aard zullen zijn. Het zou echter fout zijn hierin te
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schematisch te zijn en de grootte van de kapvlakten
vast te leggen binnen strikte grenzen, zonder rekening te houden met plaatselijke of tijdelijke toestanden.
4

Aspecten van de bosbehandeling

Het natuurbos of oerwoud is niet in staat om optimaal
te voldoen aan de doelstellingen van de bosbouw
(Lust, 1980). Vandaar dat een bosbouwkundige behandeling absoluut noodzakelijk is. Zij heeft tot doel,
om door middel van verpleging en selectie, de levensafloop zowel van de individuele bomen als van
het bestand zodanig te beïnvloeden, dat het gestelde
doel zo dicht mogelijk bereikt wordt (Leibundgut,
1966).
Het komt er op aan, zoals ook Van Maaren (1978)
zegt, te weten welke produkten we van het bos verlangen, in welke omvang en van welke aard en kwaliteit. Belangrijk Is, dat bij de behandeling steeds de
bosbouwkundige principes primeren op bijkomstige
beschouwingen. In bossen, waarin de nadruk gelegd
wordt op recreatie, wordt al te dikwijls toegegeven
aan de verlangens van de recreanten.
Bosbehandeling mag niet drastisch ingrijpen op
het bestaande fysisch milieu. Er moet zoveel mogelijk
afgezien worden van rechtlijnigheid en uniformiteit
(Van Goor en Westra, 1978). De bosbehandeling
moet derhalve afgestemd worden op kleinschaligheid
(Lammerts van Bueren 1978), en de ingrepen moeten
naar ruimte (oppervlakte) en tijd (frequentie) beperkt
worden gehouden (Hessels, 1978).
Bepaalde auteurs (Mörzer Bruyns, 1973; Landelijke
Werkgroep Kritisch Bosbeheer, 1977; Londo 1977;
Verheyen, 1979), die voornamelijk in het natuurbeheer actief zijn, aanzien een ganse reeks maatregelen als ecologisch ongunstig, namelijk: monocultuur, gelijkjarlgheid, grootschaligheid, kunstmatige bebossing of herbebossing, strooiselwinning,
bemesting, herbiciden en pesticiden, diepe grondbewerking. Daarentegen bevelen zij kleinschaligheid,
ongelijkjarigheid, natuurlijke verjonging, het gemengd bos en het gebruik van inheemse soorten aan.
Bosbouwkundig gezien is het niet mogelijk al deze
punten strikt in acht te nemen. Maar het Is niettemin
aan te raden zich hieromtrent ernstig te bezinnen bij
het uitstippelen van de behandeling.
Bio-ecologisch gerichte bosbouw leidt automatisch
naar langere bedrijfstijden en grotere afmetingen van
de eindprodukten (De Lange, 1979; Van Boven en Rijneveld, 1979). Dit betekent, dat het accent minder op
massaproduktie wordt gelegd, dan wel op "kwaliteitsproduktie". Hoogdunning en selectie zijn hierbij waardevolle elementen. De selectie moet zoveel mogelijk
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naar de vroege bestandsontwikkelingsfasen verschoven worden. Het is derhalve belangrijk, vroegtijdig de individuele kwaliteit van de planten te
kunnen onderkennen. Alhoewel niet strikt noodzakelijk, gaat individuele verpleging toch meestal
Samen met een vorm van kleinschaligheid.
Het streven naar meer kwaliteitshout is om diverse
redenen aanvaardbaar. De EEG produceert 45
miljoen m3 zaag- en fineerhout, maar is toch verplicht
om nog eens 45 miljoen m3 gezaagd hout in te voeren
(CEG., 1979). De vraag stelt zich uiteraard, vanwaar
deze import zal blijven komen en hoe hij kan betaald
worden. Daarenboven moet hedendaags in aanmerking worden genomen, dat kwaliteitsproduktie
zorgt voor een grote tewerkstelling bij de verwerking
van het hout, terwijl de verwerking zelf maar een geringe inzet aan energie vereist. Het principe van de
kleinschaligheid leidt derhalve tegelijkertijd naar verhoging van de kwaliteit en van de werkgelegenheid
en naar vermindering van gebruikte energie.
In het bos heeft de factor "Standplaats" een grote
betekenis. Reeds bij een eerste benadering zijn belangrijke verschillen vast te stellen, zelfs op een
schijnbaar homogene vlakte. De bodemgesteldheid,
de expositie, de voorkomende vegetatie en de geschiedenis van het bos zijn algemeen belangrijk bij
het vastleggen van de te nemen maatregelen.
Al te weinig wordt evenwel de aandacht besteed
aan het micro-klimaat of aan de variaties op microschaal. Een oppervlakte die op macro-schaal als homogeen wordt beschreven, vertoont immers op
micro-schaal nog heel wat variaties. De belangrijkheid van deze variaties voor de vestiging en de
groei van het toekomstig bos vormt een dringend
punt voor onderzoek.
Door Kruf (1980) werd de invloed van kleinschalige
kapsystemen aan de Veluwezoom onderzocht. Hij
kwam tot de conclusie, dat kleinschalige kapsystemen structuurverrijkend werken op zowel bestands- als landschapsniveau. Er is bovendien sprake
van vele overgangen, hetgeen een verhoogde soortenrijkdom bevordert, zowel aan bomen als aan
andere levensvormen.
Kruf komt tevens tot het belangrijke besluit, dat het
mogelijk is natuurlijk te verjongen met behulp van
kleinschalige kapsystemen (tenminste indien de kapvlakten met een konijnen- en/of reeënraster zijn omgeven). Hij stelde vast dat de natuurlijke verjonging
hoofdzakelijk langs de randen voorkomt. De meeste
natuurlijke verjonging komt voor aan de zuidrand
over een strook van circa tweemaal de hoogte van het
omringende bestand, van de bosrand naar het
centrum van de kapvlakte. Voor de noordrand geldt
een strook van circa één tot anderhalf maal de
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hoogte, terwijl de oost- en westrand een intermediaire positie innemen. Het aanwenden van kleinschalige kapsystemen, d.w.z. waarbij de verhouding
D/H (diameter van de kapvlakte/gemiddelde hoogte
van de omringende bestanden) kleiner Is dan 3, bevordert een regelmatige verdeling van de natuurlijke
verjonging. Deze verhouding stemt overeen met een
theoretische oppervlakte van 16 aren voor een opperhoogte van 15 m (gewone den), van 45 aren voor een
opperhoogte van 25 m (Corslcaanse den van 100
jaar) en met een oppervlakte van 85 aren voor een
opperhoogte van 35 m (beuk of eik op goede standplaatsen).
Ook Klaassen (1979) stelt, dat een kleinschalig gemengde bosstructuur voordelen biedt voor de natuurlijke verjonging. Hij steunt zich hierbij op het feit,
dat natuurlijke verjonging vooral wordt aangetroffen
bij de stamvoet van de buren c.q. andere boomsoorten: es onder beuk en esdoorn, eik onder esdoorn en es, beuk onder es en eik. Het verschijnsel
van de boomsoortenwisseling is trouwens een
bekend feit, voornamelijk in het plenterbos waar de
zilverden, de fijnspar en de beuk in individuele
menging voorkomen.
Natuurlijke verjonging van beukenbossen op de
Veluwe is overigens ook volgens Van Tol (1979) mogelijk, op voorwaarde dat enkele beheersmaatregelen getroffen worden (lichtingskap, grondbewerking, vroegtijdige kalkbemesting).
Het stimuleren van de natuurlijke verjonging houdt
geen afkeuring in voor de kunstmatige verjonging. Zij
kan om vele redenen gewettigd of noodzakelijk zijn.
Zij kan bovendien op een ecologisch verantwoorde
wijze uitgevoerd worden, hetgeen het vermijden van
grote kapvlakten insluit. Tevens is met Westra en Van
den Wijngaard (1978) te bedenken, dat kunstmatige
verjonging niet automatisch genetische verarming
betekent en dat natuurlijke verjonging, in het bijzonder van verarmde bossen, geen garantie inhoudt
voor het behoud van de genetische diversiteit.
Een biologisch afgestemde behandeling werkt des
te nauwkeuriger naarmate de bestandsoppervlakten
kleiner worden. Hoe kleiner de behandelingseenheid,
des te beter kan met standplaatsverschillen, die op
microschaal zeer groot zijn, rekening worden gehouden. Het milieu van een zaailing is veel kleiner
dan het milieu van een volwassen boom. De schaal Is
niet dezelfde voor een zaailing als voor een volwassen
boom. Een zaailing groeit op een plaats die tegelijkertijd toevallig en wel bepaald is. Allerlei omstandigheden, zoals de samenstelling van het oud bestand
en de zaadverspreiding, zijn medebepalend voor het
feit dat een zaailing precies daar ontstaat, maar geen
decimeter verder. Onder een zelfde kroon kunnen, op
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kleine schaal gezien, zeer verschillende verjongingstoestanden ontstaan. Verheggen (1979) stelde vast,
dat onder eik zowel es, els, esdoorn, of eik, of een of
andere vorm van menging kan voorkomen. Elke uitgangssituatie kan lelden tot diverse evoluties en het is
niet op voorhand te voorspellen welke de eindsituatie
zal worden. De diversiteit bIJ de verjonging pleft voor
het scheppen van kleine verjongingseenheden.
Nochtans moet gesteld worden, dat grote
verjongingseenheden of kapvlakten niet a priori diversiteit uitsluiten en een intensieve bestandsbehandeling onmogelijk maken. Ook op grotere kapvlakten
kunnen gemengde bestanden aangelegd worden, op
basis van autochtone soorten, kan gestreefd worden
naar diversiteit en kan een behandeling, gesteund op
positieve selectie, uitgevoerd worden.
De grootte van de verjongings- en behandelingseenheid wordt ook bepaald door de variatie van de
standplaats en de mogelijkheid tot arbeidscapaciteit.
Grote standplaatsverschillen en maximale arbeidscapaciteit leiden tot kleine eenheden, terwijl geringere
standplaatsvariaties en arbeidsmogelijkheden grotere eenheden verantwoorden.
Een verantwoorde bosbouw en bosbehandeling
veronderstelt een continuïteit in het bos en In al zijn
aspecten. Deze continuïteit wordt verzekerd door de
evenwichtsstructuur, d.w.z. de structuur waarbij de
verhouding tussen jonge, middel oude en oude bestanden zodanig is, dat de bestendigheid van het bos
en van het bosgebruik op optimale wijze verzekerd is.
Een typisch voorbeeld van een bos, dat deze
structuur heeft bereikt, is het Meerdaalwoud. Dit bos
met een oppervlakte van 1320 ha, heeft de inlandse
eik als basisboomsoort. Terecht mag gesteld worden,
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dat het sinds meer dan een halve eeuw beheerd
wordt op basis van bio-ecologische wetmatigheden.
Door systematische, groepsgewijze verjonging
werden de bestanden omvormd tot ongelijkjarige
groepsgewijze gemengde bestanden. De grootschaligheid werd doorbroken door het inplanten van allerlei groepen van diverse boomsoorten.
De evenwichtsstructuur is gemakkelijk te bereiken
en in stand te houden door kleinschaligheid. Bij
kleine eigendommen is de evenwichtsstructuur niet
haalbaar zonder kleinschaligheid. Het klein bosbezit,
voornamelijk het privébezit, heeft grote voordelen bij
het behouden van de evenwichtsstructuur en heeft er
derhalve alle belangen bij zich op een kleinschalige
wijze te organiseren. In een complex van 50 ha kan,
bij een dunningscyclus van drie of zes of twaalf jaar
en een bedrijfstijd van zestig tot honderdtwintig jaar,
een evenwicht opgebouwd worden. Bij naaldhout kan
om de zes jaar en bij loofhout om de twaalf jaar een
elndkap plaats hebben over een totale oppervlakte
van 5 ha. Deze elndkap moet natuurlijk niet op één
plaats geconcentreerd zijn.
Bio-ecologisch gerichte bosbouw, kleinschaligheid
en natuurlijke verjonging sluiten mechanisatie en rationalisatie niet uit. Zoals Bol (1976) stelt, zal in de
meeste gevallen de mechanisatie een bijdrage
kunnen leveren aan de oplossing van beheersproblemen en zelfs dringend nodig zijn om de instandhouding van bos- en natuurterreinen te verzekeren.
Mechanisatie is echter een hulpmiddel en geen doel
op zichzelf. Vooreerst moeten de doelstellingen van
het bos en natuurbeheer, en met name worden gezondheid, stabiliteit en continuïteit genoemd, gediend
worden. Bol besluit, dat in de komende periode veel

nadruk zal moeten liggen op het terrein van ontwikkeling en gebruik van technische hulpmiddelen, aangepast aan een biologische omgeving.
5

Aspecten van de bosbedrijfsvoering

In vele privébossen is de verwaarlozing nog groot,
met alle negatieve gevolgen daarvan. In Frankrijk
werd, met succes, gepoogd hieraan te verhelpen
door het verplichtend opleggen van een "plan simple
de gestion", waarbij privé boseigenaren een soort
kapregeling moeten opstellen en voorleggen aan de
overheid. In Vlaanderen, waar tot op heden praktisch
geen verplichtingen bestaan voor boseigenaren,
wordt ernstig gedacht aan controle en toezicht op het
privé-bos.
Maar niet alleen in het privé-bos, ook in het
openbaar bos kan en moet het beheer op een meer
verantwoorde wijze gebeuren. Een middel daartoe is
ongetwijfeld het uitwerken van de bosbouwkundige
planning. Zij bepaalt, op korte termijn, de bosbouwkundige doelstelling en handelswijze en zij legt nauwkeurig vast hoe het vooropgestelde doel bereikt moet
worden. Het is redelijk de termijn te bepalen op een
periode van ongeveer tien jaar en de oppervlakte van
de planningseenheden te beperken tot maximum 10
ha.
Bio-ecologisch gerichte bosbouw is niet in overeenstemming te brengen met systematische kaalslag.
Kaalslag op grote oppervlakte vertoont veel kenmerken van bosvernietiging. Het voorkomen van
grote natuurlijke bosverstoringen kan de nadelige gevolgen van de veelvuldige kaalslag niet goedpraten.
Kaalslag verhoogt het gevaar voor bodemdegradatie
en erosie, verstoort de voorkomende fauna en flora,
veroorzaakt wijzigingen in de grondwaterstand en
beïnvloedt het algemeen klimaat. Bosbouwkundig is
bovendien te rekenen met waardeverlies door vroegtijdig kappen van waardevolle bomen.
Naarmate de oppervlakte van de verjongingseenheden kleiner wordt, neemt de stabiliteit en de bestendigheid van het bos toe. Het beperken, en zo mogelijk het verbod van de kaalslag, is een absolute
noodzakelijkheid. In Slovenië werd, met succes,
reeds in 1959 het verbod van de kaalslag ingesteld.
Twee bedrijfssoorten komen in het bijzonder in
aanmerking om kleinschaligheid te realiseren, namelijk femelslag (of groepenkap) en zoomslag (of
zoomkap). (Sissingh, 1977; Hessels 1978; Lammerts
van Bueren, 1978; Klaassen, 1979).
Ongetwijfeld is de femelslag het best geschikt om
groepsgewijze, gemengde en ongeiijkjarige bestanden tot stand te brengen. Hij heeft bovendien het
voordeel, dat in hogere mate rekening kan worden

gehouden met de plaatselijke standplaatsvariaties en
met de toestand en toekomstmogelijkheden van het
bestand. De zoomslag daarentegen is meer geordend
en laat een grotere rationalisatie en mechanisatie toe,
maar behoudt bepaalde nadelen van de kaalslag. Om
voldoende bescherming te bieden en om geen te
grote storingen te veroorzaken, mag de zoom niet
breder zijn dan twee è driemaal de hoogte van het
aangrenzende bestand. Concreet gezien betekent dit,
dat geen oppervlakten groter dan 0,5 tot 1 ha zouden
mogen kaalgeslagen worden. In het Pijnven wordt hedendaags bij voorkeur de zogenaamde "coulissenkap", wat in feite een zoomkap is, toegepast. De
oppervlakte bedraagt maximaal 2 ha hetgeen, om
technische redenen, nog aan te nemen is. Het Meerdaelwoud daarentegen is een type voorbeeld van een
groepsgewijze opgebouwd bos, waarvan de oppervlakte van de groepen normaal schommelt tussen 20
en 50 aren.
De hoofdfunctie van het bos is in grote mate bepalend voor de te volgen behandelingswijze. In een
produktiebos zijn de richtlijnen en de middelen niet
dezelfde als in een recreatiebos, of in een bos met
een hoge natuurwetenschappelijke waarde. In een
produktiebos zijn grotere kaalkappen denkbaar dan
in een bos waar bestendig veel bezoekers het bosbouwkundig handelen van nabij volgen en bovendien
vaak ten onrechte, alarm slaan. Door de hoge druk
van de Brusselse bevolking op het Zoniënbos, is dit
grote boscomplex totaal verouderd. Kaalslagen van
enige grootte zijn hier sinds mensenheugenis niet
meer denkbaar. In 1923 stelde Colleaux, om allerlei
redenen, voor de kapvlakten bij de verjonging niet
groter te nemen dan 0,5 tot 1 ha. Sindsdien werd
deze richtlijn op grote gedeelten met succes toegepast. In de meeste gevallen werden de groepen
herleid tot minder dan 0,5 ha. Bijna altijd werd gebruik gemaakt van de kunstmatige verjonging.
Volgens Berger en Veldhuyzen (1979) zijn de bedrijfsresultaten in de particuliere bosbouw zeer
slecht: in 1977 bedroeg het negatief saldo (uiteraard
exclusief bijdragen en subsidies) gemiddeld 293
gulden. De resultaten waren sterk afhankelijk van de
grootteklassen van de bedrijven. Inclusief subsidies
bedroeg het negatief bedrijfsresultaat 146 gulden/ha
voor de klasse 50-100 ha en 36 gulden voor de klasse
meer dan 250 ha. Hieruit afleiden, dat kleinschaligheid in de behandeling de rendabiliteit nog zal
doen afnemen, is evenwel voorbarig. Immers kleinschaligheid leidt naar verhoogde einddiameters,
betere kwaliteiten, sterkere dunningen, grotere vooropbrengsten, kleiner kapitaal op stam, minder risico,
vermijden van wind- en sneeuwval, van aantastingen
door insekten of schimmels, evenwichtigheid en be97

stendigheld In de tijd, enz. Bovendien kan elke financiële berekening In twijfel getrokken worden, gezien
de onzekerheid omtrent de waarde van meerdere
factoren, onder meer de rentevoet, de grondwaarde,
de toekomstige houtwaarde. Tevens moet het nauwelijks herhaald worden dat het bereiken van de hoogst
mogelijke rendabiliteit niet het doel van de bosbouw
Is. En De Lange (1979) wijst terecht op enkele bedenkingen van Price (1976) inzake energie en bosbouw.
Deze auteur beklemtoont de voordelen van kleinschalige bedrijven, voornamelijk afgestemd op de
plaatselijke verwerking van hout, in tegenstelling met
kapitaalsintensieve bedrijven met grote transportafstanden. Hij verkiest ook boomsoorten dfe duurzame
produkten leveren In plaats van soorten waarvan de
verwerking veel kapitaal en energie kost.
Zowel in België als in Nederland komen hedendaags veel bossen van eerste of tweede generatie
voor. Het zijn zogenaamde pionierbestanden, op
basis van naaldboomsoorten (gewone den, Corsicaanse den en fljnspar), die meestal op homogene
wijze op grote oppervlakte werden aangeplant. Vele
van deze bossen verkeren thans In een overgangsfase en moeten worden omvormd. Uit een
studie van Mees (1980) is gebleken, dat zich in de homogene Kemplsche dennenbossen langzamerhand
een natuurlijke successie voltrekt. Het oorspronkelijke ecologisch arme dennebos kan, op een relatief
korte termijn, overgaan tot een gemengd en ongelijkJarlg bos, met een vrij hoge ecologische variabiliteit
en stabiliteit, zonder daarom aan belang te verliezen
voor de houtwaarde (Lust, 19B0).
Een bijzonder probleem stelt de "bebossing" van
nieuwe terreinen, voornamelijk wanneer de oppervlakte van enige omvang is. Maar ook hierbij worden
bij voorkeur blo-ecologische principes gevolgd, bijvoorbeeld het vermijden van grootschaligheid, het
gebruik van pioniersoorten en het. streven naar bestendigheid. Bij de bebossing kan precies zoals bij
een herbebossing gestreefd worden naar volgend patroon: homogeniteit op schaal van een groep of bestand, menging op schaal van het geheel. Hierbij
hebben de groepen of de bestanden een oppervlakte
van 0,5 tot 2 ha en worden de afmetingen en de vorm
bepaald door boomsoort, standplaats, expositie, wegenneten allerlei bijkomende factoren.
Samenvatting en conclusies
In de bosbouw is de "schaal" van enorm belang. Het
mag niet de bedoeling zijn van de bosbouwer om de
natuurlijke schaal te imiteren. Het is Immers ook niet
de hoofdbedoeling te streven naar het natuurlijk bos.
Hoofdzaak Is In de eerste plaats het bereiken van
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een stabiel, duurzaam en bestendig bos. In tweede
orde kan ernaar worden gestreefd om het bos zo efficiënt mogelijk ten dienste te stellen van de ganse gemeenschap. Kortom, het komt er op aan een "stabiel
meergebruiksbos" op te bouwen.
Rekening gehouden met de natuurlijke uitgangsvoorwaarden kan in Nederland, zoals in België en in
vele andere landen trouwens, het doel van de
bosbouw het best bereikt worden door middel van
een zekere kleinschaligheid. Een ganse reeks argumenten pleiten hiervoor:
- Het bevordert het tot stand komen van gemengde
bestanden.
- Het laat toe rekening te houden met lokale standplaatsvariaties.
- Het leidt tot langere bedrijfstijden, produktie van
zwaar hout en in het algemeen tot kwaliteitshout.
- Het vermindert het gevaar bij gebruik van exoten.
- Het wordt algemeen als een ecologisch gunstige
factor aangezien.
- Het beantwoordt aan natuurlijke verschijnselen.
- Het bevordert het ontstaan van een gunstig microklimaat.
- Het beperkt het risico van externe beschadigingen.
- Het bevordert het tot stand komen van natuurlijke
verjongingen.
- Het werkt structuurverrijkend.
- Het bevordert de tewerkstelling in en buiten het
bos.
-

Het vermindert het energieverbruik.
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