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Het bos vervult voor de samenleving vele functies. Niet
alle functies zijn op één en dezelfde plaats evengoed
te vervullen of te combineren. Een keuze van functies
en van de mate waarin die vervuld worden is noodzakelijk om de duurzame instandhouding van het bos te
garanderen.
Uit de confrontatie van de maatschappelijke behoeften met de mogelijkheden van het bos heeft zich een
planningssysteem ontwikkeld, dat in het algemeen resulteert in de vaststelling van een lange termijn visie
op nationaal niveau en van een bosbeheersplan op het
niveau van de beheerseenheid. In Nederland is de formulering van bosdoeltypen daarbij essentieel geweest. Een bosdoeltype is een beschrijving van een
bos dat de beheerder op lange termijn gezien tot stand
wil brengen: een bosbouwkundige beschrijving van
zijn lange termijn doelstelling. In andere landen worden andere planningssystemen toegepast, aangepast
aan de aard van het land en het bos. Het onderstaande
overzicht is een inventarisatie van methoden en middelen bij bosbeheersplanning. Het heeft een oriënterend karakter en kan geenszins volledig genoemd worden. In hoeverre de toegepaste procedures en methodieken in de praktijk leiden tot een succesvol beheer
komt hier niet aan de orde.

ren van beheersplannen. De ingevulde enquêtes kunnen niet meer dan een gemiddeld beeld geven van de
planningssystemen in de betreffende landen. De enquête beperkt zich grotendeels tot overheidsbossen,
omdat verwacht werd dat planningssystemen voor
niet-overheidsbossen binnen de landen meer zouden
variëren en dat deze planning in het algemeen van een
lager niveau van gedetailleerdheid zou zijn. Die situatie werd verwacht beter en uniformer te zijn voor overheidsbos. Alleen bij de belangrijkste onderwerpen
werd tevens naar de situatie voor niet-overheidsbos
gevraagd.
Een bosbeheersplan is in de enquête gedefinieerd
als een plan voor een periode van gewoonlijk 5 tot 20
jaar, bestaande uit tekst, tabellen en kaarten, waarin
de huidige situatie, de doelstellingen van het bosbedrijf
en het daaruit voortvloeiende beheer beschreven zijn
in termen van bosteeltkundige methoden, machines,
materialen en andere kosten. Een beheerseenheid is
een gebied dat als een geheel wordt beheerd en waarvoor één beheersplan wordt gemaakt.

Inleiding

Om een beter overzicht te krijgen tijdens de venwerking van de enquêtes, zijn de landen in groepen ingedeeld op grond van overeenkomsten in methoden van
inventarisatie en beheersplanning. De groepen zijn
van te voren globaal onderscheiden en de landen bleken daaraan te voldoen. De indeling in groepen is gebaseerd op verschillen in totale oppen/lakte gesloten
bos en bospercentage, het (soms meervoudig) gebruik
van bossen en verschillen van culturele en organisatorische aard. De onderscheiden groepen zijn weergegeven in tabel 1. De wijze van planning in Israël lijkt sterke overeenkomsten te hebben met die in West-Europa.

Ten behoeve van het "Seminar on the preparation and
implementation of Forest management plans" is in november 1985 een enquête over het opstellen en uitvoeren van beheersplannen naar alle lidstaten van het
Joint Committee gestuurd. Het was de eerste keer dat
zoveel landen over dit onderwerp geënquêteerd werden. In totaal hebben 20 landen de enquête ingevuld
(tabel 1). De landen die niet aan de enquête hebben
meegewerkt zijn Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk,
Portugal, de Verenigde Staten en Zwitserland. De enquête van Israël is na de definitieve sluitingsdatum van
1 juli 1986 ontvangen en kon derhalve niet meer verwerkt worden.
Het doel van de enquête is het verkrijgen van een
overzicht van de gebruikte methoden en de jongste
ontwikkelingen in inventarisatie en opstellen en uitvoe38

Algemene tendensen
Ordenen van de ingevulde enquêtes

In het algemeen bevestigen de enquêtes de verschillen tussen de groepen; voor enkele vragen waren
de verschillen echter niet duidelijk.
De verschillen tussen de groepen zijn aanzienlijk; binnen de groepen zijn ze gering, met uitzondering van

Tabel 1 Indeling in groepen.
Groep

Land

1

West-Europa:

2

Noord-Europa en Canada:

België
Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Denemarken
Fintand
Noorwegen
Zweden
Canada
Cyprus
Griekenland
Spanje
Bulgarije
Duitse Democratische Republiek
Hongarije
Joegoslavië
Polen
Tsjechoslowakije
USSR

3 Zuid-Europa
4 Oost-Europa

Bosbezit

West-Europa
Noord-Europa en Canada
Zuid-Europa
Oost-Europa

overheid

niet-overheid

30%
29%
55%
83%

70%
71%
45%
17%

Noord-Europa ten opzichte van Canada. In NoordEuropa is slechts 17% van de oppervlakte gesloten
bos van de staat, in Canada is het daarentegen 89%.
Het hoge percentage overheidsbos in Oost-Europa
is inherent aan het politiek bestel in die landen. Hongarije, Joegoslavië en de DDR hebben in deze groep het
hoogste aandeel niet-overheidsbos (resp. 30, 33 en
35%). Gezien het percentage overheidsbos geeft de
enquête voor Zuid-Europa en meer nog voor OostEuropa en Canada het beste inzicht in de algemeen
gebruikte methoden voor inventarisatie en planning.
Voor particulieren is de variatie in methoden binnen
landen (en daarmee dus ook binnen groepen) veel
groter dan in het gevat van overheidsbos; voor Westen Noord-Europa zal het dan ook moeilijker zijn om
een goed overzicht te krijgen van deze methode.
De grootste beheerseenheden komen voor in Noord-

Grootte van een representatieve beheerseenheid

Europa en Canada. Dit kan verklaard worden uit de uitgestrekte, relatief homogene bossen in zeer dunbevolkte gebieden en uit de relatief veel grotere oppervlakte gesloten bos. Mede door het verhoudingsgewijs
meer monofunctionele bosgebruik, resulteert dit voor
deze groep in een meer uniform beheer voor grotere
bosoppervlakken. Kleinere beheerseenheden komen
voor in West-Europa. Uit de enquête is gebleken dat
beheerseenheden van niet-overheidsbos in het algemeen tot 20 maal zo klein zijn en in sommige gevallen
zelfs tot meer dan 200 keer.
Bosbeheersplannen
Behalve in Nederland en in delen van Canada heeft elk
land voor alle beheerseenheden van overheidsbos een
beheersplan. Het is niet duidelijk of het hier alleen gaat
om operationele plannen of ook om verlopen plannen.
In veel landen zijn aanzienlijke gebieden van niet-overheidsbos zonder beheersplannen.
In het algemeen dekken de plannen een periode van
10 jaar, maar plannen voor 5, 15, 20 of 25 jaar komen
eveneens voor. Het Verenigd Koninkrijk is hierop een
uitzondering. Beheersplannen, zoals gedefinieerd in
de enquête worden niet gemaakt. Er zijn verschillende
plannen voor diverse aspecten, gebaseerd op de
nationale bospolitiek. Alleen oogstvoorschriften worden op lokaal niveau vastgesteld. Op deze manier
wordt de planning geacht flexibeler te zijn.

overheid (ha) niet-overheid (ha)
West-Europa
Noord-Europa en Canada
Zuid-Europa
Oost-Europa

800- 12.500
800
1.53.000-600.000
40 •-315.000
3.500- 7.000 12.00 - 1.500
2.000- 40.000
50 •• 40.000

Aantal benodigde manjaren
Aan inventarisatie en data-verwerking worden bijna
tweemaal zoveel manjaren besteed als aan het opstel39

Tabel 2 Benodigde manjaren inventarisatie en opstellen van een representatief
beheersplan voor een overheidsbos per 1000 ha.
Inventarisatie

West-Europa
Noord-Europa en Canada
Zuid-Europa
Oost-Europa

Opstellen

Totaal

univ.
techn.

lagere
univ.
opleiding techn.

lagere
opleiding

0,52
0,06
0,14
0,33

0,49
0,15
0,33
0,54

0,17
0,03
0,07
0,15

0,44
0,06
0,13
0,26

len van het plan (tabel 2). Het opstellen van plannen
vergt relatief meer tijd op universitair of technisch niveau. Voor het totaal aantal manjaren geldt: West- en
Oost-Europa en Canada variëren per land in het gebruik van universitaire manjaren; Noord-Europa gebruikt relatief meer en Zuid-Europa relatief minder
manjaren op universitair niveau.
Grotere beheerseenheden vergen voor beide activiteiten minder tijd per 1000 ha (Noord-Europa en Canada)
dan
kleinere
eenheden
(West-Europa).
Waarschijnlijk is meer tijd nodig naarmate de maatschappelijke druk op het bos groter wordt, hetgeen
eveneens het grote verschil tussen Noord- en WestEuropa kan verklaren.
In Nederland en Joegoslavië wordt in verhouding tot
de andere landen veel tijd besteed aan planning (3,19
resp. 4,0 manjaren per 1000 ha). Voor Nederland kan
dat verklaard worden door de kleine beheerseenheden
en de grote maatschappelijke druk (verwevenheid van
behoeften/functies), wat het afstemmen van het plan
op de nationale en regionale bospolitiek tot een belangrijke, maar moeilijke taak maakt. Bovendien is
door de gevarieerde structuur van het Nederlandse
bos en de groeiplaats veel tijd nodig voor inventarisatie
en het maken van bodemgeschiktheidskaarten, vegetatiekaarten, enz. Deze kaarten worden in andere landen nauwelijks gemaakt. Voor Joegoslavië kan op
grond van de enquête geen verklaring gegeven worden.
In Denemarken wordt veel meer tijd aan beheersplanning besteed dan in de andere landen van dezelfde groep. Het totaal aantal manjaren voor Noord-Europa en Canada zonder Denemarken zou 0,09 zijn. Redenen voor dit verschil kunnen zijn, het veel kleinere
bosareaal en de kleinere beheerseenheden in Denemarken.
In de DDR wordt veel minder tijd besteed aan planning dan in de andere Oost-Europese landen (totaal
0,08 manjaren per 1000 ha). De enquête geeft hiervoor geen verklaring.
Voor niet-overheidsbos zijn geen gedetailleerde gegevens over de tijdsbesteding beschikbaar. Soms
wordt er meer tijd aan besteed in vergelijking met overheidsbos, soms evenveel tijd (Oost-Europa) en soms
minder tijd (Zuid-Europa).
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1,62
0,30
0,67
1,28

Nationaal bospolitiek-plan
Bijna ieder land heeft een nationaal bosplan. Landen
die bestaan uit min of meer autonome deelstaten of
provincies hebben alleen plannen op het niveau van
de deelstaat of de provincie (Bondsrepubliek Duitsland
en Canada).
De doelstellingen in het nationale plan zijn gebaseerd
op de behoeften van de samenleving. De meest genoemde doelstellingen of richtlijnen zijn (in volgorde
van belangrijkheid):
- sustained yield
- herplantplicht
- bossamenstelling
- wildlife
- natuurbehoud
Deze komen in diverse combinaties voor, variërend
van 5 tot 10 doelstellingen of richtlijnen en zijn meestal
in nationale boswetten vastgelegd. Verschillen binnen
en tussen groepen zijn klein. Input/output-ratios en
werkgelegenheidsprogramma's worden vaak genoemd, maar zijn bijna nooit wettelijk vastgelegd.
Voor niet-overheidsbos gelden veelal dezelfde doelen of richtlijnen, vooral in Oost-Europa. In een aantal
landen zijn de doelstellingen beperkt tot sustained
yield, herplantplicht of meldingsplicht voor kap.
Planningsprocedure
In het algemeen kunnen vier stappen in de planningsprocedure onderscheiden worden:
Activiteit
betrokken functionarissen
1 opdracht
-minister of Hoofd van Afdeling
Bosbouw
2 inventarisatie - l o k a a l personeel, soms samen
met regionaal personeel of deskundigen
3 uitwerking
- personeel op lokaal, regionaal of
van het plan
soms nationaal niveau, vaak de
planningsafdeling
4 goedkeuring
- minister of Hoofd van de Afdeling
van het plan
Bosbouw
Soms vindt de laatste stap op regionaal niveau plaats
(Zuid-Europa). Het is niet duidelijk geworden of profes-

sionele bureaus bij de uitwerking van het plan betrokken zijn; in Nederland gebeurt dat op kleine schaal.
Voor niet-overheidsbos geldt een kortere, eenvoudigere procedure. Goedkeuring wordt gewoonlijk op regionaal of lokaal niveau gegeven. Dit kan tot gevolg hebben dat de planning voor bossen in deze eigendomscategorie niet aansluit op de nationale bospolitiek,
maar op de regionale of lokale situatie.
Inventarisatie en weergave van de gegevens
In het algemeen worden alle opstanden in het veld
geïnventariseerd. Luchtfoto's worden hoofdzakelijk gebruikt als hulpmiddel bij de plaatsbepaling (in 50% van
de landen, maar niet in Zuid-Europa). Het wordt uit de
enquête niet duidelijk waarvoor de foto's precies gebruikt worden en op welke schaal ze zijn. Van de mogelijkheid om inventarisatiegegevens door middel van
luchtfoto-interpretatie te verkrijgen wordt nauwelijks
gebruik gemaakt, ook niet in dichtbeboste, homogene
situaties.
Gegevens-verwerking gebeurt bijna geheel met behulp van de computer, behalve in Bulgarije, Cyprus en
Griekenland, waar maximaal 50% van de gegevens
per computer verwerkt wordt. Voor niet-overheidsbossen wordt nog minder gebruik gemaakt van computers
en luchtfoto's.
De meeste inventarisatiegegevens worden weergegeven in opstandsleggers en tabellen. Dit geldt met
name voor gegevens als boomsoort(en), leeftijd, produktieklasse, volume van de staande houtvoorraad,
bijgroei, conditie (vitaliteit), groeiplaats (classificatie)
en oppervlakte.
Een aantal gegevens wordt ook op kaarten vastgelegd. De oppervlakte van vakken en afdelingen wordt
vaak op topografische kaarten of luchtfotokaarten aangegeven; de produktieklasse of groeiplaats (classificatie) op bodem- of bodemgeschiktheidskaarten; en de
flora op vegetatiekaarten. Niet alle landen maken gebruik van de laatste drie kaarten, maar meestal wel
van minstens één van deze. Noord-Europa echter gebruikt deze kaarten in het geheel niet (behalve vegetatiekaarten in delen van Noord-Zweden), hetgeen overeenkomt met het lage aantal manjaren dat daar aan inventarisatie en gegevens-verwerking besteed wordt.
De basiskaart
De schaal van de basiskaart varieert van 1:5000 tot
1:25.000, maar de meest voorkomende schaal is
1:10.000. Kleinere schalen komen voor in Finland (tot
1:40.000) en in de USSR (1:100.000). Het betreft
waarschijnlijk alleen uitgestrekte, homogene bosgebieden, ver van de bevolkingscentra. De intensiteit van

de inventarisatie en daarmee de tijd die eraan besteed
wordt, bepaalt de schaal van de basiskaart. Met uitzondering van Zuid-Europa is de basiskaart vaak gebaseerd op luchtfoto's. Op welke wijze de luchtfoto's
gebruikt worden is niet duidelijk geworden. Het is mogelijk dat luchtfoto's alleen de afdelingsgrenzen aangeven, maar het kan ook zijn dat de luchtfoto zelf de
kaart vormt. Vermoedelijk zijn de verschillen in het gebruik dan ook groot.
Thematische kaarten worden van de basiskaart afgeleid en hebben vaak een veel kleinere schaal.
Doelstellingen van het beheersplan
In zeven landen worden de doelstellingen beschreven
in termen van functionele aspecten van houtproduktie,
natuurbehoud, recreatie en schermbos. In de overige
landen worden daar doelstellingen van een lager niveau aan toegevoegd: boomsoortensamenstelling of
bostype, boswerkzaamheden en toe te passen technieken en input/output-niveau. Vooral de laatste twee
punten zijn uitwerkingen van de functionele aspecten
en kunnen in feite niet zonder functieomschrijving
voorkomen, omdat ze ingaan op de wijze waarop de
betreffende functie gerealiseerd moet worden.
Beschrijving van de huidige situatie en tussentijdse
bijstelling van het plan
In ieder land wordt de huidige situatie in het beheersplan beschreven. Dit is noodzakelijk om:
- de actuele waarden van het betreffende object te
onderkennen;
- een startpunt voor de planning van doelstellingen
en activiteiten in de komende beheersperiode te hebben;
- een referentiepunt voor de evaluatie van het beheer in de afgelopen beheersperiode te hebben;
- een referentiepunt voor de bepaling van de ontwikkeling van de vegetatie in de komende beheersperiode
te hebben.
Om dat laatste punt te verwezenlijken vindt in de
meeste landen voortdurende controle en feedback
plaats tussen planning en de resultaten. Wanneer de
resultaten afwijken van de planning, wordt volgens de
enquête het plan zelden tussentijds bijgesteld; dat gebeurt alleen in geval van ernstige afwijkingen bijvoorbeeld ten gevolge van calamiteiten. Door allerlei oorzaken kunnen afwijkingen ontstaan tussen de geplande en de werkelijke ontwikkelingen, zodat regelmatige
controle van groot belang is. Plannen voor een beheersperiode van 20 of 25 jaar worden elke 5 of 10
jaar herzien.
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Jaarlijks werkplan
leder land heeft werkplannen die voortkomen uit het
beheersplan. Het werkplan omvat steeds dezelfde
onderwerpen: jaarlijkse oogst, herbebossing, machines en werktuigen, investeringen en onderhoudskosten, aanleg (van wegen, gebouwen, enz.), vaak in de
vorm van budget- of investeringsplannen. Een financieel verslag (budgetplan), waarin alle kosten en baten
zijn vastgelegd, is niet altijd beschikbaar. Het is niet
duidelijk of deze financiële basis op andere wijze tot
stand komt.
Budget- en investeringsplannen zijn nodig om de
rentabiliteit van het bos in het verleden en in de toekomst te kunnen bepalen. De rentabiliteit is een belangrijke basis voor de beheersplanning, bij de bepaling van de uitvoerbaarheid van een plan.
Uitvoeren van het beheersplan
De kaarten en tabellen, behorende bij het beheersplan,
worden door de beheerder gemiddeld wekelijks geraadpleegd. De tekst van het plan wordt gemiddeld
eens per maand en soms slechts enkele keren per jaar
gebruikt. Dat is niet meer dan logisch, omdat de beheerder geacht wordt een goede kennis te hebben van
de beheersstrategieën en omdat de belangrijkste gegevens ook in de kaarten en tabellen opgenomen zijn.
Samenvatting
Elk land heeft een nationaal bospolitiek-plan, waarin
een lange termijn visie uitgewerkt zou moeten zijn, die
het bos en zijn potenties met de maatschappelijke behoeften moet confronteren.
De doelstellingen op nationaal niveau vormen de belangrijkste uitgangspunten voor de bepaling van de
doelstellingen op het niveau van de beheerseenheid.
Ook op dit niveau moet een confrontatie plaatsvinden
tussen de sociale doelstellingen en de groeiplaatsfactoren. De som van de doelstellingen van alle beheerseenheden moet overeenkomen met een gedetailleerde toepassing van de nationale bospolitiek.
De inhoudsopgaven van de beheersplannen omvatten zelden een duidelijk lange termijn deel, waarin de
keuze uit de nationale doelstellingen, gegeven de huidige situatie en de groeiplaatsfactoren, uiteengezet is.
Het wordt niet duidelijk hoe en in hoeverre de doelstellingen per beheerseenheid op de nationale bospolitiek
afgestemd worden.
Goedkeuring van het bosbeheersplan, als laatste
stap in de planningsprocedure, wordt vaak gegeven
door de minister of het hoofd van de Afdeling Bosbouw. Soms gebeurt dit op regionaal niveau. Vertaling
van de nationale bospolitiek naar regionaal niveau kan
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moeilijkheden voorkomen bij het evalueren van de afstemming van de doelstellingen van beheerseenheden
op de nationale doelen. Het is niet duidelijk of deze regionale interpretatie aanwezig is.
De eigendomssituatie en waarschijnlijk ook de wisselwerking tussen meervoudige belangen/doelen en
de grootte van de eenheden van niet-overheidsbos zijn
bepalend voor de mate van uitgebreidheid van de planningsprocedure. Vooral bij kleine privé-bossen worden
er weinig eisen aan het plan gesteld en er is dan ook
weinig consistentie in planningssystemen. Planningsprocedures van grote bossen van houtverwerkende industrieën zijn voornamelijk gericht op de planning van
de houtproduktie.
Het gebruik van luchtfoto's kan in een aantal landen
uitgebreid worden, vooral wat betreft de fotogrammetrische inventarisaties en het gebruik als ondergrond
voor de basiskaart. Fotogrammetrische inventarisatie
is geschikt voor uitgestrekte, homogene of ontoegankelijke bosgebieden. Samen met een aantal controlepunten in het veld kan dit tijd besparen. Dat is juist erg
belangrijk, gezien de relatief hoge tijdsbesteding aan
inventarisaties. Ook bij inventarisatiemethoden die geheel gebaseerd zijn op veldwerk kunnen recente luchtfoto's de efficiëntie verhogen, bijvoorbeeld doordat er
minder proefpunten nodig zijn.
Het gebruik van luchtfoto's voor de overzichtskaart
beperkt zich in de meeste landen tot het intekenen van
grenzen en van de topografie. Zelden vormen onthoekte luchtfoto's de ondergrond van de overzichtkaart.
Voordelen van zo'n fotokaart zijn een exacte en gedetailleerde weergave van de situatie op het moment van
opname. Boomsoorten binnen opstanden, alsmede de
structuur (bijvoorbeeld van gemengde opstanden) zijn
zichtbaar evenals variaties in dichtheid binnen opstanden, enz. Bovendien blijken fotokaarten in Nederland
goedkoper te zijn dan getekende kaarten en wordt veel
tijd bespaard bij inventarisaties en bij het kartografisch
proces.
Het is gebleken dat het gebruik van luchtfoto's voor
niet-overheidsbos veel minder ver ontwikkeld is. Dat
zelfde geldt voor het gebruik van computers. In aanmerking genomen dat deze eigendomscategorie relatief grote bosgebieden bezit, zijn verbeteringen op dit
gebied van groot belang. In alle enquêtes is ingevuld
dat de huidige situatie in het bosbeheersplan beschreven is. In het algemeen is dit een uitwerking van de inventarisaties. Confrontatie van planning en uitvoering
van het beheer, gevolgd door bepaling van de resulterende ontwikkeling van de vegetatie, impliceert dat er
een regelmatige controle van het beheersplan is. Op
basis van die controle is tussentijdse bijstelling van het
plan mogelijk, hetgeen in de praktijk slechts bij uitzondering plaatsvindt. Bijstelling gebeurt gewoonlijk pas
bij het opstellen van het volgende beheersplan. Het

verschil in tijd besteed aan inventarisatie en aan het
opstellen van het plan tussen de verschillende landen
en groepen is groot. Verschillen tussen groepen bedragen maximaal een factor 20, tussen landen zelfs een
factor 200. De benodigde tijd per 1000 ha is lager
naarmate de beheerseenheden groter zijn en naarmate de eisen van de samenleving minder complex zijn.
De enquête is een eerste poging om inzicht te krijgen in de toegepaste planningssystemen en in de
noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. In enkele gevallen werden vragen niet beantwoord of
slechts zeer globaal, zodat een compleet overzicht van
de stand van zaken bij beheersplannen nog niet gereed is. Dit kan ook niet verwacht worden, gezien het
feit dat het onderwerp nieuw is voor het Joint Committee en gezien de complexiteit ervan. Echter, de en-

quête heeft wel geleid tot een veel beter inzicht in de
technieken/methoden gebruikt bij inventarisaties, dataverwerking en planning. Aan een aantal nieuwe technieken kan meer publiciteit gegeven worden.
Er is klaarblijkelijk geen optimale methode voor inventarisatie, data-verwerking en planning voor elke
mogelijke situatie; er zijn teveel afwijkingen ten opzichte van het bestaande bos, het culturele patroon, de organisatie en het proces van besluitvorming van de
(groepen van) landen. Kennis nemen van eikaars systemen en nieuwe technieken is, vooral bij vergelijkbare
omstandigheden, een verrijkende ervaring. In die zin is
de enquête een waardevolle bijdrage aan de kennis
van dit complexe, maar belangrijke aspect van bosbeheer.
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