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Bosreservaten
C. P. van Goor
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
Wageningen

Inleiding
In elk land, waarvan de bevolking een hoge ontwikkelingsgraad bezit, dat dicht bevolkt is als het onze, met
een sterk concurrerend ruimtebeslag voor industrie,
woningbouw, transport en agrarische produktie,
wordt de roep om meer natuur en meer natuurlijkheid
steeds sterker.
Deze roep dringt via massacommunicatiemedia,
actiegroepen, scholen, verenigingen en politieke
groeperingen door tot alle lagen van de bevolking.
Vervorming van het begrip natuur tot iets rudimentairs treedt daarbij vaak op. De reclamewereld is daar
bijzonder sterk in. Maar ook In de kring van deskundigen is een zekere verwatering van het natuurbegrip
waar te nemen, wanneer alles wat niet uit ijzer, beton
of een ander kunstmatig produkt bestaat, tot natuur
wordt gerekend. Is het een wonder dat, wanneer over
natuur en natuurlijkheid wordt gesproken er vrijwel
meteen spraakverwarring ontstaat?
Het bos en de bosbouw in ons land, die een brede
publieke belangstelling genieten, worden evenals zo
vele andere zaken, door de natuurverdedigers kritisch op de korrel genomen. Een in die kringen nogal
eens gehoorde wens betreft het staken van alle menselijke activiteit in het bos, zodat aldaar iets echt natuurlijks tot stand kan komen. Just as simple as that.
Maar zo eenvoudig is het niet. Bos dient in stand te
blijven. Dit is de primaire doelstelling van de bosbouw. Daar is beheer voor nodig. Uiteraard is het mogelijk bij de beheersmaatregelen voor de instandhouding van het bos meer aansluiting te zoeken bij de natuurlijke processen in het bosecosysteem, zodat het
karakter van het bos natuurlijker zou kunnen worden.
In de meestal veelzijdige doelstelling van het bosbeheer in ons land is dit zonder bezwaar in te brengen.
De kennis hiervoor is zeker ten dele beschikbaar, al
zal deze wel geactualiseerd moeten worden. Er ontbreekt ook kennis, die door onderzoek zal moeten
worden verkregen. De minister van Landbouw heeft
de noodzaak voor het actualiseren en vergaren van
deze kennis onderkend. Hij heeft op 5 juni 1978 de
volgende schriftelijke mededeling ter voorbereiding

"De

Dorschkamp'

van de Openbare Commissievergadering van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw en Visserij gedaan:
"Teneinde het inzicht te verdiepen in de relatie tussen beheers- en inrichtingsmaatregelen en de natuurlijke processen, die daarbij een rol spelen, bestaat het voornemen in de diverse Nederlandse bostypen, complexen te reserveren, waarin het beheer
gericht zal zijn op dat doel: zogenaamde bosreservaten."
Het gaat in bosreservaten om de natuurlijke processen, die in het bos als levensgemeenschap plaatsvinden en de wijze waarop met maatregelen kan worden ingespeeld op deze processen om bepaalde
doelstellingen van het bosbedrijf te realiseren.
Ter voorkoming van misverstanden wordt in deze
en in de andere bijdragen van deze Studiekringdag
het begrip bosreservaat in bovengenoemde context
gebezigd. Dit ter onderscheiding van de beheersklasse "bosreservaat" zoals deze voorkomt in de lange
termijnplannen van het Staatsbosbeheer.
Geactualiseerde kennis
In de afgelopen jaren heeft de Studiekring zich met
vraagstukken beziggehouden, die nauw verband
houden met de bosreservaten. Deze vraagstukken
zijn als volgt te groeperen:
1 de natuurlijke processen in bossen zonder menselijke invloed en de historische en actuele invloed
van de mens op deze natuurlijke processen;
2 de indeling van de bossen in ons land als levensgemeenschappen;
3 de behoefte van de samenleving nu en in de toekomst en de vertaling daarvan in bedrijfsdoeltypen
van het bos;
4 de ontwikkeling van de planning om de doelstellingen te realiseren.
Het past in het kader van deze Studiekringdag een
samenvattend overzicht te geven van de conclusies
van de voorgaande Studiekringdagen. Daarmee kan
dan worden aangegeven waar de manco's in kennis
liggen en waarop het onderzoek in de bosreservaten
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zou moeten worden gericht.
De Studiekringdag in 1975 had als thema het bos
als levensgemeenschap, de instandhouding en de
ontwikkeling ervan. Daarbij is Ingegaan op het probleem van het zichzelf handhaven van bos in de verschillende klimaatsgebieden; op de bosecosystemen
en de successie In gematigde klimaten en op de samenstelling en instandhouding van bossen, in het bijzonder onder Nederlandse omstandigheden.
Belangrijke vaststellingen waren dat onder natuurlijke omstandigheden het bos in de gematigde luchtstreken zich niet voortdurend in dezelfde samenstelling handhaaft. Er moet rekening worden gehouden
met een zogenaamd veerkrachtig systeem waarin zowel korte vegetaties als bosvegetatles in de tijd een
plaats kunnen hebben. Een door Westhoff verdedigde stelling is dan ook dat de in de Europese bosbouw
voorkomende, op kaalkap gebaseerde, verjongingspraktijken alle hun voorbeeld en equivalent vinden in
natuurlijke verjongingsprocessen. Hij tekent daarbij
aan, dat de schommelingen om een evenwicht des te
groter zijn naarmate het milieu extremer is. Dat betekent dus onder meer dat naarmate de groeiplaats armer is, er meer schommelingen zijn in dat evenwicht
dan op rijke groeiplaatsen.
Het is daarom begrijpelijk dat in het door Boerboom uitgebrachte preadvies over instandhouding
van regenbossen In de tropen waar de milieuomstandigheden meestal optimaal en constant zijn, duidelijk
wordt gemaakt dat dit bos zich wel continu in een vrij50
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wel dezelfde vegetatievorm handhaaft.
De invloed van de mens is in Europa bijzonder
groot geweest, vooral in de vorm van bosbeweiding.
De gronden van de West- en Middeneuropese bossen hebben zodanig onder deze menselijke invloed
geleden, dat uitspraken over mogelijkheden van herstel van het oorspronkelijk van nature voorkomende
bos, onder groot voorbehoud gemaakt moeten worden. Ook Sissingh wijst er op dat door de mens onbeïnvloede bossen in ons land niet meer voorkomen.
Het ecosysteem waarin de niet door de mens
beïnvloede natuurlijke processen zich afspelen, is
volledig verdwenen. Sissingh vindt daarom dat het
aanbeveling verdient om, behalve aan wat zich elders
in de wereld in de oerbossen afspeelt, meer aandacht
te schenken aan de dynamische processen, die zich
in onze bestaande cultuurbossen voltrekken. Het
grootste deel van onze cultuurbossen bestaat nog
maar kort.
Doing wijst erop dat ten aanzien van de tijdschaal
die voor successie in bosvegetaties nodig is, gerekend moet worden met grote schalen. Wanneer in
ontginningslandschappen bos wordt aangelegd, dan
is voor de instelling van een bosecosysteem een tijdsverloop van vele tientallen jaren tot enkele eeuwen
nodig. Voor de nieuwe vestiging van een min of meer
natuurlijk bosecosysteem gepaard gaande met veranderingen in de dominante houtsoorten en waarneembare vorderingen in de profielontwikkeling is te
rekenen met perioden van duizenden jaren. Voor de

instelling van een zonaal ecosysteem - een klimatologische climax - in een nieuw gevormd landschap, is
mogelijkerwijs te rekenen met tijdsverlopen van tienduizenden jaren.
Gezien de lange tijdsperiode waarmede in de bosbouw rekening moet worden gehouden wijst Van der
Poel op het grote belang van doelgericht beheer.
Met de kennis die in de Studiekringdag van 1975 is
geactualiseerd, is op de Studiekringbijeenkomst
1976 bestudeerd op welke wijze de bossen in Nederland het meest volledig worden getypeerd. De grote
en langdurige menselijke invloed in de bossen van
ons land, staat daarbij centraal. In eerste instantie
wordt door Zonneveld een goed gedocumenteerd
overzicht gegeven van het classificeren van bos met
behulp van de spontane vegetatie. Hij komt tot de
conclusie dat er in Nederland een aantal classificatiesystemen voor loof- en naaldhoutbossen is ontwikkeld, dat bruikbare diensten kan bewijzen bij de inventarisatie van bosecosystemen. De indicatiewaarde
van de vegetatie is belangrijk, maar niet volledig gebaseerd op vastgestelde relaties. Hij zegt dan ook dat
voor een betere interpretatie het gewenst zou zijn de
relatie te bestuderen van de bodemeigenschappen
en de vegetatie.
Door Van Lynden en Bannink wordt voor het indelen van bossen naar de bodemkundige criteria gekeken. Maar ook hier komen de gevolgen van de menselijke activiteit van vroeger en van nu niet zodanig tot
uiting dat bruikbare maatstaven voor een bosecosysteem kunnen worden ontwikkeld. Een bodemkundige
situatie is evenals de vegetatie een aspect, al kan
door de bodemkundige indeling min of meer worden
aangegeven wat de geschiktheid is voor de bosbouw.
Het typeren van de bossen als ecosysteem is met de
factor bodem alleen niet mogelijk of in ieder geval te
beperkt.
Zoals eerder is gezegd is er geen bos te vinden dat
geen menselijke invloed kent. Door Hendriks wordt
geprobeerd om via de vegetatie een typologie te ontwikkelen voor bossen op de jonge voedselrijke gronden en dan vooral met inbegrip van de menselijke activiteit. Hij komt daarbij tot een aantal uitspraken die
in de indicatorwaarde van de vegetatie ook de menselijke invloed betrekt.
Van den Wijngaard komt via historisch onderzoek
naar een typering van de bossen in Nederland, die
voor bosgebieden een sterk fysiognomisch karakter
heeft. Hij gaat daarbij uit van het feit dat de menselijke invloed in Nederland dominant is geweest. Hij
licht dit toe aan een voorbeeld van de Veluwse bossen. Met uitzondering van de beschermde bossen is
daar weinig bos gespaard gebleven voor volledige
vernietiging. Andere bossen zijn aangelegd in de loop

van de zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste eeuw. De uitgangssituatie in combinatie met het
bosbeheer dat na de aanleg is gevoerd, heeft geleid
tot bepaalde kenmerken die als criteria voor een indeling zijn gebruikt.
Niet alleen de fysiognomie is sterk gebonden aan
deze voorgeschiedenis, maar ook de ontwikkeling
van de bossen in zulke gebieden als ecosysteem. Van
den Wijngaard beveelt dan ook aan om op deze wijze
via een bestudering van de bosgeschiedenis te komen tot een vollediger typering van de bossen als levensgemeenschap, waarbij binnen deze eenheden
de vegetatie en de bodem tot een verdere detaillering
van het bostype kunnen leiden. De resultaten van de
Studiekringdag van 1976 zijn bemoedigend omdat
een systeem tot indeling van bossen tot ontwikkeling
is gekomen dat specifiek voor ons land toepasbaar is.
Gebleken is bij verdere studies onder andere in
Noord-Brabant en in de noordelijke provincies dat de
typologie zoals die door Van den Wijngaard Is ontwikkeld, goede gebruiksmogelijkheden heeft voor het
karakteriseren van het Nederlandse bos. In de beide
Studiekringdagen van 1975 en 1976 is wat meer inzicht ontstaan omtrent de aanwezige kennis over het
gedrag van bossen onder natuurlijke omstandigheden al dan niet door de mens beïnvloed en de wijze
waarop de bossen in Nederland als levensgemeenschap kunnen worden gekarakteriseerd. Op de Studiekringdag 1977 is de planning aan de orde gesteld.
Door Verkoren is in een preadvies aangegeven wat
de maatschappelijke betekenis van het bos is en wat
de daaraan te ontlenen doelstellingen voor de bosbouwkundige planning zijn. De algemene conclusie
is, dat er voortdurend keuzen moesten worden gedaan. Het is moeilijk om de toekomstige behoeften
van de samenleving te kennen en er zullen zoveel mogelijk betrouwbare gegevens moeten worden verzameld om een beheer te voeren dat leidt tot een optimale verwerkelijking van de voorgestelde doelstellingen.
Sissingh sluit hierop aan met het aangeven van de
mogelijkheden en beperkingen van het Nederlandse
bos ten aanzien van het realiseren van die doelstellingen. Aangezien het bos in ons land zeer divers is, is
een geschiktheidsclassificatie, gebaseerd op een nog
te ontwikkelen typologie, noodzakelijk. Het is van belang de beperkingen en de mogelijkheden die het Nederlandse bos heeft zo volledig mogelijk aan te geven. Hij heeft zich daarbij niet zozeer laten leiden
door de gedachte om een bepaald bedrijfsdoeltype
vast te stellen dat zo goed mogelijk aan de behoefte
van de samenleving voldoet, en de mogelijkheid van
realisatie daarvan in het Nederlandse bos te onderzoeken, maar hij stelt voor, voor ieder bostype te on51

Omzetting van eerste
generatie heidebebossing
in een tweede generatie
die aansluit op het tot nu
toe gevoerde beheer
(zgn. continueringsmodel).

derzoeken welke bedrijfsdoeltypen mogelijk zijn en
welke niet. Ter illustratie heeft hij voor een bepaald
bosgebied - het malenbos - nagegaan welke bedrljfsdoeltypen hier kunnen worden gerealiseerd. Dit is
een goede benadering, omdat de speelruimte waarbinnen het beheer zich heeft te houden aangegeven
wordt. Bij het realiseren van de doelstellingen spelen
uiteraard ook de financiële mogelijkheden die de
eigenaar heeft, een rol, waarvoor aandacht wordt gevraagd door Smit. Hij wijst in dit verband op de beperkingen van de particuliere bosbouwer.
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Nas geeft vervolgens een overzicht van proceduresystemen ten behoeve van de planning voor het terreinbeheer.
De Studiekring heeft in de bijeenkomst van 1978
een concreet voorbeeld uitgewerkt en wel de ontwikkeling en bosbouwkundige planning van onze heidebebossingen. Daarbij is gebleken dat voor de praktische toepassing van de bosbouwkundige planning,
de kennis beperkt is.
Over de ontstaanswijze en geschiedenis van onze
helde, toegelicht door De Smidt, is ruime kennis aan-

wezig. Niet alleen het tijdstip waarop die heide is bebost, maar ook de eigenschappen van die heide spelen een roi in de ontwikkeling van de bossen, Van den
Burg toont aan dat een bos, aangelegd op heide - een
door de mens sterk verarmd milieu - snel begint een
eigen systeem op te bouwen. Een systeem dat in korte tijd meetbaar verandert. De biologische activiteit
wordt groter, het stikstofniveau in het milieu neemt
toe, de vegetatie verandert en - belangrijk - ook de
groei van de houtsoorten wordt sterker. De houtsoortenkeuze wordt uitgebreider naarmate de heidebebossing ouder is. Bepaalde menselijke ingrepen kunnen invloed op de snelheid waarmee een en ander
plaatsvindt, uitoefenen. Dat geldt in het bijzonder
voor het op peil brengen van de voedingsstoffen die
door het eeuwenlange menselijke gebruik uit het ecosysteem zijn verdwenen. Hoe deze verarming heeft
plaatsgevonden is door Van Oosten Slingeland nog
eens aangetoond. Hij geeft aan welke plaats de heide
heeft ingenomen in het samenlevingssysteem in de
middeleeuwen en de tijden daarna tot aan de toepassing van de kunstmest.
Het inzicht in de verschillende aspecten van het
bos als levensgemeenschap op de heldebebossingen
is redelijk groot, maar zeker nog niet voldoende om
beheersmaatregelen tot in detail te kunnen aangeven.
Voor het aangeven van die beheersmaatregelen
moeten de doelstellingen worden geformuleerd en
dat blijft een probleem op zich.
Door De Lange wordt in zijn preadvies gewezen op
het feit dat de menselijke samenleving vaak ondoor-

grondelijk is en de behoeften ervan moeilijk zijn vast
te stellen. Hij komt tot de conclusie dat het bos zoveel
mogelijk vormen van gebruik moet bieden. Dit wordt
voor de praktijk vertaald in veelsoortigheid en kleinschaligheid en zo mogelijk ongelijkjarige opbouw van
opstanden. De mogelijkheden daartoe in de heidebebossing zijn groter naarmate het abiotlsch milieu rijker is en het systeem als heidebebossing ouder is.
Maar in de armere milieus en in de jongere heidebebossing is die speelruimte om grotere variatie aan te
brengen, nog beperkt.
Bijdrage aan kennis door bosreservaten
In de voorgaande Studiekringdagen is een belangrijk
deel van de kennis omtrent de ecologie van onze bossen geactualiseerd. Daarbij is echter ook gebleken,
dat deze kennis niet volledig is.
Het doel van vandaag is erop gericht om door gezamenlijke discussie vast te stellen of en op welke wijze de door de minister van Landbouw voorgestelde
bosreservaten kunnen bijdragen tot het vergaren van
de ontbrekende kennis.
Zonder het gras voor de voeten van de andere inleiders te willen wegmaaien, zou ik, min of meer als
een leidraad en nu niet als voorzitter van de Studiekring maar als preadviseur, het kader willen aangeven van onze gezamenlijke studie.
Zoals reeds in het begin is gesteld, gaat het in de
bosreservaten om het verkrijgen of verbreden van inzicht in de natuurlijke processen, die in het bos als le-

Eerste generatie heidebebossing op onbewerkte
holtpodzol waarin
gedurende langere tijd
geen beheersmaatregelen
zijn getroffen (zgn.
natuurmodel).
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Meerjarig, kleinschalig en veelsoortig bos (douglas, larlks, groveden en berk) ontstaan uit een eerste generatie dennenbos
na helde op een holtpodzo! (zgn. proefmodel).

vensgemeenschap plaatsvinden en of, en zo ja hoe,
met bepaalde maatregelen kan worden Ingespeeld
op die levensgemeenschap om bepaalde doelstellingen van het bosbedrijf te realiseren. Omdat bossen
als levensgemeenschap verschillend zijn en dientengevolge ook de natuurlijke processen verschillend
verlopen is een eerste probleem het ontwikkelen van
een goede Indeling van bossen op basis van groeiplaats, opstand en historische en actuele menselijke
activiteit.
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de indeling zoals die voor een aantal gebieden in Nederland
dobr Van den Wijngaard is ohtwikkeld. Het is van belang om van deze typen van bossen, Indien zij in belangrijke oppervlakten voorkomen, inzicht in de ontwikkelingsprocessen te hebben.
- Over deze ontwikkelingsprocessen zou meer informatie kunnen worden verkregen door een deel van
de bossen zonder behandeling zich verder te laten
ontwikkelen. Dit zou betekenen dat in eerste aanleg In
bosreservaten over een gebied kan worden beschikt,
54

waarin menselijke invloed tot een minimum wordt beperkt, of met andere woorden waar het ecosysteem
aantastende uitwendige invloeden geweerd worden.
Dit is het "natuurmodel". Daarbij moet er echter wel
rekening mee worden gehouden dat gezien de jonge
leeftijd van het Nederlandse bos en het grote aandeel
van menselijke dynamiek daarin, bij het wegvallen
van beheersmaatregelen, risico's voor het voortbestaan van het bos optreden. Deze risico's zijn niet bekend en het is van belang om deze in ieder geval vast
te stellen.
- Een tweede mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de natuurlijke processen is het beheer dat tot
nu toe In deze typen van bossen is gevoerd, te continueren. Dit betekent dat de typen van bossen gehandhaafd blijven. Het is immers zo, dat het tot aan
de Tweede Wereldoorlog gevoerde beheer - en ook
in veel gevallen daarna - in sterke mate het type bos
mede heeft bepaald. Het kan zijn dat dit beheer mogelijk niet meer aansluit op de doelstellingen van vandaag, maar in daartoe aangelegde bosreservaten be-

hoeft dit geen probleem te zijn.
Voor alle duidelijkheid moet wel worden vermeld,
dat bij een dergelijk beheer het bostype niet in dezelfde ontwikkelingsfase blijft. Een jonge heideontginning blijft geen jonge heideontginning. Dit geldt het
sterkst voor alle jonge bosgebieden. Het beheer is er
in dit geval op gericht om de ecologische ontwikkelingen in het bostype te volgen door het daarbij horende
opstandstype toe te passen. In de laatste Studiekringdag is dit voor de jonge heidebebossingen door Van
den Burg aangegeven voor gronden met uiteenlopende vochtvoorziening.
Naast het natuurmodel zou dus in een deel van het
bosreservaat het tot nu toe gevoerde en bij het bostype behorende beheer gecontinueerd moeten kunnen
worden. Dit zou het "continueringsmodel" kunnen
worden genoemd.

- Het derde aspect dat voor de bosreservaten van
belang is is het ontwikkelen van bedrijfsdoeltypen,
die zo goed mogelijk aansluiten bij de doelstelling van
het beheer, in de meeste gevallen gericht op kleinschaligheid, veelsoortigheid en ongelijkjarigheid. In
het kader van het onderzoek in de bosreservaten zal
dan vastgesteld kunnen worden in hoeverre met deze
bedrijfsdoeltypen aangesloten kan worden op de natuurlijke processen in het betreffende bos. Dit is van
het bosreservaat het "proefmodeF'.
Voor het vergaren van de kennis, die met het instellen van de bosreservaten wordt nagestreefd, zijn
deze drie beheersmodellen van wezenlijk belang.

Bosbouwtechnischeschool - Apeldoorn
(School voor lager

bosöouwonderwijs)

Het bestuur van de Bosbouwtechnischeschool vraagt voor haar scnool, zo mogelijk per 1 augustus a.s. een

DIREKTEUR
De school telt momenteel ca. 180 leerlingen, verdeeld over 4 leerjaren en bereidt de leerlingen voor op een functie in de bosbouw of aanverwante beroepen resp. op een voortgezette
studie in hoofdzakelijk de agrarische sectoren van het onderwijs.
Van de sollicitanten wordt verwacht dat zij:
— minimaal bevoegd zijn tot het geven van 3e graads onderwijs;
— beschikken over pedagogische en didactische vaardigheid;
— bereid en in staat zijn goede contacten te leggen en te onderhouden met alle bij de school betrokken personen
en instanties;
— organisatorische en leidinggevende kwaliteiten bezitten.

Een diploma Hogere Bosbouwschool of kennis van de bosbouw strekt tot aanbeveling.
Op grond van de huidige wettelijke bepalingen is de direkteur gehouden een achttal lessen te verzorgen.
Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
Uitvoerige sollicitaties vóór 1 mei a.s. aan de voorzitter van het bestuur, ir. E. Hein ders, p/a Loolaan 69, 7314 AH
Apeldoorn.
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