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Excursie tijdens de najaarsbijeenkomst van de
KNBV op 22 oktober 1982

KNBV

Het thema van de najaarsbijeenkomst van de KNBV wat gaan we met onze bossen doen, waar en hoe doen
we dat - vormde tevens de grondslag voor de excursie. Tijdens deze excursie - in de boswachterij Rozendaal van het Staatsbosbeheer - werd aan de hand van
een aantalopstandsbeelden gediscussieèrd over de
wijze waarop vanuit de aanwezige actuele situatie gekomen kon worden tot een bepaald - bij de groeiplaats
horend - bosgebruikstype.
De groeiplaats is te karakteriseren als een oude heideontginning met overgang naar oud bos, op een holtpodzolgrond tot vorstvaaggrond met een Gt-VII. Op
een dergelijke groeiplaats zijn vele bosgebruikstypen
mogelijk. Om de discussie zoveel mogelijk te richten
op de planningsproblematiek en niet op alle mogelijke
bosgebruikstypen werd een bosgebruikstype bestaande uit douglas gemengd met loofhout, in het bijzonder beuk en eik gekozen. Bij een aantal opstandstypen die in meerdere of mindere mate afwijken van
het gewenste bosgebruikstype, is gediscussieerd over
het beheer dat tot het gewenste bosgebruikstype leidt.
Daarbij heeft centraal gestaan het inspelen op de aanwezige en waar te nemen natuurlijke ontwikkelingen.

Excursiepunt 1
Begonnen werd in een opstand, waarvan de opbouw
zo goed mogelijk overeenkomt met het gewenste bosgebruikstype. De boomsoorten douglas, Japanse lariks met een enkele fijnspar en beuk zijn hier gemengd. De leeftijd is 67 jaar, de produktieklasse van
douglas is 10 en van beuk 6 tot 7. Er is natuurlijke verjonging aanwezig van beuk, douglas en fijnspar. De
bodem bestaat uit een zwak tot sterk lemige holtpodzol
in matig fijn tot matig grof zand. De bodemvegetatie is
samengesteld uit een weinig bosbes, wat stekelvaren
en grassen.
De discussie bij dit excursiepunt werd vooral gericht
op de beheersmaatregelen waaronder dit bosgebruikstype in stand wordt gehouden en op welke wijze de
ve~onging wordt uitgevoerd. De genetische kwaliteit
van de verjonging, maatregelen die moeten worden
genomen tegen de vergrassing en de schaal van de
ve~onging waren daarbij belangwekkende punten. De
conclusie ten aanzien van het te voeren beheer op dit
excursiepunt was, dat verjonging vooral gericht moet
zijn op douglas. Een eventueel daarmee gepaard

Excursiepunt 1
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Excursiepunt 2

gaande verjonging van beuk zal moeten worden onderdrukt, wil de douglas in een voldoende mengverhouding met de beuk gehandhaafd worden. Op deze
groeiplaatsen heeft de beuk sterk de neiging te gaan
overheersen. Ook over de douglas.

Excursiepunt 2
De op dit punt aanwezige opstand is afwijkend van het
gewenste bosgebruikstype. Er staat ijle groveden met
wat berk en eik, opgeslagen uit stobben. De leeftijd
van de groveden is 67 jaar en de groeiklasse 5 tot 6. Er
is ook enige spontane opslag van eik, berk en beuk.
De groeiplaats is vergelijkbaar met die van excursiepunt 1.
De beheersmaatregelen om te komen tot het gewenste bosgebruikstype - douglas gemengd met loofhout - werden besproken. Geconcludeerd werd dat het
aanwezige loofhout weinig mogelijkheden biedt om
een belangrijke rol te gaan spelen in het te realiseren
bosgebruikstype. Begonnen dient te worden met een
onderplanting van de oude groveden met douglas in
een tamelijk wijd verband, waarbij eventueel veelbelovend loofhoutopslag wordt meegenomen. Uit deze verjonging ontwikkelt zich een douglasopstand waarin op
latere leeftijd op open plekken beuk en eik tot onfwikkeling kunnen komen. De veel aanwezige eik en berk
zijn van een zodanige kwaliteit dat daarvan maar een
zeer beperkt gebruik kan worden gemaakt. Zoals gebruikelijk in bosbouwkringen was de discussie zeer
pluriform en geestdriftig.
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Excursiepunt 3
Om nader van gedachten te wisselen over het beheer
van een jonge opstand, met veel spontane ontwikkeling en met duidelijke aanzetten tot het gewenste bosgebruikstype is het derde excursiepunt ingelast.
De aanwezige opstand bestaat uit een intensieve
menging van berk, douglas, groveden, eik, beuk, Japanse lariks, fijnspar, waarvan vooral de groveden, de
berk en de beuk uit spontane opslag zijn ontstaan. Het
gaat hier om een .niet goed geslaagde aanplant van
douglas na groveden. De douglas die oorspronkelijk
met Japanse lariks en fijnspar was geplant, heeft na
kaalvraat van het grovedennenscherm door de dennebladwesp, ernstig van expositie geleden. De bodemvegetatie bestaat grotendeels uit bochtige smele en bosbes. De groeiplaats, in het bijzonder wat betreft de bodem, is vergelijkbaar met die van beide vorige
excursiepunten. In deze jonge opstand is gedurende
lange tijd niets gedaan. De natuur heeft echter een
goede uitgangssituatie gecreëerd voor het realiseren
van het bosgebruikstype bestaande uit douglas en
beuk. Deze goede uitgangssituatie heeft niet veel gekost.
Bij de discussie over de beheersmaatregelen heeft
men zich vooral gericht op vragen over de herkomst
van de douglas, de betekenis van de groveden en het
bevorderen van beuk tussen de douglas. Geconcludeerd werd dat de aanwezige opstand betrekkelijk weinig beheersmaatregelen behoeft om met behulp van
de natuurlijke processen, te komen tot het gewenste
bosgebruikstype van douglas gemengd met loofhout.
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Excursiepunt 3

Excursiepunl4
Op dit excursiepunt bestaat de aanwezige opstand uit
een open scherm van oude groveden van 79 jaar met
een produktieklasse van 5 tot 6. Er is een zeer uitbundige natuurlijke verjonging van groveden van ongeveer
10 tot 20 jaar met een weinig berk, eik en beuk. De bodemvegetatie bestaat uit bochtige smele, bosbes en
struikheide en de bodem is een zwak lemige vorstvaaggrond in matig grof zand. De groeiplaats is iets armer dan die op de voorgaande excursiepunten. Op dit
punt heeft de discussie zich toegespitst op een tweetal
aspecten. Uit het oogpunt van kosten en gezien de ontwikkelingen in de opstand, zou hier ten eerste doorgegaan kunnen worden met de bestaande ve~onging van
groveden die van zeer goede kwaliteit is. Na een volledige omloop van deze groveden kan in de volgende
generatie onder scherm van de groveden douglas wor-

den verjongd, om dan te kunnen komen tot het gewenste bosgebruikstype van douglas gemengd met loofhout. Uit het oogpunt van kosten en baten is dit een
zeer aantrekkelijke oplossing.
Het tweede aspect van de discussie is een andere
planning die inhoudt dat de verjonging van groveden
niet benut wordt en wordt vervangen door verjonging
van- douglas. De douglas kan zich onder beschutting
van de oudere groveden ontwikkelen, waarna in open
plekken de loofhoutsoorten kunnen meegroeien. Deze
werkwijze heeft het voordeel dat sneller tot het gewenste bosgebruikstype kan worden gekomen. Er wordt
echter veel minder gebruik gemaakt van de natuurlijke
processen, terwijl de kosten aanzienlijk hoger en de
baten geringer zijn. De algemene conclusie was derhalve dat men hier zeker één generatie de tijd moet nemen voordat kan worden begonnen met het realiseren
van het gewenste bosgebruikstype.
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Excursiepunt 4

Excursiepunt 5

Excursiepunt 5
De opstand op dit excursiepunt bestaat uit doorgeschoten eikehakhout van ongeveer 50 jaar met enige
Japanse lariks. De produktieklasse is 4. Er is geen natuurlijke verjonging. De bodemvegetatie bestaat voor
een belangrijk deel uit adelaarsvaren. De bodem is
dan ook iets rijker dan van de andere excursiepunten
en bestaat uit een zwak lemige vorstvaaggrond in matig fijn zand, maar met een goede bodemvruchtbaarheid. Deze aanwezige opstand is het verst verwijderd
van het bosgebruikstype bestaande uit dougl~s en
loofhou\. Bovendien zijn deze natuurlijke en spontane
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processen gericht op het hierop volgende stadium van
de bosontwikkeling, en wel een beukenbos. En om
vanuit een beukenbos te komen tot een douglas/loofhout mengbos is niet in overeenstemming met de natuurlijke processen. De bosontwikkeling is dus hier "teveel doorgeschoten". De gewenste beheersmaatregelen zijn een lichting van het eikenbos en een
onderplanting met douglas. Op grotere open plekken
die hier en daar ontstaan - er is nog wel enige bruikbare eik overgebleven -, kan beuk worden geplant om op
die wijze de gewenste menging al aan te brengen. Dit
excursie punt lokte veel discussie uit omdat hier een
voorbeeld werd gegeven van beheersmaatregelen die

tot een terugdringen van de bosontwikkelingen voeren,
in tegenstelling tot de vorige punten waar min of meer
op de natuurlijke processen en de bosontwikkeling kon
worden ingespeeld.

beheersmaatregelen te nemen die vanuit een bepaalde situatie naar dat gewenste bosgebruikstype kunnen
voeren. Er is ook gedemonstreerd dat de actuele situa-

Samenvattend kan worden gesteld dat met de excur-

die op een doelmatige wijze het thema van de najaarsbijeenkomst heeft onderstreept.
C. P. van Goor

siepunten is aangetoond dat het formuleren van een
gewenst bosgebruikstype noodzakelijk is om zinvolle

Kenmerkenbladen
In november 1982 is er weer een nieuwe set verschenen in de serie "Kenmerken bladen" van het Staatsbosbeheer. Deze bladen verstrekken gedetailleerde informatie over machines en gereedschappen voor de
bos- en landschapsbouw en het natuurbeheer. Ze vormen een goede bron van informatie voor onder andere
loonwerkbedrijven, gemeenten, instellingen en particulieren.
De nieuwe set bestaat uit de volgende onderwerpen:
bosrnaaiers, bosploegen, handlieren, hoogwerkers,

tie in belangrijke mate richtinggevend is voor die beheersmaatregelen. AI met al een waardevolle excursie

kloofmachines, motorkettingzagen en slootreinigingsapparatuur.
De abonnementsprijs voor 1983 bedraagt f 35,waarvoor men twee sets à 50 tot 60 bladen ontvangt.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor een
abonnement door dit bedrag over te maken op
postgironummer:
54430 t.n. V.
Staatsbosbeheer
Utrecht onder vermelding van "Kenmerkenbladen" .
Voor informatie kunt u zich wenden tot het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Postbus 23, 6700 AA Wageningen,
telefoon 08370-19050.
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