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boswachterijen van het Staatsbosbeheer in
Nederland
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Staatsbosbeheer, Inspectie Bosbouw

Inleiding
Bij de inrichting en het beheer van de boswachterijen van het Staatsbosbeheer (Ministerie van landbouwen Visserij) wordt er naar gestreefd de begroeiing in stand te houden en verder te ontwikkelen
en de beheerseenheden tegelijkertijd zo veelzijdig
mogelijk te laten functioneren ten behoeve van de
Nederlandse samenleving.
De boswachterijen bestaan voor het merendeel uit
boswen andere natuurterreinen. De recreatieterrei-

nen en de overige terreinen beslaan slechts een beperkte oppervlakte, maar zijn belangrijk voor het
functioneren van de beheerseenheden. De samenstelling van de terreinen in eigendom en/of beheer
van het Staatsbosbeheer (Min. LV) per 1-8-1977 is
weergegeven in onderstaand schema.
Het beheersplanningssysteem dat het Staatsbosbeheer voor de inrichting en het beheer van zijn boswachterijen heeft ontwikkeld bestaat uit vier planningsniveaus: het lange, het middellange, het korte
termijn plan en het werkplan (LTP, MTP, KTP en
Werkplan) (Ia Rlvlère, p. 194). Het MTP is de uitwerking van het LTP en het uitgangspunt voor het KTP.
Het MTP is daarmee de schakel tussen het beleid
(vastgelegd in het LTP) en de uitvoering (vastgelegd
De samenstelling van de terreinen in eigendom enlof beheer van het Staatsbosbeheer (Min. LV) per 1-8-1977

(Jaarverslag SBB, 1977)
Eigendom:
Bosterrein
Ander natuurterrein
Recreatieterrein
Overig terrein

Landschapselementen
Totaal terrel n In
eigen beheer
Verpachte, verhuurde
en erfpachtgrond
Totaal terrein in
eigendom

52.940,83 ha
22.590,03 ha
1.130,29 ha
3.012,81 ha
964,46 ha
80.616,42 ha
4.310,24 ha
84.926,66 ha

in KTP en Werkplan). In het MTP wordt uitgewerkt
hoe in het LTP de gestelde doelen zullen worden gerealiseerd. Daardoor is het in dit planningssysteem
het eerste planningsniveau waarop het mogelijk is
de consequenties van het beleid (LTP) voor de boswachterijen, in termen van de voor de realisering be-

nodigde mensen, financiële middelen en machines
zichtbaar te maken (modelmatig en voor een periode van 10 jaar). In het KTP wordt dit nader uitgewerkt voor perioden van vier jaar en wordt dit geconfronteerd met de beschikbare mensen, financiële en materiële middelen.
Het MTP vertoont veel overeenkomst met het tot
nu toe bekende (oude) beheers- of bedrijfsplan,
waarin de planning van de uit te voeren beheersmaatregelen voor een periode van tien jaar werd
vastgelegd. Dit is één van de redenen dat deze schakel in het nieuwe beheersplanningssysteem het
laatst werd uitgewerkt, c.q. aangepast. Alhoewel de
inhoud en de procedure voor de opstelling van het
MTP nog niet zijn vastgesteld Is wel al duidelijk hoe
deze er in grote lijnen uit zullen gaan zien. In verband
met de plaats in het planningssysteem, tussen LTP
en KTP, zal het enerzijds goed moeten aansluiten op
het LTP en anderzijds een goed uitgangspunt moeten bieden voor het KTP.
Het MTP zal gaan bestaan uit drie delen (+ bijlagen):
de Inventarisatie (Deel I), de Beheersmethodieken
(Deel 11) en de in de beheersperiode van 10 jaar geplande beheersmaatregelen (Deel Itl: Planning). In
de Bijlagen zullen die uitgangspunten en bijdragen
worden opgenomen, die niet elders (blijvend) zullen
worden vastgelegd, zoals de Beleidsnota van de
Beheer, geen eigendom:
Gepachte grond
Beheersgrond
Landschapselementen
Totaal gronden In
beheer, niet eigendom

-,-ha
250,21 ha

781,61 ha
1.031,82 ha
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houtvester, de door de specialisten geleverde bijdragen ten behoeve van de opstelling van het MTP
en de historische gegevens van de boswachterij. Bij
het MTP behoren de Overzichtskaart, waarop de uitgangssituatie is vastgelegd en de Afdelingslegger,
waarin de Inventarisatie en de planning van de beheersmaatregelen per afdeling Is vastgelegd.
In dit artikel zullen de Uitgangspunten voor het
MTP, de inhoud van het MTP en de Totstandkoming
van het MTP worden behandeld.

1

Uitgangspunten voor het MTP

Om te kunnen plannen hoe het gestelde doel zal
moeten worden bereikt, moeten het uitgangspunt
en het doel bekend zijn, alsmede de randvoorwaarden en de te stellen prioriteiten. De uitgangssituatie
wordt met behulp van een terreininventarisatie vastgelegd in Deel I van het MTP op de overzichtskaart
en in de afdelIngslegger. Het doel, de algemene
randvoorwaarden en prioriteiten ziJn vastgelegd in
het door de Directeur vastgestelde LTP voor de boswachterij. Binnen dit kader geeft de houtvester in
zijn Beleidsnota aan hoe het doel bereikt en welk
deel van het LTP in de beheersperiode zal moeten
worden gerealiseerd.
1.1

HetLTP

Op grond van (globale) kwalitatieve informatie over
de situatie, de mogelijkheden en beperkingen en de
ruimtelijke en functionele relaties van de boswachterij met zijn omgeving, zijn in het LTP doelstellingen
geformuleerd en uitgewerkt. In het bij de Doeistelling
behorende Structuurplan zijn de relaties tussen de
verschillende functies en met de omgeving vastgelegd. In de planning zijn op grond van de te vervullen
functies de uitgangssituatie en de mogelijkheden, de
in stand te houden enlof te ontwikkelen terreinkwaliteiten en voorzieningen gekarakteriseerd en gelocaliseerd In het Landschapsstructuurplan. In het LTP
zijn het landelijke en het provinciale beleid voor de
boswachterij uitgewerkt. Verder worden in dit plan
randvoorwaarden en prioriteiten voor het functioneren, de inrichting en het beheer gesteld (Ia Rlvlère,
1978).
1.2

De Beleidsnota

In de Beleidsnota bepaalt de houtvester nader het
kader waarbinnen het MTP moet worden opgesteld.
Uitgaande van het LTP geeft hij daarin een nadere
IocalIsering en uitwerking van de in stand te houden
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en te ontwikkelen terreinkwaliteiten, hoe de ontwikkeling van de boswachterij zal plaatsvinden en de te
stellen randvoorwaarden en prioriteiten. Hij geeft tevens aan voor welke aspecten en onderdeien van het
MTP specialistische inbreng noodzakelijk Is, alsmede de werkwijze van het met de opstelling van het
MTP belaste team.
Om een vlotte gang van zaken bij de opstelling
van het MTP mogelijk te maken zai de Beleidsnota
het voigende moeten omvatten:
- Een beoordeiing van de resultaten van het gevoerde beheer in de afgelopen beheers periode. Het
gaat daarbij enerzijds om een evaluatie van de toegepaste beheersmethodieken in relatie tot de nagestreefde doeien: zijn met de toegepaste beheersmethodieken de gewenste terreinkwaliteiten bereikt en
kunnen deze methodieken in de toekomst worden
voortgezet. Anderzijds gaat het om een bedrijfseconomische evaluatie van het beheer in de afgelopen
periode: de relatie tussen de uitgaven en de bereikte

resultaten.
- Een nadere locallsering en uitwerking van de gewenste terreinkwalIteiten in beheers klassen, na te
streven boomsoortensamenstelling en aan te houden gemiddelde vellingsleeftijden voor de verschiliende boomsoorten in deze beheersperiode (eventueel te splitsen naar deelgebieden), alsmede de toe te
passen beheersmethodieken.
- De interpretatie van de manier waarop de in het
LTP aangegeven ontwikkelingen op gang moeten
worden gebracht, welk deel van het LTP in deze beheersperiode moeten worden gerealiseerd (vast te
leggen in het ontwikkelingsplan).
- Een nadere prioriteitenbepaling van de binnen de
beheersperiode te nemen beheersmaatregelen,
waarbij zou kunnen worden aangegeven welke
maatregeien in ieder gevai zullen moeten worden
uitgevoerd, weike zo mogelijk en weike eventueel
achterwege zouden kunnen worden gelaten.
- Een economische evaiuatle van de voorstellen,
zowei bij de keuze van de methodieken als bij de prioriteltenbepallng ten aanzien van de in gang te zetten ontwikkelingen als van de uit te voeren maatregelen.
- Een voorstel ten aanzien van de samenstelling
van het team (d.w.z. weike specialisten bij de uitwerking van welke aspecten en onderdeien van het MTP
moeten worden ingeschakeld) en de werkwijze van
het planningsteam (wanneer moeten de specialisten
worden ingeschakeld enlof wanneer terugkoppeling
naar de opdrachtgever (houtvester) noodzakelijk
wordt geacht.
Het planningsteam zal bovendien op de hoogte
moeten worden gebracht van de resultaten van het

Eerste generatie heldebebossing: groveden (beheersklasse
leegkapbos) Boswachterij "De Kempen"

Gemengd loof-naaldbos (eerste generatie) Nationale Park
De Hoge Veluwe (beheersklasse leegkapbos)

overleg van de houtvester met derden (gemeenten
en aanliggende eigenaren van bos- en natuurter-

indeling in vegetatietypen, de indeling in bodemtypen en grondwatertrappen, de geschiktheidsbeoordeling van de bodem voor bos, de opstandsbeoordeling, de opbrengsttabellen, de oude overzichtskaart en afdelingslegger, de beheersklassenindeling
en de vastgestelde gemiddelde vellingsleeftijden uit
de Beleidsnota van de houtvester.

rein), voorzover daaruit randvoorwaarden voor de
planvorming voortvloeien.

1.3

De Inventarisatie

De inventarisatie moet inzicht verschaffen in de hui-

dige toestand en de ontwikkelingsmogelijkheden
van de boswachterij. Daartoe wordt een terreininventarisatie uitgevoerd, waarbij de begroeiing, de
groeiplaats en de structuur van de boswachterij volgens vaste indelingen, worden gekarakteriseerd en

vastgelegd op de opnameformulieren en de overzichtskaart.
Achtereenvolgens worden aan de orde gesteld:
de Uitgangspunten voor de inventarisatie
de Uitvoering van de inventarisatie
de Verwerking van de inventarisatiegegevens.

1.3.1

De

uitgangspunten

voor de

inventarisa-

tie De uitgangspunten voor de inventarisatie zijn:
de terreinindeling, de indeling in terreintypen en beheersklassen, de legenda van de overzichtskaart, de

De terreinindeling
De beheerseenheden worden ingedeeld in vakken, afdelingen en onderafdelingen (soms) en taxatie-eenheden. Deze terreinindeling wordt vastgelegd
op de overzichtskaart.
De boswachterij wordt ruimtelijk ingedeeld in vakken van ca. 5-25 ha, die worden aangeduid met Arabische cijfers. De indeling in vakken is in beginsel
van blijvende aard: wijziging in vakgrenzen en vaknummers vindt alleen bij hoge uitzondering plaats,
omdat de continuïteit in de plaatsaanduiding en
daarmee de overzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid In de tijd anders gemakkelijk verloren gaat. De
vakgrenzen worden gelegd langs in het terrein duidelijk herkenbare vaste grenzen, zoals brede wegen
en waterlopen (wanneer deze in de beheerseenheid
-
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liggen wordt de vakgrens midden over de weg of
waterloop gelegd).
Het vak wordt onderverdeeld in afdelingen. De afdeling Is In principe een begroeiingseenheid c.q. behandellngseenheid, plannings- en verslagleggingseenheid. In een vak wordt ten minste één en bij voorkeur niet meer dan 10 afdelingen onderscheiden,
minimale oppervlakte 0,5 ha. De afdeling wordt aangeduid met een letter. De Indeling In afdelingen
wordt zoveel mogelijk ongewijzigd gelaten bij volgende terreininventarisaties ten behoeve van de beheersplanning. De afdelIngsgrenzen worden op de
overzichtskaart vastgelegd. De Inventarisatiegegevens en de beheersplanning worden per afdeling
vastgelegd op een afdelingsleggerformulier.
De afdeling wordt alleen onderverdeeld in onderafdelingen wanneer de verschillen In de begroeiing
van slechts tijdelijke aard zijn, d.w.z. dat verwacht
mag worden dat ze In één of twee beheersperioden
zullen verdwijnen. De onderafdeling wordt op dezelfde manier behandeld als de afdeling en aangeduid
met een Arabisch cijfer achter de afdelingsletter.
Binnen een onderafdeling kunnen afwijkende terrelntypen of verschillen in de begroeiing voorkomen,
waarvan men gegevens wil vastleggen. Ten behoeve
van de registratie wordt in elke afdeling ten minste
één en maximaal vijf taxatie-eenheden onderscheiden. De taxatie-eenheid is de beschrijvingseenheid.
Wanneer één taxatie-eenheid wordt onderscheiden
is deze identiek met de afdeling. Meerdere taxatieeenheden kunnen bijv. worden onderscheiden wanneer:

- afwijkende terreintypen, te klein voor beschrijving als afdeling, voorkomen met een minimum oppervlakte van 20 are (kan ook verspreid binnen de
afdeling liggen)
- schermen c.q.onderbegroeling voorkomen
- verschillen In boomsoort en/of leeftijden (gelijkjarige en ongelijkjarige mengingen) voorkomen.
Deze aspecten worden zo mogelijk op de overzichtskaart aangeduid met symbolen. Op het afdeIIngsleggerformulier wordt de taxatie-eenheid geregistreerd met een tweecijferige code na de afdeIIngsletter. Het eerste cijfer betreft de taxatieeenheid, het tweede geeft de volgorde van de boomsoorten aan.
'-,
Ter Illustratie zijn een afdelIngsleggerformulier en
een ultsnede van de overzichtskaart opgenomen.
- De Indeling van het terrein In terreintypen en beheersklassen (Overzicht p. 229)
De terreinen van hét Staatsbosbeheer worden
voor de beheersplanning en de verslaglegging ingedeeld in vier hoofdterreintypen: Bosterrein, Ander
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Natuurterrein, Recreatieterrein en Overig terrein.
Ten behoeve van het Jaarverslag worden ook nog
categorleên onderscheiden, die betrekking hebben
op de eigendomstoestand en de beheerssituatie:
landschapselementen, erfpachtterreinen, verhuringen en verpachtingen (gronden niet in eigendom).
BIJ de terreininventarisatie worden alle terreinen ten
behoeve van de beheersplanning op dezelfde wijze
Ingedeeld. De verslagleggingseenheid voor het
Jaarverslag is de boswachterij. Uitgangspunt voor
de jaarlijkse verslaglegging Is de terreininventarisatie, die éénmaal per 10 jaar ten behoeve van de opstelling van een nieuw beheersplan (MTP) wordt verricht en vastgelegd In de afdelingslegger, overzichten en op de overzichtskaart. De oppervlaktegegevens worden jaarlijks bijgewerkt.
De Indeling van de hoofdterreintypen in terreintypen Is een beheerstechnisch en inrichtingstechnisch
hulpmiddel. De Indeling In terreintypen wordt op de
overzichtskaart vastgelegd, de relatie tussen de tegenda-eenheden van de overzichtskaart en de on-

derscheiden terreintypen, alsmede de indeling van
de hoofdterreintypen in beheersklassen Is In het
overzicht vastgelegd. Met de terreintypen wordt de
huidige toestand en met de beheersklassen de na te
streven (gewenste) toestand bestemming aangeduid. De indeling In terreintypen behoeft geen nadere toelichting, de namen spreken voor zichzelf.
In de indeling in beheersklassen worden de In
stand te houden en de te ontwikkelen begroelingstypen, die met eenzelfde doel en beheersmethodiek
(samenstel van beheersmaatregelen) zullen worden
beheerd, In één klasse Ingedeeld. De relatie tussen
de indeling in beheersklassen en die In terreintypen
voor de hoofdterreintypen Ander Natuurterrein, Recreatieterrein en Overig terrein blijkt duidelijk uit het
overzicht. De beheersklassenindeling voor het Bosterrein behoeft enige toelichting.
De Bosterreinen worden op grond van hun bestemming Ingedeeld In zeven beheersklassen. Iedere beheersklasse wordt gekarakteriseerd door de
wijze waarop de opstanden daarin in stand zullen
worden gehouden (verjongd) en/of zich manifesteren.

In de beheersklasse Leegkapbos zijn al die opstanden (bosterreinen) ingedeeld, waarvan de verjonging vlaktegewijs zal plaatsvinden. Dit betekent
dat de verjonging van deze opstanden in principe via
kaalkap (Incl. zoom- of coulissenkap) en/of schermkap veelal kunstmatig zal plaatsvinden. De opstanden zijn min of meer gelijkjarig en kunnen uit één of
meer boomsoorten bestaan. De opstand bevindt
zich dUidelijk in een bepaald ontwikkelingsstadium:
verjongingsfase, cultuurverzorgingsfase, dichte fa-
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se, stakenfase of boomfase. Afhankelijk van de
hoofd boomsoort en de leeftijd ontwikkelt zich in de
opstanden In deze beheersklasse een min of meer
vertlkale etagestructuur, die bestaat uit een boomlaag, een struikenlaag en kruidenlaag.
In een bosgebied dat vnJ. bestaat uit opstanden
die vlaktegewijs worden verjongd, kan zich ruimtelijk
een grote differentiatie ontwikkelen doordat opstanden in verschillende fasen elkaar afwisselen. Deze
differentiatie kan nog worden vergroot doordat gebruik wordt gemaakt van verschillende verjongingsmethodieken en boomsoorten.

De verzorging van deze opstanden richt zich op de
eindfase, die tegelijkertijd weer de verjonging inleidt.
De beheersmaatregelen in een bepaalde opstand
worden bepaald door de fase, waarin de opstand
verkeert. Voor de duurzame instandhouding van
bosgebieden, die bestaan uit opstanden van het
leegkapbos Is een regelmatlge, vlaktegewijze verjonging noodzakelljk. De per beheers periode te verjongen oppervlakte kan met behulp van de vlakteétat worden berekend en gecontroleerd. Het Staats-

bosbeheer gebruikt daarvoor de z.g. "Methode
Smit" (Smlt, 1970 en 1972).
In de beheers klasse Uitkapbos zijn al die opstanden (bosterreinen) ingedeeld, die groeps- of boomsgewijze zullen worden verjongd. In de opstanden zijn
steeds bomen van verschillende leeftijden aanwezig,
veelal meer dan één soort. De opstandsstructuur
wordt gekarakteriseerd door een vertikale sluiting:
de verschillende ontwikkelingsfasen van het leegkap bos zijn In één opstand aanwezig.
In een bosgebied dat vnl. bestaat uit opstanden uit
deze beheersklasse bestaat er weinig ruimtelijke variatie tussen de opstanden, maar Is deze In de opstanden zelf aanwezig. De verzorging van deze opstanden richt zich op het aanwezig zijn van alle ontwikkelingsfasen, dat betekent dat alle beheersmaatregelen, zoals eindkap, dunning, cultuurverzorging,
enz. steeds tegelijkertijd in de opstand aan de orde
zijn. Een regelmatige verjonging Is voorwaarde voor
het voortbestaan van dit type opstanden. De controle
op de duurzame Instandhouding van het uitkapbos
kan plaatsvinden via de z.g. massa-état (periodiek

De ruimtelijke opbouw van een bosQsbled bestaand uit leegkapbos. Mastbos. Foto Staatsbosbeheer.
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gelijkblijvende oogst) en de stamtallen-diameterklassenverhouding.
In de beheersklasse Hakhout zijn al die bosterreinen ingedeeld waarvan de boombegroeiIng periodiek wordt afgezet. Hiertoe behoren die hakhout- en
griend percelen, die als zodanig worden beheerd
(geêxplolteerd). Als boomsoorten komen in deze beheersklasse vnl. voor: Inlandse en Amerikaanse eik,
diverse wIlgensoorten, zwarte els en berk en als knoten wilg, populier, elk en es. In deze beheersklasse
kunnen ook aaneengesloten struwelen worden ingedeeld (bijv. eikenstruwelen In duingebieden).
In de beheersklasse Singel zijn al die bosterreinen
ingedeeld waarin de boom- en/of struikbegroeiing
In de vorm van een houtwal, singel of laan in stand
zal worden gehouden. In deze beheersklasse zijn
elementen opgenomen die vooral landschappelijk
van groot belang zijn: ze vormen de "derde dimensie" In het min of meer open, vlakke landschap of
bepalen In belangrijke mate de structuur in het bosgebied (vormen duidelijke oriëntatiepunten voor de
bezoekers van onze bos- en natuurgebieden). Ze
worden als zelfstandige elementen beheerd, waarbij
de struktuur van het element bepalend is voor de toe
te passen maatregelen.
In de beheersklasse Bosreservaaf zijn die bosterreinen ingedeeld. waarin de verdere ontwikkeling
(op den duur) aan de natuur zal worden overgelaten.
Dus bewust "Niets doen", ook wanneer dit zou betekenen dat de bosbegroeiing daardoor niet in stand
blijft. Alleen in die gevallen, waarin de ontwikkelingen in het bosreservaat gevaar gaan opleveren voor

het duurzaam in stand te houden bos In de omgeving (calamiteiten, waarbij vooral aan insektenplagen en ziekten wordt gedacht, maar ook een explosie van Prunus serotina kan daartoe worden gerekend) zal er worden ingegrepen. Opstanden die in
deze beheersklasse zijn ingedeeld, kunnen geleidelijk worden voorbereid op de natuurlijke ontwikkeling door daaruit bijv. de exoten te verwijderen en de
laagsgewijze opbouw van de boomlaag te doorbreken.
In de beheersklasse Bos in ander natuurterrein
zijn die bosterreinen Ingedeeld, die gelegen zijn of
afgewisseld worden door andere natuurterreinen.
De instandhouding van het bos op dezelfde plaats is
geen stricte voorwaarde (het z.g. "zwervende" bos).
Het oppervlakteaandeel van het bos zal veelal variëren van 20 tot 80% van de totale oppervlakte. Deze
bossen zullen veelal een min of meer natuurlijk karakter bezitten, vnl. bestaan uit pionierboomsoorten

zoals berk, groveden, en eik en een bestanddeel van
een halfopen landschap vormen. De verhouding
open-dicht (bos-ander natuurterrein) zal veelal per
terreingedeelte worden vastgesteld en ontwikkeld.
Het bosbeheer zal gericht zijn op het reguleren van
de oppervlakte en de plaats van het bos en daarbij
vooral gebruik maken van natuurlijke ontwikkelingen.
In de beheersklasse Her te bestemmen bos zijn
die bosterreinen Ingedeeld, waarvan de bestemming
binnen de beheersperiode zal veranderen. Het tijdstip van realisatie en de definitieve (andere) bestemming staan echter nog niet vast. Deze beheersklasse

Bewegend stuifzand
(beheersklasse: duln- en
stuifzand) in de boswach-

terij Kootwijk.
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is Ingesteld om snel een Inzicht te kunnen verkrijgen
In (grote) veranderingen in de bestemmingen van
bosterreinen naar andere hoofdterreintypen. Het beheer zal - wat het bos betreft - gericht zijn op de
oogst (veiling) van het bos. Na de veiling zullen
maatregelen worden genomen om het terrein In de
gewenste toestand van de nieuwe bestemming te
brengen ..
De terreintypen naaldbos. loofbos, kapvlakte en
mislukte cultuur kunnen de samenstellende delen
van verschillende beheersklassen zijn, hakhout en
griend corresponderen met de beheersklasse hakhout en de terreintypen houtwal, singel en laan met
de beheersklasse singel. De beheersklassen worden
niet OP de overzichtskaart vermeld.
De indeling In vegetatietypen
BIJ de terreininventarisatie worden behalve de terrelntypen ook de vegetatietypen, volgens de Karteringseenheden op vegetatiekundige grondslag (RIN,
1974) bepaald. De vegetatie wordt hierbij ingedeeld
op basis van fyslognomlsche aspecten en de wijze
van beheer. Er worden negen fysiognomische eenheden onderscheiden: Water (W), PIoniervegetaties
(P), Akkers (A), Moerassen en Venen (M), Heiden
(H), Graslanden (G), Ruigten (R), Struwelen (S) en
Bossen (Loofbos: L en Naaldbos: N). Deze worden
verder ingedeeld op grond van de soortensamen-'
stelling. De vegetatIetypen worden, waar mogelijk,
op de overzichtskaart vastgelegd.

- De indeling in bodemtypen en grondwatertrappen
De bodem typen worden Ingedeeld volgens de
BodemclassIfIcatie voor Nederland (De Bakker en
Schelling, 1966). De waterhuishouding wordt gekarakteriseerd door een indeling in grondwatertrappen
(Gt) op grond van de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand aan de hand van
grondwaterstandsbuizen en profielkenmerken, die
bij de bodemkartering worden vastgesteld. De bodemtypen en grondwatertrappen komen overeen
met de indeling gebruikt In de Bodemrapporten, die
de Stichting voor Bodemkartering (StiBoKa) voor de
boswachterijen vervaardigt. Wanneer er geen bodemrapport beschikbaar is wordt het bodemtype
ontleend aan de Tweede Nederlandse Bosstatistiek.

-
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- De geschiktheidsbeoordeling van de bodem voor
bos
Een belangrijk gegeven voor de beheersplanning
Is de geschiktheid van de gronden voor bos en de
mogelijkheden voor de verschillende boomsoorten.
De StiBoKa vervaardigt bodem rap porten voor
de boswachterijen van het Staatsbosbeheer waarin
de geschiktheid van de verschillende gronden voor
de verschillende boomsoorten en bos zijn vastgelegd op basis van een bodemkartering, een kartering van de waterhuishouding en een vegetatiekaart
en de geschiktheidskaart zijn als bijlagen bij deze
rapporten gevoegd. Deze geschiktheidsbeoordeling

wordt gebruikt bij de opstandsbeoordeling, die tijdens de terreininventarisatie wordt gemaakt.
Aan de hand van vier beoordelingsfactoren:
- de ontwateringstoestand (ontleend aan de Gtkaart)
- de voedingstoestand (ontleend aan de bodemen de vegetatiekaart)
- het vochtleverend vermogen in de vegetatieperiode (wordt in het terrein geschat aan de hand van de
opbouw van het bodemprofiel)
- de zuurgraad
en de bekende eisen, die zeven gidsboomsoorten

(groveden, douglas, Japanse lariks, fijnspar, zomereik, beuk en populier) daaraan stellen, worden de
gronden in geschiktheidsklassen voor bos ingedeeld. Behalve de te verwachten groei van verschillende boomsoorten wordt daarin ook de vrijheid in
de boomsoortenkeuze: het mogelijke boomsoortensortiment, betrokken.
Bij de geschiktheidsbeoordeling voor de verschillende boomsoorten wordt een Indeling in drie klas-

sen gehanteerd: goed, normaal (gemiddeld) en
slecht, aan de hand van de te verwachten groei op
basis van de te verwachten hoogtegroei ($-waarde)
en de daarbij behorende produktie (max. gem. jaarlijkse bijgroei in m'/j/ha). Dit beoordelingssysteem
is nog in ontwikkeling waar het de daarbij te betrekken beoordelingsfactoren en weging van deze factoren ten opzichte van elkaar betreft.
De geschiktheid voor bos wordt vastgesteld aan
de hand van de verwachtingen voor de gidsboomsoorten en ingedeeld in drie klassen (Bodemrapport
voor de boswachterij "De Kempen" 1978):

gronden met ruime mogelijkheden: voor ten minste drie gidsboomsoorten wordt een goede groei
verwacht
gronden met beperkte mogelijkheden: voor twee
gidsboomsoorten wordt een goede of voor tenminste drie gidsboomsoorten een normale groei ver-

wacht
gronden met weinig mogelijkheden: voor ten
hoogste twee gidsboomsoorten wordt een normale

groei verwacht.
De uitsnede van de Bodemgeschiktheidskaart
voor boomsoorten, voor de boswachterij "Staphorst" (Bodem rapport 1973) illustreert hoe een ge-

schlktheidsbeoordeling er op kaart uit kan zien. De
indeling In klassen, aangeduid met Romeinse cijfers
is intussen vervangen door cijfercodes. Ruw vertaald
bieden:
de klassen I en II ruime mogelijkheden voor bos
de klassen 111 IIm V beperkte mogelijkheden voor
bos
de klassen VI tlm IX weinig mogelijkheden voor bos
- De opstandsbeoordeling (Goosen, 1972)
Bij de terreininventarisatIe wordt ook een opstandsbeoordeling opgesteld voor de bosterreinen.
De opstandsbeoordeling is in eerste instantie een
bosbouwkundige beoordeling, waaraan economische motieven zijn toegevoegd. Aan de hand van de
opstandsbeoordeling worden de opstanden, ·die
voor verjonging in aanmerking komen opgespoord.
De opstandsbeoordeling wordt uitgevoerd aan de
hand van zeven criteria: gezondheid, leeftijd (in relatie tot de gem. vellingsleeftijd), sluiting (sluitingsgraad), boomsoortenkeus (In relatie tot de bodem-

Dag recreatieterrein "De
Grote Weide" in de boswachterij Chaam
(beheersklasse: dag-

recreatieterrein), Boven
in de foto het kampeer-

terrein: beheersklasse
verblijfsrecreatIeterrein).

Foto Staatsbosbeheer.
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Bodemgctschiktheidskaart
voor boomsoorten
StiBoKa 1973
Schaal 1:10000
Uit snede

Bovanh.. '

I
geraSterd overeenkomstig
gekleurde kaart

geschiktheid), vitaliteit, stamkwaliteit, verjongingsvoortgang.
Met behulp van een puntensysteem, waarbij de
opstanden met de hoogste verjongingsurgentie de
meeste punten verzamelen, worden de opstanden
ingedeeld In vier categorleên: verjonging urgent
(meer dan !).punten), verjonging gewenst of mogelijk
(6-9 punten), verjonging niet aan de orde (minder
dan 6 punten).
Uitgangspunten voor dit beoordelingssysteem ten
behoeve van de verjonging, die noodzakelijk Is voor
de duurzame instandhouding van het bos zijn:
1 gezonde, vitale en volwaardige opstanden zullen
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hun functies het best kunnen vervullen en de minste
risico's bij het beheer opleveren
2 het merendeel van de opstanden zal geveld
moeten worden op het moment dat ze het hoogste
rendement opleveren (streven naar minimalisatie
van de beheerskosten c.q. de kosten van instandhouding van het bOs).
-

De opbrengsttabellen
Bij de terreininventarisatie worden de boomsoorten, waarvoor dezelfde opbrengsttabel wordt gebruikt, ingedeeld In één boomsoortgroep. De boomsoortgroep wordt genoemd naar de boomsoort,

,

"

, I"

waarvoor de opbrengsttabel is opgesteld.
Voor de bepaling van de groei klasse, de volkomenheidsgraad, de voorraden en de dunningsmassa's worden de volgende opbrengsttabellen en gra-

van aanleg en mengingen, ondergroei en schermen
(met symbolen)
- overige markante punten (bebouwing, hoogspanningsleidingen, afrasteringen, e.d.).
De kleuren en rasters voor de overzichtskaarten
voor boswachterijen worden bepaald door het terreintype of de hoofd boomsoort (biJ bosterreinen). Zo
worden afdelingen met eik geel, die met Pinus soorten grijs en populier en wilg oranje gekleurd, terwijl
heideterrein paars gerasterd en duin en stuifzand
geel gerasterd worden aangegeven.
De ongekleurde overzichtskaart bevat dezelfde informatie als de gekleurde. De laatste geeft echter
veel sneller een inzicht in de verdeling van de terreintypen en de hoofd boomsoorten over de beheerseenheid. De gekleurde overzichtskaart wordt
(in 15-20 voud) met behulp van zeefdruk op weerbestendig materiaal uitgevoerd.

fieken gebruikt (voor de computerverwerking zijn de

tabellen vervangen door formules).
- De overzichtskaart
De overzichtskaart is een topografische kaart van
de beheerseenheid, waarop ten behoeve van het beheer zo veel mogelijke informatie over de toestand
van het terrein Is vastgelegd, zoals:
- de terreinindeling
- de ontsluiting
- de belangrijkste waterlossingen met duikers, stuwen en dammen
- het terreintype en waar mogelijk het vegetatietype (ruimte)
- voor bosterreinen de hoofdboomsoort, het jaar
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Als basis voor de overzichtskaart wordt de topografische kaart, schaal 1 : 10.000 van de Topografische Dienst (Delft) gebruikt. De overzichtskaart voor
boswachterijen wordt meestal op schaal 1 : 10.000
uitgevoerd, voor kleinschalige objecten kan een
schaal 1 : 5.000 of zelfs 1 : 2.500 (bijv. landgoederen) de voorkeur verdienen.
- De oude overzichtskaart en afdelingslegger
Aan de oude overzichtskaart wordt informatie ontleend met betrekking tot terreinindeling, de ontsluiting, de belangrijkste waterlossingen en overige
markante punten. De oude afdelingslegger met de
daarin gepleegde verslaglegging over de afgelopen
beheersperiode, verschaft Informatie over opperboomsoort

opbrengsttabelI
boomsoortengroep

Groveden
Pinus contorta
Rlgldaden
Zeeden

Groveden

Corso den B(lnnenland)

Douglas
LarIks
Fijnspar

Ables

vlaktes van afdelingen, leeftijden van opstanden en
plaatsgevonden hebbende mutaties (aanleggegevens van jonge cultures en wijzigingen in grondgebruik). -

De beleidsnota van de houtvester (zie ook 1.2)
Aan de beleidsnota van de houtvester worden, ten
behoeve van de bossoortklassen (omloopklassen)
en de opstandsbeoordeling, de gemiddelde vellingsleeftijden en de Indeling in beheersklassen ontleend.

1.3.2 De uitvoering van de inventarisatie De terreininventarisatle ten behoeve van het op te stellen
beheersplan (MTP) wordt verricht door de Inventari-

opgesteld door:

GrandJean-Stolfels 1955,
Bewerkt door "Oe Dorschkamp" 1977

Corso den K(ustgebled)
Oost. den B(lnnenland)
Oost. den K(ustgebled)

Tsuga
Chamaecyparls

..... " ....... W'.'·"N'''.'._' •. ,'_

Corso den B
Corso den K

Oost. den B
Oost. den K
Douglas

"De Dorschkamp" 1971

Lariks
Fijnspar

1

Inlandse elk alleen

Ables grandls

"De Dorschkamp" 1972, naar

Inlandse elk

"De Dorschkamp" 1972 naar de

de Britse tabel voor Tsuga (1966)
Britse tabel (1966)

bonitering; voorraad-

bepalIng: tabel Am. elk
Amerikaanse elk
Berk

Es
Zwarte els
Esdoorn
Acacia
Zoete kers

Amerikaanse elk

"De Dorschkamp" 1971

Beuk

Beuk

"De Dorschkamp" 1972 naar de

Populus 'Msrllandlca'

Populus 'Marllandies' en wilg
Populus 'Oxford'
Populus 'Serotina'
Populus 'Geirica'

Haagbeuk
lep
Britse tabel (1966)
Wilg
Populus 'Oxford'
Populus 'Serotina'
Populus 'Geirica'

Populus 'Heidemi]"
Populus 'Robusta'
Populus 'Dorskamp'

"De Dorschkamp" 1975

Populus 'Heldeml]"1
Populus 'Robusta'
Populus 'Dors kamp'

Tot nu toe wordt gebruik gemaakt van de absolute boniteit (groei klasse), gebaseerd op de
Im 80 (voor de populier Im :zo), uItgedrukt in m' splIhout met schors per jaar per ha. Het Staatsbosbeheer zal de S-waarde (hoogte-bonltering) gaan gebruiken voor de aanduidIng van de
groeiklasse.
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satiemedewerker van de inrichter of door een opne-

mer van de Afdeling Projectvoorbereiding en Statistiek onder de leiding van de inrichter. Voorafgaand
aan de eigenlijke terreininventarisatie wordt de eigendomstoestand gecontroleerd (kadastrale recherche). BIJ de inventarisatie worden in het terrein de
grenzen, de terreinindeling gecontroleerd en op de
overzichtskaart gecorrigeerd. Verder worden gegevens over de terreingesteldheid (terrein- en vegeta-

tietypen) bepaald en ingetekend op de ontwerp
overzichtskaart (calque). Tijdens de terreininventarisatie worden de uit te voeren beheers maatregelen
voorlopig bepaald. Voor bosterreinen worden bovendien houtmeetkundige opstandskenmerken be-

paald en de opstandsbeoordeling uitgevoerd.
Behalve deze in het terrein verkregen informatie
worden gegevens over de geschiedenis en de voormalige toestand van het huidige terreintype verza-

Hooiland: vochtig
(soorten}rijk grasland
(beheersklasse: bouw- en
weiland natuurwetenschappelijk van belang).
Lleverense DIepJe.

Ven (beheersklasse:
water).
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Overzichtskaart 1975
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meld. Deze kunnen meestal worden ontleend aan de
oude afdelIngslegger en de beheersverslaglegging,
die daarin per afdeling is gevoerd. De oppervlakte
wordt zonodig geplanimetreerd op de ontwerp overzichtskaart.
Alle verzamelde Informatie wordt per afdeling
vastgelegl! op een speciaal voor dit doel ontworpen
opnameformulIer, dat geschikt is voor computerverwerking.
- De bepaling van de houtmeetkundige opstandskenmerken
Om een goed Inzicht te verkrijgen In de samen-
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stelling en de hoedanigheid van het bos in de beheerseenheid in zijn totaliteit worden de houtmeetkundige opstandskenmerken geschat aan de hand
van metingen van:
- de opperhoogte (met de Blume-Leisz hoogtemeter)
- het grondvlak (met behulp van het prisma van
Bitterlich) of de staande houtvoorraad (met behulp
van de Methode BosstatIstIek, waarbij In proefcirkels
van 2 are het stamtal en de gemiddelde diameter
worden bepaald)
- de gemiddelde diameter.
Deze gegevens worden steekproefsgewijs op twee
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Overzichtskaart 1975
Schaal 1:10 000
Uitsnede
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plaatsen per ha (+ 2, met een minimum van vijf per
opname-eenheid ~taxatie-eenheid) per boomsoort
vastgesteld. Aan de hand van deze gegevens, de
leeftijd en de oppervlakte kunnen, met behulp van
de opbrengsttabellen en -grafieken, de groeiklasse,
de volkomenheidsgraad, de bezettingsaandelen en
de staande houtvoorraad (door de computer) worden berekend.
Voor jonge opstanden met een hoogte van minder
dan B m worden de opperhoogte, de gemiddelde
diameter en de bezettingsaandelen (schatten aan de
hand van de aanleggegevens) bepaald en wordt

I

voor de volkomenheidsgraad de bezettingsgraad
ingevuld.
De op deze wijze per opstand verkregen gegevens
zijn voldoende nauwkeurig voor het doel waarvoor
ze werden verzameld. Mede doordat gebruik wordt
gemaakt van voor het gehele land vervaardigde opbrengsttabellen is deze informatie onvoldoende
nauwkeurig om te kunnen dienen als uitgangspunt
voor de dunnings- en opbrengstprognoses per opstand, die voor het KTP noodzakelijk zijn. Deze gegevens zullen moeten worden ontleend aan de inzichten en de ervaring (beheersverslaglegging) van

239

de beheerder (districtsambtenaar).
1.3.3 De verwerking van de inventarisatiegegevens
Aan de hand van de opnameformulieren worden,
door computerverwerking, een afdelingslegger en
overzichten verkregen (Ie RUN) waarmee het ontwerp MTP kan worden opgesteld. Na correcties als
gevolg van de uitgewerkte beheersplanning worden
de definitieve legger en overzichten voor het vastgestelde MTP door de computer uitgedraaid (2e RUN)
(Visser, 1972), alsmede een, voor het KTP, gesorteerd afdelIngsregister.
Voor de computerverwerking worden de gecodeerde gegevens overgebracht op ponskaarten. De
ponskaarten zijn het uItgangsmateriaal voor de elektronische bewerking, waarbij de computer met behulp van magneetbanden en schijven de gevraagde
resultaten berekent. Deze worden gecodeerd uitgeschreven op de afdelingsleggerformulieren. De
computer levert tevens de benodigde overzichten.
De ontwerp overzichtskaart wordt door de Centrale Tekenkamer getekend, er worden deelcalques
vervaardigd ten behoeve van het zeefdrukprocédé
en de overzichtskaart wordt in 15-20 gekleurde
exemplaren gedrukt. Van de 'ongekleurde overzichtskaart worden verkleiningen vervaardigd ten
behoeve van het MTP en van het beheer.
2

Inhoud van het MTP

Het MTP is de uitwerking van het LTP voor een beheersperiode van 10 Jaar. In het MTP worden de gestelde doelen uit het LTP kwalitatief (en waar mogeliJk kwantitatief) nader uitgewerkt en gelocaliseerd,
zodat de boswachterij met zijn kwaliteiten en eigenschappen (ontleend aan de verschillende begroeiingstypen en de inrichting) de onderkende functies
in de beheersperiode en daarna zal kunnen vervuilen. In welke mate de verschillende functies worden
vervuld wordt vooral bepaald door de inrichting en
het beheer.
In het MTP zullen de uitgangspunten voor de planning van de inrichting en het te voeren beheer worden vastgelegd in Deel I: Inventarisatie en in Deel 11:
Beheersmethodieken. Deel 111: Planning, omvat het
programma en de consequenties voor de beheersperiode van 10 jaar. In de Bijlagen bij het MTP zullen
de Beleidsnota van de houtvester, de bijdragen van
de specialisten ten behoeve van de opstelling van
het MTP en de historische gegevens worden opgenomen.
In Deel I: Inventarisatie, zullen de resultaten van
de inventarisatie, vastgelegd op de Overzichtskaart
en In de Afdelingslegger en de evaluatie van het ge240

voerde beheer in de afgelopen beheersperiode worden vastgelegd, Hierdoor zal een goed inzicht in de
uitgangssituatie, de opgedane ervaringen (bij beheer en onderzoek) en de mogelijkheden worden
gegeven.
In Deel 11: Beheersmethodieken, zal worden beschreven hoe de geplande doelen uit het LTP zullen
worden gerealiseerd. De gehele weg van de uitgangssituatie tot het geplande doel (te realiseren terrelnkwaliteiten), incl. de wijze van totstandkoming,
zal worden vastgelegd in beheersmethodieken. Voor
de Infrastructurele aspecten zal het Landschapsstructuurplan uit het LTP worden uitgewerkt In Landschapsplannen, waarin met name de vormgeving
van de relaties tussen de verschillende deelgebieden zal worden uitgewerkt. Voor bepaalde facetten
zullen deelplannen worden uitgewerkt, bijv. wegenplan, fietspadenplan. Modelmatig zullen de financiële, de personele en de materiële consequenties van
de toe te passen beheersmethodieken en te realiseren plannen worden berekend en vermeld.
Wat de nieuwe ontwikkelingen betreft zal dit deel
van het MTP zich beperken tot die ontwikkelingen
die in de beheersperiode in gang gezet zullen worden (te ontlenen aan de Beleidsnota van de houtvester).
In Deel 111: Planning, zullen de geplande maatregelen en activiteiten met betrekking tot de inrichting en
het beheer van de boswachterij met hun financiële,
personele en materlêle consequenties in de beheers periode z6 worden vastgelegd dat directe aansluiting op het Korte Termijn Plan (KTP) wordt verkregen (o.a. door daaraan een ten behoeve van het
KTP gesorteerd afdelIngsregister toe te voegen). De
geplande beheersmaatregelen worden per afdeling
vastgelegd in de afdelingslegger.
De Bijlagen omvatten alle voor de opstelling en de
uitvoering van het MTP van belang zijnde informatie.
In ieder geval zullen in de Bijlagen worden opgenomen:
- De Beleidsnota van de houtvester
- De bijdragen van de specialisten aan de opstelling van het MTP, waaronder de ontwikkelde alternatieve beheersmethodieken met hun consequenties,
de ontwikkelde landschapsplannen voor deelgebieden met hun toeliChting en de vervaardigde deelplannen voor de verschillende facetten met toelichting en consequenties.
- De geschiktheidsbeoordeling voor bos, wanneer
er geen Bodemrapport is
- Het afdelingsregister en andere, niet In het MTP
zelf opgenomen, voor de afwerking daarvan door de
computer vervaardigde overzichten.

- De Historie (Archeologie, Cultuurhistorie, Geschiedenis).

2

Milieufactoren - Landschap - Landschap

In deze hoofdstukken worden de relaties tussen de
verschillende terreingedeelten in de boswachterij

De indeling van het MTP

aangegeven zodat het overzicht van de boswachterij

De indeling van het MTP zal aansluiten op die van
het LTP, het KTP en het Jaarverslag. Er zal naar worden gestreefd de toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van het MTP te bevorderen door:
- de delen van het MTP een vaste, met elkaar corresponderende, Indeling in hoofdstukken te geven
- veel gebruik te maken van kaarten, schema's en
tabellen bij de presentatie van de Informatie
De verschillende delen zullen bestaan uit de ondervermelde hoofdstukken (schema).
De inhoud van en de relatie tussen de corresponderende hoofdstukken van de delen I, 11 en 111 van het
MTP

Algemeen
1.1 In het deel Inventarisatie zal worden vastgelegd
hoe de inventarisatie is uitgevoerd, hoe er is gekarteerd en hoe de oppervlakten zijn bepaald. De oppervlakten ten behoeve van het Jaarverslag zullen
worden gegeven
11.1 In het deel Beheersmethodieken wordt in grote
lijnen de huidige toestand en de gewenste situatie
met elkaar vergeleken en aangegeven welke ontwikkelingen zullen worden uitgewerkt. (Ontwikkelingsplan en beheersklassenindeling uit de Beleidsnota
van de houtvester)
111.1 In het deel Planning wordt samengevat welke
ontwikkelingen en wijzigingen in terreintypen en inrichting in deze periode zullen worden gerealiseerd,
zowel kwalitatief als kwantitatief.

Inventarisatie
1 Algemeen
2 Milieufactoren
3 Terreinbeschrijving
(te behandelen per hoofdterreintype,
4 Fauna
5 Overige Beheersaspecten

11

in zijn totaliteit behouden blijft. In de volgende
hoofdstukken worde'n de terreinen ingedeeld en behandeld op grond van de gewenste en huidige situatie.
1.2 In het deel Inventarisatie wordt informatie verschaft over de groeiplaatsfactoren klimaat, bodem
en waterhuishouding en de geschiktheid C.q. mogelijkheden voor de verschillende begroeiings- en terrelntypen en boomsoorten beoordeeld.
11.2 In het deel Beheersmethodieken zullen de
structurerende elementen, de hoofdontsluiting en de
wijzigingen in het landschapsbeeld In de boswachterij in Zijn totaliteit en in de in het LTP onderscheiden
deelgebieden worden besproken (aangegeven en
gemotiveerd). Dit is de uitwerking van het LTP en de
Beleidsnota, waarin het programma van eisen voor
de te ontwerpen landschapsplannen en deelplannen
voor verschillende aspecten wordt geformuleerd.
111.3 In het deel Planning worden gedeelten van de
deelplannen voor verschillende aspecten (alleen die
gedeelten die in de beheersperiode zullen worden
uitgevoerd: ontwikkelingsplan en prioriteitsstellIng
Beleidsnota) opgesteld en landschapsplannen voor
die delen van de boswachterij ontworpen, waar wijzigingen in de ruimtelijke verdeling en structuur tussen de begroeiings- en terreintypen gerealiseerd
zullen gaan worden (aan de hand van het programma van eisen uit Deel 11).

Beheersmethodieken

Algemeen
2 Landschap
3 Beheersregeling
per beheersklasse)'
4 Fauna
5 Overige Beheersaspecten

111 Planning
2
3

4
5

Algemeen
LandsChap
Beheersmaatregelen
Fauna

Overige Beheersaspecten

(omvattend Eigendomstoestand en beheerssituaties, Bedrijfseconomische aspecten en Bedrijfsvoering) .

.. De afzonderlijk onderscheiden categorieën: landschapselementen, verpachtelverhuurde en erfpachtgrond, gepachte
grond, beheersgrond en landschapselementen nJet in eigendom zullen in dit hoofdstuk in afzonderlijke paragrafen, afhan·
kelljk van de bemoeienis van het SBB met de inrichting en het beheer, op dezelfde wijze worden uitgewerkt d.w.z. op basis
van de Indeling In hoofdterreintypen en beheersklassen.
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Ongelijkjarig gemengd
bos: een uitgangspunt
voor de ontwikkeling van
de opstandsstructuur van
het uitkapbos.

3 Terreinbeschrijving heersmaatregelen

Beheersregeling - Be-

In deze hoofdstukken zullen de verschillende aspecten per hoofdterreintype (Bosterrein, Ander Natuurterrein, Recreatieterrein en Overig terrein) per beheersklasse worden behandeld.
1.3 In het deel Inventarisatie zullen:
- de ontwikkeling In de afgelopen beheersperiode
(vergelljklnQ..planning en uitvoering, de gemiddeld
gerealiseerde vellingsleeftijden, gehanteerde cycli in
regelmatig terugkerende werkzaamheden, opbrengsten, e.d.)
- de samenstelling (karakteristieken) (voor bosterreinen behoren daartoe o.a. bos- en boomsoortensamenstelling, leeftijdsopbouw c.q. diameterklassen
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voor uitklapbos, groeiklassen, volkomenheidsgraden, voorraden en bijgroei)
- de kwaliteit in relatie tot de mogelijkheden van de
groei plaats C.q. situering en functie (voor bosterreinen de opstandsbeoordelIng)
- de opgetreden calamiteiten (ziekten, beschadigingen en andere onbedoelde gebeurtenissen)
- het doei en de resultaten van uitgevoerd en lopend onderzoek
worden behandeld, en beoordeeld.
11.3 In het deel Beheersmethodieken zullen de beheersregelingen voor de verschillende beheersklassen worden uitgewerkt. Hierin zal worden aangegeven hoe vanuit de huidige toestand (Inventarisatie)
de gewenste eindtoestand (LTP- Beleidsnota) zal
worden bereikt. De volledige set van de daarvoor be-

nodigde inrichtings- en beheersmaatregelen zal model matig (welke maatregelen - welke frequenties)
worden beschreven voor de verschillende situaties
in de verschillende deelgebieden. Voor terreinen,
die zullen worden omgevormd in een ander terrein-

type zal worden beschreven hoe deze omvorming
(overgang) zal worden gerealiseerd (abrupt - geleidelijk) en wat dit betekent voor de snelheid waarmee
het doel gerealiseerd zal worden.
In dit hoofdstuk zullen de beheersmethodieken
(modelmatige benaderingen met aanduidingen van
omlopen en andere cycli van de samenstellende
maatregelen) een belangrijke rol spelen. Voor de
bosterreinen wordt, op grond van de gewenste
boomsoortensamenstelling en de na te streven (productie)doelen en de daarbij behorende omlopen (te
ontlenen aan het LTP) de verjongsvlakte vastgesteld
(voor de beheersklasse uitkapbos via de massa-état,
voor de andere beheersklassen via de vlakte-état).
Met behulp van het Ontwikkelingsschema ("Schema
Smit") zal worden beoordeeld wat de verantwoorde
(c.q. noodzakelijke) verjongingsvlakte in verband
met de duurzame Instandhouding van het bosterrein
voor de verschillende beheersklassen zal zijn en of
en hoe die over meerdere beheersperioden bezien
gerealiseerd zal kunnen worden (Smit, 1970 en
1972, Goosen, 1972).
111.3 In het deel Planning zullen de uit te voeren beheersmaatregelen per beheersklasse (en per afdeling in de Afdelingslegger), op grond van de uitgangssltuatle en het gestelde in de Beheersregeling,
worden vastgesteld en getotaliseerd. Voor het bosterrein zullen hier per beheersklasse de verjongingsplannen worden opgesteld (de resultaten van de opstandsbeoordellng zijn daarvoor een aanwijzing).
Steeds zullen prognoses voor de te verwachten opbrengsten worden opgesteld (voor bos zo mogelijk
ingedeeld in sortimenten).
4

Fauna

1.4 In het deel Inventarisatie wordt een beschrijving
gegeven van de ontwikkeling in de afgelopen beheersperiode. De samenstelling wordt beschreven
en beoordeeld in relatie tot de aanwezige biotopen,
opgetreden calamiteiten en de wijze van regulatie
(predatie, jacht), de genomen maatregelen ter voorkoming van schade en de opgetreden schade.
11.4 In het deel Beheersmethodieken wordt de te
verwachten (nagestreefde) samenstelling in relatie
tot de biotopen in de toekomst aangegeven en de
maatregelen om deze (bepaalde) ontwikkelingen te
bevorderen of af te remmen in verband met schade
of instandhouding van andere soorten vastgelegd.

Ook wordt daarin aangegeven welke maatregelen
zullen worden genomen ter voorkoming van schade,
wanneer van schade sprake is en welke uitgangspunten voor de regulatie (jacht) c.q. beoordelingscriteria (dichtheden) gelden.
111.4 In het deel Planning zullen de te nemen maatregelen ten behoeve van de instandhouding/ontwikkeling van de fauna en ter voorkoming van schade in
deze beheersperiode worden gepland.

5

Overige Beheersaspecten

De overige beheersaspecten omvatten de eigendomstoestand en beheerssituaties, de bedrijfseconomische aspecten en de bedrijfsvoering.
1.5 In het deel Inventarisatie zullen
de mutaties in eigendomstoestand en beheerssituaties in de afgelopen beheersperiode en de huidige toestand
de ontwikkeling van de bedrijfseconomische aspecten: inkomsten en uitgaven, Investeringen en opbrengsten in de afgelopen beheersperiode
de ontwikkeling in de bedrijfsvoering in de afgelopen periode: de inzet van mensen, middelen en
machines incl. de ontwikkelingen In het werk dat
door derden werd verricht, en de huidige toestand
worden vastgelegd en beoordeeld.
11.5 In het deel Beheersmethodieken zullen de uit
de doelstelling voortvloeiende mutaties in eigendomstoestand en beheerssituatie (LTP en de Beleidsnota) worden vastgelegd. Modelmatig zullen de
bedrijfseconomische aspecten en de consequenties

voor de bedrijfsvoering (aan de hand van de hoofdstukken 3 en 4) binnen het kader van het daarvoor te
voeren beleid (vastgelegd in de Beleidsnota) zichtbaar worden gemaakt.
111.5 In het deel Planning worden de te realiseren
mutaties in eigendomstoestand en beheerssituaties

in de beheersperiode gepland. Aan de hand van de
geplande beheersmaatregelen, te realiseren ontwikkelingen (investeringen) en te verwachten opbrengsten worden de bedrijfseconomische consequenties
berekend en de wijze van bedrijfsvoering bepaald en
vastgelegd.
3

De totstandkoming van hel MTP

Het MTP zal worden opgesteld In teamverband. Het
team zal bestaan uit een vaste kern: adjunct-houtvester, districtsambtenaar en inrichter, aangevuld
met specialisten, die op hun vakgebied bijdragen
zullen leveren ten behoeve van de toe te passen beheersmethodieken, de te ontwerpen landschapsplannen en de te ontwikkelen deelplannen voor be-
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verantwoordelijkheid van de adjunct-houtvester en
het team vergadert onder zijn voorzitterschap. De
technische leiding van het project berust bij de ,Inrichter.

De gang van zaken bij de opstelling van het MTP
kan In drie fasen worden ingedeeld (zie ook gelijknamige schema):
de voorbereiding: de periode waarin de voor de opstelling van het MTP benodigde informatie wordt
verzameld (inventarisatie) en de opdracht voor het
team (Beleidsnota van de houtvester) wordt geformuleerd en vastgesteld.
de opstelling: de periode waarin het ontwerp MTP
door het team wordt opgesteld
de afwerking: de periode waarin de inrichter het
MTP overeenkomstig de vastgestelde inhoud afwerkt en het MTP met de AfdelIngslegger en de
Overzichtskaart aflevert.
De taken van de teamleden zijn vastgelegd in het
artikel van Nas (1978).
Beheersklasse: bos In ander natuurterrein. Het blok "De
Stulp" In de boswachterij "De Vuursche".

paalde facetten. De taken van de speclalislen zijn
duidelijk afgebakend: in de Beleidsnota van de houtvester, waarin de opdracht aan het team is geformuleerd Is In eerste Instantie vastgelegd welke specialisten waarvoor zullen moeten worden ingeschakeld.
Tevens is daarin de te volgen werkwijze vastgelegd,
o.a. met betrekking tot het tijdstip waarop de specialisten zullen moeten worden ingeschakeld en in welke gevallen en wanneer tussentijdse terugkoppeling
naar de opdrachtgever noodzakelijk Is.
De opstelling van het MTP geschiedt onder de

3.1

Met de voorbereiding van de opstelling van het MTP
kan worden begonnen zodra het LTP voor de boswachterij door de Directeur is vastgesteld. Aan de
hand van dit LTP stelt de houtvester ziJn Beleidsnota
op. Deze wordt getoetst aan het provinciale landlnrichtingsbeleld en aan het LTP door de Objectencommissie onder voorzitterschap van de HID voor
Landinrichting, Grond- en Bosbeheer waarin de
Houtvester, de Consulent Natuurbehoud en de Consulent Landschapsbouw zitting hebben. De HID stelt
de Beleidsnota vast.
Tegelijkertijd kan worden gestart met de voor be-
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De voorbereiding

reiding en uitvoering van de terreininventarisatie,
waarbij statistische informatie wordt verzameld over
de aanwezige terrein- en vegetatietypen en vastge-

De werkwijzen A en C lijken efficiënter dan B in
verband met de daarbij te verwachten wachttijden in

de opstellIngsprocedure.

legd op opnameformulIeren en op de ontwerp-over-

De adviezen en bijdragen van de specialisten heb-

zichtskaart. Tijdens de terreininventarisatie worden

ben vnl. betrekking op Deel 11: Beheersmethodieken
(eventueel op Deel i: Inventarisatie, waar het de beoordeling van de huidige toestand en de toegepaste
beheersmethodieken in de afgelopen beheersperiode betreft). De inrichter stelt als specialist de verjongingsregeling (Deel 11.3) in de beheersregeling voor
bos op. Deel 111: Planning zai door, of in opdracht
van, het kernteam worden uitgewerkt. In ieder geval
zal het kernteam door de specialisten en/of de inrichter de planning van de uit te voeren beheersmaatregelen (per afdeling) en het verjongingsplan
opstellen.
De adjunct-houtvester legt het ontwerp MTP ter
vaststelling voor aan de houtvester. De houtvester
stelt formeel de inhoud en de uitgangspunten voor
de afwerking van het MTP vast.

tevens de uit te voeren beheers maatregelen per afdeling (voorlopig) gepland en worden de opstanden
(voorlopig) individueei beoordeeld ten behoeve van
de op te stellen verjongingsregeling en het verjongingsplan. De terreininventarisatie kan daarom pas

worden afgerond nadat de Beleidsnota is vastgesteld, omdat daaraan de gemiddelde vellingsleeftijden per boomsoort (ten behoeve van de opstandsbeoordeling en de indeling in beheersklassen) moeten worden ontleend.
De door de inrichter gecontroleerde opnameformulieren gaan naar het R(ijks) C(omputer) C(entrum) voor de verwerking (1 e RUN) tot een voorlopige afdelingslegger en voorlopige overzichten. De
goedgekeurde ontwerpoverzichtskaart (calque + ingekleurde afdruk) gaat naar de Centrale Tekenkamer voor de vervaardiging van de ongekleurde en

gekleurde Overzichtskaarten.
De fase van de voorbereiding wordt afgesloten
met het beschikbaar komen van de gegevens van de
Ie RUN en de ontwerp-overzichtskaart.
3.2

De opstelling

De opstellIngsfase begint met de installatievergadering, waarin de houtvester het team (incl. de bij de
opstelling van het MTP te betrekken specialisten) installeert en de opdracht en de te volgen werkwijze
(de Beleidsnota) toelicht.
Vanaf de installatievergadering heeft het team de
beschikking over: het LTP, de Beleidsnota, de voorlopige resultaten van de terreininventarisatie en de

3.3

De afwerking

De inrichter werkt het MTP af conform de vastgestelde inhoud en de afspraken ten behoeve van de afwerking. Hij corrigeert daartoe eerst de input voor
de computerverwerking (2e RUN). Na de ontvangst
van de afdelingslegger en de overzichten werkt 'hij
het MTP af.
Hij legt het MTP, via de adjunct-houtvester, ter ondertekening voor aan de houtvester en verzorgt de
distributie van het MTP, de AfdelIngslegger en de
Overzichtskaart.
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