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Over de oorzaken en effecten van "schillen" door edelherten
en over de relatie tussen roodwildbeheer en bosbeheer in de
Nederlandse situatie
On the causes and effects of bark stripping by red deer and
on the relation between management of red deer and forestry
in the Dutch setting
P. J. H. Reijnders en H. E. van de Veen
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Summary
Results are given of two recent studies on bark
stripping by red deer. Itis concluded that bar·k
stripping can be triggered by at least two factors
related with the availability of food. It is highly
probable th at the sudden increase 'in bark stripping
in spring which coincides with the beginning of the
rise of sap in trees is caused by a shortage of
really "tough" roughages, which appear to be essential for maintaining optimal conditions for fermentation in the rumen. In situations with alocal
or temporary shortage of maintenance food, bark
proved to be a suitable alternative being ri oh in
easUy digestable sugars.
Effects of bark stripping on Douglas fir are discussed 'in detail. It appeared that reduction in volume
growth wiJl never exceed 20% and it is shown that
by taking appropriate measures volume losses of
timber in Douglas fir areas with a fair number of
red deer can be kept under 10%. Concerning Scots
pine it seems unlikely that bark stripping will result
in a substantial 1055. Finally thoughts are developed
on forest management in an area in which preservation of 'natural va lues is given priority.

Inleiding
In de periode van half september 1970 tot en met
december 1972 werd door Van de Veen een onderzoek verricht naar de oorzaken van "schilschade"
door edelherten. Dit werk werd gedaan in het kader
van de doctoraalstudie Zoologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
Aanleiding tot de keuze van dit onderwerp was
een verzoek van de Koninklijke Houtvesterijen aan
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) inhoudende de vraag te beantwoorden hoe het mogelijk was
dat bij een afnemende hertenstand het aantal door
herten geschilde naaldbomen sterk toenam.
Na overleg met prof. dr. G. P. Baerends, dr. J.
L. van Haaften en met ir. E. Reinders, opperhout113

vester van de Koninklijke Houtvesterijen, werd de
gelegenheid geboden in de toenmalige boswachterij
"het Loo" veldonderzoek te doen. Aanvullend werk
werd verricht op het RIN en in samenwerking met
dr. R. A. Prins van het Laboratorium voor Veterinaire Biochemie te Utrecht.
De toegepaste methoden van onderzoek en de resultaten werden vastgelegd in een intern rapport
van het RIN (Van de Veen (35)).
In de periode van november 1971 tot en met april
1972 werd door Reijnders een onderzoek verricht
naar de invloeden van het schillen door edelherten
op de groei en de ontwikkeling van de douglas.Dit

alle omstandigheden een voedselfysiologische relatie te zijn. Het ligt echter voor de hand om, als we
weten dat de geschilde bast inderdaad gegeten
wordt, eerst eens te kijken of het eten van bast
functioneel te begrijpen is in relatie tot de voedselsituatie en de keuze van het menu daaruit.

2.2

Over het verkrijgen van gegevens

Om uit te vinden wanneer en onder welke om-

standigheden er geschild zou worden, werden in de
boswachterij "het Loo" door loting 34 proefvakken
gekozen. Twee jaar lang werd aan het eind van elke

werk werd gedaan in het kader van de ingenieurs-

maand federe boom in de proefvakken eenmaal ge-

studie Bosbouw aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Dit onderwerp werd gekozen omdat van
de zijde der bosbouwers vaak de klacht werd geuit
dat edelherten het aanplanten en telen van de economisch belangrijke houtsoort douglas onmogelijk
zouden maken. In overleg met prof. dr. ir. G. Hellinga, de heer J. A. Eygenraam, de bosbouwkundige
ambtenaar W. Wensink en A. Fickweiler, en hoofdjachtopzichter W. van Loenen werd het Staatswildreservaat - omvattende de boswachterijen Ugchelen en Hoenderlo - als onderzoekgebied gekozen.
Ook de bij dit onderzoek gevolgde werkwijze en de

controleerd. Om dubbeltellingen te vermijden werd
elke schilwond gemerkt met een houten label.
Bij de opstelling van het werkplan werd de bestudering van het levende dier centraal gesteld.
Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan de
activiteit en de dagelijkse verplaatsingen van het

daaruit voortvloeiende conclusies zijn vastgelegd in

interne rapporten van het RIN (Reijnders, 25 en 27).
De resultaten van bovengenoemde onderzoeken
vullen elkaar aan en de conclusies wijzen duidelijk

wild in het revier en aan de voedselkeuze.

Daarnaast werden de pensinhouden van 36 afgeschoten edelherten (Cervus elaphus L.) en van 36 afgeschoten damherten (Cervus dama L.) botanisch geanaliseerd. Teneinde de verteerbaarheid van bast te
kunnen vergelijken met de verteerbaarhe'jd van ander
natuurlijk voedsel werd twee maal een serie' fermentatieproeven gedaan met microörganismen uit de pens
van een kort tevoren geschoten hert.

in dezelfde richting. De schrijvers van dit artike-I wilden dan ook gaarne voldoen aan :het verzoek in dit
tijdschrift hun gezamenlijke bevindingen en conclu-

2.3

sies uiteen te zetten.

gebieden in het Kroondomein gesloten voor bezoe-

2

hele revier en konden vrijwel overal worden gezien

De invloed van verstoring op de wilddichtheid

Van 15 september tot 1 april waren de grofwJldkers. In deze periode benutten de edelherten het

Waardoor wordt het schillen veroorzaakt?

2.1

Benadering van het probleem

Edelherten zijn in hun huidige woongebieden veelal aan bossen gebonden. Dit heeft o.a. als consequentie dat de dieren het grootste deel van hun

of gespeurd. Daarbij werd een sterke voorkeur aan
de dag gelegd voor oude, open grovedennenopstanden en voor oudere gemengde opstanden van Europese eik en groveden. Vooral de herten kwamen
in deze periode weinig in de jonge aanplanten.

tweede: wat het hert daarvan wél en niet wil eten.
Edelherten schillen en eten de geschilde bast op.

Vanaf april begonnen de dieren overdag langere
tijd in de dekkingen te blijven totdat begin juli de
gehele dag in dekkingen of rustgebieden werd doorgebracht.
De theoretische roodwilddichtheid in het onderzoekgebied bedroeg ca. 10 dieren per 100 ha in de

Wanneer men de rol van de bast in het menu wil

winter en ca. 12 dieren per 100 ha in de zomer. De

begrijpen, is het noodzakelijk vast te stellen wat de
overige bestanddelen van het menu zijn. Daarbij
moet men tevens bedenken dat edelherten herkau-

werkelijke dichtheid in de zomer was echter veel
hoger omdat de dieren gedurende de lichtperiode
(van 5.00 uur tot 22.00 uur) geconcentreerd werden
in die gebieden van het revier waar geen publiek
kwam. Hierdoor liep de "zomerdag-dichtheid" op tot
43 dieren per 100 ha en in sommige zeer geliefde
dagverblijven was de dichtheid soms nog hogerl

menu kiezen uit het bos. De samenstelling hiervan

wordt bepaald door twee factoren: ten eerste: de
samenstelling van de vegetatie in het bos en ten

wers zjjn.
Bovendien moet men in principe rekening houden

met de mogelijkheid dat eetgedrag mede beïnvloed
zou kunnen worden door andere motivaties dan al-

leen "honger" en "dorst" (Bastock, Morris, Moynlhan (2) en McFarland (19). De relatie "schillen - en - eten - van - bast" hàeft dus niet altijd en onder
114

2.4

Behoefte aan ruw-voer

Aangezien in dekkingen, die bestaan uit dichte gesloten monocultures van naaldhout, het voedselaan-

bod voor roodwild gering en eenzijdig is (Ahlen (1),
Dzieciolovski (8) en Neumann (21), waren de dieren
gedwongen hun voedsel overwegend buiten de dekkingen bijeen te zoeken. Omdat de dieren in de zo-

mer overdag de dekkingen in het onderzoe'kgebied
niet verlieten was alleen de nacht beschikbaar voor

laveien buiten de dekking. Daardoor werden de mogelijkheden tot opname van hoogwaardig voedsel
beperkt tot de (korte) zomernacht.
Gelukkig bevonden zich in het terrein een aantal

len, waarbij de bomen die het dichtst bij de weide
stonden verreweg het meest werden geschild, wat
er op wijst dat er een relatie zou kunnen bestaan
tussen de opname van jong en hoogwaardig gras

en het eten van bast. Opvallend was daarbij dat
de knoppen van de dennen niet werden aangeraakt.

Zodra in augustus de heide begon te bloeien stopte
het roodwild met het eten van heide. In deze periode
bleek dat de dieren na het verlaten van de welde
met schillen begonnen zodra ze de jonge dennen,
die stonden tussen de heide waarvan de dieren

vóór de bloeitijd wel aten, hadden bereikt.

wildweiden waarop gras van uitstekende kwaliteit
groeide. Deze weiden waren zeer overwegend bui-

Deze en soortgelijke waarnemingen leidden tot de
conclusie dat edelherten, zelfs wanneer hoogwaardig voedsel in ruime mate, ongestoord en in kleine
porties kan worden opgenomen, steeds een zekere

ten de dekkingen en toenmalige rustgebieden gesitueerd en het bleek dat het wild "pendelde" tus-

hoeveelheid ruw-voer nodig hebben.
In "hei-en-dennen" situaties bleek daarbij een dui-

sen de daginstanden en de wildweiden, waarop in
het voorjaar en in de zomer een groot deel van de

delijke voorkeur voor heide. Wanneer de heide om
de een of andere reden niet werd gegeten, werd
genoegen genomen met bast.

nacht werd doorgebracht.
's Morgens vroeg bevond het roodwild zich vaak
nog op de weide, waardoor het mogelijk was de
dieren aldaar te bestuderen èn op hun weg terug
naar de daginstanden. Hierdoor was het mogelijk
op directe wijze informatie te verzamelen over de

plantensoorten die gegeten werden, welke delen

2.5 Wanneer en onder welke omstandigheden werd
er geschild?
In het onderzoekgebied bleek het schillen voornamelijk plaats te vinden in de periode van april
tot november. Het schillen viel dus samen met de
periode waarin het terrein was opengesteld (fig. 1).
Het kon duidelijk worden vastgesteld dat in mono-

van de gegeten planten bij voorkeur werden opgenomen en over de relatie van de voorkeur voor
bepaalde planten met het seizoen. Bovendien kon
op deze wijze een inzicht worden verkregen in de

culturen veel intensiever werd geschild dan in ge-

"voedselkeuze'in-de-tijd". Dit gegeven kan men nooit
aan de hand van dode dieren achterhalen. Daarbij
bleek o.a. dat edelherten min of meer "continu"-

mengde opstanden. Dichte douglasopstanden werden zeer ernstig beschadigd terwijl in gebieden,
waar naast de douglas ook stroken jonge grove-

eters zijn. die op alle uren van de dag, óók in de

den aanwezig waren, een dUidelijke voorkeur voor

dekking, etend konden worden aangetroffen.
. Herhaaldelijk kon worden vastgesteld dat de die-

het schillen van groveden optrad .
Het schillen in het onderzoekgebied vertoonde

ren na opname van grote hoeveelheden hoogwaardig
gras na het verlaten van de weide meteen begonI
nen met het intensief opnemen van heide en jonge
I loten van groveden. Tengevolge van deze zeer in-

twee pieken: één in het voorjaar en één in de periode die samenviel met het bloeien van de heide.

tensieve begrazing bleek de heide rondom deze
wildweide slechts ca. 10 cm hoog te zijn. De heIde
rondom een wintervoerplaats vertoonde hetzelfde

kort afgebeten karakter. Opname van heide werd
ook vastgesteld nadat het wild ad libitum krachtvoer had gegeten (hertenbrokjes en gedroogde bietenpulp). Toevoeging van grote hoeveelheden voer
dat rijk was aan water en koolhydraten (aardappels)
had geen zichtbare invloed op de opname van heide
na het eten van de bijvoeding. Een vergelijkbare
voedselsituatie bestond in een grote jonge aanplant

van groveden. In het midden van deze dekking was
een kleine wildweide aangelegd. Behoudens het gras
op de weide was er voor herten niet veel eetbaars

te vinden. Zodra het gras begon te groeien, bleek
dat het wild de weide begon te bezoeken en ook
bleek dat de dieren de dennen begonnen te schil-

Beide pieken worden hieronder kort besproken.
De voorjaarspiek trad op toen het nog vrij rustig
was in het bos. In deze periode verbeterde de voedselsituatie van de herten in enkele weken zeer sterk

door het in korte tijd massaal beschikbaar komen
van jong gras en het pas uitgelopen blad van de
blauwe bosbes, welke in de Koninklijke Houtvesterijen zeer algemeen voorkomt.
In gebieden waar tussen de bomen uitsluitend hei-

de groeide, begon het schillen in april. Toen in mei
de nIeuwe scheuten van de he:ide goed werden aan-

genomen, bleek dat het schillen daarbij niet direct
begon af te nemen (fig. 2A).
In 1974 bleek dat de toename van het schillen in
het voorjaar in twee fasen kan verlopen. Door de
zeer zachte winter eindigde de vegetatierust van de
groveden vó6rdat het verse groen beschikbaar was.

Het bleek dat het schillen medio maart begon in
die dagverblijven waar de jaarscheuten van de heide
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Fig. 1. Verloop van schillen van groveden en douglas
in de boswachterij Het Loc In 1971 en 1972. A: aantal
geschilde bomen per maand; B: aantal schJlwonden
per maand.
Course of bark stripping of Scats plne and Doug/as
fJr In the {orest district Het Loc in 1971 and 1972.
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inmiddels vrijwel alle waren afgebeten. Begin april,
toen de blauwe bosbes massaal begon uit te lopen
nam het schillen ineens gedurende enkele dagen
zeer sterk toe, waarna een duidelijke afname kon
worden vastgesteld. In jaren met een normaal tem-

peratuurverloop valt het makkelijk schilbaar worden
van de bomen èn het massaal beschikbaar komen
van vers groen gewoonlijk samen zodat het voorjaarsschillen dan ineens, en met grote intensiteit, be-

gint.
In die gebieden waar naast de produktiebomen
bereikbaar loofhout (bijv. opslag van Europese
eiken) aanwezig was, ging het schillen sterk
omlaag zodra de jaarscheuten van het loofhout begonnen uit te lopen, waarbij het mogelijk was dat
de "zomer-dag-dichtheid" opliep tot twee dieren per
ha! (fig. 2 B). De tweede piek, die optrad in augustus
en september, was het gevolg van een sterke to;,-
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name van het schillen In die gebieden, waar in de
, dekkingen veel heide groeide. De toename bleek het
sterkst waar de ondergroei uitsluitend of zeer over-

wegend uit heide bestond.
In gebieden waar behalve veel heide ook jong
loofhout (vnl. eik en beuk) aanwezig was, bleek de
toename minder te zijn, terwijl in de gebieden zon-

der heide het schillen niet toenam. In één perceel
waar veel bevreetbaar loofhout (vooral jonge beuken) en veel bosgras aanwezig waren kon schillen
zelfs niet worden vastgesteld. De "zomer"dag·dichtheid" in dit gebied was hoog: ca één stuk roodwild per hal
2.6

Over de rol van bast in het menu van edelherten

Uitsluitend in dekkingen met een flink aandeel jong
en dus bevreetbaar loofhout werd in het voorjaar

ve,klaard wanneer men aanneemt dat bast in deze
periode werd gegeten als alternatief voor heide. Een
extra aanwijzing hiervoor is het feU dat in zeer over-

weinig of niet geschild. Beschikbaarheid van heide
had geen invloed op het voorjaarsschillen, hoewel
in mei en juni de nieuwe scheuten van de heide,
ook in de de'~kingen. veel gegeten werden.

eenkomstige delen van het terrein bloeien van de

heide en selectief doodgaan van de heide (door het
optreden van het heidehaantje "Lochmaea suturalis")
gepaard ging met dezelfde zeer sterke toename van
het schillen.

Uit deze gegevens blijkt dat bast in het voorjaar
vooral gegeten werd als alternatief voor houtige
delen waarin elders voorzien kon worden door de

aanwezigheid van bevreetbaar loofhout. Bast van
naaldhout en jong lot van loofhout kunnen beide

2.7 Een mogelijke verklaring van de rol van bast in
het menu

worden beschouwd als ruwvoer dat bovendien VBzelrük en daardoor "taai" is. Jonge heide kan ook
gerekend worden als ruw-voer, maar uitlopende topscheuten van jonge heide zUn zeker niet "taai",

De toename van het schillen in het voorjaar viel

Kennelijk ontwikkelde zich bij het roodwild in het

samen met de snelle verbetering van het menu. Om
te kunnen begrijpen wat de invloed van een snelle
verandering in het voedselaanbod kan betekenen

voorjaar een toenemende behoefte aan "taai" ruw-

voer. Dit is zeer opmerkelijk omdat het totale

voor het hert, dient men te bedenken dat het edel-

aandeel van ruw-voer in het menu in het voorjaar
sterk afneemt.
De pJotsel'inge toename van het schillen in augus-

hert een herkauwer is. Kenmerkend voor herkauwers is dat de ve'rtering en omvorming van het
voedsel plaats vrnden door microörganismen in de

tus, welke alleen plaats vond in gebieden mèt heide,

pens. Elke wijziging in het menu heeft tot gevolg
dat de omstandigheden in de pens veranderen. On-

maar zónder een verscheidenheid aan natuurlijk

voedsel -

met inbegrip van gras - , kan worden
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Fig. 2. Aantallen geschilde grovedennen in overeenkomstige terreinen. A: terrein met heide en dennen;
B: terrein met helde, dennen en opslag van loofhout
(overwegend Europese elk).
Number of debBrked Scots pine In corresponding
areas. A: area wlth heath and pines; B: area with
heath, pines and broadleaved shrubs (mainly European
oak).
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der "normale" omstandigheden zullen de microorganismen zich aanpassen aan de gewijzigde situatie. Aangezien de· verteerbaarheid van het voedsel
wordt begrensd door de aanpassingsmogelijkheden

dier bast te hebben gegeten en de pensinhoud was
in alle gevallen groen.
Aangezien edelherten acute acidosis kennenlUk

van de'microörganÎsmen is het mogelijk dat bij drastische wijzigingen in het menu de microörganismen
zich niet in voldoende mate kunnen aanpassen aan
het geWijzigde milieu in de pens, waardoor ernstige
storingen in de spijsvertering kunnen ontstaan.

bast, wat een goed bruikbaar herkauwsubstraat zou
kunnen zijn, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de in het voorjaar aangetoonde behoefte

Dirksen (7) bericht hierover dat het van buitengewoon belang is dat ernstige en acute acidose (verzuring) van de pens niet alleen kan ontstaan wanneer herkauwers, die niet aan geconcentreerd voed-

sel zijn gewend, daarvan ineens heel veel gaan eten,

kunnen bestrijden of voorkómen door het eten van

aan werkelijk "taai" ruw-voer voortkomt uit de behoefte aan een herkauwsubstraat om een zich ont-

wikkelende acidose tegen te gaan.
Hartfiel en Breder (13) stellen in een recent artikel over "Wiederkäuergerechte Wildfülterung", dat
tenminste een minimumaandeel (7-80/0 ) aan structuur-

rijk ruwvoer van voldoende lengte (5-6 cm) een ab-

maar ook wanneer potel)tieel gevaarlijk voedsel al

solute voorwaarde is voor het goed functioneren

wekenlang is gegeten en wanneer het aandeel daarvan in het voedselpakket geleidelijk toeneemt. Bovendien wijst Dirksen nadrukkelijk op het belang

van de spijsverteringsprocessen. Ook Hartfiel en
Breder zijn van mening dat het herkauwen essen-

van ruw-voer (toegespitst op het aandeel ruwe· vezel ten opzichte van het aandeel UchtVerteerbare

koolhydraten) bij de regulering van de zuurgraad in

tieel is voor het handhaven van een optimale zuur-

graad in de pens: "Da mit dem Wiederkauen die
bereits erwähnte stärkere Speichelsekretion verbunden ist, wird Buf diesem Wege ein Säure-Basen-

de pens, waarbij een verlaging van de zuurgraad

Ausgleich ermöglicht. Bedingung ist jedoch, dass

(pH) in de pens ook het gevolg kan zijn van een

kann nicht genügend betont werden, ein ausreichend

verminderd aandeel aan ruw-voer, terwijl de opname

hoher und langfasriger Strukturanteil im Fulter."

van geconcentreerd voedsel constant blijft.
Brüggemann (5) bewees dat bij voedering met fijn-

zich bij edelherten op een geleidelijk beter wordend

gemalen voer herkauwen onmogelijk werd en ook

bleek dat de zuurgraad in de pens buitengewoon
laag werd.
Nu is bekend dat edelhe.rten enorme hoeveelheden speeksel kunnen vormen (12-50 liter/etmaal, Onderscheka (22). Dit speeksel bevat geen enzymen
en reageert basisch, waardoor het in principe mogelijk is dat de zuurgraad in de pens gereguleerd

Tot nog toe was er geen directe evidentie dat
rantsoen en zonder de gelegenheid ~'taai" ruwvoer
op te nemen, in"derdaad een acidase zal kunnen

ontwikkelen. In het voorjaar van 1974 is het echter
gelukt onder experimentele omstandigheden een pHdaling in de pens te induceren door selectieve opname van grof gestructureerd ruwvoer Oaarscheuten

van heide) te verhinderen. Bovendien bleek de aanzet van de pH-daling samen te vallen met het niet

zou kunnen worden door meer of minder te her-

langer aanwezig zijn van heide in de pens.

kauwen, waardoor meer of minder speeksel afge-

De tweede piek in het schillen was duidelijk gecorreleerd met het bloeien of doodgaan van de heide. Om te bewijzen dat bast kan dienen als een

scheiden wordt. Bij acute acid os is zijn er enkele
aanwijzingen dat dit mechanisme inderdaad zou
kunnen werken.
Benzei (3) beschrijft het overvoeren van herten

met droge fosforzure kalk (Ca3(PO.),). Daardoor
zal de zuurgraad in de pens plotseling zijn ver-

laagd en onmiddellijk na het bijvoeren begonnen de
dieren met schillen. Kaalwild dat met uitzondering
van fosforzure kalk hetzelfde had gegeten schilde
beslist niet.
Op 28 januari werd in het onderzoekgebied een
hert geschoten dat de vorige dag erg vroeg "op het
voer"' was geweest. Bij afwezigheid van voldoende
voedselconcurrenten had het dier van de gelegen-

heid gebruik gemaakt om zich vol te eten met hertebrokjes en pulp. Botanische analyse van de bruine
pensinhoud wees uit dat het dier minstens 17 volume
procent bast had gegeten. Deze bast was nog vers
en bestond uitsluitend uit slierten, welke zeer geschikt leken om langere· tijd op te herkauwen. Van
28 andere edelherten waarvan uit de winterperiode
pensmonsters werden verzameld, bleek geen enkel
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alternatief voor heide werden twee series fermentatieproeven met microörganismen van twee kort te-

voren geschoten herten uitgevoerd. (Afschot vond
plaats vóór en na de bronst).
Als fermentatiesubstraat werden verschillende
soorten natuurlijk voedsel gebruikt, met inbegrip

van heide, gras en bast. Het bleek dat bij het fermenteren van bast van grove'den de "suikers" nog

beter werden gefermenteerd dan bij gras van bemeste wIldweiden. Qua energieopbrengst moet bast
dus beschouwd worden als krachtvoer. Het eiwitgehalte is echter erg laag. (Bast groveden: 65%
koolhydraten; 5,3% ruw eiwit; en gras van wildweiden: 42,4 - 51,5% koolhydraten; 19,5 - 24,2% ruw
eiwit - deze waarden zijn bepaald op basis van
het drooggewicht van monsters bast en gras). Zelfs
wanneer alle eiwilten uit bast verteerbaar zouden
zijn, wat twijfelachtig 'is (Beeker (2)), moet bast beschouwd worden als een onvolwaardig soort voer

dat aanvulling behoeft met voer dat rijk is aan eiwit-

Van één van de percelen werd voor de proefvakken een schatting gemaakt van het volume bast
dat hier binnen de laatste 48 uur van juli was opgenomen. Het bleek dat in deze twee dagen in dit
perceel méér dan vijf maal zo veel bast was gegeten
dan in de voorafgaande 89 dagen!
Het feit dat er in zó korte tijd zó veel geschild

ten. Dit komt nauwkeurig overeen met de situatie

in het veld: het bleek dat de dieren, die overdag
noodgedwongen in de dekking verbleven, waarmet name in augustus en september - bast het
enige massaal beschikbare voedsel was, 's avonds

zodra het rustig was naar de wildweiden trokken.
In één dekking, waar behalve naaldhout ook veel
bosgrassen en scheuten en bladeren van Ameri-

werd, zou er op kunnen wijzen dat dit schillen niet
veroorzaakt zou zijn door een toegenomen behoefte
aan taai vezelrijk ruwvoer of onderhoudsvoedsel. De
gegevens over het voorjaarsschillen wijzen uit, dat

kaanse vogelkers beschikbaar waren, bleek daaren- .
tegen dat sommige dieren in augustus dag en nacht

in deze dekking bleven.

om de behoefte aan taai vezelrijk ruwvoer te dek-

2.8 De invloed van "geurstoffen" op de

ken, met een veel kleiner volume aan bast kan worden volstaan en juist in dit perceel was onderhoudsvoedsel in de vorm van grassen, de hier veel gegeten
Amerikaanse vogelkers en enige heide, in ruime
mate aanwezig.

schilintensiteit
De motivatie om te schillen staat onder invloed
van inwendige en uitwendige' factoren. Elke verandering van één of meer van deze factoren leidt tot
veranderingen in de "prikkelsituatie" en dus tot veranderingen in de motivatie om te schillen.

Het feit dat in àlle percelen met proefvakken méér
dan de helft van het schillen in juli binnen de laatste 48 uur plaats vond wijst erop dat er in àlle
proefvakken tegelijkertijd eenzelfde factor werkzaam
moet zijn geweest. De meest voor de hand liggende factor is zonder twijfel het in de laatste dagen

In juli 1971 werden in alle proefvakken samen in
totaal 80 grovedennen en 28 douglassparren geschild. Daarvan waren respectievelijk minstens 48
en 13 bomen minder dan 48 uur tevoren geschild!

van juli uitzonderjUk warme en "drukkende" weer.

Dus ruim 50% van de in deze maand geschilde

Terwijl de relatieve vochtigheid hoog was liepen de
temperaturen in de dekkingen op tot omstreeks 30°C.
Dat het wild wellicht dorstig geweest is kan ech- .

bomen was in de laatste twee dagen van deze maand

geschild.
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ping vrij kunnen komen. Omdat edelherten bij het
schillen van geveld hout een sterke voorkeur aan

de dag leggen voor vèrs geveld hout en omdat het
schillen altijd wordt voorafgegaan door "besnuffelen" van het te schillen hout is het zeer aannemelijk te veronderstellen dat "geurstoffen" de mo-

·.

tivatie om te schillen sterk kunnen verhogen. Dit
mechanisme zou ook een verklaring kunnen geven
voor het vaak geconstateerde verschijnsel dat een

opgesnoeide naaldhoutopstand onmiddellijk na het
opsnoeien vaak zeer intens'ief wordt geschild.

2.9

Over de rol van "stress" als een oorzaak van
schillen

Een van de percelen waarin proefvakken waren,
lag op ruim één km van een plek waar een roedel
van 13 herten zomer en winter een vast dagverblüf

had. Een week voordat in november de proefvakken
werden gemonsterd werd vlak naast deze plek een

drijfjacht op wilde zwijnen gehouden. Na het monsteren van alle proefvakken in het onderzoekgebied
bleek, dat er in november in totaal 35 bomen geschild waren, waarvan er 34 waren geschild in bovengenoemde dekking op ruim één km van dit dagverblijf. Het was niet moeilijk om vast te stellen

(prenten en uitwerpselen) dat het schillen was gebeurd door herten. Aangezien nergens anders in het
revier een versterking van de motivatie tot schillen

kon worden vastgesteld, zou het kunnen zijn dat het
schillen in dit geval veroorzaakt werd volgens een
ander mechanisme dan de bovengenoemde.
Oaarnaa-st heeft een jachtopziener eenmalig kun-

Foto 1. WInterschIlschade; het hert heeft twee tot drie
maal aangezet; de cambiumresten blUven zitten.
Winter bark damage. Red deer stripped two to three
times; rests of the cambium remain.

ter géén afdoende verklaring zijn voor het intensieve

schillen in de laatste 48 uur van juli, omdat na andere perioden met droge en warme dagen geen geprononceerde stijging van het schillen over korte

tijd kon worden vastgesteld.
Een meer aannemelüke verklaring kan worden

nen vaststellen dat onmiddellijk na het schieten van
een hinde het kalf begon te schillen.
Van één terrein in Schotland is bekend dat
schillen daar uitsluitend langs een pas gemaakt raster plaats vond en van een ander Schots terrein

werd bericht dat binnen betrekkelijk kleine binnenrasters geschilde bast niet altijd werd opgegeten.
Indien "stress" kan worden gedefinieerd als het gevolg van plotseling of voortdurend blokkeren van
"normale" gedragspatronen, dan kunnen de geschetste situaties alle in verband worden gebracht
met "stress".
Om een meer samenhangend inzicht in deze ca-

gevonden 'in de gevolgen van het feit dat de huidmondjes ("stomata") van hogere planten onder omstandigheden, waarbij een hoge temperatuur gepaard
gaat met een hoge luchtvochtigheid, zich niet sluiten, maar open blijven. Onder dergelijke omstandig-

aanvullende informatie noodzakelijk en elke nauw~
keurige beschrijving van waarnemingen omtrent
schlllen zou zeer welkom zijn.

tegorie van schillen te kunnen ontwikkelen is veel

heden is de verdamping uit de plant maximaal. Hier-

3

bij wordt echter niet alleen water verdampt en het
gevolg is dat een (naald)bos tijdens drukkend weer
bijzonder sterk "ruikt". Deze geur lUkt sterk op die

3.1 Periodiciteit van het schillen van de douglas in
de boswachteri.ien Ugchelen en Hoenderlo

Effecten van het schillen op de boom

van vers geveld hout en het is dus zeer waarschijn-

lijk dat tenminste een deel va,n de geurstoffen die
bij het vellen van hout vrijkomen, ook via verdam-
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Uit figuur 3 blijkt dat het met betrekking tot de
douglas vooral om winterschillen gaat. (Verder in

het voorjaar trad ook hier een - relatief zwakke
- voorjaarspiek op, waarbij overwegend groveden
werd geschild). Wat betreft de sneeuwval werkte de
winter van 1971-1972 niet bijster mee. Er was slechts
twee keer van enige sneeuwval sprake nl. in de eerste helft van februari en in de eerste helft van
maart. Beide keren was de sneeuwval niet zodanig
dat al het ··bodemvoedseJ"· bedekt was zodat enig
'verband tussen een tekort aan voedsel ten gevolge
van sneeuwval en schillen niet aangetoond kon worden.
De vorst zette ongeveer midden januari in. Uit
figuur 3 blijkt dUidelijk dat er een verband bestaat
tussen het optreden van vorst en schilintensiteit.
Direct volgend op de overgang van vrij zacht weer
naar koud, vriezend weer, treedt plotseling schillen
op in een verhoogde mate (met vorst is hier "natte"
vorst bedoeld: tijdelijk vriezen, daarna dooien, achtereenvolgens weer vriezen, ijzelen, hagelen, weer
dooien, enz.). Het is niet verwonderlijk dat het aan(wezige natuurlijke voedsel nu hard en minder aantrekkelijk wordt.
Bij de vraag of de vegetatie periode van de douglas van invloed zou kunnen zijn op het schillen
gelden de volgende overwegingen: Bast is rijk aan
suikers. Hierbij zijn er aanwijzingen dat het suikergehalte in de winter hoger is dan in de lente-zomerperiode (König (16), Kennedy,(14)). Bovendien kunnen edelherten deze suikers zeer snel en effectief
verteren (Van de Veen (35)). Wordt het natuurlijke
voedselaanbod minimaal of moeHijk bereikbaar, dan
zal het hoge suikergehalte van de bast een aanleiding temeer zijn voor het hert om te schillen. Dat er

een direct verband zou bestaan tussen het relatief
suikerrijk zijn van de bast en het daardoor in de
winterperiode intensiever optreden van sChillen is
hiermede nog niet aangetoond.
Wel is de aard van het schillen hiermee te correleren. Wanneer de boom in vegetatierust is, vormt
het cambium met het spint een vrij vaste verbinding.
De lumen zijn klein en de structuur daarom vrij vast,
in te'genstelling tot in de vegetatie periode, wanneer
het cambium actief is met dunwandige cellen. Wordt
er dan geschild dan zal de bast met het cambium
afgerukt worden en vaak ook over grotere oppervlakken. In de winter constateert men vaak dat
er een bruine substantie achterblijft met een enkel
blank stuk hout. Duidelijk is. dat de herten er meer
moeite mee hebben. Ze moeten geregeld drie of
vier keer opnieuw aanzetten om wat bast te bemachtigen. De schade door dit soort winterschillen
is dan ook oppervlakkig en zal voor de douglas
minder funest zijn dan de gevolgen van het zomerschillen (zie foto 1).
Begin april kwam het jonge gras beschikbaar.
jonge scheuten van de heide begonnen te groeien
en de knoppen van de bomen zwollen. Tegelijkertijd nam het schillen sterk af. Dit zou in verband
kunnen staan met de nu snel verbeterende voedselsituatie, waarbij de in dit gebied op veel plaatsen
aanwezIge opslag van loofhout zou kunnen voorzien in de behoefte aan een minimumaandeel "taai"
voer. Door de beschikbaarheid van voldoende alternatieven daalt de belangstelling voor bast en neemt
het schillen dan ook sterk af.
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Foto 2.
Doorsnede van een geschilde
boom, waarbU de overwalling

na negen Jaar gesloten werd.
Section of a barked tree,
In whlch the wound hea/ed
over in njne years time.

3.2

Preferentie onder verschillende omstandigheden

Zoals ook blijkt uit figuur 4, ligt de leeftijd waarop
de douglas als schilobject aantrekkelijk begint te

AI naar gelang de inzichten en mogelijkheden van
de beheerder van het gebied zal men op een gegeven moment gaan opsnoeien of zuiveren, waardoor

jaar. Een frappante tegenstelling met o.a. de groveden, wiens hele schilgevaarlijke leeftijd loopt van
zeven tot elf jaar. Waarom de aanvangsleeftijd van

het hert vrije toegang krijgt tot en in de opstand.
Het kan deze soms volledig als dagverblijf gaan gebruiken. De toestand is nu zodanig dat'het roodwild
ongehinderd door de laagzittende twijgen de bast
kan bereiken en het eerste schillen treedt op. Door

de dougJas zo varieert is als volgt te verklaren.

andere oorzaken kan zioh de' omstandigheid voor-

Afhankelijk van het plantverband en de kwaliteit
van het plantgoed komt de douglas snel in sluiting.

doen dat een jonge opstand aantrekkelijk wordt.
Door uitval, bijvoorbeeld, veroorzaakt door slecht

worden voor het edelhert, tussen tien en veertien
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dat werkt in dit geval gunstig (uiteraard minder voor
de houtkwaliteit).
In fig. 4 vallen twee pieken in de curve op nl.
een bij 14 jaar en een bij 33 jaar. Die bij 14 jaar
is als volgt verklaarbaar. Jonge, saprijke en goed
bereikbare douglasbast is altijd aantrekkelijk. Dit
neemt langzamerhand af. Enerzijds door de sluiting
.
van de opstand enige jaren na de eerste lichting
C.q. zuivering c.q. opsnoeiing. en anderzijds door
het verdwijnen van jonge opslag.
Ongetwijfeld zal de bosbouwer na jaren weer een
keer moeten gaan dunnen. Zodra dat gebeurd is en
de opstand ruimer wordt, komt de stam weer binnen bereik van het roodwild en afhankelijk van de
behoefte van het wild en de kwaliteit van de bast
kunnen de dieren weer gaan schillen en vinden we
een tweede piek In dit geval lag deze bij 33 jaar,
maar het had even goed bij 28 of 30 jaar kunnen
zijn al naar gelang de bosbouwkundige werkzaamheden in het gebied. Daarnaast zal de schilgevoeligheid afnemen en dalen tot uiteindelijk nul door het
steeds minder aantrekkelijk worden van de bast.
Bij overheersers, heersers en onderdrukten werden per groep systematische verschillen in schilgeM
voeligheid vastgesteld. Deze verschillen zijn weergegeven in de figuren 5 - 7. De mate waarin werd
geschild werd ingedeeld in drie klassen:
a is voor mÎnder dan % van de omtrek geschild
b is tussen V3 en % van de omtrek geschild
c is voor meer dan 2/3 van de omtrek geschild
De waarden < V3' > V3 en <%; > 213 zijn niet
willekeurig ge'kozen. De indeling in klassen is om
de volgende redenen:
a betekent dat de boom snel zaloverwallen en
binnen één of twee jaar weer een gesloten wond heeft;

plantgoed; ziekte; sleohte grond; knoppen vreterij
door konijnen, reeên, hazen etc. Een fraai
voorbeeld hiervoor is een proefperceel waar een
baan niet lemig dekzand doorheen loopt. Waarschijnlijk is hier de vrij aanzienlijke uitval aan te wijten. Er komen wat open plekken in voor begroeid
met heide, blauwe bosbes, vossebes en enkele eiken
struikjes. Het aantal wissels is hier legio en uit het
voorkomen van scHillen en het overal aantreffen
van faeces blijkt dat de edelherten hier veel tijd doorbrengen.
Bekijken we de figuur verder in zijn algemeenheid
dan zien we dat er nog geschild wordt tot ongeveer veertig jaar.
Deze laatste grens zou nog wat kunnen opschuiven naar boven, maar dan zal dit meer een poging
in het voorbijgaan zijn dan werkelijk schillen. Men
kan dus stellen dat de schilgevoelige leeftijdsperiode
van de douglas ligt tussen ongeveer tien en minstens
veertig jaar.
Ruwweg gesteld is een boom schilgevoelig wanneer hij:
a Voldoende takvrij is op ca. 1.20 m hoogte.
b Voldoende weerstand biedt tegen de druk van
het aanzetten bij het schillen.
c De bast nog niet ruw geworden is.
De schilgevoeligheid eindigt:
a Als de bast ruw wordt, dus als hij gaat verkurken en er een korst gevormd wordt met diepe scheuren.
b Als de boom op oudere leeftijd deel gaat uitmaken van een dekkingsloos bos (stakenfase) na
een sterke dunning.
c Wanneer hij weinig of niet wordt opgesnoeid.
Hij bezit van nature een slechte takafstoting en
aan al,
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b betekent dat de wond vrij ernstig is en het verscheidene jaren zal duren voordat de overwalling
voltooid is, misschien zelfs niet meer zal dichtgroeien en als schilschade te betitelen is;
c betekent dat de boom een grote kans heeft af
te sterven. Hij ·is imers bijna geheel geringd en zal
zoal niet afsterven dan toch een sterk verminderde
aanwas te zien geven.
In figuur 5 zien we dat binnen de groep overheersers, de klasse c zeer weinig is vertegenwoordigd en klasse b nauwelijks meer. Dit geeft als conclusie dat wat betreft de groep overheersers de
schilschade als gering is aan te merken. De schilwonden zullen zich vlug herstellen en op de kwaliteit van de boom geen nade·lige invloed hebben.
De heersende groep toont in figuur 6 wederom
een gering quantum aan klasse c. Klasse b daarentegen is tamelijk sterk vertegenwoordigd; ongeveer
een derde van het totale aantal. Klasse a vertegenwoordigt bijna % van het totale aantal. Resumerend
kan men stellen dat van de heersende klasse, eenderde deel een ernstige vorm van schilschade oploopt.
Dit is een gegeven dat gezien de belde andere
groepen wel moeilijkheden schept voor het beheer.
Voor de hand ligt hier om te adviseren in principe
uit klasse a van de heersende groep en de overheersende groep de toekomstbomen te kiezen en
klasse· b en c uit de heersende groep bij de dunningen te kappen.
Voor wat de groep onderdrukten aangaat (figuur
124

M2

A1

tijd
time

A2

7), geldt de opmerking dat hier weer de klasse c
numeriek minder is dan de beide andere, maar procentueel meer wordt geschild dan de andere groepen, omdat een dunnere boom eerder over een grotere omtrek geschild wordt dan een boom van grotere diameter.
3.3

Lengtegroei

Om de vraag te kunnen beantwoorden of het
schillen invloed heeft op de lengtegroei moet men
ongeschilde en geschilde bomen in voldoende aantallen met elkaar kunnen vergelijken. Vooral de gelijkwaardigheid ten aanzien van tijdstip VBn schillen,
mate waarop, en de standplaatseigenschappen, leveren grote problemen op. Daarom is voor de volgende
truc gekozen: 200 douglasbomen (15 jaar oud) werden
gepaard. Het criterium voor de paarvonning was dat
de laatst gevormde topscheut, per paar ongeveer
even lang moest zijn en dat de beIde individuen
naast elkaar stonden. Van elk exemplaar werd er
een voorzien van een "standaard" schilwond: ca.
V3 van de stamomtrek en met een oppervlak van
ca. 75 cm'. Dit schillen gebeurde in de vegetatierust. Na afloop van de daarop volgende vegetatieperiode werden de topsoheuten van de honderd paren gemeten. De gemiddelde lengte voor de top- ,
scheut van de ongeschilde boom was 60,95 cm en
voor de orYgeschilde exemplaren was die 60,25 cm
(Met behulp van de tekentoets en de toets van
Wilcoxon) werd getoetst of dit verschil verwaarloos-

baar is en er bleek met een betrouwbaarheid van
97% gesteld te kunnen worden dat het schillen
bij de douglas geen lengtegroeireductie ten gevolge
heeft (Reijnders, 27).

3.4

Houtkwaliteit

De kwaliteit van het hout is een begrip dat in feite
wordt bepaald door hetgeen men er mee van plan
is te gaan doen. AI heeft men nog zo'n kromme,
excentrische grovedennenstam, mits hij niet verrot
is, zal de kwaliteit goed zijn voor papier- of spaanderplaatproduktie. Wil men perkoenen of ander paalhout hebben dan zal de kwaliteitsgedachte natuurlijk ook het rot uitsluiten, maar toch veel meer de
. kant uitgaan van het ronde, rechte hout. Zaaghout
en constructiehout eist weinig kwasten en het liefst
geen warrige draad.
Zonder te veel te generaliseren mag men uitgaan
van de gedachte, dat indien men douglas aanplant,
~it gebeurt om straks meerwaardig zaaghout en constructiehout te kunnen oogsten. Er zullen dan eisen
worden gesteld aan het vorm getal, de afwezigheid
van kwasten, ongestoorde structuur enz.

3.5

wordt geschild geldt dat in de vegetatie ru st een geschilde boom moeilijker zaloverwallen dan in de
vegetatieperiode. In de vegetatierust heeft de geschilde boom het voordeel dat er vaak nog wat resten cambium blijven zitten, waardoor deze als bruggehoofden voor de overwalling kunnen dienen. Leeftijd. standplaats en groeieigenschappen zijn in zoverre
van invloed dat ze de individuele boom een betere
weerstand geven tegen secundaire aantastingen zoals o.a. schimmels en insekten.
Om een indruk te krijgen van de herstellingstijd
werden enkele bomen gekapt en uit de schilwondzàne werden schijven gezaagd. Het oppervlak
waarover was geschild bedroeg voor elke boom ongeveer 500 cm 2 .
Zoals uit foto 2 blijkt is de periode tussen het
geschild zijn en het weer gesloten zijn van de wond
negen jaar.
De overwallingsperiode bedroeg dus negen jaar;
en voordat de jaarringen weer hun normale breedte
kregen gingen er nogmaals vijf jaar overheen.
In totaal gold als gemiddelde voor de onderzochte
bomen een hersteltijd van 14 jaar. Dat het geschilde
oppervlak een belangrijke rol speelt in de tijd nodig
voor het herstellen lijkt aannemelijk.

Herstellingstijd

3.6 Schimmelaantasting
De tijd die een geschilde boom nodig heeft om
daarvan te herstellen is afhankelijk van o.a.: het tijdstip en de mate waarop hij wordt geschild, de leeftijd
van de boom, de standplaatsfactoren en de groeiI eigenschappen van de boom.
I Ten aanzien van het tijdstip en de mate waarop

Door het schillen. al dan niet in ernstige mate,
ontstaat er een wond. Deze kan variëren van oppervlakkig tot diep. Dit brengt met zich mee dat
de stam een bepaalde periode open ligt voor schimmelinfectie. Volgens 3.5 was er sprake van negen

Foto 3.
Uit een boom gezaagde plank
waarop de verspreiding van
rot te zien is.
P/enk from a barked tree
wlth d/strlbution of rot.
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Fig. 7.

aantal
number

--- <1/3 van de

20

_._.-. >1/3; <2/3

18

______ >2/3 van de

16

Verdeling van het aantal geschilde douglasbomen in de
groep onderdrukten naar de
mate waarin ze werden geschild.
Deb8rking of suppressed
Doug/as fJr trees in the stand.
Three secerity classes Bre
recognized, based on the
portion of the stem's circumference that is damaged.
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D1

M1

jaar. Het hoeft geen betoog dat een schimmel voldoende tijd heeft om de boom aan te tasten.
Begin 1973 werd ter nadere oriëntatie over dit
onderwerp met medewerking van de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek van het Bosbouwproefstation te Wageningen materiaal van geschilde
douglas onderzocht (Reijnders, 27). Het bleek dat er
onderscheid kon worden gemaakt in twee groepen
van aantastingen: deze werden veroorzaakt door:
a Potebniamyces coniferarum (Hahn) Smerlis;
b schimmels die houtrot veroorzaken.
ad a Potebniamyces coniferarum is beter bekend
onder de naam Phomops'is, daarom zal verderop in
dit verhaal deze naam worden gebruikt.
Phomopsis is een schimmel waarvan het perfecte
en het imperfecte stadium bekend is. Hij is een bastparasiet, hetgeen inhoudt dat hij het hout niet zal
penetreren. Hij is vaak te signaleren als kleine fruclificaties (pycniden) naast het wondeallus. Hij kan
een vrij ernstige schorsbrand veroorzaken en geeft
dan het ziektebeeld dat als insnoeringsziekte bekend
staat. Op zichzelf doet Phomopsis geen kwaad aan
de douglas, het blijft een oppervlakkig aanwezige
schimmel die volgens Zycha (39) slechts eenjarig
is. Wat wel een negatieve invloed van infektie door
Phomopsis geeft is het feit dat hij de overwalling
vertraagt.
Van Vloten (37) en Schwerdtfeger (29) stemmen overeen in de mening dat vooral in de vroege
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M2

A1

A2

vegetatierust van de boom, Phomopsis een goede
infectiekans heeft. Dan kan het mycelium zich makkelijk uitbreiden. Hierdoor zal het langer duren voordat er weer een min of meer normale jaarringopbouw is en bovendien hebben andere schimmels langer de kans om te infecteren.
In de zomerperiode daarentegen zal de actieve
boom veel sneller in staat zijn de infektie te localiseren en zelfs terug te dringen door middel van het
wondeallus. Zycha (39) beweert dat er geen aanwasverliezen zullen optreden.
Gecombineerd kan wel gesteld worden dat men
de werkzaamheden die een opstand schilgevoelig
maken (dunnen, opsnoeien) niet In de voor-winter
'moet verrichten maar in februari - maart - april, om
zodoende althans Phomopsis weinig kans te geven.
ad b Het bleek in de beschikbare tijd niet mogelijk
om met behulp van de mycelia uit de petri-schalen
vast Ie stellen welke houtrottende schimmels in
het onderzochte materiaal voorkwamen.
In het algemeen kan men stellen dat houtrotters
het hout penetreren en ze blijven bovendien aanwezig zelfs nadat de wond gesloten is. Zij tasten het
hout meer aan dan het van de buitenkant nog zichtbare oude litteken doet vermoeden. Van enkele gekapte bomen werden van de onderste 1y, meter planken gezaagd. Hierin werd nagegaan of de lengte
van de wond van invloed was op de verspreiding
van het rot en of de verspreiding van het rot bein-

vloed werd door de leeftijd van de geschilde boom
(foto 3).

als het ware een beschermend laagje op het blanke
hout. Infectie wordt bemoeilijkt, uitdroging tegenge-

Voor de verspreiding van het rot werd een gemodifjceerde lengte ingevoerd aangezien het rot zjch
zou kunnen voortzetten in de voet van de stam en
in de wortels, hetgeen niet meer te controleren is.
Daarom werd als roti engte en wondlengte genomen
de lengte, gemeten vanaf het midden van de schilwond naar boven toe: "rotlengte" en "wondlengte".
De resultaten waren als volgt:

gaan, verlies van voedingssappen beperkt enz. Een

nadeel is echter, en dit komt in het volgende punt
ter sprake dat door het hars laagje er geen organische verbinding meer wordt gevormd met het nieuw
te vormen hout. Resten van cambium en bast die
anders waarschijnlijk zouden zijn afgestoten, worden
overgroeid. Doorsnede door een schilwond geeft

dan ook dUidelijk een stuk dood hout met een harslaagje te zien, ook tientallen jaren na het schillen.

Verband tussen gemodificeerde rotlengte en de leef-

3.8

Structuurverlies en daarmee gepaard gaande
trek-, druk- en buigspanningsverliezen

tijd van geschilde douglasbomen
Wondlengte =25 cm
Tijdstip van schillen is voor alle gelijk.
19 jaar
43,5 cm

Uit de foto's 3 en 4 is dUidelijk te zien dat de
structuur van het hout door het schillen vrij ernstig
wordt verstoord. Als wij het proces volgen vanaf

Verband tussen gemodificeerde wond- en rotlengte.

het schilmoment dan zien wij achtereenvolgens gebeuren: De uitvloeiing van hars en het langzaam

leeftijd
"roti engte"

47 jaar
42,5 cm

wondlengte
7,5 cm
8,5 cm
11,5 cm
12,5 cm
17 cm

32 jaar
44 cm

24 jaar
43,5 cm

rotlengte
27 cm
36 cm
44 cm
43 cm
59 cm

De uitkomsten geven voor de correlatie tussen de
leeftijd en de rotlengte te zien dat de verspreiding
van het rot niet verder gaat dan ca. 43 cm. Blijkbaar vormt de boom op een gegeven moment een
barrière tegen de verdere aantasting van de hout-

verkleuren van het spint. De hofstippels zullen zich
sluiten, trachëiden zullen afgesloten worden door
thyllen, maar toch zal infektie door schimmels en
uitdroging plaats vinden en het spint zo een grijsgroene kleur geven.

Op de foto's is ook dUidelijk te zien dat de boom
de vermindering aan transportmiddel (er is immers
een stuk bast weg) tracht te compenseren. Tegenover de schilwond worden veel bredere jaarringen

gevormd dan vóór het schillen het geval was. Ook
na de overwalling blijft een onregelmatige structuur
zichtbaar en na, in deze gevallen 14 jaar, is de ge-

middelde jaarringbreedte weer min of meer gelijk.

rotters (Reijnders, 27). Deze worden gelokaliseerd
en op een bepaalde afstand gehouden vanaf de
schilwond.
Voor de correlatie tussen de wondlengte en de
rotlengte geldt dat met toenemende wondlengte de

Dat de' stam een toch wel enigszins excentrische
vorm gekregen heeft, is wel dUidelijk maar niet zodanig dat er van een enorm vormverlies sprake is.

rotlengte meer dan evenredig toeneemt.

de stam een ovale vorm heeft gekregen.
Wat wel een ernstige verstoring geeft is o.a.:

Samenvattend kan gezegd worden, dat de leeftijd
van de boom niet van invloed is op de verspreiding

Zelfs is bij een voor de helft van de omtrek van
de stam geschilde boom niet dUidelijk te stellen dat

van het rot in de boom. Wel geldt dat met een grotere
schilwond, de hoeveelheid houtrotters die binnen

- de grotere jaarringbreedte en
- de aanwezigheid van een afgestorven verharst
laagje in de stam.

kunnen komen meer dan evenredig toeneemt. Deze
gegevens komen overeen met de uitkomsten van

minderde structuur in het hout. Knigge (15) heeft

Roeder (28), die dit voor de fijnspar onderzocht
heeft.

omgekeerd evenredig is met: druksterkte, treksterk-

3.7 Harsvorming

te, buigspann'ing, breekspanning en statische elasticiteit. Een verstoring van de jaarringopbouw [5 dus

De grote jaarringbreedte veroorzaakt een veronderzocht dat de toename van de jaarringbreedte

nadelig voor de sterkte-eigenschappen van het hout.
Vrij snel nadat een wond is toegebracht aan een

dougla. begint de boom hars uit te scheiden. Pas
na enkele weken is deze uitscheiding overvloedig.

Foto 4 laat zien dat de hele wond als het ware
afgedekt wordt door een hars laag die vrij grote oppervlakken bedekt en ook moeilijk kan ontstaan

Doordat er een periode is zonder bijgroei, en
schimmels een kans hebben te infecteren, zal er

mede door de harsvorming een laagje dood verharst materiaal ontstaan. AI naar gelang de bastresten die eventueel achtergebleven zijn zal dit laagje
niet dikker zijn dan enkele milimeters. Op een ge-

zijn uit de normale kleine harsgangen. De harsvor-

geven moment is door de overwalling de schil wond

ming heeft ongetwijfeld veel voordelen. Hij vormt

weer gesloten. Er worden nu weer min of meer com-
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plete jaarringen gevormd die het dode materiaal bedekken. Het rot zal zich verder uitbreiden zowel

4

naar boven als naar beneden.

Is er wel sprake van schilschade?
Men kan alleen dan van schilschade spreken

Door dat dode stuk echter ontstaat er tussen het
hout van voor het tUdslip van schillen en het hout

wanneer men tengevolge van schillen te doen krijgt
met een financiële minderopbrengst. Deze minder-

na het tüdstip van schillen geen organische verbinding meer. Het oude hout is als het ware met het

of kwalitatieve waardevermindering van de opstand.

ongeschilde oppervlak opgehangen aan het later
gevormde hout.
•
Ongetwijfeld is dit een zodanig ongunstige situatie
dat feitelijk het hele stuk stam vanaf boven de schilwond tot aan de voet, als constructie- of zaaghout
niet is te gebruiken. Zaag men een plank uit zo'n
stuk dan valt het gedeelte binnen de schilwond er

gewoon uit en men ziet duidelijk het verharste laagje
hout zitten. Als constructiehout is het allerminst een
florisant geheel, bij een geringe belasting zal dit gedeelte al snel een breuk opleveren, waarschijnlijk

zelfs al bij het zagen of later, bij het vlakschaven.

opbrengst kan het gevolg zijn van kwantitatieve en
Of er door het schillen een geringer houtvolume
wordt geproduceerd is moeilijk te' bepalen aan de
hand van gegevens over eind kap of eindvolume.

Door het plaatsvinden van dunningen is name lUk
niet te achterhalen hoe het dunningsvolume, hetgeen
een deel van het totaal gevormde volume bedraagt,
over de niet ges"hilde en de wel geschilde bomen
is verdeeld.
Om dit bezwaar te ondervangen werden volkomen

willekeurig acht ongeschilde bomen en acht geschilde
bomen omgezaagd. Op elke boom werd een stamanalyse (= een methode om vrij nauwkeurig de in-

houd van een boomstam te bepalen) uitgevoerd. De
verkregen gegevens waren als volgt:

geschilde
bomen

1
2
3
4
5
6
7
8

lengte (m)
12,70
16,90
15,10
17,75
14,70
14,95
16,40
17,15

ongeschilde bomen
a
14,70
b
17,10
c
17,75
d
15,60
e
14,70
f
14,75
g
16,60
h
16,05

dbh (cm)
14,0
18,5
15,0
17,5
13,5
14,0
17,0
20,0

volume (m 3)
0,118557
0,221958
0,127888
0,180547
0,111192
0,162973
0,128335
0,251017

18,0
18,5
20,5
14,5
14,5
16,0
13,5
16,0

0,179118
0,221792
0,262301
0,240773
0,122666
0,196733
0,108540
0;168689

Om de grote natuurlUke spreiding enigszins te ondervangen werden de beschouwde bomen ingedeel'd
naar toenemende lengte. Van de ongeschilde groep

werden de bomen met de kleinste lengte gepaard
met die bomen welke de kleinste lengte bezaten bij
de geschilde exemplaren. Zo werden ze alle'16 gepaard. Hetzelfde gebeurde voor de 16 exemplaren
nog eens, met nu als criterium de diameter op borst-

hoogte.

Foto 4.

Plank uit geschilde boom, harsvorming om de

schilwond heen.
Plank (rom a bBrked tree with resin around the wound.
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Op twee manieren (F-toets, toets van Wilcoxon)
werd voor beide indelin'gen, een wiskundige toetsing

gebruikt. In alle gevallen gaf de toets als resultaat
dat: statistisch gezien er tussen de volumes van
geschilde bomen en ongeschilde bomen, geen aantoonbaar verschil bestaat.

Het sterftepercentage dat optreedt ten gevolge
van het schillen bedroeg nog geen '12%, dus hierdoor trad geen volumevermindering op.

4.2

Grootte van de maximale opbrengstverliezen

Er is reeds vermeld in het voorafgaande, dat dunningen het opstandsbeeld vertroebelen. Men is niet
in staat te achterhalen of er bomen werden gedund
vanwege het feit dat ze in meer of mindere mate

waren geschild. Dit werd als volgt ondervangen. Uit
steekproeven bleek dat globaal genomen een beschadiging van 30% van het aantal bomen uit een opstand toe te schrijven is aan het schillen. Bij een

opstand werd een denkbeeldige laatste dunning uitgevoerd en van de uiteindelijk te oogsten bomen

bleek dan 20% min of meer te zijn besohadigd. Uit
voorgaande overwegingen blijkt dat het gedeelte
beneden de schilwond zijn waarde als zaaghout ver-

liest.
Stelt men -

op grond van veldwaarnemingen -

de gemiddelde hoogte van een schilwond op niet
hoger dan 1 m vanaf de stamvoet dan zal globaal
genomen 1.25 m van de stam ongeschikt zijn voor
constructie- of zaaghout. Per geschilde boom is dit

verlies niet groter dan 20%. Als, zoals in de boswachterijen Ugchelen en Hoenderlo 20% van de bomen is geschild vinden we voor het eindvolume een

hoogte tenminste 40 cm dik waren, geschilde bomen van ongeschilde te onderscheiden.
Daarnaast kon door directe waarneming worden vast-

gesteld dat in de boswachterU "Het Loo" sterfte
ten gevo'lge van schillen door "ringen" of "windbreuk" weinig voorkwam en aanzienlijk beneden het
toekomstige "dunningsaandeel" lag, zodat men zjch

zou moeten afvragen of er tengevolge van het schillen bij de groveden wel sprake is van een reële
minderopbrengst en dus van "sohade".
5 Consequenties voor het beheer van edelherten in
de huidige Veluwse situatie

5.1

Invloeden van jacht en recreatie

Schillen blijkt te worden veroorzaakt door de
aard van het voedselaanbod én door het feit dat
het schuw geworden roodwild het voedselaanbod
niet optimaal kan benutten omdat de dieren noodgedwongen veel tijd in die delen van het terrein
doorbrengen waarin ze niet door mensen worden

gestoord.
Er kan weinig twijfel over bestaan dat deze schuwheid is ontstaan doordat het wild de mens is gaan
associëren met "gevaar". Vele eeuwen van bejaging

zullen daaraan mede debet zijn geweest. Jacht op
zich hoeft echter niet onvermijdelijk tot schuwheid
te leiden. Men kan het "schuw worden" als ongewenst nevenverschijnsel van de in West-Europa zeer
zeker noodzakelijke bejaging vetmfjden wanneer
men een aantal jaren lang consequent vermijdt dat

verlies van hoogstens 20xO,2 = 4%. Als we ons daarbij realiseren dat het als kwaliteitshout waardeloze gedeelte nog zeer goed te gebruiken is voor buikpro-

het wild een "knal" en het op het schot vallen of

duktie, mogen we stellen dat er in deze boswach-

moeilijker dan het is; de regels waaraan de jager

terij met betrekking tot de douglas door schillen

zich zou moeten houden zijn simpel en vragen alleen
een grote mate van zelfbeheersing.

geen aantoof1lbaar verlies optreedt. Wanneer eOOter,
zoals in sommige delen van de boswachterij "Het

Loo", in m"onóëultures tot 100% van de opstand blijkt
te worden geschild is het opbrengstverlies, gemeten
in volumeverlies, maximaal 100xO,2 = 20%. In opstanden met bevreetbaar loofhout enlof een belangrijk
aandeel jonge groveden ligt het percentage geschilde
I

nauwelijks tot kwaliteitsverlies. Bovendien bleek het
niet mogelijk bij uitgegroeide bomen, die op borst-

afspringen van een dier in het roedel kan associëren met de aanwezigheid van een mens. Dit lijkt

a Als het wild de jager op enigerlei wijze mocht
hebben bespeurd voordat deze tot schot gekomen
is, niet schieten, óók niet als daartoe nog zeer wel

de gelegenheid is, tenzij het dier alleen mocht zijn.
b

Wanneer men schiet, zo mogelijk munrJtie gebrui-

douglasbomen aanzienlijk lager en bovendien zijn de

ken, die tot gevolg heeft dat het dier valt op het
schot. (De andere dieren in het roe'del blijken op

schilwonden dan belangrijk kleiner, zodat de op-

een knal en het meteen daarop neervallen van een

brengstverliezen aan kwaliteitshout in deze· opstanden

roedelgenoot vaak nauwelijks te reageren).
c Wanneer het beschoten wild gevallen is, wachten
met tevoorschijn komen tot het andere wild weggetrokken is, ook al duurt dat lang I Het is op meer
dan een plaats gebleken dat roodwild bij in acht-

zeker niet boven de 10% liggen.
4.3

Invloed van schillen op de groveden

Over de invloed van het schillen op de groveden
is weinig eigen onderzoek verricht. Uit het werk

van Pels Rijeken (24) en Wagenknecht (38) blijkt
echter dat de gevolgen van het schillen op de groveden geen aanleiding geven tot groeivertraging en

neming van deze regels, ondanks een intensieve be-

jaging, zo "tam" kan worden dat het uit de hand eetl
Daarnaast kan ook op kortere termijn de wijze

van bejaging er toe bijdragen dat vooral het winterschillen zal afnemen. Daartoe dient men te be129

denken dat het natuurlijk voedselaanbod in de nawinter minimaal is; aanhoudende verstoring in deze

periode leidt er toe dat het wild zich in de schraalste tUd van het jaar langere tijd in de dekkingen
gaat ophouden, wat onherroepelUk tot schillen zal
leiden.
Wanneer men niettemin tóch genoodzaakt zou zijn

in de maanden februari, maart of april roodwild af
te schieten, verdient het ten zeerste aanbeveling dit
in de ochtend te doen, zodat de trek naar de voer-

plaats niet onderbroken wordt, waardoor de dieren
ongestoord de in deze tijd in de Nederlalldse situatie
zeer noodzakelijke bijvoedering kunnen opnemen.

Wanneer bij de voerplaats het wild regelmatig wordt
verstoord verdient het aanbeveling óók in de dag-

verblijven bij te voeren (bijv. met ad libitum verstrekking van pulp, gestort in grote bakken, die niet
elke dag hoeven te worden bijgevuld). Door deze
maatregelen kan schillen, veroorzaakt door een plaatselijk tekort aan voedsel, worden voorkomen.

Genoemde jachttechnische maatregelen zijn éérst genoemd omdat de beheerder deze zelf in de hand
heeft; een veel moeilijker probleem vormen de neveneffecten van massarecreatie. Het zou zo veel mo-

geliJk vermeden moeten worden dat de opzichtig geklede en luidruchtige recreant in "stiltegebieden"
verzeild raakt, temeer omdat deze zèlf niet naar
stilte op zoek is.
Vooral omdat de vluchtafstand voor opvallende kleding tot méér dan 500 m bedraagt is de invloed
van deze groep recreanten in gebieden waar het

edelhert een belangrijk beheersobject is, desastreus.
Zolang vetschillende vormen van intensieve openluchtrecreatie niet in gunstiger banen (d.w.z. naar
daartoe ingerichte "recreatiegebieden" en niet naar
gebieden met een primaire bestemming "natuurgebied") geleid kunnen worden, zullen rustgebieden
voor grofwild een noodzakelijk kwaad blijven en
is het een open vraag of een jarenlang volgehouden optimaal jachtbeleid er toe zou kunnen bijdragen dat het roodwild minder schuw gaat worden.
Kortom, massarecreatie vormt een bedreiging voor
het wild, bemoeilijkt het beheer in ernstige mate en
frustreert de bona fide wild liefhebbers en stiltezoekers omdat het heimelijk geworden wild zeer laat
uittreedt.
5.2

Bosbouwkundige aspecten

Wanneer men het principebesluit heeft genomen
in een gebied met overwegend produktiebossen een
roodwildstand te handhaven is het wenselijk het beheersplan zodanig op te stellen dat de bosbouw
niet te veel schade z-al ondervinden van het aanwezige roodwild.
Daartoe kan men uitgaan van twee principes:
a Er voor zorgen dat het roodwild n'iet in de meest
"schadegevoelige" gebieden komt, en
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b men kan ook de "schadegevoeligheid" verminderen.
5.3

Bescherming van "sehadegevoelige" gebieden

Door de kwetsbare delen van het terrein in te
rasteren kan men beïnvloeding van het plantsoen
door edelherten geheel uitsluiten. De voordelen
hiervan zijn dat er binnen het raster door roodwild
geen boom beschadigd wordt en dat men dusindien gewenst - zeer kwetsbare houtsoorten zou
kunnen aanplanten.
Nadelen van het inrasteren zijn dat de druk van de
hertenpopulatie op het niet-ingerasterde terreingedeelte versterkt wordt; temeer omdat de jonge aanplanten aanvankelUk - vóórdat de opstand tot sluiting komt - in het algemeen tot de voedselrijkste
gebieden behoren (Dzieciolovski (8), Neumann (21)
(aanwezigheid van grassen, dwergstruiken en opslag
van loofhout). Als er bovendien gaten in het raster
komen is het effect van in rasteren averechts; doordat de jonge aanplanten tot de rustigste terreingedeelten behoren, wordt een jonge aanplant, waarvan het raster niet meer intact is, in korte tijd een
geliefd dagverblijf. Hierdoor kán ernstige besehadigng van de aanplant plaatsvinden.
Een andere methode om ervoor te zorgen dat het
roodwild niet in de meest schadegevoelige gebieden komt bestaat uit het inrichten van "alternatieve" dagverblUven. HierbU kan men uitgaan van gebieden die niet schadegevoelig zijn en van kleine
delen van het terrein die aan het produktieareaal
onttrokken zouden kunnen worden.
Deze gebieden moeten een zodanige structuur
hebben dat het wild het verblijf daarin verre prefereert boven het verblijf in de jonge aanplanten. Het
doorbrengen van de dag in de jonge aanplanten
bleek veroorzaakt te worden doordat de jonge aanplanten en de rustgebieden de enige delen van het
revier waren waar de dieren niet regelmatig gestoord werden. De voedselsituatie en het microklimaat in de jonge aanplanten zijn echter - vooral
nadat de opstand tot sluiting gekomen is - vaak
ongunstig tot zeer ongunstig.
In een "alternatief dagverblUf" moeten dus de factoren "rust" "voedsel" en wat men zou kunnen noemen "comfort" optimaal zijn. De factor "rust" kan
op eenvoudige wijze gerealiseerd worden door deze
gebieden als "rustgebied" te beheren. Daarnaast
dient in deze gebieden bejaging tot het uiterste te
worden beperkt. Bovendien kan het effect van de
"rust" in de rustgebieden worden versterkt door het
wild in de jonge aanplanten selectief te verstoren;
zo zou men het wandelen in de meest schadegevoelige dekkingen kunnen aanmoedigen door daarin
gemarkeerde "natuurpaden" aan te leggen en ook
kan men het noodzakelijke afschot vooral concentreren op het wild dat zijn dagverblijven in de dek-

Foto 5.
Jonge aanplant met minimale
I,schadegevoeligheid".
Young plantation with minimum

"damage
susceptibility" .

kingen blijft kiezen.
Het gevolg van deze maatregelen zal zijn dat de
edelherten in de rustgebieden weer primair "dag-

er naast voldoende licht verteerbaar voedsel van
goede kwaliteit een ruim aanbod is van natuurlijk
ruw-voer. Wanneer men het schillen ook in de rust-

dieren" zullen worden, waardoor de voedselopname
weer overwegend in de lichtperiode kan plaatsvinden.
Wanneer de factor "voedsel" in deze gebieden

vendien van groot belang dat er voldoende ruw-voer
moet zijn van een vezelrijke structuur.

optimaal is zal het wild niet genoodzaakt zijn in de
donkerperiode buiten de rustgebieden grote hoeveelheden voedsel op te nemen waardoor buiten de rustgebieden zowel schilschade als bijtschade zeer beperkt zullen blijven.
Essentieel voor een goede voedselsituatie is dat

gebieden zoveel mogelijk wil beperken is het bo-

In de behoefte aan licht verteerbaar voedsel kan
worden voorzien door wildweiden, die regelmatig een

kalk- en stikstofbemesling krijgen. Deze wildweiden
moeten vooral niet te groot zijn (maXimaal 3 are/hert

- Eygenraam -), zodat het wild deze zelf kort kan
houden. Door dit "kort houden" blijft de kwaliteit
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van het gras zeer goed. Als natuurlijke aanvulling
van dit gras zijn het jonge blad van de blauwe bosbes en de knoppen en bladeren van heesters en

opslag van loofhout. met inbegrip van de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). zeer waardevol.

blijf". dat aan bovengestelde eisen moet voldoen
zou Jllen kunnen denken aan een rustige "bufferzone"

van 100-200 ha met in het centrum daarvan - op
een veel kleinere oppervlakte - de hierboven geschetste "centrale voorzieningen".

In de behoefte aan ruw-voer zou ten dele voorzien

kunnen worden door heide. Deze dwergstruik wordt
in de zomer en in de winter verre geprefereerd boven de bosbes. Heide kan o.a. aangeboden worden

in niet te grote oppervlakten die herhaaldelijk een
stikstofbemesting krijgen. De bémeste heide wordt
door het roO'dwild zeer goed aangenomen en daar-

door zó kort gehouden dat deze niet tot bloeien
komt.
Bij massaal optreden van het heidehaantje (Lochmaea suturalis) wordt de heide echter tijdelijk ongeschikt als voedsel en bovendien blijkt dat heide
niet altijd kan voorzien in de behoefte aan ruw-voer,
dat tevens taai is. Daarom moet er naast heide nog
ander voldoende taai ruw-voer aanwezig z'ijn.

Het is gebleken dat loofhout in de vorm van opslag van heesters en bomen hiervoor zeer geschikt
kan zijn. De meest in aanmerking komende soorten
zijn: zomer- en wintereik, beuk. haagbeuk, witte els.
acacia, lijsterbes, trilpopulier, meidoorn en vuilboom.

Een praktische moeilijkheid hierbU kan zijn dat deze
loofhoutsoorten niet erg goed groeien op slechte
gronden. Hier zou men de functie van "aanvullend
en reserve ruwvoer" kunnen laten vervullen door niet
te grote stroken grovedennenbezaaiingen die jaar-

lijks ,desnoods voer 100% geschild zouden mogen

5.4

Vermindering van de "schadegevoeligheid"

De bast van relatief "vrü"-staande naaldbomen
wordt veel sneller "ruw" en daardoor minder aan·

trekkelijk om te schillen dan de bast van naaldbomen die in gesloten opstanden staan (Ahlèn (1) ).
Ook maken de door de slechte takafstoting nog
taaie en van naalden voorziene takken van douglas.

silka en fijnspar de stam van de boom moeilijk bereikbaar. Bomen met dicht afhangende takken worden duidelijk minder vaak en minder intensief geschild dan bomen die dicht opeen staan.
Wat betreft vulhout en onderetage zijn er interessante zaken onderzocht die in opzet voor de hout-

teler bedoeld waren. Van Goor (12) heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de witte els als vulhout bij
douglas uitstekend voldoet. Hij bevordert de stikstofvoorziening en geeft nauwe'lijks of geen wortel·
concurrentie. Hier is een gecombineerde toepassing

ten behoeve van zowel bosbouw als wildbeheer heel
goed mogelijk.
Ostermann (23) heeft O.a. een proef opgezet om
na te gaan in hoeverre de mindere exemplaren in
een douglasopstand kunnen gaan fungeren als on·
deretage en ondergroei. De resultaten lijken tot nu

worden.
Ook zou men de bodemsamenstelling kunnen ver-

toe gunstig. Toch moet het verloop van de proef

beteren met compost (kosten in 1971: f 18.-/ton, ter
plaatse gebracht). Hierna kan men wel de gewenste

de opstanden pas op een zodanige leeftijd dat ze
ècht schilgevoelig worden.
Een belangrijk gevolg van een grotere plantafstand is dat tussen de produktiebomen een goed
ontwikkelde bodemvegetatie van overwegend dwerg-

loofhoutsoorten planten of zaaien.

Dit (loofhout) bijtbos of "hertemaalshout" (Sissingh, 30) zal men het beste in de buurt van of rondom de wildweiden kunnen situeren. Dit hertemaalshout zal aanvankelijk inger8sterd moeten blÜven.

Door tijdig "afzetten" van de bomen en struiken
kan men het aantal twijgen sterk doen toenemen,

waardoor het toekomstig voedselaanbod en ook de
weerstand van de plant tegen bevreten sterk toenemen. Overwogen zou kunnen worden de bOSjes

zó aan te leggen dat ze zonodig tijdelijk kunnen
worden afgesloten om regeneratie mogelijk te maken.
De factor "comfort" 'is belangrijk omdat edelherten 0.8. proberen sterke verschillen in omgevingstemperaturen te vermijden. In de zomer vertonen

de dieren een duidelijke voorkeur voor koele plekken waar het enigszins waait. Dit zijn ook de plek.

ken waar vliegen het minst actief zijn. Ook is het
belangrijk dat edelherten regelmatig gebrUik kunnen
maken van een - zo mogelijk lemige - zoel. teneinde zich te kunnen ontdoen van huidparasieten.
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met enige reserve worden gevolgd want nu komen

struiken en grassen kan ontstaan. Hierdoor wordt

het voedselaanbod in de dekkingen veel beter en
zal vooral bijtschade sterk afnemen. De mate waarin geschild zal worden is echter zeer afhankelijk
van de aard van de bodembegroeiing; als de heide
sterk domineert valt te verwachten dat wanneer de
heide tijdelijk sterk aan betekenis verliest (ten gevolge van bloeien of door het optreden van het hei·

dehaantje), het schillen ernstige vormen zal kunnen
aannemen. Door op grote schaal ook de hierbove'n
genoemde bomen en heesters mee aan te planten

kan schillen nagenoeg voorkomen worden. Ook
veeg- en slagbeschadiging blijkt dan te worden geconcentreerd op het loofhout!
Vermindering van de schadegevoeligheid van jonge aanplanten door het aanhouden van grotere plantafstanden heeft bovendien als voordeel boven inras-

teren dat sterk bezuinigd kan worden op "rasterkosten" en "dunningskosten". Wanneer de roodwildstand niet te laag is, wordt het vulhout door

het roodwild selectief kort gehouden.
Omdat de groveden zeer goed bestand is tegen
schillen (Pels Rijeken (24) en Wagenkecht (38) zou

bij te voeren.

men op zeer arme gronden, waar de groeifactoren

luwe, vooral gezien in het licht van de voorgestelde
planologische bestemmingen

voor graag gegeten loofhout slecht zijn, kunnen
werken met bezaaiingen van groveden.
Wanneer men het principe van "vermindering van
de schadegevoeligheid" consequent wil toepassen
moet men dit wel op grote schaal opzetten en moet
men de allereerste aanplanten enkele jaren ingeras-

terd houden omdat het roodwild zich anders te zeer
zal concentreren in deze aanplanten. Wanneer deze

gebieden dan in het stadium gekomen zijn dat ze
dienen te worden opgesnoeid dan dient dit niet auto-

matisch te gebeuren en niet alleen beperkt te blijven tot de zgn. toekomstbomen. Ook de "minderen"
dienen te worden opgesnoeid, zij het techn1isch gezien minder volmaakt. Achterblijvers en onderdruk-

ten dienen te blijven staan; ze benadelen de hoofdopstand niet en dragen alleen maar bij tot een goed

mikroklimaat, met de bijbehorende flora en mikrofauna. Bovendien kunnen ze dienen als "bliksemaf-

leider" wanneer er in een dergelijke, tijdelijk kwetsbare, opstand geschUd wordt. (hst. 3.2).
Zowel de inrichting van "a~ternatieve dagverblijven" als '~het verminderen van de schadegevoeligheid" kunnen niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden.
Combinatie van beide principes lijkt vooral wenselijk wanneer men in een rustgebied (b.v. in de

voorgesteld "bufferzone") produktiebos zou willen
aanplanten. Op arme gronden zijn de groeifactoren
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6.1

Enkele gedachten over het bosbeheer op de. Ve-

De bestemming van de Veluwe

Het voorontwerp streekplan Veluwe heeft als
hoofddoelstelling "stringente bescherming van natuur en landschap". Dit slaat dan vooral op het Veluwemassief, waarbij echter ook de randgebieden
met name genoemd worden. (Streekplan Veluwe in

de maak (32), Trilogie van de Veluwe (33).
Daarbij wordt ondubbelzinnig aangetoond en erkend dat het veilig stellen van de bijzondere eigenschappen van dit gebied. te weten de nog ruime
aanwezigheid van ruimte en rust in een betrekkelijk
gaaf en grootschalig landschap, een zaak van nationaal belang is.
Hoewel in beide bovengenoemde nota's de woorden "natuur" en "natuurgebied" veelvuldig worden
gebruikt is nergens duidelijk uiteengezet wat men
hieronder verstaat. Daarom lijkt het nuttig om. alvorens over 'Ibeheer" te spreken, eerst eens vast
te stellen wat een natuurgebied is.

6.2

Wat ZÜn eigenlijk natuurgebieden en wat is een

natuurlijk bos?
De bestaande natuurgebieden vallen uiteen in twee
categorieën. De eerste categorie bestaat uit grotere

voor loofhout echter zó slecht dat het inrichten

of kleinere eenheden welke geheel of ten dele be-

van alternatieve dagverblijven hier verre de voorkeur verdient boven het verminderen van de
schadegevoelighe'id. Zijn de groeifactoren echter zodanig dat aanplant van meer eisende naaldhout-

staan uit gebieden waarin als gevolg van interacties
tussen natuurlijke en menselijke invloeden waardevolle en vaak min of meer stabiele situaties zijn
ontstaan. De waarde van dergelijke gebieden wordt
afgemeten aan de zeldzaamheid van de aanwezige
soorten. de divers'iteit en de mate van volledigheid
van de aanwezige levensgemeenschappen en de mate van onvervangbaarheid.
In deze categorie natuurgebieden is menselijk in-

soorten gewenst is, dan wordt het mogelijk wildschade nagenoeg te vermijden door enerzijds de

schadegevoeligheid van de aanplant sterk te verminderen en anderSZijds de wilddichtheid In de opstanden vooral buiten de vegetatieperiode laag te
houden door het ·lnrichten van alternatieve dagver-

blijven.
Door toepassing van de hierboven genoemde principes zal men zowel de frequentie als de intensiteit
van het schillen sterk kunnen terugbrengen waar-

grijpen vrijwel altijd noodzakelijk om de bestaande
toestand te kunnen handhaven. In feite worden door
de te nemen beheersmaatregelen bepaalde waarde-

volle successiestadia in hun ontwikkeling gestopt

voedsel, sterk verminderd kunnen worden door in
gebieden met heide in augustus en in september,
en in gebieden zonder ondergroei het gehele jaar

en geconserveerd. Hoewel deze gang van zaken
verre van natuurlijk is kan het mensel'ijk optreden
in dergelijke situaties worden gerechtvaardigd doordat niet ingrijpen er toe zou leiden dat tal van zeldzaam geworden levensgemeenschappen totaal zouden verdwijnen.
De tweede categorie natuurgebieden omvat die
gebieden waarin menselijke invloeden afv.tezig of
veJWaarloosbaar zijn. Het "gedrag" van de aanwezige levensgemeenschappen verloopt hier geheel op
natuurl'ijke wijze. wat overigens niet wil zeggen dat

door, in de dagverblijven, ad libitum met bietepulp

de situatie altijd "stabiel" zou zUn. Van tijd tot tijd

door opbrengslverliezen ten gevolge van schillen bij
de groveden tot zeer gering, en bij de douglas in
elk geval tot onder de 10% (zie hst. 4.2) beperkt
zullen blijven.
Zolang men deze principes nog niet of nog on-

voldoende heeft kunnen toepassen zal het schillen
dat veroorzaakt wordt door een lokaal tekort aan
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kunnen calamiteiten (bosbranden, overstromingen)
optreden waarna het verschillende eeuwen kan du-

maximaal haalbare was, temeer omdat door de kleinschaligheid van het beheersobject uitwendige invloe-

ren voordat het ecosysteem het bijbehorende cl'imaxstadium heeft bereikt.
Dergelijke gebieden zijn in West-Europa zeer
schaars geworden. Eigenlijk zijn alleen het "natte

plaats gekenmerkt wordt door een voor Nederlandse
natuurgebieden ongebruikelijke grootschaligheid,

den vaak zeer beperkend waren en zijn.
Omdat de situatie op de Veluwe in de eerste

gedeelte" van het internationale waddengebied en

waardoor geografische factoren niet meteen beper-

enkele gebieden in het hooggebergte nog niet overheersend door de mens beinvloed.

kend zijn, Is er de reële mogelijkheid om een keuze

Wanneer men zou moeten uitgaan van de beslissing dat tenminste het Veluwemassief als natuurge-

ken.

bied zou moeten worden veilig gesteld zal er geko-

die gericht is op restauratie eens nader uit te werRestauratie zal gericht moeten zijn op herstel van

zen moeten worden tussen "conservering" en een

de natuurlijke toestand. Wanneer men dit herstel
actief wil bevorderen is het noodzake'lijk dat men

gehele of gedeeltelijke "restauratie". Hierbij ligt con-

weet hoe die natuurlijke toestand er uit ziet

servering het meest voor de hand omdat de natuurbescherming Ûl Nederland vrijwel nooit een

Omdat de natuurlijke vegetatieontwikkeling op de
Veluwe zonder twijfel naàr de eindtoestand "bos"
zal leiden is het noodzakelijk te weten hoe het cli-

ander beleid heeft gevoerd. Men heeft daarbij vrijwel altijd gestreefd naar het "behoud" en zelden
naar het "herstel" van een bepaalde situatie. Nu

moet worden toegegeven dat behoud vaak al het

max stadium van een natuurlijk bos er in de Neder~
landse situatie uit zal zien. Daartoe kunnen we in
West-Europa vrijwel nergens meer terecht. Uit en-

Amerikaanse vogelkers bleek zowel in de voorzomer als in de herfst veel gegeten te worden.

Prunus serotina praved to be eaten much in bath early summar and autumn.

134

digheden kan men niettemin een grove indruk krij-

vossen die in de magere maanden geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van aas.
Bejaging door de mens kan de wolf als "wilder-

gen van de habitus van ons natuurlijk bos. Aspectbepalend is dat in het natuurlijk climaxbos ruwweg
de helft van de bomen dood of stervende is, terwijl op open plekken - die ontstaan zijn door het

ness doctor" onvoldoende vervangen en doordat
de menS zijn prooi niet alleen doodt, maar ook
meeneemt. leidt bejaging in een intact oecosysteem
tot onnodige en voor de optimale instandhouding

kele restbossen en uit een vergelijking met natuurliJke bossen onder overeenkomstige klimaatsomstan-

omvallen van dode bomen - overal
tuurlijke bezaaiing aanwezig is.

opslag uit na-

Het sleutelkenmerk van het natuurbos is dat àlle
in organisch materiaal vastgelegde zonneénergie,
behoudens omzettingsverliezen, in principe binnen

het systeem bl·ijft. Alle biologische produktie blijft

van het systeem schadelijke onttrekking van hoogwaardig organisch materiaal.
Samenvattend: een natuurlijk bos is een uitgestrekt en samenhangend systeem van levensgemeen-

schappen dat geheel zelfregulerend is en dus geen
menselijke ondersteunende activiteiten nodig heeft.

hier dus binnen het oecosysteem!

De veelzijdige structuur en de betrekkelijk lage
primaire produktie van dergelijke gebieden hebben
o.a. tot gevolg dat de diversiteit van flora en fauna
zeer groot is terwijl de dichtheid per soort nergens
hoog kan zijn. Dit geldt wel heel speciaal voor de
grote herbivoren die direct afhankelijk zijn van dat
deel van de toch al lage primaire produktie dat voor
deze dieren bereikbaar is.

Belangrijk is dat in een dergelijk gaaf ecosysteem
andere zeldzaamheidscriteria gelden dan in een gestoord milieu. De vorm en de verspreiding van de
vegetatieëlementen worden nl. in sterke mate bepaald door de zeer selectieve en soortspecifieke
voedselkeuze van de herbivoren. Naast de stand-

plaatsfactoren is hier de aanwezigheid van het grofwild in hoge mate aspectbepalend.
De aard van de beïnvloeding van de vegetatie

6.3

uHBrmonie" en "conflict"

Bij het vaststellen van beheersplannen voor bos-

gebieden is het tegenwoordig gebruikelijk uit te
gaan van een meervoudige doelstelling. Deze ge-

dachte is geënt op het feit dat het bos in de Nederlandse situatie meerdere functies moet kunnen
vervullen.
Deze doelstelling omvat veelal tenminste functies
ten aanzien van de houtproduktie, natuurbeheer en

recreatie. Hierbij is het de bedoeling door het maken van een synthesemodel een harmonische ont-

wikkeling mogelijk te maken. Daarblj worden de onderscheiden deeldoelstellingen in principe neven-

schikkend gewaardeerd.
Omdat uit onderzoek is gebleken (Forestry Commission Booklet nr 21) (10)) dat recreanten, althans

door het grofwild is bovendien zeer sterk dichtheidsafhankelijk doordat een toenemende wilddichtheid in eerste instantie de draagkracht van het
gebied verhoogt doordat de begrazingsdruk toe-

in Groot-Brittannië, geen specifiek "recreatiebos"
onderkennen is het zeer de vraag of bos met een
recreatieve functie, behoudens enkele specifieke
voorzieningen, anders zou moeten worden ingericht

neemt waardoor selectie naar snelgroeiende en be-

grazingverdragende soorten optreedt, waarbij de ha-

en beheerd dan normaal produktiebos.
Door Kuipers (17) wordt de meer gehoorde op-

bitus van de plant zich aanpast aan een intensieve
begrazing door vorming van nieuwe scheuten en

vatting verwoord dat een op oecologische basis ge-

knoppen. Hierdoor stijgt het voedselaanood en blijft
de kwal'iteit door regelmatige begrazing hoog. In

schoeid houtteeltkundig beheer grote overeenkomst

van de wilddichtheid snel worden afgeremd doordat

vertoont met natuurtechnisch beheer. Hierbij moet
men zich hoeden voor de conclusie dat het natuurtechnisch beheerde bos ook maar en'igszins op een
natuurl"ijk bos, zoals hierboven geschetst, zou lij-

; bij een begin van overbegrazing de fertiliteit en
conditie van de herbivoren scherp teruglopen. Door-

ken. Dit wordt duidelijk geillustreerd door het feit
dat het aandeel staand, dood hout zeer gering blijft

dat de jachtwijze van de wolf, op onze breedte verreweg de belangrijkste grote predator, zeer selectief
Is (Crisier (6), FriJlInk (11) en Mech (20), neemt de

en door het feit dat wanneer orkanen een bos omgevolgen van spectaculaire natuurlijke invloeden zo

sterfte onder de verzwakte prooidieren snel toe,
waardoor het aantal herbivoren weer afgestemd

ment onder "natuurtechn'isch bosbeheer" wordt ver-

een natuurlîjk oecosysteem zal een verdere toename

leggen, natuurtechnisch beheer er toe leidt dat de
snel mogelijk geëlimineerd worden. Wat op dit mo-

raakt op het beschikbare voedselaanbod. Het moet
met nadruk gesteld worden dat in de natuurlijke si-

staan leidt zeker niet tot een optimale natuurlijke

tuaties onder normale omstandigheden (geen cala-

Omdat er, nog afgezien van de vraag of er wel
behoefte aan bestaat, geenszins eenduidigheid is

miteiten) onder het grofwild bevolkingsexplosies niet
voorkomen.

Behalve dat de natuurlijke predatoren zeer selectief zijn, is hun rol ook belangrijk omdat ze "kostwinners" zijn voor soorten als arenden, raven en

situatiel

over hoe een "recreatiebos" er uit moet zien en
omdat de resultaten van elke vorm van houtteelt-

technisch beheer sterk afwijken van de ontwikkeling van een bos onder natuurlijke omstandigheden
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leidt een synthesemodel op basis van nevenschikking van doelstellingen op den duur zeker tot conflicten.
Om continulteit van het beléld te waarborgen en
om beleidsconflicten, die voortvloeien uit tegenstrijdige doelstellingen, te vermijden, zal het zeer
gewenst zijn slechts één hoolddoelstelling vast te
stellen. Hieraan zullen eventuele bijkomende doelstellingen ondergeschikt moeten zijn.
6.4

Tussen conservering en restauratie

Uitgaande van de huidige informatie is het vrijwel
zeker dat de bestemmingen als bos en natuurgebied
op de Veluwe onverkort zullen worden gehandhaafd.
Als men hiermede ernst wil maken zal de hoofddoelstelling "stringente besoherming" moeten worden vertaald in termen van een concreet ruimtelijk
beheer. Daarbij zal moeten worden gekozen conservering van de huidige toestand van zeer overwegend

produktiebossen en een groot aantal beheerseenheden, en een vorm van restauratie in de richting van

een meer natuurlijke toestand, waardoor óók de potentiële mogelijkheden van dit gebied tot uitdrukking
kunnen komen.
~
Wij willen bewust een keuze voor een vorm van
restauratie voorstaan omdat een keuze voor "de
weg van de minste weerstand" in dit geval zeker

zal leiden tot miskenning van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied. Wanneer men,
uitgaande van de huidige toestand, zou willen streven naar een algeheel herstel in de richting van een
meer natuurlijk bos stuit men op tenminste twee
zwaarwegende bezwaren.
Ten eerste is een groot deel van het areaal in

gebruik als produktiebos. Het is technisch onmogelijk om dit bos op korte termijn om te vormen. Door
het menselijk ingrijpen Is aan deze geb'ieden al zoveel dynamiek toegevoegd evan leeuwen (18)) dat
een gestoord milieu met een rélatief hoge biologische
produklie hier nog lange tijd zal bestaan. Het is echter zeer wel mogelijk om van deze naaldbossen ook
uit oogpunt van natuurbeheer waardevolle elementen te maken wanneer men de nog gelden'de "oogstregelingen" zou vervangen door "beheers regelingen"
(Van den Bos (4)). Daarvoor zal het nodig zijn het
begrip "duurzaamheid" weer in zijn oorspronkelijke,
algemene betekenis op te vatten. Immers, hèt kenmerk van de traditionele bedrijfsregeling wordt gevormd door het begrip duurzaamheid en dit wordt
dan zodanig opgevat dat men zich instelt op een
eindresultaat dat een oogstregeling is, en dat wordt
uitgedrukt in vlakte- en/of massaétat. Enig doel hierbij is een gelijkmatige houtopbrengst: Omdat een ge,lijkmatige houtopbrengst zeker niet meer de enige
doelstelling bij het beheer van een bos kan zijn is
deze definitie niet langer bruikbaar. Een betere formulering voor het begrip duurzaamheid zou kunnen
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zijn: een in stand houden van de levensgemeenschap
bos, waaraan, afhankelijk van de te vervullen functies, verschillende kwaliteitseisen worden gesteld,
zodat deze blijvend al zijn functies kan vervullen.
Wanneer dit bos dan deel uit zou maken van een
natuurgebied zou men Jn plaats van de economische

omloop de fysiologische omloop moeten aanhouden,
zodat de voor dit type bos karakteristie'ke levensgemeenschappen (Sissingh (30)) zich kunnen vormen
en handhaven.
Een tweede bezwaar om te streven naar een al-

geheel herstel wordt gevormd door het feit dat het
levensgebied van het edelhert in een aantal compartimenten uiteenvalt. Wanneer men op den duur
overal binnen deze compartimenten een natuurlijk
climaxbos zou laten ontstaan, zou het voedselaan-

bod door de lage primaire produktie voor het roodwild zo laag zijn geworden dat sommige subpopulaties onder het gewenste aantälsminimum zouden komen, tenzij men tot in lengte van dagen intensief

zou Willen blijven bijvoederen. Dit absolute minimum,
gebaseerd op een geslaohtsverhouding van 1:1 en
een regelmatige leeftijdsopbouw tot 13 á 14 jaar,
waarbij in elke leeftijdsklasse die aan de reproduktie deelneemt, een redelijk aantal dieren beschikbaar
moet zUn is ca. 250 dieren. Elke kleinere populatie
komt gemakkelijk (door ziekte, verkeersslachtoffers,
onjuist afschot, etc.) in een situatie waarbij in som-

mige jaargangen nog slechts enkele individuen aanwezig zijn. Hierdoor wordt de competitie verzwakt
en kan het mecharrisme van de natuurlijke selectie
niet meer adequaat werken.

Daarbij is het een illusie te veronderstellen dat
de bejaging het allesoverheersende selectieproces
zou zijn. Als voornaamste selectiecriteria zijn hierbij

tot nog toe steeds slechts enkele morfologische kenmerken van het gewei gebruikt. In de eerste plaats
valt daarbij op te merken dat vrouwelijke dieren
geen gewei hebben en daardoor moeilijk selectief
kunnen worden bejaagd. Ten tweede staat nog geenszins vast dat àile vitale mannelijke dieren gekenmerkt worden door grote en/of endenrijke geweien
en dat het dragen van een "kapitaal" gewei óók
voor het hert voordelen heeft: hetzij in sociaal opzicht, hetzij in populatiedynamisch opzioht doordat
een l~kap1taal" hert meer nakomelingen zou verwek-

ken dan zijn met minder overdaad uitgeruste soort-I
genoten.

Uit het bovenstaande volgt dat een algeheel herstel van het natuurlijk bos uitsluitend mogelijk zal
zijn wanneer de huidige vergaande compartimentering tenminste voor een aanzienl1jk deel kan wor-

den opgeheven. Omdat deze compartimentering niet
op korte termijn kan worden verminderd en omdat
de omvorming van produktiebossen minstens decennia zou duren zal men zich bij het denken over het

beheer van de centrale delen van de Veluwe als
een samenhangend natuurgebied aanvankélijk moe-

ten beperken tot een gedeeltelijke restauratie. Daarbij zou men kunnen uitgaan van ontvlikke·ling naar
het climaxstadium in alle nog bestaande loofbossen,

ten zijn. In dit perspectief is restauratie in de richting van een zo natuurlijk mogelijke toestand - op
die plaatsen waar dat nog mogelijk is - eigenlijk

het overgrote deel van de gemengde bossen en van

een dwingende e1s.

sommige naaldhoutcomplexen die met de hiervoor
genoemde bossen een samenhangend geheel vor-

men.
Op bas'is van een consequent streven nBar een
gedeeltelijke restauratie in de richting van een meer

natuurlijke toestand kan nu een ontwikkelingsmodel
worden geschetst waarin drie typen beheersklassen
aanwezig zullen zijn.
Daarbij zou men kunnen denken aan gebieden
waarin de menselijke beinvloeding uiteindelijk mini-

maal zal zUn (de toekomstige eenheden "natuurlijk
bos"), aan gebieden waarin de menselijke invloeden
gering van omvang en steeds van dezelfde, onder-

steunende aard zvllen zUn (de "klassieke natuurterreinen" als heidevelden en zandverstuivingen) en

aan gebieden waar door het gestoord zijn van het
milieu en de reeds toegevoegde dynamiek een wat

hogere biologisChe prodvktie mogelijk is.
De gebieden welke zouden vallen onder de laatste
beheersklasse zouden bij uitstek geschikt zijn voor
bosbouw op een meer oecologische bas"is waarbij
juist deze gebieden zouden kunnen samenvallen met

de kernen van het roodwildareaal. Vooral vanwege
het relatief hoge voedselaanbod voor roodwild in
de nog zeer jonge en de oude opstanden (Dzieciolovski (8), Neumann (21)) en door de aangetoonde

7

Slotwoord

Bij deze willen wij graag 'àlle personen die ons
gastvrijheid en medewerking hebben geboden hartelijk danken. Zonder deze steun zou dit onderzoek
niet mogelijk zijn geweest.
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