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Geachte heer Duffhues
Houtoogst is te realiseren zowel
uit eindkap als uit dunning. Voor
de houtoogst uit het Nederlandse
bos moet op dit punt een wezenlijke keuze gemaakt worden. Een
belangrijk verschil is namelijk dat
door eindkap en de bijbehorende
bosverjonging zowel het bosbeeld als de functievervulling voor
langere tijd drastisch veranderen.
De recente cijfers m.b.t. voorraad
en aanwas van het Nederlandse
bos vormen een extra aanleiding
hier aandacht aan te geven.
In het Uitvoeringsprogramma
Meerjarenplan Bosbouw 19901994 wordt hierover slechts een
korte opmerking gemaakt (blz.
36), maar niet verder uitgewerkt.
Evenmin wordt het in de momenteellopende Evaluatie Meerjarenplan Bosbouw als keuze-aspect
herkend. In het binnen de Evalu·
atie geformuleerde projectvoorstel "Houtoogst"' worden uitsluitend kwantilatieve kanten van de
oogst aan de orde gesteld. Ook in
het
projectvoorstel
"Natuur·
waarde in Multifunctioneel Bos"
wordt hierover niets gezegd.
Interessant is echter hel projectvoorstel "Bosverjonging". (citaat:)
In het MpB worden ter realisering
van het beleid in de planperiode
(tot het jaar 2000) maatregelen
voorzien met betrekking tot het
beheer van het bestaande bos.
Deze hebben betrekking op de
volgende aspecten:
- geleidelijk verlengen van de
omlopen
- streven naar een kleinschaliger
beheer
- verbeteren van de verticale
structuur
- voorgestane boomsoortensa148 menstelling
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- vergroting van het aandeel gemengd bos
De uitvoering van deze maatregelen verloopt langs de weg van de
bosverjonging. (einde citaat)
De laatste opmerking is onzes inziens te gemakkelijk gemaakt en
deels zelfs onjuist. Genoemde
aspecten zijn namelijk voor een
belangrijk deel ook d.m.v. dunnin·
gen te realiseren. In verband hier·
mee wijzen wij u op bijgaand
geschrift: "Uit eindkap of dunning" (hierna volgend, Red.)
waarin de argumenten vóór dun·
ningen staan aangegeven. Wij
bevelen u sterk aan het gesignaleerde keuze-vraagstuk bij de uitvoering en evaluatie van het
Meerjarenplan in de beschou·
wing te betrekken.
Simon Klingen
Jan Sevenster
P.S. Ons inziens zou de komende
plan periode gericht moeten zijn
op het -zorgvuldig afgestemd op
de intenties van het MPB· weg·
werken van de bestaande dun·
ningsachterstand. Daarna kunnen we weer eens over verjonging gaan denken. Het is als of je
je moeder hoort: "Je ruimt eerst je
kamer maar eens op, voordat je
buiten gaat spelen".
S. Klingen en J. Sevenster
Kling en Bomen
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aanleiding zijn om meer
hout uit het bos te halen.
Het lijkt verstandiger deze
extra oogst te realiseren
uit dunning en niet uit
eind kap. Hiervoor zijn veel
argumenten.
1. De andere functies van het
bos, en met name de natuurwaarde, zijn veel meer gebaat bij
een geleidelijk afnemende dichtheid van het bos dan met vervan·
ging van de oudste opstanden
door jonge, dichte beplantingen.
Dit geldt in hoge mate voor de
groveden, omdat die vaak een uit
oogpunt van natuurbehoud hoog
gewaardeerde ondergroei van inheemse 1001bomen en een min of
meer complete bodemvegetatie
herbergt. En juist van de groveden is er veel oud bos.
2. Verlaging van de voorraad
door dunning en daardoor verbetering van de structuurvariatie kan
op betrekkelijk korte termijn en
over grote oppervlakten de natuurwaarde van het bos vergroten. Eindkap kan slechts op kleine
oppervlakte voor een "beter" bostype zorgen, terwijl dat betere
bostype pas op termijn kan leiden
tot echt beter functioneren van het
bos. De eerste halve eeuw van de
levensduur van een opstand zijn
niet de meest functionele.

Uit eindkap
of
dunning?

3. Een sterkere en goed uitgevoerde dunning leidt direkt tot
verbetering van de productiekwaliteit van het bos, doordat de
bijgroei in toenemende mate op
de beste bomen wordt gecon·
centreerd.

Er komen de laatste tijd
steeds meer aanwijzingen
dat zowel de voorraad als
de bijgroei van het
Nederlandse bos hoger ligt
dan werd aangenomen. De
nieuwe cijfers kunnen

4. De oude opstanden blijken
zowel een grote voorraad te bevatten alsook een hoge bijgroei te
hebben. Er is dus weinig aanleiding om oud bos te vellen met als
argument dat oude "onvolkomen" opstanden weinig zouden
betekenen in de houtproductie-
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funclle. Ligl de volume-bijgroei
van de oude groveden nog behoOrlilk hoog, door loenemende
dikle geldl dal nog slerker voor
waardebijgroeI.
5 In verband mei de grole oppervlakle bos in de leeflijdsgroep
10180 jaar is er uil dunnlOg relallef
veel te halen. Zo zal een dunningsgewijze verlaging van de
voorraad van het grovedennenbos met 10% ongeveer anderhalf
keer zoveel hout opleveren als de
velling van alle opstanden ouder
dan 100 Jaar.
6. De huidige oogst Uit dunning
bedraagt voor de belangrijke

groep opstanden groveden van
20 tot 60 jaar ongeveer 5
m3/Jr.ha. Dat komt overeen met
de "normale" dunning (dunnlng
volgens opbrengstiabel) bij een
groeiklasse 7 (Immax) Opbrengsttabellen zIJn gebaseerd
op een matige laagdunning en
het dunningsvolume volgens de
tabel ligt dan ook beduidend lager dan de lopende bijgroei. Men
kan dan ook gevoegelijk aannemen dat de voorraad van de
meeste grovedennenbossen eerder toe- dan afneemt

en nazorg mei zich mee, zodal hel
netto-resultaaat van een verjonglngsoperalie vaak negatief is.
8 Oogsl Uil dunning heeft een
loename van de gemiddelde diameter van het resterende bos tot
gevolg, terwIJl oogst Uit eind kap
deze juist verlaagt Toename van
de gemiddelde diameter van het
bos is wenselijk, Q.a omdat daar-

mee de opbrengst per volumeeenheid uit houtoogst te verbeteren IS Zwaar hout brengt door de
bank meer op en geeft in ieder
geval minder aan oogst- en opwerkingskosten

7. Oogsl Uil dunning IS relatief
goedkoop. Oogsl Uil eind kap
brengl veel koslen aan verjonging
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De sterkste bosmaa>er van HusQvarna!
Het starten, hel be<hentngsgemak en de
belrouwbaatheKllaten mets te wensen over
UItslekend geschikt VOOf hel alzellen van
dun hout Gaat het zwaarste on~ruld te lilt
biJ het maaien van bermen en taluds.
Oe shJurboom en het d,aagslell'Jn naar
wens ~erstelbaar. De Husq~arna t65 RX 15 een protasslonele bos- en taludmaaIer met een uitstekend Irilllng
demp<ngssysteem en een eHeklieve gelUIddemper
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