Voorwoord

Dit bijzondere nummer van het Nederlands Bosbouwtijdschrift is gewijd aan de prijsvraag, die in het kader
van het 75-jarig bestaan vande Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging werd georganiseerd. De bekendmaking van de prijswinnaars geschiedt gelijktijdig
metdeuitgavevandit nummer op27september 1985.
De prijsvraag werd vooral mogelijk gemaakt door
belangrijke financiële steun van de AMEV en van de
RABO-bank en door bijdragen uit het bedrijfsleven in
de bosbouwsector.
De Jubileumcommissie van de KNBV heeft in oktober 1984 een prijsvraagcommissie benoemd, bestaande uit:
Ir. B. C. Kylstra, ir. L. Oldenkamp, ir. F. J. Stuurman,
mg.W.G.Kloppenburg.
Deze commissie heeft een jury samengesteld met
een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit detoepassingsgebieden van de prijsvraag. De juryleden
hadden vooral tot taak de inzendingen vanuit hun
eigen deskundigheid te beoordelen en daarnaast een
oordeel over de totaliteit uit te spreken. De jury bestond uit de volgende leden, waarbij hun specifieke
deskundigheid, ten behoeve van de jurering, is toegevoegd:
Ir. J. L. Guldemond (voorzitter), directeur van de
Hout, de Plantsoenen en de Begraafplaatsen te Haarlem:bosbeheer, recreatie;
Ir. J. Hubert de Boer, MLA (rapporteur) landschapsarchitect:landschapsarchitectuurenpresentatie;
Ir. A. A. C. van Leeuwen, rentmeester van De
Utrecht:bosbeheer, financiëleenjuridischeaspecten;
R.M. W.J. Nas, Staatsbosbeheer: landschapsarchitectuur, bosinrichting en bosbeheer;
Ir. G. C. van Wijnbergen, lid Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht: bestuurlijke, juridische en
planologische aspecten;
F-A. M. Wilbers, directeur Stichting Public Relations

Land- en Tuinbouw, hoofdredacteur van het tijdschrijft
19NU:presentatie enrecreatie;
Plaatsvervangendejuryleden:
Ir. B. Groenhuis, directeur Reiniging, Transport,
Haven en Marktwezen, Gemeente Zwolle: bosinrichtingen bosbeheer;
Ir. P. Gerbranda, rentmeester: financiële en juridischeaspectenenruimtelijkeordening.
Van de plaatsvervangende juryleden isde heer Gerbrandaactief bijdejureringbetrokkengeweest.
De prijsvraagcommissie en de jury hebben gezamenlijk het prijsvraagprogramma opgesteld en daarbij
goedkeuring verkregen van de 'Permanente Prijsvraag
Commissie (PPC)' voor de opgestelde prijsvraagregels. Dit prijsvraagprogramma, met de vragen en antwoorden daarop, is als bijlage van het juryrapport aan
ditnummertoegevoegd.
De inleiding van hetjuryrapport, waarin de bedoelingen van de prijsvraag worden behandeld, is onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van prijsvraagcommissie en jury geschreven. Het eigenlijke juryrapport
volgt daarna en is uitsluitend onder verantwoording
van dejury tot stand gekomen. Het behandelt het verloop van de prijsvraag en de jurering (hoofdstuk 2),
vervolgens wordt een korte weergave van alle inzendingen gegeven (hoofdstuk 3), waarna de inzendingen
(hoofdstuk 5en6) endealgemene beoordeling vande
jurywordenbehandeld (hoofdstuk 7).
Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het rapport zijn de inzendingen steeds in dezelfde volgorde
weergegeven. Achtereenvolgens worden in de weergave en in de beoordelingen eerst de prijswinnaars,
vervolgens de eervolle vermeldingen en tenslotte - in
alfabetische volgorde- deoverige inzendingen behandeld.
Deprijsvraagcommissie

•
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1 Inleiding

Het initiatief van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging tot de prijsvraag 'BOS NA 2000' is ontstaan
op een moment dat de aanleg van bos en het beheer
ervan brede belangstelling geniet, zowel in alle bestuurslagenvanons landalsinvakkringen.
In het Meerjarenplan voor de Bosbouw heeft de
rijksoverheid onder meer de wenselijkheid van nieuw
aan te leggen bos uitgesproken. De ideeën daarover
zijn inmiddels voor de Randstadgroenstructuur nader
uitgewerkt in de onlangs verschenen Nota Ruimtelijk
Kader Randstadgroenstructuur. Daarmee wordt onderschreven dat het bos een belangrijke, zoniet onmisbare, maatschappelijke betekenis heeft, met name ook
bij de inrichting van het landelijk gebied ten behoeve
van de recreërende mens, de natuur en de houtproduktie.
De Bosbouwvereniging is van mening dat kennis en
visie aangaande de aard, de vorm en de exploitatie
van het bos in Nederland nog beperkt is. Bovendien is
kennis veelal verspreid over meerdere disciplines die
onvoldoende in staat zijn bij de planvorming van bossen de noodzakelijke integratie tussen situering, ontwerp, inrichting en beheer tot stand te brengen. Vaak
ontbreekt in het planningsproces dan nog op het juiste
moment de noodzakelijke bosbouwkundige inbreng.
Ook kan men vaststellen dat het veelzijdig maatschappelijke nut van bos niet optimaal wordt gerealiseerd en
dat vooral de kosten in relatie tot de opbrengsten belemmeringen vormen voor de instandhouding en uitbreidingvanonsbosareaal.
Bij de viering van haar 75-jarig jubileum wil de Bosbouwvereniging middels een ideeënprijsvraag stimuleren dat de kennis van de betrokken disciplines wordt
gebundeld en dat mede daardoor visies worden ontwikkeld die de uitbreiding en instandhouding van ons
bosten goede komen. Het doel van de prijsvraag werd
alsvolgtgeformuleerd:
Het doel van de prijsvraag is het stimuleren van de
planvorming met betrekking tot bosaanleg en bosbeheer inNederland.Specifiek wordt daarbij gedacht aan
die vormen van bos waarbij het bos zelf doel is en niet
slechts entourage van recreatieve voorzieningen. Met
name wordt beoogd een perspectief te ontwikkelen
voor bosuitbreiding in gebieden binnen de stedelijke
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invloedssfeer. Enerzijds gaat het om het tot stand
brengen van duurzaam bos dat tegemoet komt aan
een veelzijdig maatschappelijk behoeftenpatroon ten
aanzien van landschap, ecologie, houtproduktie en
recreatie. Anderzijds gaat het om de technische en
financiële uitvoerbaarheid van aanleg én beheer op
een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau. Een
duurzame bijdrage aan de houtvoorziening van Nederlanddienttezijngewaarborgd.
Teneinde een zo concreet mogelijke uitwerking te
verkrijgen werd een gebied ten zuiden van Utrecht uitgekozen (gfobaal begrensd door de wegen RW2 en
RW12, de Lek en de lijn Culemborg-Bunnik), waarin
de problematiek rond de bosuitbreiding in samenhang
met stedelijke gebieden in Nederland zogoed mogelijk
tot zijn recht komt. Van de inzenders werden de volgendewerkstukken inrelatietotdatgebiedgevraagd:
a Essay: de betekenis van bos in de stedelijke
samenleving;
b Locatiekeuze: verantwoording van de locatiekeuze
metbetrekkingtot bosontwerpen van 100haen30ha;
c Plannen voor bossen van 100 ha en 30 ha: inzicht
in kosten en kwaliteiten ten aanzien van landschap,
ecologie, houtproduktie en recreatie over 10 jaar, 35
jaaren 100jaar.
Uit de inzendingen blijkt allereerst dat de probleemstelling van de Bosbouwvereniging juist is geweest.
Bepaalde geïntegreerde visies kunnen een belangrijke
bijdrage leveren voor de planvorming rond de bosuitbreiding. De meeste teams hebben echter geworsteld
met de moeilijkheden rond de afstemming tussen disciplines. Daarnaast blijkt beschikbare kennis niet toegankelijk voor alle betrokkenen, terwijl over bepaalde
facetten van bos en bosuitbreiding in de vakliteratuur
geenkennis beschikbaar is.
Het valt dan ook te verwachten dat vanuit de Bosbouwvereniging, aan de hand van de in dit juryrapport
gesignaleerde mogelijkheden en onmogelijkheden en
aan de hand van de inzendingen van alle deelnemers,
concrete actiepunten worden aangedragen. Deze punten zijn dan vooral van belang voor instanties op de
terreinen van beleid, beheer, onderzoek, onderwijs en
voorlichting. •
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2 Hetverloopvandeprijsvraag
Enige voorbereidingen door de prijsvraagcommissie
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging
brachten op 5 december 1984 de eerste vergadering
van de commissie met de jury bijeen. 'De tijd dringt',
wordt reeds inhet eerste verslag gesteld eninderdaad,
in vlot tempo werd in enkele vergaderingen daarna de
strategie bepaald. Het doel van de prijsvraag, het karakter van een ideeënprijsvraag, de keus en de begrenzing van het gebied, het ontwerpen van twee eenheden bos in dat gebied met 'aansluiting' bij de Randstadgroenstructuur, de synthese tussen enerzijds de
technische en financiële beheersbaarheid van het bos
en anderzijds de veelzijdige maatschappelijke betekenis;alle waren dit onderwerpen die grondig werden besproken alvorens ze in het prijsvraagprogramma terecht kwamen. Het programma werd vervolgens getoetst door de Permanente Prijsvraag Commissie en
goedgekeurd.
Navoorafgaande persberichten ging het programma
medio maart 1985 de deur uit naar belangstellenden.
Vanaf 16 maart werden informatiepakketten van kaartmateriaal verzonden, na betaling van ƒ2 5 0 - inschrijfgeld (studenten ƒ 150,-). Er bleken 42 inschrijvingen
tezijn.
Intussen oriënteerden prijsvraagcommissie en jury
zich niet alleen in theorie, maar ook in praktijk. In het
gebied werd een tweetal excursies gehouden in winter- en zomerbeeld, waarbij vooral ook reeds bestaande bossen werden bekeken. Verder werd regelmatig gesproken over jurerings-, organisatie- en publikatieaspecten. In de zomermaanden van 1985 werd,
naar men mag aannemen, naarstig gewerkt door de
aanstaande inzenders, solisten dan wel teams, want
opde uiterste inzendtermijn, 1augustus om 16.00 uur,
waren 18 inzendingen bij het secretariaat binnen. Na
afloop van de inzendtermijn zijn nog twee inzendingen
ingebracht, deze werden door de jury in verband met
deaanzienlijketijdsoverschrijding gediskwalificeerd.
De gevraagde ontwerppanelen werden opgesteld in
een zaal van het Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp' te Wageningen, de pakketten van telkens 18 tekstboeken werden naar dejuryleden verzonden en van 19-23augustus ging dejury'gezamenlijk in De Dorschkamp aan de
slag.
Dejury kwam na intensieve bestudering en bespreking gedurende een week van vrijwel totale afzondering tot overeenstemming over de beoordeling en stelde voor vijf inzendingen te bekronen. Het juryoordeel
werd vervolgens door de Bosbouwvereniging overgenomen. De resultaten werden in een juryrapport vastgelegd.
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Deuitslagvandeprijsvraag isalsvolgt:

Eersteprijs: CONTROVERSE
J. J. Dekker, N. J. Bosma en W. Geursen te Amsterdamen Utrecht.

Tweedeprijs:

MEERDANDESOMDERDELEN
Bosbureau Wageningen bv en Geertsema en Konings,
tuin- en landschapsarchitecten te Wageningen, Produkte en drukwerk van de panelen Zeefdrukkerij HeftigteAmsterdam.

Derde prijs:KOPPELING
Yttje Feddes, Doortje Haan, Wenda Stoffel, Bert Lenten, Henk Volkers te Delft, Groet, Haarlem, Halfweg en
Amsterdam.

Eervollevermelding:
HETVERDRIETVAN BELGIË
Berdie Olthof en Walter Oerlemans met medewerking
van Eric LuitenteWageningen.

Eervollevermelding: METAMORFOSE
Rien van den Berg*, Klaas de Poel*, Jochem Borgesius, Hans van den Bos, Bert Harms, ontwerp en
ideeën; Janneke Roos, computerondersteuning en visualisering; Douwe Dijkstra*, Jean Rulkens, Junus
Tahitu, Guido van Tienen,Johnny Wiltink, Marion Heijnekamp, Yvonne Hellegering, Ank van Beers, Arie
Stolk, Piet Bleeker, grafische vormgeving, presentatie
entekstverwerking; Rob van den Wijngaard,adviezen;
teWageningen. (* projectcoördinatie).
Op 27 september werden de prijswinnaars bekendgemaakt in de Witte Bergen te Laren, met behandeling
van het juryrapport en tentoonstelling van de inzendingen en op 4 oktober is de prijsuitreiking met het symposium 'Bos en bosbouw in een geürbaniseerde
wereld' in het Congresgebouw te Den Haag gecombineerd.
De inzendingen zullen in de vorm van een tentoonstelling gedurende het najaar van 1985en het voorjaar
van 1986 op verschillende plaatsen worden geëxposeerd.Achtereenvolgens isBOSNA2000tezienin:
8-23 oktober 1985, 9.00-16.30 uur: Provinciehuis
Utrecht,Achter Sint Pieter200, Utrecht;
25 oktober-17 november 1985, 9.00-17.00 uur:
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp', Bosrandweg 20,
Wageningen. •

BEELDENVAN HET PRIJSVRAAGGEBIED

(263)

i-/
!

ï

-».It

*

•*••

* îJ

Ate

' J . . .

v*». I
•IJ».

k

) * . » ' * ü^. » * !r«A » » »• » • » J

(263)

1

3 Samenvattingenvandeinzendingen
Het is in verband met de omvang van de werkstukken
niet eenvoudig om snel inzicht te verkrijgen in de bedoelingen en de opzet van de inzenders. Integrale
weergave van alle inzendingen was in het kader van
ditjuryrapport niet uitvoerbaar en alleen weergave van
enkele (bijvoorbeeld bekroonde) inzendingen zou
geen recht doen aan de inspanningen van de overige
inzenders. Daarom zijn door de prijsvraagorganisatie
samenvattingen van alle inzendingen opgesteld die in

dithoofdstuk wordenweergegeven.
De samenvattingen beogen enerzijds opvattingen
van de inzenders te vertegenwoordigen en anderzijds
voorgestelde ingrepen te constateren. Teneinde de
samenvattingen zo kort mogelijk te houden isgeengebruik gemaakt van uitgebreide citaten. Uit de opstelling
van de teksten kan men echter duidelijk bemerken
waar het een opvatting dan wel een constatering betreft. •

CONTROVERSE
De geschiedenis van het bos in Nederland geeft een
ontwikkeling te zien, waarbij aanvankelijk door ontginning ten behoeve van de landbouw veel bos verdwijnt,
maar later vanuit de stedelijke en industriële cultuur
weer bos wordt aangelegd, zowel voor vermaak als
voor produktie (buitenplaatsen, landgoederen, mijnhout). Terwijl de band tussen land- en bosbouw verslaptwordtdietussen bosenstad steviger.
Vandaag de dag kan de betekenis van het bos voor
de stedeling nog steeds in twee delen worden gesplitst:
- debetekenisvoor hetwelzijnvandestedeling;
- debetekenis voordestedelijkenijverheid.
Deze beide betekenissen kunnen voor de individuele
stedeling leiden tot tegengestelde belangen en aanleidingzijn tot een zekere gespletenheid. Het bos kanzowel geassocieerd worden met vrijheid, schoonheid,
natuur alsmet arbeid,functionaliteit enexploitatie.
Delocatiekeuze
De gebondenheid van het bos aan de stedelijke
samenleving dient ook ruimtelijk in de locatie tot uitdrukkingtekomendoor bijde locatiekeuze
- het bos te situeren binnen de stedelijke invloedssfeer;
- rekening te houden met de gewenste structuur van
het stedelijk gebied. Daarmee wordt een zwaar gewicht toegekend aan de structurerende betekenis van
hetbos.
- eengroot gewicht toe te kennen aande bereikbaarheid.
Op basis van een uitvoerig onderbouwde analyse
van de stedelijke structuur, de bereikbaarheid, aanwezigheid van recreatief aantrekkelijke elementen en van
mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkelingen wordt
de keuze voor locatie bepaald op de aan elkaar grenzende deelgebieden Laagraven (30 ha bos) en Heemstede(100 habos).
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Het landschap
Gangbaar is de opvatting dat het landschap gevormd
wordt in een wisselwerking tussen het abiotisch patroon, het biotisch patroon en de mens. Hieruit vloeit
de mening voort dat het biotisch, maar vooral het abiotisch patroon een handvat biedt voor de ordening van
menselijke activiteiten inhet landschap.
De realiteit leert echter dat het menselijk ingrijpen zo
overheersend kan zijn, dat het abiotisch patroon (geomorfologie, bodem, grondwater) nauwelijks nog herkenbaaris.
Dergelijke situaties doen zich met name voor in en
nabij grote steden, waaronder Utrecht. Daar wordt de
ordening van het ruimtegebruik bepaald door de door
de mens aangebrachte bebouwing en infrastructuur
(A 27, Amsterdam-Rijnkanaal). Deze artefacten geven
de ruimte aan waarbinnen gepoogd kan worden iets
van de herkenbaarheid van het oorspronkelijke abiotisch patroon te behouden, te herstellen of op te bouwen.
Met het oog op onder meer de dominante aanwezigheid van grootschalige infrastructuur, de uitbreiding
van industrie englastuinbouw endeomvang van hette
realiseren bos (130 ha) gaat de voorkeur uit naar de
strategievan hetbouwen.
De gekozen begrenzing van het bos leidt er toe dat
het hele gebied Heemstede en Laagraven als eenheid
gaat functioneren. Binnen het bos is een vóór- en achterzijde te onderscheiden. De nieuw aan te leggen
hoofdontsluiting, in de vorm van met lindes beplante
wandelwegen, ontsluit de verschillende boselementen
en vormt tevens een verbindend element tussen deze
elementen én tussen het bos en het omringend agrarisch gebied. De open ruimte is beperkt tot die plekken
die recreatief interessant zijn (Heemstede, fort, waterpartijen).
Recreatie
Voor de recreant is van belang dat hij kan kiezen wââr

• bos (nieuw)
• j bos
_ _ _ lanen
• boomgaarden
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hij wât kan gaan doen. Het bos is wandelend bereikbaar vanuit Houten, Nieuwegein en Utrecht. Diverse
mogelijke routes kunnen zich uitstrekken over zowel
het bos, de open ruimten daarin, als het agrarisch gebied. Bij het ouder worden van het bos wordt een net
vanwandelpaden toegevoegd.
Met het oog op onder andere de oriëntatiemogelijkheden voor de recreant is een zonering aangebracht,
waardoor deze als gevolg van ontsluiting en bostype
een duidelijk onderscheid ervaart tussen de rand (licht,
druk) en het centrum (donker, stil). Het verkeerslawaai
vandeA27 kandoor een goed gesitueerde beplanting
met50-75%wordengereduceerd.
Ecologie
De ecologische betekenis van het bos is gekoppeld
aan de bosontwikkeling en een min of meer stabiel
milieu. Stabiliteit wordt bevorderd door onder meer de
keuze van aan de groeiplaats aangepaste boomsoorten, variatie in leeftijdsklassen en stadia van bosontwikkeling en door goede vestigingsmogelijkheden voor
aan het bos of bosrand gebonden planten endieren.In
dit verband is het van belang om het nieuwe bos te
doen aansluiten bij bestaande bosjes, de verschillende
boselementen door lanen met elkaar te verbinden en
ruimte vrij te houden voor de spontane ontwikkeling
vanbosranden.
Parallel aan de ontwikkeling van het bos zullen vele
verschillende plante- en diersoorten zich kunnen vestigen. De vorming van een bosbodem en een bosklimaat kan gunstig beïnvloed worden door een goede
boomsoortenkeus. Als zich geen bijzondere ingrepen
voordoen kan het bos zich in 100jaar ontwikkeld heb-

ben tot een bosecosysteem, waarvan de ecologische
betekenis vergelijkbaar is met het huidige Amelisweerd.
Houtproduktie
De houtproduktie is in het 'stedelijk' bos in de eerste
plaats van belang om de kosten van aanleg en beheer
zoveel mogelijk terug te verdienen (kostenbeheersing). Bij de lange termijn keuze van dete realiserenbosdoeltypen hebben een rolgespeeld:
- debodemgeschiktheid;
- de gewenste visuele gradiënt 'van buiten naar binnen,vanlicht naar donker';
- het gemiddelde saldo van de verschillende bosdoeltypen.
Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gestreefd naar
de te realiseren bosdoeltypen. Hierdoor wordt de bosontwikkeling zo weinig mogelijk gestoord en kunnen
de kosten van verjonging betrekkelijk laag blijven. Belangrijke hoofdhoutsoorten zijneik,esenbeuk.
Er.-?inbeperkte mate gebruik gemaakt van populier,
zodat na20jaar reedsinkomstenwordenverkregen.
Indien alleen op de kosten en opbrengsten verbonden aan de houtproduktie wordt gelet ligt het omslagpunt van kosten en opbrengsten op 100 jaar van het
jaar van aanleg. Dan wordt het gemiddeld saldo licht
positief (ƒ 4 0 - per ha per jaar, exclusief waterschapskosten). Worden de kosten voor de openluchtrecreatie
meegerekend, dan ontstaat een gemiddeld negatief
saldo van ƒ 1 1 0 - per ha perjaar. Een belangrijke kostenpost vormt de ontsluiting. Die is in de eerste plaats
opderecreatiegericht. •

MEERDANDESOMDERDELEN
Bij het ontwerpen van bossen is het essentieel de verschillen tussen bos en park in het oog te houden, wil
men een werkelijke bijdrage aan de stedelijke samenleving leveren. Een park is een gesublimeerd stuk natuur waarin de mens zijn maatschappelijke en culturele
ideeën heeft gelegd. Bos in zijn oorspronkelijke betekenis is een tegenpool van de menselijke cultuur en
ontleentjuist daaraanzijn zeggingskracht.
De recreatieve kwaliteit van een bos worden benadrukt en gestimuleerd door bosbouwkundige principes
en landschappelijke gegevens, evenals door ligging en
omvangvanhetbos.
De waarde van bos als ruimtelijk element in het dynamisch landschapsvormingsproces is vooral gelegen
in het versterken van bestaande landschappelijke
8 (266)

structuren door geleding en accentuering. Ook kan bos
een aanzet zijn voor een nieuwe landschappelijke ontwikkelingenbeleving.
Naast de recreatieve en landschappelijke betekenis
van bos is de produktie van hout een belangrijke factor. Voorop staat een rationeel beheer, dat op ecologische, esthetische én economische overwegingen is
gebaseerd. Gezien de wisselende vraag in het verleden is hetverantwoord omtestreven naar de produktie
vanzowelpapierhout als hoogwaardig zaaghout.
Bij het ontwerp en aanleg van nieuwe bossen moet
met name de natuurbeleving van de stadsmens tot
uiting komen tegen de achtergrond van de ecologische
grondregels betreffende soortenkeuze en beheer van
bosgebieden.

heemstederhout100ha

MEER DANDESOMDER DELEN,ontwerp 100habos.
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De aard van de locaties, waar in Nederland bos isof
komt, is zodanig dat een meervoudige functievervulling vaak problematisch is door de onderlinge strijdigheid van deze functies (recreatie, landschap, produktie
en natuur). Multifunctionele opbouw kan gerealiseerd
worden door het aan elkaar koppelen van een aantal
mono- (of bi-) functionele blokken (basiselementen) tot
eengeheel.
Deze koppeling vervult zelf een functie, bijvoorbeeld
door uitwisseling en buffering. Het geheel wordt daarmee meer dan de som der delen. Het ontwerp voor het
100 ha bos illustreert hoe door koppeling van elementen meerdere functies verantwoord in een boscomplex verenigd worden. Het 30 ha bos ontwerp laat
zien dat het koppelsysteem niet werkt voor kleinere
eenheden.
Hetontwerpdoel voor beidebosgebieden is:
een duurzaam, gevarieerd bos dat voldoet aan het
veelzijdige maatschappelijke behoeftenpatroon met
name in stedelijke gebieden tegen een aanvaardbaar
kostenniveau.
De locatiekeuze is gebaseerd op een analyse van
een aantal functies (landschap, recreatie, houtproduktie, natuur, landbouw). Dit levert per functie een geschiktheidskaart op voor de aanleg van bos. Bij een op
deze wijze inzichtelijk gemaakte afweging valt de keus
voor het 100 ha bos op de gordel grenzend aan het
stedelijk gebied van Utrecht/Nieuwegein en wel op het
gebied rondkasteel Heemstede (DeHeemstederhout).
Opgrondvan deze analyse zou ook het30 ha bosin
hetzelfde gebied terechtkomen. Er is echter met het
oog op het doel van de prijsvraag gekozen voor een
ander gebied,deels om meer ideeën te kunnen ontwikkelen deels om het begrip multifunctionaliteit bij kleinere boscomplexen te verduidelijken. De keuze is gevallen op het gebied ten zuidoosten van het recreatieterreinlangsdeLek:het Steendersbos.
Het ontwerp 100 ha bos is opgebouwd uit basiselementen onderling verbonden door koppelstukken. Elk
basiselement heeft zijn eigen karakteristiek. Deze kan

betrekking hebben op bosbouwkundige aspecten, op
landschappelijke of cultuurhistorische gegevens (relicten), op de mate waarin natuuraspecten zich kunnen
ontwikkelen e.d. De koppelstukken hebben tot doel
een aaneengesloten boscomplex te krijgen en zijn tevens drager van de recreatieroutes. Zij hebben alle
hetzelfde beeld: lichte open populierenbossen met de
nadruk op de houtproduktie. De hoofdroute in het bos
is een beplante eikenlaan. Het vroegere landgoed
Heemstede is als een betekenisvol element in het bos
opgenomen.
De Heemstederhout wordt zodanig aangelegd en
beheerd dat er binnen de structuur en samenstelling
van het bos plaats is voor bijzondere natuurwaarden.
Door een verdeling in ontwikkelingsfasen ontstaat een
hogere mate van horizontale gedifferentieerdheid.
Door lange omlopen, kleinschalige vellingen en natuurlijke verjonging kan ruimte gegeven worden aan
spontane processen. In de nattere gedeelten worden
poelenvooramfibieënenreptielenaangelegd.
Bij de keuze van bosdoeltypen en boomsoorten
wordt vanuit houtproduktief oogpunt uitgegaan van
spreiding in omlopen, boomsoorten en sortimenten.
Het accent van de opstanden met korte omlopen ligt in
de koppelstukken. Met tussenteelt van mais wordt de
financiële positie van het bosbedrijf in de eerste jaren
verbeterd. Op langere termijn zal het bos een aspect
van eikenbos hebben. Het omslagpunt van kosten en
opbrengsten ligtop90-100jaar.
Het 30 ha bos ligt in een gebied waar landschappelijke inpassing van groot belang is. Het heeft een
krachtig vloeiende belijning geïnspireerd op de vroegere stroomdraad vande rivier indeuiterwaarden. Een
deel zal worden ingericht voor produktie (eik, es,populier, wilg). Bij de exploitatie wordt rekening gehouden
met bijzondere faunistische en floristische waarden.
Het bos zal voornamelijk bestaan uit opstanden met
een korte rotatie. Het omslagpunt van kosten en opbrengsten ligttussen de50en60jaar. •

KOPPELING
Bos is een middel om ruimtelijk te ordenen, het biedt
ruimte, het produceert hout, het is natuur, tegenwicht
en toevluchtsoord. Het meest wezenlijke aspect van
het fenomeen bos is echter dat het leeft en verandert.
Ontwerpen van bos betekent daarom vormgeven inde
tijd, een evenwicht vinden tussen maken en laten
groeien.
Als locatie van het bos komt in aanmerking het gebied bij het oude landgoed Heemstede. Kenmerken
vandegekozen locatiezijndat:
10 (268)

- het bos op een knooppunt ligt; een knooppunt van
stedelijke en agrarische gebieden en van routes langs
Amsterdam-Rijnkanaal, inundatiekanaal en Koppeldijk. De bereikbaarheid is uitstekend vanuit alle drie
kernen;
- verschillende op zich al aantrekkelijke elementen
aanwezig zijn. Dit is belangrijk om zo'n relatief klein
bos toch een trekpleister te laten worden. Genoemd
kunnen worden het oude landgoed Heemstede, het
Amsterdam-Rijnkanaal met 'plofsluis' en bruggen, het
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un

-datiekanaal. De boomgaarden en populierenrijen
>gshetkanaalstructureren deomgeving;
de groeiplaats ruime boomsoortenkeuze en goede
groei mogelijk maakt, terwijl afwisseling in bodemsooren en grondwater op de gradiënt van stroomrug naar
^°m eenecologisch interessante situatie biedt;
de twee boscomplexen van respectievelijk 100 en
n
a gekoppeld kunnen worden, maar elk een eigen
'achting krijgen;
de locatie zelf goed ontsloten is, waardoor aanleg
re
latief goedkoopkanzijn.
pe boskern van 100 ha zal een functie moeten veru
!en voor de houtproduktie en de recreatie, en aann m
oeten geven voor het ontstaan van natuurwetenschappelijke waarden. In het bos van 30 ha
ordt de nadruk gelegd op de houtproduktie. Het veru
t een landschapsstructurerende functie en dient als
'ergrondvoor recreatieve voorzieningen.
ar

Als ingang voor de beschrijving van het plan dienen
de ruimtelijke inrichtingselementen: de bossamenstelling,dewegen,hetwaterendeopenruimten.
De ruimtelijke hoofdstructuur van het 100 ha bos is
gebaseerd op de kruising tussen de hoofdas van de
buitenplaats en de N-Z verlopende paden, en brede
watergang: een assenkruis. Het gezicht, de voorkant
van het bos, ligt aan Koppeldijk en Amsterdam-Rijnkanaal en heeft een open structuur integenstelling tot de
achterzijdevanhetboslangsdeautosnelweg.
Gekozen wordt om een stabiel kader van ruimtelijk
dichte bostypen te vormen. Op t1 (10 jaar) en t2 (35
jaar) is het voor de recreant belangrijk dat er relatief
grote afwisseling bestaat tussen boomsoorten en tussen bostypen eik en beuk. Dit levert open bosbeelden
op.
Het hele padenstramien is erop gericht om behalve
een efficiënte exploitatie ook een systematische en
(269) 11

aantrekkelijke bosontsluiting voor bezoekers te bieden. Gezien de grote dichtheid aan schouwsloten in
het terrein en de daaraan verbonden beheerskosten
wordt gekozen voor de aanleg van één hoofdwatergang en een vijver die tevens een functie vervullen als
ruimtelijk aantrekkelijke elementen voor recreanten.
Open ruimten zijn gekoppeld aan watergangen, vijver
en beheerspaden waar houtopslag plaatsvindt. Wat
betreft de kosten van beheer ligt het omslagpunt van
uitgavenenopbrengsten omennabijde 100jaar.
Het 30 ha bos heeft een andere doelstelling dan het
100 ha bos. Hier wordt aanvankelijk vooral populier
met korte omloop gebruikt. Indit bos isde vormvande
vakken vangroot belang omdat dit de landschappelijke
invloed van de kapvlakten bepaalt. De meer stabiele
vakken es en es/wilg/els worden over de volle lengte

langs het inundatiekanaal gelegd. Voor de ontsluiting
zijn, behalve voor het beheer strikt noodzakelijke,
geenextravoorzieningen gepland.
De bosontwikkeling wordt gezien als het bijsturen
van de opstandsontwikkeling waarbij de hoogdunning
op 20-jarige leeftijd wordt geïntroduceerd. Doel daarbij
is de produktie van kwaliteitshout en verlaging van het
kostenniveau.
De exploitatie wordt weergegeven per 10-jarige periode en is apart berekend voor het 30 en 100 ha bos.
De ontsluiting evenals het kostenaspect van het voorgestelde ontwateringssysteem worden apartberekend.
Het omslagpunt is berekend inclusief aanleg en
schouwkosten en exclusief waterschapslasten, en ligt
tussende20en30jaar. •

HETVERDRIET VAN BELGIË
In de vroege Middeleeuwen was het dorp en haar directe omgeving waarin men woonde en werkte veilig
en vertrouwd. Het bosgebied behoorde aan de ongerepte natuur en was onheilspellend en geheimzinnig.
Er was sprake van een tegenstelling tussen cultuur en
natuur indezinvan 'beschaving'tegenover 'wildernis'.
De mens was echter instaat intoenemende matede
natuur om te vormen en geschikt te maken voor zijn
doeleinden. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat
hetboseencultuurprodukt werd.
Voor het begrip van de huidige vorm van bosgebruik
is het van belang te constateren dat de moderne professionele bosbouw haar wortels heeft in de koninklijke, adellijke en nationale bosbouwtraditie. Dit heeft
onder meer geleid tot een regelgeving voor zowel
staats- als particuliere bossen en het toezicht op de
nalevingdaarvandoor een overheidsdienst.
In deze situatie heeft de overheid een belangrijke
taak, enerzijds gebaseerd op economische overwegingen, anderzijds op grond van welzijns- en milieubelangen. Welk organisatieprincipe moet worden gehanteerd (bv. zonering, scheiding, verweving) is aanleiding voor talloze conflicten tussen verschillende
belanghebbenden.
Dit alles heeft zijn neerslag in de uiterlijke kenmerken van de Nederlandse bossen. In sommige gevallen
leidt dit tot tweeslachtigheid, in andere gevallen is er
een tendens tot fragmentatie. Bij bossen spelen niet
alleen gebruiksaspecten een rol maar ook emotionele
aspecten.
Er is een breed scala van betekenissen, die mensen
aan bosgebieden kunnen toekennen. Bovendien verandert de betekenis van het bos ook in de loop van de
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tijd met de ontwikkeling van het denken, de wetenschap en de samenleving. Steeds opnieuw zullen er
aanpassingen mogelijk moeten zijn.
Inspelen op actuele functies en behoeften betekent
veelal achter de feiten aanhollen. Bij de planvorming
van de twee bossen moet de aandacht allereerst gericht zijn op de landschappelijke kwaliteiten (locatie,
vormgeving, soortensamenstelling). De omvorming
van landbouwgebied naar bos betekent immers eeningrijpende verandering, die hoge eisen stelt aan dejonge aanplant. Zorg voor een goede bosontwikkeling is
primair, met zo min mogelijk beperkingen door functioneleclaims.
Inhet plangebied zijn twee patronen vanverschillende orde te onderscheiden. De een is in de loop der
eeuwen ontstaan en is veelal gebaseerd op de aanwezige ordening in de natuurlijke gesteldheid van het terrein. Deander isvan recente datum, heeft een planmatig karakter en hangt nauw samen met ontsluitingsaspecten (rijkswegen e.a.). Beide patronen hebben hun
eigenlogicaenschoonheid.
Het is gebruikelijk het oorspronkelijke patroon als
uitgangspunt te nemen bij de inrichting van het landelijk gebied. Het recente patroon nabij de stedelijke concentraties van Utrecht en Nieuwegein is echter in sterke mate bepalend voor de ruimtelijke enfunctionele ordening en moeilijk te negeren. Daarom is bij de
locatiekeuze van de bossen aansluiting gezocht bij het
recente patroon, in het bijzonder het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het kanaal biedt door richting en lengte mogelijkheden om er verdere bosuitbreidingen langs te situeren.
Zo kan een samenhang ontstaan, waarbij het kanaal

HETVERDRIETVANBELGIË,vogelvluchtperspectief.

het belangrijkste ordenend element is: een eigentijdse
ontginningsbasis voor het 'BOS NA2000'.
Beide bosgebieden zijn langs het kanaal gesitueerd
en hebben een richting loodrecht daarop. Zij vormen
tezamen met de relicten van de buitenplaats Heemstede een unieke situatie. Het ontwerp wordt op grond
v
an verschillende overwegingen gekenmerkt door een
zakelijke en strakke vormgeving. Dit hoeft geen saaie
eenvormigheid op te leveren. Integendeel, juist een
eenvoudige hoofdopzet geeft de mogelijkheid tot een
grotevrijheidbijdeinvullingervan.
Deeerste generatie bos wordt gekenmerkt door een
n
°og percentage pionierssoorten (70-80%). Een deel
daarvan wordt aangelegd als 'provisorisch' bos, dat
ateromgevormd kan worden ten behoeve vanmeereisende soorten. Hierdoor krijgt het bos al spoedig gestalte, zijn in een vroeg stadium opbrengsten te verwachten en wordt door een spreiding in omlooptijden
een goede bosbouwkundige planning bevorderd. Er is
'evenseenzekereflexibiliteit gewaarborgd.
Na de startperiode van het bos zijn er verschillende
ontwikkelingsrichtingen mogelijk, afhankelijk van de
Potenties van het bos en de behoeften van de samenevin
9 Als voorbeeld wordt een ontwikkelingsrichting
Ult
9ewerkt,dieaansluit bijdehoofdopzetvanhetplan.
,n
een zone langs de Koppeldijk worden speciale

voorzieningen getroffen voor de recreatie. In het overigegedeelte van het 100ha bos komt hetaccent meer
op de produktie te liggen. De hoofdontsluiting biedt
hierbij gunstige voorwaarden voor een rationeel beheer. In het nattere zuidelijke gedeelte blijven de pionierssoorten sterk vertegenwoordigd. Het noordelijk
gedeeltewordtgekenmerkt doores,eikenbeuk.
Het 30 ha bos wordt een meer extensieve gebruiksvorm gegeven onder meer door middel van
boomsoortenmet langereomlopen.
Inde startperiode worden ten behoeve vaneengoede bosontwikkeling beperkingen gesteld aan het
recreatieve gebruik. Naast de hoofdexploitatiewegen
en trekkerpaden zorgt een patroon van wandel- en
fietsroutes voor de toegankelijkheid. Daarbij isaansluiting gezocht bij aantrekkelijke plaatsen buiten de twee
bossen. In de voortgangsperiode kan het padenpatroonworden verdicht.
De ecologische kwaliteit van het bosgebied is gekoppeld aan de ontwikkeling van het bot,zelf in relatie
met de groeiplaats en vertoont de kenmerken van een
afnemende milieudynamiek.
Het bij de inrichting gekozen schaalniveau van de
beide bossen vormt een belangrijke basis voor eenrationeel beheer zonder dat dit ten koste gaat van
recreatieve, natuurlijke en landschappelijke waarden.
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De bosontwikkelingsmodellen zijn gebaseerd op een
tijdsperiode van 120-150 jaar waarbij 'provisorisch
bos' is toegepast. Ervaringen met de werkelijke bosontwikkeling zullen bepalenddienentezijn.
Flexibiliteit wordt daartoe ingebouwd met behulp van
korte en lange omlopen van populier. Het populieren

aandeelopt3blijft indebuurtvande30%.
De positieve invloed van de pionierssoorten (populier, wilg, es) in financieel opzicht is duidelijk zichtbaar.
Zij leveren een snel rendement, waardoor de kostenbatenverhouding inevenwicht komt (25-30jaar). •

METAMORFOSE
Onze voorouders hebben in de loop der eeuwen het
natuurlijk bos opgeruimd en vervangen door een agrarisch cultuurlandschap. Sinds de tweede helft van de
vorige eeuw neemt het bosareaal weer geleidelijk toe.
De nieuwe bossen komen niet voort uit de landbouw,
maar vinden hun basis inde behoeften van destedelijke samenleving. Dit is een van de verschijnselen, die
opvallen bij de metamorfose die zich in ons cultuurlandschap voltrekt.
Als richtinggevend motief voor de locatiekeuze
wordt de nadruk gelegd op de opbouwende betekenis
van het bos in de structuur van stadsgewesten enstedelijke regio's. Er wordt een pleidooi gehouden voor
het bos als uitdrukkingsvorm van de stedelijke samenleving. De ideeën over bos van nu zijn bepalend voor
het bos van de 21e eeuw Dat bos zal dan beschouwd
kunnen worden als een metamorfose van de ideeën
over bos van nu. Het maken van bosplannen voor nu
noggeschikte locaties heeft eenhoge prioriteit.
Voor het bos van 100 ha is primair een locatie gezocht in de stadsrandzone vanwege de structurerende
betekenis (hoofddoel). Van de vier onderzochte locaties geniet 'Nieuw-Heemstede' de voorkeur vanwege
de sterke potenties voor een ontwerp. Het AmsterdamRijnkanaal vormt een goede basis. Er is een cultuurhistorisch attractief gegeven en aanknopingspunten
voor recreatief gebruik op en aan het water. Deverbinding met Nieuwegein scoort negatief. In het ontwerp
vormt de hoek die de twee kavelpatronen met elkaar
maken een belangrijk motief. In het westelijk deel gaat
het water een belangrijke rol spelen. Van wezenlijk belang is de mogelijkheid om ook buiten het 100 ha bos
deomgeving inkwaliteit teverbeteren.
Voor de aanleg en ontwikkeling van het 100 ha bos
levert de combinatie van het afwisselende, op natuurlijke wijze ontstane patroon van rivierkleiafzettingen en
de strakke occupatievorm een aantrekkelijk en aan dit
gebied eigen uitgangspunt op. De oude verbindingslijnen in het gebied en het inundatiekanaal bieden voor
de recreatie een bruikbaar basispatroon. Recreatieve
en ecologische overwegingen leiden ertoe te voorzien
ineenopzichzelf staande waterhuishouding.
Het 100 ha bos zal zich kunnen ontwikkelen tot een
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rijkgeschakeerd, veelal (groepsgewijs) gemengd loofbos met als hoofdsoorten eik en es. De planning van
de bosontwikkeling is gebaseerd op moduultypen. Het
break-even point van inkomsten en uitgaven ligt tussent=40 ent=50 (exclusief vaste lasten).
Vanuit landschapsecologisch gezichtspunt vallen in
het prijsvraaggebied leemten op in de overigens
samenhangende reeksen van bossen, landgoederen
enbuitenplaatsen.
He gebied ten zuiden van Bunnik leent zich in dit
opzicht het beste voor de stichting van een nieuw bos.
Het bos kan zich ontwikkelen tot een betekenisvolle
schakel in de ketens van bossen in het prijsvraaggebied. Op deze plaats is gekozen voor het bos van 30
ha. Een hoofddoelstelling van dit object is dan ook de
ontwikkeling van een biologisch rijk bos. Mede omdat
de oppervlakte bos gering is zal binnen dit bedrijf bosbouw worden gecombineerd met landbouw. Het bosgedeelte bestaat voor bijna de helft uit een rijk gemengdloofbos (eik,es,iep).
Bijna 2 ha is vochtig bos van es, wilg en els. De resterende oppervlakte bestaat uit populierenbos, waarvan 11 haextensief wordt beweid. Uit landschappelijke
en ecologische overwegingen is gekozen voor een
kleinschalige opzet, waarbij de bospercelen niet aaneengeslotenliggen.
Struwelen, heggen en laanbeplanting vormen een
ecologisch belangrijk onderdeelvanhet plan.
Debosontwikkeling wordt gebaseerd opde potentiële natuurlijke vegetatie essen-iepenbos waarvan gesteld wordt dat dit type nauwelijks meer aanwezig is
maar in potentie op honderdduizend hectaren aanwezigkanzijn.
Gekozen wordt voor het rijk geschakeerde gemengde loofhoutbos waarin eik en es de hoofdhoutsoorten
zijn. Hoe de bosontwikkeling zich zal voltrekken wordt
uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van een ca.
19 ha groot eikenbos. Achtereenvolgens wordt weergegeven de normale leeftijdsklassenverdeling, en de
ontwikkeling van het aandeel van de boomsoorten binnen het blok van 19 ha. De recreatieve kwaliteiten op
t1, t2 en t3 worden in tabelvorm weergegeven gebaseerd op leeftijd en beleving waarbij voor de recreant

TAMORFOSE,ontwerpinhoofdlijnenvanhet 100habos.

echt oud bos reeds op 20-jarige leeftijd wordt verondersteldaanwezigtezijn.
Een teeltkundig verantwoorde verdeling wordt gebaeerdopeen moduultype van35are. Het hanteren van
e moduul,
y p e zou ertoe kunnen leidendatde bosont'kkehng, planning en beheer inzichtelijker en behuis°aarderworden.

Op grond van bedrijfsmatige overwegingen worden
totop30-jarige leeftijdgronden niet bebost.
De busexploitatie wordt inzichtelijk gemaakt aan de
hand van kosten/opbrengstenmodellen per hoofdboomsoort en op bedrijfsniveau per periode van 10
jaar. Het omslagpunt zonder vaste lasten ligt op 51
jaareninclusief vastelastenop90jaar. •
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BOER-EN-BOSCH
Als voorwaarden voor bos in de stedelijke invloedssfeer moeten worden gesteld: snelle groei, gezonde
economische basis, passend in het landschap, stabiliteitenafwisseling, herkenbaarheid.
De invalshoek voor het ontwerp is:aanleg enexploitatievan nieuw bos door particulieren,diezonder overheidsbijdrage een bestaan vinden in de bosbouw. Gekozen is voor een combinatie van bosbouw en agrarischeactiviteiten (veeteelt en schapenhouderij).
Het studiegebied is een typisch rivierenlandschap
gekenmerkt door een netwerk van stroomruggen en
kommen, die zich onderscheiden door hoogteligging,
bodemopbouw, waterhuishouding enbegroeiing.
De locatiekeuze van het 100 ha bos wordt bepaald
opbasisvandevolgende voorwaarden:
- hetbosmoetgoed bereikbaar zijnvanuit destad;
- hetbos moet kunnen fungeren alsrustgebied;
- hoge belevingswaarde;

-

passend in landschapsstructuur;
ecologisch stabiele opbouw;
zelfstandige exploitatieeenheid;
verschillende bosdoeltypen.
Om buiten de ruiszones van de rijkswegen te blijven
moet de locatie van het 100 ha bos ten oosten of zuiden van Houten gezocht worden. Het meest in aanmerking komen de stroomruggronden langs de Lek,
waar reeds aantrekkelijke recreatiepunten zijn (inundatiekanaal, forten, recreatiegebied Tuil en 't Waal,
dijkroute) en een gevarieerde bosontwikkeling mogelijk is. Het 100 ha bos ligt deels op stroomrug-, deels
op komgronden. Het bos kan in samenhang met het
inundatiekanaal een groene geledingszone van formaat vormen tussen de open poldergebieden ter
weerszijdenvan hetkanaal.
Het 30 ha bos biedt weinig mogelijkheden om uit de
exploitatie voldoende inkomen te verwerven. Het moet
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BOER-EN-BOSCH,vogelvluchtperspectief van het 100habos.
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vooral als een aanvullende bron van inkomsten gezien
worden. Als tegenhanger van het 100 habos wordt het
meer bij actieve recreatie betrokken in dedirectenabijheidvandestad.
Wat betreft de beheersvorm wordt de overheid gezien als grondeigenaar, die de grond in erfpacht uitgeeft. In het 100 ha bos wordt 55 ha beheerd door een
schapenhouder, die de schapenteelt integreert met de
bosbouw. De overige 45 ha worden beheerd door een
veehouder, die naast een klein melkveebedrijf aanvullende inkomsten uit het bos verwerft. Het 30 habosdat
uitsluitend uit populier bestaat wordt beheerd door een
exploitant vaneen volkstuincomplex.
In het 100 ha bos is een heldere structuur aange-

bracht via een eenvoudig patroon van ontsluitingswegen. De hoofdboomsoorten zijn eik en populier. De
bosaanleg vindt gefaseerd plaats, direct in de graszode zodat ecologisch gezien een geleidelijke overgang
van weide naar bos plaatsvindt. Het exploitatiesaldo
wordt naca.25jaar positief.
Door de combinatie van agrarische activiteiten en
houtproduktie blijkt het mogelijk bos aan te leggen dat
binnen afzienbare tijd geen exploitatielasten met zich
meebrengt voordemaatschappij.
Er ontstaat een grote verscheidenheid in bosbeelden wat zowel ecologisch als recreatief aantrekkelijk

is. •

BOUWSTEEN
Bos vervult een aantal belangrijke functies. Het verruimt de keuzemogelijkheden in de vrijetijdsbesteding
en komt tegemoet aan de behoefte aan 'wilderniservaring' in een geordende samenleving. Het is een bouwsteen in een verstedelijkte omgeving en fungeert als
isolatiemateriaal tegen geluid en visuele verontreiniging. Het is een produktiemiddel en vervult een natuurbehoudsfunctie.
Bos is een milieu dat door de mens en de natuur
samen kan worden gemaakt. Kunstobjecten in het bos
kunnendezesamenwerking verbeelden.
Gezien de onevenwichtige opbouw van het gebied
tenwesten van rijksweg A27 ende verwachte behoefte aan recreatiemogelijkheden wordt het te ontwerpen
bos daar gepland. Het bos dient als bouwsteen voor
een nieuwe structuur. Er wordt een groene zone gevormd van Amelisweerd tot aan de Lek, gemakkelijk
bereikbaar vanuit de stedelijke omgeving. Er ontstaat
samenhang mét en tussen een aantal regionaal en locaal belangrijke lijnen en elementen (plas Laagraven,
kanalen,kasteel Heemstede,Schalkwijkse Wetering).
Belangrijke bostypen zijn eik, es en populier. Circa
36% van het totale bosbestand bestaat uit snelgroeiende boomsoorten: naast populier ook zoete
kers. Als recreatief element worden enige hectares
walnotenboomgaardenaangelegd.
Bij het ontwerp zijn de aanwezige verkaveling,
boomgaarden, watergangen, wegen en bebouwing bepalendvoor vorm en inrichting zowelvan het30 habos
(Laagraven) als het 100 ha bos ('t Klooster). De als
'aanbeplante Koppeldijk vormt eenhoofdas.
De splitsing van Lekkanaal en Amsterdam-Rijnkanaal is een belangrijk gegeven. De ruimte rondom dit
ontmoetingspunt wordt door verbouwing van de plof-

sluis tot kunstobject verrijkt. Van hieruit wordt een
visuele relatie gelegd met het bosgebied 't Klooster
door middel van een zichtas. Deze eindigt bij een uitkijktoren. Een drietal kunstobjecten bepalen mede de
identiteit vanhetbos.
De ecologische ontwikkeling wordt bepaald door natuurlijke processen (spontane vestiging soorten, natuurlijkeverjonging) dievolgenopbeheersingrepen.
Wat betreft de busexploitatie wordt het omslagpunt,
waarbij totale kosten gelijk zijn aantotale opbrengsten,
pas laat bereikt (80-100 jaar na aanleg). Oorzaak is
onder andere dat het bos voor circa 40% is gericht op
de produktie van kwaliteitshout, waardoor de houtopbrengsten laatopgangkomen. •

BOUWSTEEN, uitkijktorentevenskunstobject.
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COMPACT
Als gevolg van veranderingen in het technisch, economisch en sociaal-cultureel niveau van de samenleving
is de betekenistoekenning aan de omgeving voortdurend aan verandering onderhevig. Het is hachelijk
bij de inrichting te speculeren op de waardering voor
niet aan de economie van het grondgebruik gebonden
aspecten.
Devorming van een nieuw bos beslaat een zeer lange tijdspanne. Duurzaamheid en continuïteit in de ontwikkeling is voor het bos een levensvoorwaarde. Daarnaast is flexibiliteit noodzakelijk in verband met aanpassingen aan economische aanpassingen en
maatschappelijke waardering. Stedelijke gebieden
vertonen een grote dynamiek. De economie van het
grondgebruik bepaalt ingrote mate de ontwikkeling. Bij
de aanleg van bos is het drukken van aanleg- en exploitatiekosten daarom van belang. Het streven is gericht op een neutraal en terughoudend vormgegeven
ontwerp, sterk in hoofdopzet, gebaseerd op houtteeltkundige beginselen.
Bij de planning staat de betekenis van het bos als
kapitaalgoed voorop. Daarnaast bepalen andere aspecten (recreatie, ecologie, landschap) de inrichting.
Uit bedrijfseconomisch oogpunt is een bos van 30 ha
te klein om als beheerseenheid te functioneren. Bij de
situering moet gezocht worden naar een combinatie
met andere boscomplexen.
Gezien de wens om boscomplexen in de directe nabijheid van stedelijke kernen aan te leggen komt het
noordwestelijk deel van het prijsvraaggebied het
meest in aanmerking. Bos is bij uitstek het middel een
bijdrage te leveren aan het herstel van de verstoorde
functioneel ruimtelijke samenhang van dit gebied. Locatie van het 100 ha bos rond het voormalige buiten
Heemstede schept samenhang met andere bestaande
recreatiegebieden en boscomplexen. De 30 ha locatie
sluit aanopdegeplande 'groenstructuur' vanHouten.
De basisinrichting wordt vooral bosbouwkundig gemotiveerd. Op grond van recreatieve, ecologische en

ruimtelijke overwegingen worden daarin wijzigingen
aangebracht.
Inleidend op de verantwoording van de busexploitatie wordt gesteld dat deze planmatig is verwoord op
basis van aangepaste opbrengsttabellen en met kostenberekeningen waarbij blessen en meten bij de opbrengsten zijn afgetrokken. Tijdstip en wijze voor de
daadwerkelijke ingrepen worden door de bosontwikkeling zelf bepaald. Een leeftijdsklassenopbouw wordt
niet nagestreefd. Redenen hiervoor zijn het gebruik
van diverse boomsoorten en de variatie in groeiplaatsen die op zichzelf een grote variatie in kapleeftijden
zullen bewerkstelligen (bijv.eik 100-300jaar).
Als bijzondere houtopbrengst van de bossen wordt
gezien het brandhout. In de exploitatie wordt hiermee
rekening gehouden. Afzetmogelijkheden zijn inherent
aan de ligging bij de stad. Zonder het gebruik van populieren zou het omslagpunt dan bij t25/t30 liggen,met
pop ilier bijt15-t20. Deexploitatie van de populier iszo
opgezet dat de onderplanting van de eik met populierenopbrengsten gefinancierd worden. Buiten de berekening zijn wegonderhoud, waterschapskosten en
schouw gehouden. •

COMPACT, vogelvluchtperspectief.

CONTRAST VERSUS INTEGRATIE
De betekenis van het bos voor de hedendaagse mens
isterug te brengen tot één zin:het iseen nuttige (houtproduktie) verblijfsruimte (recreatie) voor mens,dier en
plant (ecologische waarde) gesitueerd bijzijnwoning.
De locatie dient 'op goede gronden' teworden gekozen. Bosaanleg op basis van een zakelijke keuze kan
leiden tot een onaanvaardbaar contrast met de omge18 (276)

ving. Contrast dient te worden opgevangen (geïntegreerd) in een functionele overgang. Dit leidt tot vermindering van tegenstellingen en eerder tot een natuurlijk aandoend landschap. Zo vervult bos aan de
randvande stadeen landschappelijke functie als afbakeningvandestadtenopzichte vandeomgeving.
Met de tegenstelling stad - open landschap als uit-

gangspunt en op grond van de bodemgeschiktheid
voor landbouw en bosbouw zijn een zevental locaties
mogelijk. Daarvan zijn het gebied rond de buitenplaats
Heemstede (100 ha) en het Oudwulverbroek tussen
snelwegenspoorweg (30ha) hetmeest geschikt.
Ecologische overwegingen leiden tot een keuze van
soorten, die aangepast zijn aan de groeiplaats, terwijl
een zonering plaatsvindt van soortenrijk, ecologisch
en recreatief waardevol bos naar soortenarm bos met
eengrote houtopbrengst.
Recreatief is een lange omlooptijd (eik 140jaar) gewenst. Verscheidenheid in blokgrootte en variërende
Piantafstanden per boomsoort geven een afwisselend
eeld. Op karakteristieke punten zijn hakhoutwallen
geprojecteerd.
Voor een goede ontwikkeling inde toekomst zou het
"pressant zijn voor het beheer een contrastrijk gezelschap samen te stellen om integratie van de verschul d e Slangen te realiseren in de vorm van bijvoorbeeld een stichting. Hoe belangrijker de bossen woren, hoe meer ideeën uit alle hoeken toestromen,
oopvol is in dit verband een artikel in het Algemeen
dagblad van 31 juli 1985. Hierin wordt melding gehaakt van onderzoek aan de Landbouwhogeschool in
wageningen dat zou kunnen leiden tot het op grote
schaal telen van eetbare paddestoelen in Nederlandse
Dossen. •

houtproduktie
bosdueltypenkaartl

CONTRASTVERSUS INTEGRATIE,houtproduktie.
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AIR PLAY

Het

e i n i g e bos dat Nederland rijk is moet op zijn
st een drietal functies vervullen, een recreatieve,
een marktproduktieve en een landschappelijke functie.
'J de functietoekenning zal men per bosgebied een
^euzemoutenmaken uitdrie mogelijkheden.
bosgebied met single use (maximale vervulling van
eenfunctie).
2
bosgebied met multipleuse.
met zonering (per zone maximale vervulling van
eenfunctie)lr|

h

'

zonder zonering (meerdere functies tegelijkertijd
°Pdezelfde plaats).
n het stedelijk gebied zal de recreatieve functie van
°s steeds groter worden. Bosaanleg is ook goedkoop
er
gelijking met andere recreatieve voorzieningen.
verband met het rijksbeleid tot verhoging van de
outproduce is hetwenselijk boste situeren op goede
grondenensnelgroeiende populiererassen teplanten.
e natuurbehoudsfunctie zal vanwege de recreatie
hou, r
P oduktie niet groot kunnen zijn. Vanwege de
rg
creatieve bufferwerking ten opzichte van verderweg

gelegen natuurgebieden werkt het bos indirect positief.
Bos kan een 'groen' tegenwicht vormen tegen de stedelijke bebouwing. Door hun bestemming, gebruik en
maatschappelijk draagvlak hebben bossen een hoge
weerstand tegen stedelijke occupatie en vervullen zo
een belangrijke geledingsfunctie in het gebied tussen
stedelijke kernen. Voor dit gebied geldt het motto 'use
it, or loose it'. Het is noodzakelijk dat buffer- en g e l dingsgebieden eenhardebestemmingkrijgen.
Voorgaande overwegingen leiden, uitgewerkt voor
het plangebied, tot de locatiekeuze voor het 100 ha
bos: de stadsrandzone ten oosten van Houten. Op die
plaats kan het bosgebied als buffer dienen tenopzichte van het waardevolle Kromme Rijn gebied, is een
goede houtproduktie mogelijk en verzorgt het bos de
aankledingvanHouten.
Het 30 ha bos wordt te zamen met een groot golfterrein gesitueerd rondom kasteel Heemstede in het
deelgebied Laagraven-Zuid. Het vormt hiereen 'harde'
bestemming, die nodig is om het gebied als geledingsgebied onder grote stedelijke druk te kunnen handhaven.
(277) 19

In het ontwerp van het 100 ha bos vormen recreatie
en houtproduktie twee nevengeschikte doelstellingen.
Het noordelijk deel (42 ha) heeft een landgoedkarakter
en bestaat uit landbouwenclaves, lanen en kleinere
boskernen.
Het zuidelijk deel (58 ha) bestaat uit één grote boskern met enkele 'vingers'. Bij de aanleg wordt gebruik
gemaakt van definitief (55 ha) en provisorisch bos (45
ha). Het aandeel van populier is aanvankelijk 45% en
daalt naarmate meer duurzame boomsoorten worden
ingebracht (eik, beuk, es e.a.). Het cumulatieve saldo
van kosten en opbrengsten wordt tussen 40 en 50jaar
positief.
Het 30 ha bos bestaat ook voor een deel uit provisorisch bos en bevat aanvankelijk voor 5/6 deel populier.
Eiken es zijn de belangrijkste soorten in het definitieve
bos. Na 25 jaar wordt reeds een positief resultaat bereikt.
Insamenhang met het golfterrein (170 ha)dat behalvevoor golfers ook geschikt isvoor recreatief medegebruik door wandelaars, ontstaat een zeer afwisselend
enaantrekkelijk gebied. •

FAIR PLAY, locatiekeuze.

GEINHOUT
Wil er werkelijk sprake zijn van een bijdrage aan de
recreatieve mogelijkheden rond de steden door bosaanplant dan zal de bosopzet zodanig moeten zijn dat
het bos ongevoelig is voor bezuinigingsoperaties,
zoals die zichnu bijvroeger aangelegde recreatievoorzieningen voordoen. Kosten en baten zullen elkaar
moetennaderen.
Een bosbouwkundige opzet met aandacht voor het
bosprodukt (zaaghout) kan aan dat doel beantwoorden. Het verleden laat zien dat nut en vermaak goed in
éénplanteverenigen zijn.
Ineen reeds sterk verstedelijkt gebied vormt het bos
alsonbebouwde ruimteeen rustpunt.
Heeft het een sterke ruimtelijke structuur dan kan
het een waardevol contrast vormen met nieuwe, grootschaligestedelijkeontwikkelingen.
Binnen het prijsvraaggebied komt met name het
landschap tussen Utrecht, Nieuwegein en Houten voor
herinrichting in aanmerking. Het landschap is hier ingrijpend gewijzigd en laat een aantal nieuwe, krachtige
beelden zien, maar ook chaotische situaties. Bos kan
20 (278)

hierin verheldering brengen. Ook vanwege de grote
aantrekkingskracht voor de stadsbewoner verdient het
aanbeveling een locatie nabij een stedelijk gebied te
zoeken.
Het bos Geinhout wordt gesitueerd ten noorden van
het Amsterdam-Rijnkanaal (100 ha) en ten zuiden van
dat kanaal (30 ha) zodat er sprake isvan één ruimtelijk
geheel. Het zal temidden van de infrastructurele werken een herkenbaar oriëntatiepunt worden. De oorspronkelijke kavelrichting is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De essentie van de invloed van Geinhout
op het landschap wordt gevormd door de sterke noordzuidgerichtheidvan hetbos.
Het Geinhout combineert bosrecreatie met mogelijkheden van oever- en waterrecreatie. Verschillende
bosstroken hebben alle een eigen karakter. Het bos
heeft een rationele verkaveling. De invulling met verschillende soorten van verschillende leeftijden zal met
name voor de variatie in het bos zorgen ('strokenverkaveling met dambordeffect').
Het Geinhout snijdt drie verschillende bpdemtypen

aan. Hierdoor kan het maximaal aantal bosgezelschappen van het prijsvraaggebied binnen één bos
voorkomen. De grote randlengte van de bosstroken
Qeeft ruimte voor zoomvegetaties. Net als de bestaande forten in de omgeving kan Geinhout gezien
worden als een 'ecologische cel'. De daar aanwezige
diversiteit heeft te maken met waterkwaliteit en rust.
Door een beperkt aantal hydrologische maatregelen in
de omgeving wordt een goede waterkwaliteit gewaarborgd. Dekernvanhetbosisbeperkt toegankelijk.
Wat betreft de inrichting bestaat het bos uit drie
delen: een 'ruggegraat' van gemengd eikenbos, grote
oppervlakten populier die de ruggegraat ondersteunen
en een rustige kern van eik, iep, es, essen/elzen, hakhoutenpopulier.
'n de aanlegfase is 50% provisorisch bos. Hiermee
wordt een sterke landschappelijke structuur bereikt
(korte én lange termijn), een sluitende busexploitatie
eneenevenwichtige leeftijdsklassenopbouw.
Onrendabele dunningen kunnen worden vermeden
door in te spelen op de grote vraag naar brand- en
naardhout.
Het evenwicht intotale kosten en opbrengsten wordt
n
a 80jaar bereikt. •

H

GEINHOUT, vogelvluchtperspectief.

O U T & WATER

e geplande hoeveelheid nieuw aan te leggen bosbetekent een ingreep met grote landschappelijke consequenties. Uit voorbeelden elders in Nederland blijkt
at, wanneer deze aanleg op een consequente karakteristieke wijze plaatsvindt, bossen een belangrijke bijdrage leveren aan de herkenbaarheid,de identiteit van
et
'andschap. Hierdoor hebben bossen een structurerendebete,<enis.
In
de Randstad zou een vergelijkbare werkwijze gevolgd moeten worden,juist waar de samenhang in het
andschap soms verloren is gegaan. Door op een kenmerkende wijze bos aan te leggen wordt een nieuwe
'andschappelijke binding bewerkstelligd. Dit bos zal
ee
n eigen type 'Randstadbos' moeten zijn, specifiek
voor dit deel van Nederland. Kenmerkend voor de
r
andstad is de lage ligging en het overal aanwezige
water.Ons nieuwe bos wordt daarom gekenmerkt door
houtenwater.
Dit bos zal veelzijdig moeten zijn. Dan ontstaat een
eeddraagvlak datweerstand kan biedenaandedruk
van andere bestemmingen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is een grote rentabiliteit. Het bos zal in de
eerste
P'aatshout moetenproduceren.
In
verband met de veelzijdigheid zal de basisinrich-

tingvan het bos eenvoudig moeten zijn. Juist een eenvoudige basisinrichting, een raamwerk of module, is
flexibel en kan beter voldoen aan toekomstige ontwikkelingen,dienunogonvoldoende zijninteschatten.
Het bos moet overeenkomstig zijn aard en omvang
worden gesitueerd in een grootschalige omgeving in
een gebied met een relatief extensief grondgebruik in
de buurt van destad/steden maar niet indestadsrand.
Het moet aansluiten bij open gebieden, zodat uitbreiding mogelijk (130 ha is veel te klein) in een voor de
randstad karakteristieke landschappelijke situatie
(water). De keuze voor de locatie van de twee bossen
valtop hetgebiedtenzuiden van Houten aanweerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal, 30 ha aan de
noordzijde, 100haaandezuidzijde.
Het bosontwerp is gebaseerd op een theoretisch
model, waarin onderscheiden worden: een kernzone
(niet pionier, lange omloop, duurzaam, eik), een ontwikkelingszone (ontwikkeling van pionier naar niet pionier, variabele omloop, gemengd loofhout) en een
mantelzone (pionier, korte/middellange omloop, produktief,wilg/populier).
De bosexploitatie is onder meer gericht op een gemiddelde opbrengst van ƒ2 0 0 - per ha perjaar of ho(279) 21

ger indien niet strijdig met de andere functies die het
bosvervult.
Wanneer de inrichtingskosten buiten beschouwing
worden gelaten wordt het omslagpunt van kosten en
opbrengsten na 40 jaar bereikt, inclusief inrichting na
100jaar. •

HOUT&WATER, vogelvluchtperspectief.

INTEROPIDA
Aan bossen worden uiteenlopende betekenissen toegekend. In de tijd is de maatschappelijke waardering
aan verandering onderhevig. Dit pleit voor een flexibele vorm van planning, inrichting en beheer, die in de
toekomst nog grote mogelijkheden voor veranderingen
open laat. Anderzijds is uit economische en ecologischemotievenook duurzaamheid vanbelang.
Dit spanningsveld tussen duurzaamheid en flexibiliteit leidt tot soberheid en terughoudendheid bij aanleg
eninrichting.
Nieuwe bossen moeten ingepast worden in het landschap; ze moeten kwaliteiten aan het landschap toevoegen. Het prijsvraaggebied valt grofweg in te delen
ineen stedelijk en landelijk deel. Kenmerkend voor het
stedelijke deel is de versnippering van het landschap.
In het landelijk deel is een zonering te onderkennen.
Boselementenkunnengebruiktworden alsmiddelom:
- de drie kernen in het stedelijk gebied ruimtelijk van
elkaartegeleden;
- de hoofdrichtingen in het landelijk gebied ruimtelijk
teversterken.
Aansluiting zoekend bij reeds aantrekkelijke punten in
het gebied valt de keus voor de locatie van het 100 ha
bos op Heemstede, voor het 30 ha bos op de Mast bij
Houten.
Uitgaande van economische rentabiliteit is bij
Heemstede een compact bos met grote eenheden en
duurzame soorten gepland. De bostypen op de lange
termijn zijn in beginsel veelzijdig. Het vanaf de eerste
aanleg al aanwijzen van bijvoorbeeld natuurbehoudsbostypen is onmogelijk en onjuist. Toekomstige hoofdboomsoorten zijn beuk, eik en es. Er wordt echter gestart met 60 ha populier (klimaatvorming, kostenbeheersing).
Er wordt van uitgegaan dat er een potentieel hoge
ecologische kwaliteit bestaat wanneer voortdurend gewerkt wordt met aan de groeiplaats aangepaste soor22 (280)

ten. Het creëren van voldoende horizontale en verticaledifferentiatie isvanbelang.

INTEROPIDA, hoofdopzet 100habos.

Boslocatie de Mast ligt ineen komgebied. Hetopdeze plek reeds aanwezige populierenbos wordt met 30
ha uitgebreid, waardoor economische en ecologische
ontwikkelingsmogelijkheden groter zijn. Het is een nat
gebied,water bepaalt sterk het beeld.Markante punten
inde omgeving zijn de boerderij de Mast eneen zwaar
begroeid fort. Het bos bestaat grotendeels (27 ha) uit
Populier. Het geringe aandeel eik en els kan op lange
termijnenigszinsworden uitgebreid.
Wat betreft de bosbouwontwikkeling wordt gesteld
dat het bereiken van een gelijke leeftijdsklassenopbouw geen doel op zichzelf mag zijn. De ontwikke"ngen zoals die werkelijk in het bos plaatsvinden zijn
daarvoor bepalend. Houtproduktieve en ecologische
criteria bepalen daarbij de te nemen beslissingen in
netbosomvormingsbeheer.
De exploitatie wordt verduidelijkt aan de hand van
kosten en opbrengsten per 10 jaar periode. Het omslagpunt voor het 30 en 100 ha bos ligt rondom de 50
jaar. •
INTEROPIDA,hoofdopzet30habos.

MULTIPLE
Het huidige Nederlandse bos wordt gekenmerkt door
een geringe diversiteit. Deze komt voort uit het feit dat
et bos werd aangelegd op de armste gronden en met
een beperkte doelstelling,overeenkomstig deopvattingenvandietijd(produktie).
!n de tweede helft van deze eeuw ontstaat een behoefte aan meer veelzijdige bossen. De afstemming
v
an het Nederlandse bos opde maatschappelijke wensen is alleen haalbaar indien het localiseren, inrichten
en beheren van nieuwe bossen tegen de achtergrond
van het motto 'Multiple' plaatsvindt: meervoudig gebruik en veelzijdigheid in vorm, schaal, soorten etc.
Aanleg zal vooral op de rijkere gronden dienen plaats
tevinden.Met name inde Randstad isvanwege debehoefte aan veelzijdigheid het gebruik van duurzame
oomsoortenteverkiezen bovenpionierssoorten.
° e huidige verstedelijkingsstructuur van het stadsgewest Utrecht dient vanuit het landelijk gebied teworden ondersteund door de ontwikkeling van groene gele
dingszones. In dit verband is het gewenst dat onder
a
ndere tussen Utrecht en Houten nieuwe grootschalige bossen worden ontwikkeld. De locatie Oud Wulven
wordt gekozen voor het 100ha bos. Kleinschalige bossen zijn te klein om als geleding in de verstedelij'ngsassen te kunnen fungeren. Zij vormen veeleer
een onderdeel van het bestaande landschap en zijn
daardoor meer identiteitsversterkend dan structuurvorm
end. Als voorbeeld hoe kleinschalige boscomplexen

kunnen bijdragen aan landschapsbouw, recreatieve
kwaliteiten en natuurbouw is in het gebied tussen
Nieuwegein en Houteneen locatie van30hanader uitgewerkt. Hierbijisaangesloten bijKasteelHeemstede.
Defuncties, die het bos moet vervullen, zijn ten dele
onderling strijdig. Door middel van zonering kunnen
bosdelen optimaal op één functie worden afgestemd.
Hierbij is geen sprake van strikte scheiding, maar van
primaireensecundaire functievervulling.
Beide bossen vormen een essentieel onderdeel in
de recreatieve verbindingsroutes tussen de steden en
het landelijk gebied. Ook vormen deze locaties een
onderdeel van de ecologische infrastructuur van de
UtrechtseHeuvelrug naar hetLekgebied.
De hoofdopzet van het 100ha bos wordt hoofdzakelijk bepaald door het abiotisch milieu ende zonering in
relatie tot de omgeving. Bebossing vindt voornamelijk
plaats op de stroomruggen, en vormt een gesloten begrenzing van de open kom. De recreatieve kwaliteiten
zijn primair gelegen in het feit dat het een aaneengesloten bos is met verschillende recreatiemilieus. Om
bijtedragen aandeecologische betekenis van bossen
wordt in een deel van het bos (komgrond) een sterker
accent op natuurontwikkeling gelegd. Daarbij zijn het
creëren van een gradiëntrijke situatie, een goede
waterkwaliteit endezoneringvanbelang.
Bij aanleg (soortenkeus, stamtal) en beheer (dunnen, schaal en vorm van oogsten, bomen ringen) kan
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variatie worden gestimuleerd in relatie tot de hoofdfunctie van het betreffende bosdeel (recreatie, produktie, natuurontwikkeling). Dankzij de opbrengsten uit
populier en rendabele dunningen wordt het omslagpunt inkostenenopbrengsten binnen 45jaar bereikt.
De hoofdopzet van het boscomplex van 30 ha wordt
bepaald door de ruimtelijke relatie met het stroomruggengebied ten oosten van Houten en het terugdringen
van de visuele dominantie van de stedelijke omgeving.
Door een kleinschalige opzet met enige doorzichten
(kasteel Heemstede) wordt de aandacht van de bezoeker op de kwaliteit van het gebied zelf gericht. De
hoofdfunctie isrecreatie.
De belangrijkste landschappelijke kwaliteit van dit

boscomplex is het opnieuw tot stand brengen van een
samenhang tussen Laagraven-Zuid en het stroomruggengebied, die door de aanleg van de A 27 is verstoord. Het bos vormt recreatief een bijzondere plek in
een route van de stad naar het landelijk gebied. Door
de aanwezigheid van een gradiëntrijke situatie en de
grote afwisseling van bos en weiland kan een ecologisch waardevol bos ontstaan. Hoofdboomsoorten zijn
eikenes.
Kenmerkend verschil ten opzichte van Oud-Wulven
is een geringe schaaldifferentiatie ir, oogst en verjonging. Door het ontbreken van een 'financiële starter'
(populier) wordt het omslagpunt eerst na 56-60 jaar na
aanlegbereikt. •

MULTIPLE,linksplanvoor het30habos,rechtsvogelvluchtperspectief vanhet 100habos.

PARELSNOER
Op literaire wijze wordt in het essay verduidelijkt hoe
de stedeling zou kunnen reageren op-de aanleg van
bos en op welke wijze hij daar op den duur over zal
gaandenken enopreageren.
De locatiekeuze wordt bepaald door de voorgestelde
sequentie van groengebieden. Deze is gebaseerd op
de ordening voor de bestaande groengebieden en een
doortrekking daarvan indeagglomeratie Utrecht.
Twee potentiële groengebieden worden nader uitgewerkt teweten de polder Galecop als 100 ha locatie en
het gebied bij Heemstede als 30 ha locatie. Het 30 ha
bos wordt gesplitst in een drietal op afstand van elkaar
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gelegen kleine boseenheden met ieder een ander gebruik dat bepalend is voor ontwerp en inrichting. Het
100 ha bos wordt in zijn hoofdstructuur bepaald door
een formele laanstructuur die in de polder Galecop het
bos bepalen en een ruimtelijk kader vormen voor de
daar nogaanwezige andere bestemming.
Een belangrijk onderdeel voor de lanenstructuur is
de boog waaraan onder andere de recreatieve functies
zijn gekoppeld. In het bos is centraal gelegen een eiland gesitueerd dat los staat van de hoofdstructuur en
bedoeld is om te appelleren aan de onderzoekende
lustvandepotentiële bezoeker.

De bosbouwkundige opzet wordt gebaseerd op een
einddoelplanning waarbij onder meer esthetische motieven bepalend zijn voor het gekozen bosdoeltype
(Heemstede). De bosdoeltypen in de Galecop worden
wat betreft de locatie en het type bepaald door de gehanteerde functiezonering. Gekozen wordt voor een
bosontwikkeling gebaseerd op een voorbouwfase ge-
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TRIADE
Primaire betekenissen vanhetboszijn:
- structureren vanhet landschap;
- vormen van schakels in een ecologische infrastructuur;
- houtproduktie.
Met de samenleving veranderen ook vorm en inrichting van bossen. Aanleg van bos moet daarom gebaseerdzijnopzijnprimaire betekenissen.
Beide bossen zijn gesitueerd binnen de denkbeeldige driehoek Utrecht, Nieuwegein en Houten. Aaneengroeien van de stedelijke concentraties is ongewenst.
Boscomplexen leggen de ruimtelijke opbouw van het
gebiedvast.
Het 100 ha bos wordt gesitueerd direct tegen de
wegen Houten-Utrecht en Nieuwegein-Utrecht. Visueel ruimtelijk wordt hierdoor een koppeling met het
toekomstige recreatiebos Laagraven voorgesteld. Het
oud militair bolwerk de Batterijen wordt als natuurgebiedaangemerkt endoor bosaanlegveiliggesteld.
Het 30 ha bos vormt ruimtelijk een nieuwe grens van
de polder Oud-Wulverbroek. Hier fungeert Fort 't
Hemeltje alsnatuurgebied.
De inrichting isgebaseerd opoude landgoedbossen.
De lanenstructuur in het bos wordt op eenvoudige wijze verbonden met het landgoed Heemstede. In het
sterrebos komen een drietal zichtlijnen samen. Plastiekenvertegenwoordigen het 'stedelijke'.
De bodemkundige uitgangssituatie is een betrekkelijk hard uitgangspunt voor de te realiseren bosdoeltypen. Behoud en ontwikkeling van ecologische
waarden in met name de Batterijen en Fort 't Hemeltje

zijn bepalend geweest voor de keuze van natuurbehoudsbosdoeltypen aangrenzend aandezegebieden.
De ontwikkelingen van beide boscomplexen is opbrengsten-gericht. Hoofdboomsoorten zijn eik, beuk en
populier. Het omslagpunt van kosten en opbrengsten
valt voor beide bossen 10-20jaar naaanleg (excl. bosontsluiting en beheer). Rekening houdend met aanlegkosten ligt het omslagpunt op respectievelijk 40-50
jaar na aanleg (30 ha bos) en op 50-60jaar na aanleg
(100habos). •

TRIADE, recreatieplan.

TRIFARIAM
Bos moet worden gezien als een complexe levensgemeenschap, die zeer lange tijd nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen. Inbouwen van flexibiliteit, waardoor het veelzijdige karakter van het bos in
stand gehouden wordt, is noodzakelijk. Als basis voor
de flexibiliteit dienen de natuurlijke ontwikkelingsprocessen binnen hetsysteem bos.
De belangrijkste factoren die de locatiekeuze bepalenworden gevormd door het landschap en de bodem.
Vanuit het landschap heeft situering van de boscomplexen in het noorden van het studiegebied de voorkeur. Op dit kleinschalige landschap zal een boscomplex geen inbreuk maken. De bodemgeschiktheid kan
uitgedrukt worden in bodemgeschiktheid voor bosdoeltypenreeksen. Vanuit dit aspect spreekt eveneens een
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duidelijke voorkeur voor situering in het noorden. Rekening houdend met diverse randvoorwaarden is gekozen voor een situering van beide complexen even
tennoordoosten vanHouten.
De bossen worden zodanig gesitueerd dat de landschapsstructuur verduidelijkt wordt. Voor de omgeving
heeft het bos vooral invloed als groene tegenpool voor
de bebouwingsmassa van Houten. In het grote boscomplex krijgt de Rietsloot, een van de karakteristieke
waterloopjes in het studiegebied, veel accent. In het
kleine boscomplex bepaalt het verkavelingspatroon de
structuur.
De beplantingskeus is afgestemd op de groeiplaats.
Belangrijk is de populier, zowel in de pioniersfase als
indeeindfase.

Voor een optimale ontwikkeling van het bos als
levensgemeenschap is het hanteren van lange omlopen vereist (50% eik). Afwisseling in soorten draagt bij
tot een gevarieerd leefmilieu. In de boscomplexen is
ook in de einasituatie een hoog percentage populier
opgenomen, deels uit produktieve overwegingen. Belangrijker is echter dat de populier in deze omgeving
thuis hoort.
Voor de ecologische rijkdom van de complexen
(handhaven 'pioniersmilieu') en vanuit landschappelijk
oogpunt is het aantrekkelijk om een blijvend aandeel
Populiertehebben.
De percelen zijn klein van oppervlakte (gemiddeld
1.3 ha). Hierdoor kan geoogst worden door middel van
de kaalkapmethode. Door de uitwisselbaarheid tussen
de vele percelen behoeft deze oogstmethode geeninbreuk te doen op de ecologische ontwikkeling van het
complex als geheel. Het omslagpunt in kosten en opbrengstenvan de exploitatie wordt voor het grotecomplex in het IXe en voor het kleine complex in het Ville
decennium bereikt.
'nverband met de meervoudige functies, die het bos

moet vervullen,worden geen specifieke recreatievoorzieningen aangelegd. Uitgangspunt is het recreatief
medegebruik vandeboscomplexen enhet omringende
landschap. De grootste recreatieve waaide van de
bossen wordt gevormd door hun landschappelijke
waarde. Deze wordt met name bepaald door de afwisseling inopen ruimtenende afwisseling hoog-laag. De
Rietsloot vormt binnen het bos een aantrekkelijk element. •

TRIFARIAM,vogelvluchtperspectief.

VECHTERBOSSEN
ln

het essay wordt ingegaan op de betekenis van bos
voor de samenleving, het feit dat bos in de ruimtelijke
ordening eendoel isgeworden enwat menzichdaarbij
voorstelt. Ingegaan wordt optaak, rolenwerkwijze van
de landschapsbouw waarbij het begrip landschapsrenovatie centraal wordt gesteld. Tevens worden de ontwerpuitgangspuntenbesproken.
° e locatiekeuze is gebaseerd op een gebiedsanalyse, waarvoor de consequenties van bosaanleg in de
onderscheiden deelgebieden verwoord worden. Het
bos wordt als een complex van 130 ha beschouwd
waarvan 30 ha ten noorden van de rijksweg UtrechtBunnikzijngesitueerden 100hatenzuidendaarvan.
De bossen zelf zijn deels op de stroomrug deels in
de kom gelocaliseerd in de buurt van bestaande
recreatievoorzieningen en rondom de 'ecologische
kernen'zoalsdefortenwordengezien.
Het ontwerp is onder meer gebaseerd op het willen
afschermen van de rijkswegen en gericht op de houtProduktie. Recreatieve en ecologische kwaliteiten worden mede bepaald door kleinschaligheid en afwisselin
g interreintypen.
De boomsoortensamenstelling wordt bepaald door
net willen bereiken van een stabiel en duurzaam bos.
Een regelmatige leeftijdsklassenopbouw wordt daartoe
alsbelangrijkgezien.

De busexploitatie wordt verduidelijkt door middel
van overzichten voor kosten en opbrengsten en resultaat per 10jaar periode. De exploitatie van het 30 en
100haboswordenapartverwoord.
Het omslagpunt van kosten enopbrengsten ligt voor
het 100 haen het 30 ha bos opca. 70-80jaar resp.op
ca.90-100jaar. •

VECHTERBOSSEN,vogelvluchtperspectief.
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4 Deinzendersaanhetwoord

Een letterlijke weergave van onderdelen van verschillende
rapportages.
Naast citaten van de bekroonde inzenders zijn enkele opvallende stukken uit rapportages van drie niet-bekroonde inzendingenopgenomen.

CONTROVERSE
Debetekenis vanhetbos voordestedelijke samenleving
Gevraagd wordt een 'bespiegeling' ten aanzien van het bos
ten beste te geven. Ligt hierin niet reeds besloten dat de
menszich spiegelt aan hetbos, erafstand vanneemt omzich
vervolgens aan een confrontatie met dat bos te wagen? Is
eendergelijke houding niet kenmerkend voorde stedeling die
al lang afstand van de natuur heeft genomen? Valt er trouwensna 2000 nog een niet-stedelijke samenleving inNederlandteonderscheiden?
Om de betekenis van het bos voor de stedelijke samenlevingte kunnen specificeren dient allereerst depositie vanhet
bos in de stedelijke én de plattelandssamenieving verduidelijkt te worden. De geschiedenis van de plattelandssamenievinginons landis ereen vanontginning geweest, metalsgevolg een grootscheepse ontbossing. In de omgeving van de
boerenbedrijven bleven veelal slechts wat geriefbosjes gespaard. Zelfs voor de brandstofvoorziening had men in grote
delen vanhetland hetbos niet vannodedoordat daarvoorturf
kon worden gebruikt. Dit gold ook voor de provincie Utrecht.
Op wat boerengeriefbosjes na werd het bos al in de Middeleeuwen grotendeels teruggedrongen tot de hoge zandgronden vande Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels zijn in de moderne agrarische bedrijfsvoering ook de geriefbosjes niet meer
vanbelang en is de volledige ontmenging van bos- en landbouweenfeitgeworden.
Al in de Middeleeuwen worden vanuit de stad pogingen
ondernomen om invloed te krijgen op het platteland. De
landsheer zetelde in de stad en probeerde van daaruit zijn
rechtenop hetplatteland tebehouden of uit tebreiden. Defysieke afstand tot het platteland is dan echter nog groot, de
rechten van de landsheer zijn vaak, wat het bos betreft, onduidelijk of moeilijk te effectueren. Pogingen van de landsheer om zijn rechten op het bos en daarmee het bos zelf te
beschermen, mislukken meestal, zodat zelfs de Heuvelrug
geleidelijkontbost raakt.
Deopkomst vande steden gaat gepaard met individualisering vanhet recht, o.a. dat op de grond. Een belangrijk sluitstuk op dit gebied is de Markenwet van 1885,leidend tot de
opheffing vande marken (gemeenschappelijke gronden). Deze individualisering maakte het voor rijke stedelingen mogelijk gronden op het platteland te verwerven. Zij stichtten er
buitenplaatsen en landgoederen. Deze vormden lange tijdde
voorposten van de stedelijke cultuur op het platteland. Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de landgoederen. Het
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bos diende ter verfraaiing en vermaak, voor deproduktie van
eikebast voor leerlooierijen, brandhout voor bakkerijen etc.
Eind 19eeeuw gaan stedelingen (!) er toe over mijnhout te
produceren.
Terwijl de band tussen land- en bosbouw verslapte, werd
debandtussenhetbosendestaddussteedssteviger!
Heden ten dage kan de betekenis vanhet bos voordestedelijke samenleving nog steeds in twee delen worden gesplitst:
- debetekenis voorhet welzijnvande stedeling;
- debetekenis voordestedelijke nijverheid.
Deze beide betekenissen kunnen ertoe leiden, dat deindividuelestedeling tegengestelde belangen in hetbosheeft:dat
van de rustzoekende genieter van natuurschoon en dat van
degebruiker vanallerlei houtprodukten die exploitatie van 'de
natuur' noodzakelijk maken. Deze, maar ook andere, tegengestelde belangen, kunnen aanleiding geven tot een gespletenheid, die volgens ons niet zeldzaam is binnen de stedelijke cultuur. Hierin kunnen o.a. de volgende tegenstellingen worden onderscheiden:
- het zoeken naar vrijheid, vrije tijd, versus het verlangen
naararbeid, arbeidstijd:
- het verlangen naar schoonheid in vormen versus de eis
vanfunctionaliteit;
- de wens de 'natuur' te behouden versus de noodzaak tot
vergaandeexploitatie ervan.
Het bos kan door de stedeling zowel geassocieerd worden
met vrijheid, schoonheid en natuur als arbeid, functionaliteit
en exploitatie. De betekenis van het bos voor de stedeling
kan daardoor aan variatie onderhevig zijn. Met welkebegrippen het bos in de toekomst geassocieerd zal worden is van
eengroot aantal, o.a. sociaal-economische factoren afhankelijk. Daarnaast is echter ook de situering van het bos bepalend voor de betekenis die het bos voor de stedeling zal hebben. Daarbij speelt het contrast met het stedelijk milieu een
belangrijke rol. Juist nabij de stad, als een vooral op functionaliteit, arbeid en exploitatie gerichte plek, zal het verlangen
naar een aan gevoelens van vrijheid en schoonheid appellerend stuk 'natuur' groot zijn. De aanwezigheid van hetidyllisch ogende Amelisweerd, dat voor velen in en rond Utrecht
als referentiekader fungeert, zal dit verlangen eerderversterkendan verzwakken.

Hetontwerp
Hetlandschap
Inleiding
Gangbaar isde opvatting dat hetlandschap gevormd wordtin
een wisselwerking tussen het abiotisch patroon, het biotisch
patroon ende mens ofdegemeenschap. Hieruit vloeitdemening voort dat het biotisch, maar vooral het abiotisch patroon
sen handvat biedt voor de ordening van menselijke activiteitenin het landschap. De realiteit leert echter,dat hetmenselijk ingrijpen zo overheersend kan zijn, dat het abiotisch patroon (geomorfologie, bodem, grondwater) nog nauwelijks
herkenbaar is. Van een wisselwerking is dan vrijwel geen
sprake,hoogstens vaneen wisselopdetoekomst.
Situaties, waarin het menselijk ingrijpen het abiotisch patroon sterk heeft overstemd, doen zich met name voor in en
nabij de grote steden, waaronder Utrecht. Het abiotisch patroon werktdaar nauwelijks nog ordenend. Inderdelijkesituaties wordtde ordening vanhet ruimtegebruik bepaald doorde
door de mens aangebrachte bebouwing en infrastructuur
(zoals de A27 en het Amsterdam-Rijnkanaal) welke niet zijn
gebaseerd ophetabiotisch patroon. Deze kostbare artefacten
geven de ruimte aan, waarbinnen zo men wil nog gepoogd
kan
worden iets van de herkenbaarheid van het oorspronkelijk abiotisch patroon te behouden, te herstellen of op tebouwen.

fruitteelt en de glastuinbouw is het van belang dat zich in de
nabijheid een veiling bevindt. In Laagraven is ooit zand gewonnen. De zo ontstane zandwinplas is gedeeltelijk gebruikt
voor de stort van, naar het laat aanzien en wensen, schoon
puin. Daarnaast hebben zich enige (schone) industrieën gevestigd.Doorde aanleg vangrootschalige infrastructuur isde
landbouwkundige structuur er niet beter op geworden. Door
de aanleg van de A27 zijn enkele veehouderij-bedrijven verkleind. Tenminste één veehouder heeft een deel van zijn
grondaandeoverzijde vanhetAmsterdam-Rijnkanaalliggen.
Inmiddelsvalterookeenuitbreiding vandemaisteelttenkoste van het areaal weiland te bespeuren. Door de geringere
ruimtebehoefte per bedrijf en de grotere kapitaalsintensiteit,
hebbende glastuinbouw en in mindere mate de fruitteelt vergelekenmetdeveehouderijgoedeperspectieven.
ad2 Zoals reeds eerder betoogd dient in hetgebied 130 ha
bostewordenaangelegd. Geziendeomvang van Heemstede
en Laagraven is dit niet te realiseren zonder eennieuwlandschap te creëren. In dit nieuwe landschap is voornamelijk
plaats voorhetbos, de fruitteelt en deglastuinbouw. Daarde
glastuinbouw nauwelijks nog een 'groene' vorm van grondge-

Uitwerking
De strategieën behouden, herstellen en bouwen worden als
volgtomschreven:
Behoud: conservering van het huidige landschap o.a.
door een verdere verstedelijking en uitbreiding van de glastuinbouwteweren.Behoud vande visueleopenheide.d.
Herstellen: geringe ingrepen in het landschap, gericht op
restauratie. Bijvoorbeeld het zo goed mogelijk herstellen van
Patronendie over de A27 en het Amsterdam-Rijnkanaal werden voortgezet (laan van kasteel Heemstede, de Koppeldijk);
verduidelijking van de kavelrichting door het aanbrengen van
beplanting in dezelfde richting. Voorzichtig bijsturen van de
huidige ontwikkelingen.
- Bouwen: grote ingrepen in het landschap. Aanhaken bij
(andere)hedendaagse grootschalige ingrepen, zoals deaanleg van de A27 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Geleiden van
huidige on*wikkelingen in het ruimtegebruik en het op gang
brengenvangeheel nieuwe.
Waarwelkestrategie wordttoegepastisafhankelijkvan:
1
hethuidigfunctioneren vanHeemstede enLaagraven,
hetgewenste toekomstig functioneren vanditgebied.
ad

1 De begrenzing bestaat uitgrootschalige infrastructuur,
dievisueelenauditief (A27)grote invloed heeft.De wegenen
het kanaal die het gebied begrenzen vormen barrières
daardoor zowel functioneel als visueel het gebied enigszins
'n een isolement verkeert. Vande begrenzende infrastructuur
's alleen het Amsterdam-Rijnkanaal recreatief aantrekkelijk.
Hetgebied wordt voornamelijk agrarisch gebruikt. Hetgrootste
deel bestaat uit weiland, behorend totveehouderij-bedrijven.Een kleiner deel bestaat uitboomgaarden, vooreenbelangrijkdeel laagstam boomgaarden. De veelalmoderne fruitteeltbedrijven maken een welvarende indruk, evenals de
9lastuinbouwbedhjven. Qua oppervlakte is de glastuinbouw
'net uitzondering van delen van Laagraven, nog niet dominant. Wél is sprake van een duidelijke uitbreiding. Voor de

CONTROVERSE, het bos: van buiten naar binnen, vanlicht
naardonker.
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bruik genoemd kan worden, dient deze vorm van grondgebruik zoveel mogelijk geconcentreerd te worden in Laagraven-Oost, waar ook nu al de meeste glastuinbouw gevestigd
is.
Methetoogop:
- de dominante aanwezigheid van grootschalige infrastructuur;
- de mate vanisolement waarin hetgebied verkeert tenopzichte vanomringende gebieden;
- de mogelijke verdere uitbreiding van industrie, glastuinbouweninmindere matedefruitteelt enmaisteelt;
- demindergoed functionerende veehouderij;
- degewenste aanleg van 130habos,
gaat de voorkeur uit naar de strategie vanhet bouwen. Oude
relaties tussen de bodem en wat er zich boven afspeelt krijgen eennieuwe inhoud. Juist in een omgeving waarinwegen,
kanalen en bebouwing zich niets lijken aan te trekken vanhet
abiotisch patroon, zal ditpatroon op den duur relatief sterk(in
debosontwikkeling) doorklinken.

Deinterneorganisatie vanhetbos
In het bos is een voor- en achterzijde te onderscheiden. De
voorzijde is gericht op het recreatief relatief aantrekkelijke
Amsterdam-Rijnkanaal. De achterzijde bevindt zich langs de
hetgebied begrenzende wegen. De polariteit tussen voor- en
achterzijde vanhet bos komt ook in de oriëntatie vaneenbelangrijk deel vande ontsluiting en de open ruimten totuitdrukking. Bij de ontsluiting isgezocht naar eenpatroon, datzowel
uitoogpunt vanrecreatie als houtproduktie functioneel is.Een
scheiding tussen de ontsluiting voor de houtproduktie en de
recreatie leidt tot een relatief grote versnippering en relatief
hoge aanlegkosten. De ontsluiting is, gezien de te verwach-

ten grote aantallen recreanten vooral voor de recreatie van
belang.
De nieuw aan te leggen hoofdontsluiting, in de vorm van
met lindes beplante wandelwegen, ontsluit niet alleen de verschillende boselementen, maar vormt tevens een verbindend
element tussendeze elementen én tussen hetbos enhetomringende agrarisch gebied. De hoofdontsluiting vormt tevens
eenaanvulling opdebestaande ontsluiting.
Denevenontsluiting, inde vorm van wandelpaden, verbindt
de hoofdontsluiting met de recreatief aantrekkelijke elementen en deze elementen met de parkeervoorzieningen en
ookonderling.
Deopen ruimte isbeperkt totdieplekken die recreatief interessant zijn en aanleiding geven tot stationaire recreatie: het
kasteel Heemstede, het fort en de aanwezige waterpartijen.
De belangrijkste open ruimte bevindt zich bij het kasteel. De
open ruimte verbindt het kasteel met de hoefijzervormige vijver. De oorspronkelijke hoofdas liep tot ver voorbij de A27.
Reagerend op de barrièrewerking vandeA27 eindigt denieuweasbijde hoefijzervijver.
Door de open ruimte bij kasteel Heemstede te gebruiken als
beeldentuin wordt opnieuw allure gegeven aan dit kasteel,
waarvan de tuinen in de 17eeeuw zeer befaamd waren. De
open ruimte langs het Amsterdam-Rijnkanaal maakt het kasteel ook vanuit het kanaal zichtbaar en andersom. Hetzelfde
geldt voordeopenruimte bijhetfort.
Uitbreidingsmogelijkheden
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de fruitteelt en de veehouderij kunnen zich in de toekomst uitbreidingsmogelijkheden voordoen. Van deze mogelijkheden kan zonder ingrijpende wijzigingen in het ontwerp gebruik worden
gemaakt. •

:ur
^..

CONTROVERSE, vogelvluchtperspectief.
30 (288)

MEERDANDESOMDERDELEN
Achtergrondontwerpmethode(destrategie)
Idealiterzou het wenselijk zijn de kenmerken vandeverschillende functies (recreatie, landschap, produktie en natuur) tot
uitdrukking te laten komen in de locatie en het ontwerp van
eenbos. De aard vande functies is zodanig, dat eenstrijdigheid ontstaat bij optimale invulling van deze vier functies in
een boscomplex. De aard van de locaties waarop in deNederlandse situatie bos is ofzal gaan komen is onsinzienszodanig dat meervoudige functievervulling met name voor
nieuwaanteleggenbossenproblematisch is.
Hoewel het ideale bos niet bestaat blijft toch de noodzaak
bestaan verschillende functies binnen een boscomplex te
realiseren. Als multifunctioneel bos tot doel wordt gesteld,
dankan ernaargestreefd wordenomhetbos (incl.locatie)zodanig teontwerpen dat elke functie aan bod komt. Erkaneen
compromissituatie worden bereikt met een optimale functievervulling van de afzonderlijke functies binnen eenopstand,
it kan door het letterlijk 'localiseren' van de functies ofcombinaties van een aantal functies, in aparte eenheden. Een
eenheidisdaarbij inzekere mate mono (ofbi-)functioneel.Localiseren van functies in boseenheden wordt toegepast wanneer functies op een bepaalde locatie onderling niet verantwoordte combineren zijn. Multifunctionele vervulling kan gerealiseerd worden door het aan elkaar koppelen van een
aantal mono- (of bi-)functionele blokken (basiselementen) tot
e
en geheel.
. . en dergelijk ontwerpsysteem maakt het mogelijk functies
mneneengeheel totuitingtelatenkomen middels eenexplicietezonering en koppeling. Deze koppeling (afhankelijk van
ocatie op meerdere manieren te realiseren) vervult zelf een
unctie, of voegt een functie toe aan een monofunctioneel
ok;bijvoorbeeld door uitwisseling (routing,gradiënt) en bufenng(contrast,portaal). Hetgeheel wordtdaarmeemeerdan
desomderdelen.
riet systeem van het koppelen vanelementen dient onsineens gehanteerd te worden bij het ontwerpen vaneenmultiunctioneel bos. Deze methode (strategie) gaat ervan uit dat
etonmogelijk is kleine eenheden zo alsbos interichten,dat
er een meervoudige functievervulling ontstaat. Het door ons
ontworpen '00 ha bos illustreert hoe door koppeling vanelementen meerdere functies verantwoord in een boscomplex
verenigd worden. Het 30 ha bos ontwerp illustreert dat kopPelsysteemniet werkt voor kleinere eenheden, verregaande
mu
ltifunctionaliteit is in dit soort kleine eenheden niet te realiseren.

regelmatige houtopbrengst, waarbij de boomsoortenkeuze is
afgestemd op het produktievermogen van de groeiplaats
enerzijdsen het ontwikkelen vaneen langlevendbossysteem
anderzijds, waarin de ontwikkeling van natuurwaarden voldoende mogelijkheden krijgt. Hierbij staat vooropdat hetbos
zelfdoormiddel vaninrichtingenbeheeraantrekkelijkdientte
zijnvoorderecreatie.
... kande wijzeen mate vangebruik sterk beïnvloedworden.
Er is berekend dat er ongeveer 250 parkeerplaatsen nodig
zijn. Ruimtegebrek maakt hetniet mogelijk exacteberekeningen te presenteren. De parkeerplaatsen zullen gefaseerd in
de tijd wordenaangelegd, afhankelijk vande inde tijdtoenemendebehoefte. Demate vaninterneontsluitingbepaaltvoor
een groot deel de opnamecapaciteit ten behoeve van de
recreatie.
Aan een optimale opnamecapaciteit moeten de volgende
voorwaardenwordengesteld:
1 Goedeontsluitingsafstand tussendepaden (vanzicht,ca.
100mofanders visuelebarrières).
2 Somsgebogenpaden inverbandmetzichtopanderen.
3 Aanwezigheid van dagrecreatieve objecten (speelweides
e.d.).
4 Bepaaldedichtheid vanhetbos.
Alleen de exploitatiewegen worden verhard. Voor 80%
wordtgebruikgemaakt vanbestaande wegen.Deoverigepadenzijnhalfverhard.

Het koppelsysteem kan gefaseerd in de tijd worden ingevoerd,eengunstige bijkomstigheid gelet opde veelalversnipperde eigendomssituatie van grond in Nederland. Daarnaast
eent het Nederlandse landschap zich optimaal voor kleine
as
>selementen; koppeling van elementen maakt het toteen
grotergeheel.
Hetontwerpdoel voorbeidebosgebieden is:
etontwerpen vaneenduurzaam, gevarieerd bosdatvoldoet
aan het veelzijdige maatschappelijke behoeftepatroon met
nameinstedelijke gebieden, tegeneenaanvaardbaarkostenniveau.
Speciale aandacht is hierbij geschonken aanlandschappe']ke inpassing en aan het verkrijgen van een duurzame en

MEER DAN DE SOM DER DELEN, vogelvluchtperspectief
vanhet30habos.
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Landschapsplan
Ontwerp toelichting bos 100ha
Hetgehele boscomplex is 117ha. Hierin liggen ca.4 haopen
ruimten en wegen. Het boscomplex ligt in een totale eenheid
van ca. 240 ha. Met name om landschappelijke en om ontwerptechnische redenen is besloten om af te wijken van de
eis om een bos van exact 100ha te ontwerpen. Dit nl.zou al
tezeer afbreuk hebben gedaan aan de door ons gekozen benadering enerzijds en de aard van het gebied waarin hetbos
volgens ons moet komen te liggen anderzijds. Omgeenoneigenlijk voordeel te hebben uit deze extra oppervlakte zijn bij
de later uitgevoerde berekeningen de oppervlaktes naar
evenredigheid gereduceerd tot 100ha.
Het ontwerp is opgebouwd uit basiselementen dieonderling verbonden zijn door koppelstukken. De kracht van het
ontwerp is dat door middel van koppelstukken en basiselementen zoveel variatie wordt ingebracht dat afgezien kan
worden van de veel gebruikte beplantingen en variatie in
boomsoortenkeuze die veel ontwerpen van de 60-er en70-er
jaren kenmerken.
Aan het ontwerp ligt ook tengrondslag het besef datnieuw
te ontwerpen bossen sober dienen te zijn, enerzijds om het
financieel verantwoord temaken en anderzijds om deopstandenbeheerbaar temaken. Teveelbossen zijn parken ofhobbytuinen, hetgeen afbreuk doet aan hetgeheel eigen karakter
vaneenbos.
Elk basiselement heeft zijn eigen karakteristiek. Deze karakteristiek kan betrekking hebben op bosbouwkundige aspecten (verschillende bosbeelden); de aanwezigheid van
landschappelijke of cultuur-historische gegevens (relicten);
demate waarinnatuuraspecten zich kunnen ontwikkelen e.d..
elkbasiselement heeft eenduidelijke zoombeplanting.
De basiselementen worden onderling gekoppeld met als
doel een aaneengesloten boscomplex te krijgen (ruimtelijk,
visueel). Het koppelstuk is daarnaast de drager van de
recreatieroutes. De koppelstukken hebben alle hetzelfde
beeld: lichte open populierenbossen met de nadruk op houtproduktie met spontane onderbegroeiing (kruidlaag enstruiklaag). Zij vormeneen sequentie in het routingsysteem vanhet
bos, waarin men zich van basiselement naar basiselement
beweegt. In de koppelstukken zijn visuele relaties met het
omliggend landschap eenbelangrijk aspect.
Een optisch grapje wordt toegepast in het koppelstuk dat
fungeert als scharnier tussen de drogere bostypen en denattereen tussende meer extensieve en minder extensieve bosgedeelten (zie tekening). Loopt men over het dwaalpad dan
zal de zichtlijn plotseling duidelijk veranderen (hetgeen ook
gebeurt met het verkavelingspatroon). Het koppelsysteem
geeft de mogelijkheid van velerlei vormen vanzoneringwaarbij sprake is van duidelijke begrenzingen en randen, terwijl
anderzijds door het 'visgraatmodel' van het koppelsysteem
een grote mate van ineengrijpen met andere functies (boomgaard, weideakker, kamperen bij de boer) mogelijk is zonder
dat elke functie zijn karakter verliest. Bos en landbouw zijn
malencontramal inhet landschap.
De hoofdroute in het bos is een beplante eikenlaan die de
verschillende basiselementen en koppelstukken aaneenrijgt.
Deze laan begint en eindigt dwars op het Amsterdam-Rijnkanaal.Als complement vande statige laan is een bochtig smal
paddoorhetbosgetraceerd: het dwaalpad.
Het bos als geheel - in de vorm van een halve cirkel - is,
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rondom het open weidedeel, aan het Amsterdam-Rijnkanaal
opgespannen. In het boscomplex is een zwaartepunt gelegd
(boskern) waar met name de meer intensieve recreatieve
functies zijn ondergebracht. In de rand is een parkeerplaats
aangelegd. Bij het ontwerp isgebruik gemaakt vanderestanten van het vroegere landgoed Heemstede. Het landgoed is
bewust niet in zijn oude glorie hersteld maar als betekenisvol
element opgenomen in het bos. De as van het landgoed (die
vroeger tot voorbij de rijksweg reikte) is daarom ondergeschikt gemaakt aan de eikenlaan die hier dwars op staat. Op
deplaats van de vroegere bosquets is een grote open weide
in het bos gelegd (asruimte), die wordt geleid door de bestaandeperenlaan.
Om de asruimte perspectivisch te beëindigen zijn achterin
de asruimte een aantal solitaire beuken geplaatst. Daar het
landgoed ondergeschikt is aan het bos en de laan is diteffect
bewust nietgemaakt door de laan en de bosrand elliptisch te
latenwijken(zoalsvroegergebruikelijk was).
De weidekan gebruikt worden als ruimte om te picknicken,
voor dagkamperen, om op te spelen enz. De eerste tienjaar
kande weidebegraasd worden.
De vroegere vijver is op het eind van de as als attractief
element in het bos gelegd. De ronde ruimte is omgeven door
eenbrede walmethierop eenlosuitgroeiende Taxus-haagen
banken. In de schotelvormige ruimte ligt een grote vijver (zie
doorsnede).
Het karakter van dit basiselement (het kernpunt) is het
beeld van een rijk loofhoutbos met als hoofdsoort eik. De
onderbegroeiing wordtgekenmerkt doorhulstenTaxus.
Het daarnaast liggende basiselement is een uitgesproken
eikenbos met als recreatief aantrekkelijke verbijzondering
een in wijd plantenverband staande groep tamme kastanjes.
Het is een van de verborgen plekken in het boscomplex die
alleenviahetdwaalpadzijn teontdekken.
Het volgende basiselement heeft als houtsoort es. Naast
deparkeerweide iseenpicknickvoorziening gekoppeld.
Het basiselement langs de wetering heeft een broekachtig
karakter met els, wilg, berk en es als loofboomsoorten. Indit
elementkrijgt denatuurfunctie allespeelruimte. Inhetnoordelijk deel ligt een verborgen poel met rondom een brede zoom
ruweberk.
Het laatste basiselement is weer een eikenbos. In de rand
ligt eenparkeerweide. Het karakter is verder neutraal. Uithet
bos komend zijn de brede Amsterdam-Rijnkanaal en deplofsluisdeoriënterende elementen.
Ontwerptoelichting bos30ha
Het gehele boscomplex is 31.65 ha groot. Hierin liggen 1.05
ha wegenen open ruimten. Het bos ligt in eengebied van57
haenmaakt landschappelijk deel uit vaneeneenheid vanca.
330ha.
Het 30 ha bos ligt in een gebied waar landschappelijke inpassing vangroot belang is. Dit in tegenstelling tot de locatie
vanhet 100habos.
Het 30 ha bos heeft een krachtige vloeiende belijning
geïnspireerd op een vroegere stroomdraad vande rivier in de
uiterwaarden. De maat enschaal vanhetdijkenpatroon ende
rivier en de uiterwaarden geven dit bos een uniek karakter.
Als ruimtelijk tegenwicht tegenover dezwaar uitgegroeide beplanting op hetbinnendijks gelegen fort,is op hethogere deel

in de uiterwaarden - direct achter de haven - een eikenbos
gelegd. Hetisde kop vanhetbos enligtals eenbostuininhet
landschap.
De verdere opbouw van het bos heeft een opeenvolging
van uitgesproken bosbeelden die steeds transparanter en
lichter wordt en uiteindelijk in de vorm van een enkele rij
schietwilg alseen staart uitloopt. Deboomsoortenkeuze (aangepast aan de groeiplaats) speelt hierop in. De opeenvolging
vande bosbeelden zijn eik, es,populier, wilg en rijbeplanting
vanschietwilg. Op de kaart is dit aangegeven door eenopen
eneendichtraster.
Destaart vanhetbos (deschietwilg) ligt als eenbeschermde coulis tussen de winterdijk en de reeds bestaande intensieverecreatieve activiteiten vandeafgesneden rivierarm.

Het ontworpen bos is een extensief uitloopgebied voorde
reeds bestaande intensieve oeverrecreatie die zijn zwaartepunttegenoverheteilandheeft.
In het bos is de recreatieve functie bescheiden gehouden.
De ontsluiting is beperkt tot voetgangers en bestaat uit hooilandpaden en heel soms exploitatiepaden. De aantrekkelijkheid vanhetboszalgrootzijn. Juist voormensen dieopzoek
zijn naar verstilde en natuurlijke (informele) plekken. Er zijn
veel hoogteverschillen en waterpoelen. De kruidenvegetatie
enkleinefaunazalinditopenbosrijkengevarieerdzijn.
Inhet wilgendeel vanhetbos is in de kern de natuurfunctie
genormaliseerd. Rond een opengehouden poel met opslag
vanschietwilg en rietvegetatie. Hierkanmenzelfzijn weg banen.Langsdedijkiseenstukgriendcultuurgelegd. •
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KOPPELING
Toelichting op het plan
Inleiding
Uitgangspunten
Bijhetzoeken naar een locatie voorhetbos is de nadrukgelegdop hetscheppen vanvoorwaarden voorhetontstaanvan
een
veelzijdig bos. Kenmerkend voor bos is dat de verschillende functies binnen hetboscomplex alsgeheel minofmeer
tegelijkertijd' aan bod komen. Wel kunnen in verschillende
delen vanhet bos accenten wordengelegd op een bepaalde
functie. Niet elke boom is zonder meer multifunctioneel. Zo
wordt een onderscheid gemaakt tussen het bos van 30 ha
met voora' een functie voor de houtproduktie en extern voor
net landschap en als achtergrond voor recreatieve voorzieningen, en het bos van 100ha waar ook de recreatie in het
os
aan zijn trekken moet komen en waar een deel eenaccentkrijgtopdeontwikkeling vannatuurwaarden.
De opbouw van de ruimtelijke hoofdstructuur, de vormgevingvandebosmassa daarin, de openruimteninsamenhang
m
et het padenstramien en het systeem van waterlopen iser
°Pgericht de verschillende belangen zo veelmogelijk telaten
samenvallen. Samengaan van recreatieve ontsluiting enbeneerswegen, van waterbeheersing met oriëntatie- envariatiemogelijkheden voormens, plant endier;vanruimtelijkevariatie en verscheidenheid aan biotopen, van open ruimte voor
oomenkap en zonnige plekken om uit te rusten. Voor alle
functies zijn de bosmassa, de open ruimte, het water en de
Padeninmeerofminderemate vanbelang.
°Pzet toelichting
Daarom wordt ervoor gekozen om deze ruimtelijke inrichtingselementen als ingang voor de beschrijving van het plan

tegebruiken en voordebosmassa, depaden, deopenruimte
enhetwatertebeschrijven hoeaandeeisen vanhoutproduktie,recreatie,natuur-en landschap wordt voldaan.Pertijdstip
wordt dan ook één plankaart gepresenteerd. Beide complexen worden op deze plankaart gezet zodat duidelijkwordt
hoe zij eikaars functies kunnen versterken. In de toelichting
wordtwelapartaandachtbesteedaanbeidebossen.
Deachtergrond vandeopzet vandebosmassa, deontsluiting,de waterbeheersingendeopenruimte wordtallereerstin
algemene zin beschreven. Na de toelichting op het plan zelf
wordttenslottein eenaparthoofdstukingegaanopaanleg-en
beheerskosten vanhet beschreven bos. Hetgaat daarbijnadrukkelijk niet alleen om een becijfering van de kosten van
houtproduktie, maar om de kosten van het multifunctionele
bos. Wel wordt apart vermeld welke kosten uitsluitend gemaaktwordentenbehoeve vanrecreatievevoorzieningen.
Algemeneaspectenvandesamenstelling vanhetbos
Het behalen van financieel rendement staat bij de overheid
niet in dezelfde mate op de voorgrond als bij particuliere investeerders. Belangrijker is het bereiken van een bevredigend maatschappelijk rendement. Het gaat daarbij over mogelijkheden voor openluchtrecreatie, het vergroten van natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit en het vergroten
vandebeschikbarehoeveelheid vandegrondstofhout.
Boomsoortenkeuzeparticulier
Bij de keuze welke houtsoort voldoetaan zijn wensenzal de
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particuliere investeerder zich bij iedere investering afvragen
wat hiervan het rendement is. Bij de berekening van het exploitatiesaldo zal hij terdege rekening houden met een rentepercentage. Met behulp van de formule K = Ko (1 + l)n (rentefactor)zal hijalle kosten en opbrengsten tot het eind vande
omloop prolongeren. Uit de hier nevenstaande grafiek blijkt
dat deze rentefactor sterk toeneemt na 40 jaar. Juist deze
rentefactor vormt een bottle-neck bij een keuze tussen eventuele korte (15-25 jr.), middellange (t/m 90 jr.) of lange omloop(100jaar enouder).
Door een gericht subsidiebeleid van de overheid wordthet
nadelig effect van de rentefactor grotendeels te niet gedaan
(ziebijlage I). Uitbijlage Iblijkt dat de teelt vanes quarendement (ca. f 209,-/jr.) niet veel verschilt van het gemiddelde
exploitatiesaldo van populierenteelt. In het algemeen zal de
'hobby'-boer kiezen voor populieren, daar bij deze soort de
terugverdientijd 'kort'is. Voorbeleggingsmaatschappijen enz.
kan de teelt van es lucratief zijn omdat het exploitatiesaldo/
ha/jr. nu gelijk is aan dat van populier, maar met eventuele
stijgende vraag naar kwaliteitshout in voordeel vaneskankomen te liggen. Daar komt bij dat de middellange omloop voor
dezecategorieparticulier welteoverzien is.
Inhetalgemeen zal de overheid geen rekening houdenmet
rente over het geïnvesteerde vermogen, dat wil zeggen dat
hetdusniet veeluitmaakt ofkorte, middellange oflangeomlopen toegepast worden. Gezien het feit dat de teelt vanhoutsoorten met lange omlopen in verband met de renteberekening/terugverdientijd niet aantrekkelijk is voor particuliere investeerders zaljuist deoverheid zich moeten toeleggen opde
teelt vanbomenmetlangeomlopen alseikenbeuk.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat door de ontbossingsproblematiek op mondiaal niveau in de nabije toekomst
het aanbod van tropisch hardhout zal verminderen endaarmeede vraagnaarinheemse hardhout soortenzal toenemen.
Boomsoortenkeuze overheid
Vooruitlopend op deze ontwikkeling dienen nieuw aan teleggen staatsbossen/overheidsbossen vooreengroot deel tebestaan uit houtsoorten met lange of middellange omlopen. De
teelt dient daarbij gericht tezijn op het produceren vankwaliteitshout. Daarnaast zou dezelfde overheid door een gericht
subsidie beleid particuliere investeerders kunnen stimuleren
totaanleg vanproduktieplantingen metkorte omloop.
Ecologischeprocessen en leeftijdsklassen
In het voorgaande zijn de bedrijfseconomische gronden voor
de keuze van lange of korte omlopen besproken. Erzijn echter nog andere argumenten. Om een gezond en goed
groeiend bos duurzaam in stand tekunnen houden zullen bomen van verschillende leeftijden tegelijkertijd in het bos aanwezig moeten zijn en zullen de ecologische processen inhet
bos gevolgd moeten worden. Een gelijke verdeling van de
leeftijdsklassen in een bos moet aan het einde vande langste
omloop bereiktzijn, dus ongeveer op T3 (100jaar) ineenbos
met eiken beuk. Dieopbouw kan bijvoorbeeld bereikt worden
doorbomen van verschillende omlopen tegebruiken. Aanhet
einde van de omloop brengt de opstand hout op zodat geen
100 tot 120jaar gewacht hoeft te worden. Dit betekent dat
ookinhetoverheidsbos in de aanlegfase bomen meteen korte omloop gebruikt worden. Dit sluit aan bij de ecologische
processen in het bos opjonge bosgronden. Viaeen pioniersfase wordtdangeleidelijk een verdeling vanboomsoorten bereikt die op T3 op zijn beurt weer een aanzet vormt voorhet
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ontstaan vande levensgemeenschappen zoals beschreven in
de bosdoeltypen. Het bereiken van de bosdoeltypen vergt
echter veelmensen- en bomengeneraties.
Voordelenmeerdere boomsoorten
Het gebruik van meer boomsoorten in de beginfase van het
bos heeft nog meer voordelen. Inbosbouwkundig opzicht betekentheteenspreiding vanrisico tenaanzien vanziekten en
plagen. Het betekent tevens een grotere flexibiliteit doordat
tijdens de geleidelijke omvorming van het bos er steeds momenten zullen zijn waarop de geplande bossamenstelling bijgesteld kan worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de ervaringen met de groei van boomsoorten in het gebied. Een
belangrijk voordeel van de aanwezigheid van meer boomsoortenis degrotere afwisseling dieer in hetboszalzijnvoor
de recreanten zonder dat daar speciale en vaak relatief dure
maatregelen voor moeten worden genomen. Populieren zijn
snel hoog en dik omdat de jaarlijkse bijgroei niet verspreid
over veleboompjes plaatsvindt zoals bij eik en beuk, maar in
enkele relatief wijd uit elkaar geplante bomen. Na ca. 10jaar
isdepopulier ca. 10m hoog enis eral eenbosomgevingontstaan,hoewel dieomgeving in ecologisch opzicht nognauwelijks iets voorstelt. In bosbouwkundig opzicht is het echter
aantrekkelijk dat beschutting wordt geboden. Er zal sneller
een bosklimaat ontstaan. Bij de toelichting op het plan wordt
nader ingegaan op de kenmerken vandegekozen bosmodellenenop debosdoeltypen waarnaar gestreefd wordt.Dekeuzen zijn immers vangroot belang voor de ruimtelijke opbouw
vanhetbos.
Algemene aspecten vande bosontsluiting
Bosgebieden kunnen alleen goed beheerd en beleefd worden
als vooreengoede ontsluiting gezorgd is. Het aanleggen van
ontsluitingswegen is echter een kostbare zaak. De locatiekeuze oefent daarmee grote invloed uit op de uiteindelijke
aanlegkosten. In de planopzet vervullen de hoofdwegen en
-paden tegelijkertijd een functie voor beheer en recreatie, zodateenminimale aanvulling tenbehoeve vande recreatienodigis.

Algemeneaspecten vande waterhuishouding
Met betrekking tot de grondwaterstand van zowel de locatie
van30 als 100hectare blijkt uitgegevens vandebodemkaart
dat de grondwatertrap varieert van III t/m VII (zie bodemKaart). Uit de kaart met stijghoogte kan geconcludeerd wordendatbinnen ditdeel vanhetgebied noch kwelnochwegzijging plaatsvindt. Gezien het huidige landbouwkundige gebruik zijn in het verleden, met name in het nattere gedeelte,
veel sloten gemaakt. Deze sloten zijn uit landbouwkundig
oogpunt vangroot belang in verbandmetafvoer vanovertollig
water, waardoor bijvoorbeeld de produktie van gras als de
draagkracht van de weilanden bevorderd wordt. Daarnaast
nebbensloten dan een functie als drinkplaats voor veeentevensalsveekering.
Vervangensloten
e bosbouwer ondervindt echter meer na- dan voordelenvan
de aanwezigheid vansloten (belemmering bij houtafvoer,hogejaarlijkse schouwkosten). Aan- en afvoer van water komt
ervoorbos minder op aan. Hetligtinde verwachtingdatdoor
grotere evaporatie en transpiratie vanbos degrondwaterspiegelterplekke opdenduurenigszinszal dalen.
Gezien het bovenstaande dient in relatie met de jaarlijks
erugkerende hoge schouwkosten bezien te worden in hoeverrehet mogelijk is de hoeveelheid sloten terug tebrengen,
nierbij doet zich het probleem voordat sloten behalve dat zij
eel uitmaken van een afwateringssysteem, tevens een
onderdeelvormeninhettotale boezemwateroppervlak.
Het laten verlanden zou dus betekenen dat de bergingscapaciteit verminderd zou worden en daarmee ontstaat een
conflictsituatie met de totale waterbeheersing vanhetgebied.
" probleem kan voorkomen worden indien de bosbouwer
zorgt voorvervangend water.Ditbetekent echterdateeneenmalige investering gedaan moet worden. Grondwerk is een
ur
e zaak, zodoende zal het voor de particuliere boseigenarenniet weggelegdzijn omeeneenmalige hogeinvestering
edoen, welkeoplangetermijn terugverdiend zalworden.
Het water, benodigd voor compensatie van de waterber9<nQscapaciteitkan gebruikt worden in hetontwerp omdeopbouw van het gebied te ondersteunen en om aantrekkelijke
D

plekken temaken voorrecreanten. Compensatie isgevonden
in de vorm van brede watergangen, die nog welbeheerbaar
zijn en geen barrières vormen in het beheer,als in de vorm
vaneenplasofvijver. Beidehebbenhuneigencharme.
Algemeneaspecten vandeopenruimte
Open ruimte in het bos is bosbouwtechnisch gezien uitsluitend nodig voor ontsluiting en beheer, onder meer vooropslagvanhoutenvoorhetonderhoud vandesloten.
Deze open ruimten kunnen tegelijkertijd dienstbaar worden
gemaakt aan hetrecreatiefgebruik, voorontsluiting enverpozing enalsoriëntatiemogelijkheid. Watextra openruimte,een
openplek in het bos of ruimte aan de randen, maakt hetbos
extra aantrekkelijk, ook om er meer tijd in door te brengen.
Ecologisch gezien brengt open ruimte variatiein de biotopen
van de overige bosgebruikers, planten en dieren. Daar kunnen zoomvegetaties ontstaan, met schuitgelegenheid voor
vogelsenkleinezoogdieren. •
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HET VERDRIET VANBELGIË
Locatiekeuze
Hetvinden vaneengoede locatie voorhetbos van 100haen
0 ha
betekent het zoeken naar een plaats in het plangebied
Waar h
et bos de kans heeft zich te ontwikkelen, enzodoende
a
an verschillende maatschappelijke behoeften tegemoet te
komen. 'Hoe moeten bosbouwkundige activiteiten gerangS
\A?lk' worden ten opzichte van andere gebruiksvormen?",
w
elke plaats moet het bos innemen ten opzichte vanandere
ruimtelijke elementen?'. Dergelijke vragen moeten beantwoord worden. Uiteindelijk betekent dit het zoeken naar een
ordening; vanactiviteiten en ruimte. Met hetdoel eensamenhang te vindenin ruimtelijk en functioneel opzicht. Ditstreven
ismetnieuw.
Oorspronkelijkpatroon
ok onz
e voorouders hebben bij de inrichting van gebieden

hier bewust of onbewust naar gezocht. Zij baseerden zichbij
de inrichting veelalop de aanwezige ordening in denatuurlijke gesteldheid van het terrein. Verschillen in bodemgesteldheid, waterhuishoudingbepaalden insterke matehetgebruik.
Zo vestigdende eerste bewonerszich veelalop de hogergelegen gebieden; de stroomruggen langs de Lek en deKromme Rijn, en de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Door hun
hogere ligging vormden deze gebieden een gunstige uitgangssituatie voorbewoning, vandaaruit werdhetomliggendegebied verderontgonnen en ingericht. Door dezewerkwijze ontstonden plaatsgebonden verschillen en een specifieke
ordeningper gebied. Deze kenmerken zijn terug te vindenin
grote delen vanhetplangebied, zoals depolder Schalkwijken
het overgangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug, langs de
KrommeRijn.Hetlandschapis echtergeen statisch gegeven;
voortdurendtredener veranderingenop. Eeuwenlanghebben
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deze veranderingen zich in een traag tempo voltrokken, maar
met de toenemende welvaart en technische ontwikkelingen is
dit proces in een stroomversnelling geraakt. Ook in het studiegebied hebben zich talloze ingrijpende veranderingen
voorgedaan. Dit heeft ertoe geleid dat naast het oospronkelijke landschapspatroon een tweede patroon te onderscheiden
is,opgebouwd uitinfrastructuurlijnen en stadsuitbreidingen.
Recentepatroon
Ditrecentepatroon heeft eenplanmatig karakter, enishetgevolg vande besluitvorming op nationaal niveau. Opditniveau
wordende trace's vansnelwegen vastgesteld endebouwprogramma's voorgroeikernen en -steden. De ordening vandeze elementen wordt in veel gevallen niet bepaald doorverschillen in naten droog, of bodem en hoogteverschillen, maar
heeft zijn eigen logica. Hierin speelt de stad Utrecht een belangrijke rol. Voor Utrecht is het belangrijk uit te kunnenbreiden,economische activiteiten aan tetrekken ensnelleverbindingen tehebben met andere steden. Door enlangs hetplangebied lopen dan ook eengroot aantal infrastructuurlijnen, die
Utrecht verbinden met andere steden: de A12, de A27, het
Amsterdam-Rijnkanaal, hoogspanningsleidingen en spoorlijnen. Deze infrastructuurlijnen vormen aanknopingspunten
waarlangs stedelijke activiteiten een plaats krijgen, zoals het
industrieterrein 'Het Veld' langs het kanaal en de geplande
recreatieprojecten langs de A12. Ook bepalen zij de begrenzing vanstadsuitbreidingen en zorgen voorde ontsluiting van
de nieuwe bouwlocaties van Houten en Nieuwegein. De
waardering voordeze lijnen is meestal gering en ten opzichte
van de vormgeving lijkt een zekere onverschilligheid te bestaan. Toch bepalen zij op een even vanzelfsprekende manier de mogelijkheden voor ontwikkelingen als de hoofdlijnen
gebaseerd op het natuurlijke patroon. Bij de uitwerking van
een dergelijke ordening blijkt dat ook deze kan leiden tot
plaatsen met een specifiek karakter. De plaatselijke omstandigheden bepalen dan toch de mogelijkheden en onmogelijkhedenvanbepaalde gebruiksvormen.
Verschillendeorde
De twee onderscheiden patronen zijn van een verschillende
orde.Zij hebben ieder hun eigen logica enschoonheid, enkomen tegemoet aan verschillende programma 's.Het oorspronkelijkepatroon isgegroeid inde loop vande eeuwen en isgebaseerd op natuurlijke gegevens, het nieuwe patroon heeft
een planmatig karakter en hangt nauw samen met ontsluitingsaspecten.
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Welkuordeningalsrichtlijn
Eenessentiële vraag bijde locatiekeuze was, welkeordening
als richtlijn moest worden genomen. Het is de laatste jaren
gebruikelijk het oorspronkelijke patroon als uitgangspunt te
nemen bij de inrichting van het landelijke gebied. Door deze
benadering worden op een vanzelfsprekende manier verschillen op grond van het natuurlijk patroon gehandhaafd ofversterkt. Tevenskan een duurzame relatie tussen natuurlijk patroon en gebruik leiden tot een duidelijke ruimtelijke opbouw
encontinuïteit.
Het is echter twijfelachtig of in de nabijheid vande stedelijke concentraties van Utrecht, Nieuwegein dit het juiste uitgangspunt is. Het recente patroon (stadsuitbreidingen, infrastructuurlijnen) is hier in sterke mate bepalend voor de ruimtelijkeenfunctionele ordening enmoeilijk tenegeren.
Daarom is er niet voor gekozen de ligging en begrenzing
van de bossen aan te passen aan de oorspronkelijke ordening, maar aansluiting te zoeken bij het recente patroon. Bij
de uitwerking van de bossen blijkt dat ook deze benadering
kan leiden totplaatsgebonden verschillen. De bodemgesteldheid en waterhuishoudkundige factoren zullen bijv. in sterke
matedesoortenkeuze bepalen. •

Rijsbrug(uitwerking vanhetbosvan30ha)

Algemeen
Bij de keuze van de locatie en de vormgeving van dit bosobject, hebben ecologische motieven zwaar meegeteld. Gezien
de ligging van bossen in de omgeving leek het ons uitlandschapsecologische overwegingen wenselijk hier een bos te
creëren, dat zou kunnen dienen als een stapsteen voorbosplanten en vooral voor bosdieren. Bovendien biedt de geomorfologische en bodemkundige gesteldheid juist hier eeninteressante uitgangspositie voor het ontwikkelen van een ge36 (294)
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varieerd bos. Op korte afstand wisselen vochtige komkleigronden en, al dan niet kalkhoudende, zavelgronden elkaar af. Een hoofddoelstelling van dit object is dan ook de
ontwikkeling vaneenbiologisch rijkbos.
Debedrijfsmatige opzet maakt, datom financiële redenen zeker in de beginfase - voor een deel van dit bosproject intensieve houtteelt noodzakelijk is. Mede omdat de oppervlakte bos gering is, en omdat dit bos in een landbouwgebied is
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Gelderse roos. Opdeoverige, drogere plaatsen heeft men
een ruime keuze uit:Spaanse aak, kardinaalsmuts, hondsroos, kornoelje, sleedoorn, wegedoorn enGelderse roos en
op dekalkhoudende plaatsen ook dauwbraam. In verband
met hetbacterievuurmag meidoorn, eenop dezegroeiplaats
zeer belangrijke soort, in deze streek niet geplant worden
(Bosbouwvoorlichting,1984).
Door de ontwikkeling van een min ofmeer gesloten bosrandstruweel verbetert hetbosmicroklimaat; de wind wordt
gebroken, hetzonlicht dringtminder diephetbosin, etc. Hierdoor ontstaat ereerder een typisch bosmilieu, waarvan vele
plante- endiersoorten afhankelijkzijn. Vandaardat wevooral
in de percelen met een natuurbehoudsdoelstelling haast
makenmetdeontwikkeling vanbosranden.Juistin deze kleine bosjes kunnen goed ontwikkelde bosranden zeer functioneel ofzelfs noodzakelijk zijn voor hetscheppen van een
bosmilieu.Eenbosrandstruweel zelf kanookeenhogeecologische waardebezitten voorplanten en dieren, die zich juist
opdezeplaatsthuisvoelen. •

(295)37

GEINHOUT

Ecologie
Beschrijving vanecologische samenhang binnenderegio
- Potentieelnatuurlijke vegetatie
De potentiële bosgezelschappen in het prijsvraaggebied zijn
het wilgen/populierenbos in de natste komgedeelten, hetruig
elzen/essenbos in de drogere komgedeelten, en het fluitekruid-essen/iepenbos op de stroomruggen, respectievelijk:
hetSalicion,hetAlnion incanae, enhetUlmion.
Doorde aanleg vanhetAmsterdam-Rijnkanaal echter is de
grondwaterstand een meter gedaald. Hierdoor is te verwachtendat alles een successiestadium kan opschuiven: naar het
Ulmion in de kommen en zelfs naar het Carpinion op de
stroomruggen (tussenstadium is dan het vochtig andoorn/eikenbos).
Bossen van het Ulmion komen voor in de vorm vanparkbossen bij de oude buitenplaaten en beplantingen vanforten.
Bossen vanhetAlnion incanae zijn o.a. tezien inde vormvan
smallebospercelen inhet Nederlangbroek.
- Barrières enrelaties
Ecosystemen worden begrensd door barrières. In het prijsvraaggebied zijn deze barrières vooral aanwezig in de vorm
vanautosnelwegen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Dezebarrières gelden het sterkst voor zoogdieren. Vogels en plantezaden 'vliegen' over deze snelwegen heen. Daarbij geldt dat
de bossen en de weidegebieden voor vogels belangrijk zijn.
Bossen voor nest- en schuilgelegenheid, weidegebieden om
tefourageren.
In het prijsvraaggebied zijn twee groepen ecosystemen te
onderscheiden:
• ecosystemen die min of meer op zichzelf staan, doordat
zeeengeïsoleerde ligging hebben;
• ecosystemen die in de gradiëntzone liggen, gekoppeld
aande Utrechtse Heuvelrug.
De eerste groep bestaat uit forten (o.a. Vechten en 'tHemeltje), geriefhoutbosjes en restanten van buitenplaatsen
(o.a. Heemstede en Wickenburgh). De tweede groep zijn
vooral de buitenplaatsen zoals o.a. Amelisweerd, Hardenbroek en Sterkenburgh. Het Oud Wulverbroek, de Vuylcopperpolders en de open gebieden in het Nederlangbroek hebben voor beide ecosystemen grote betekenis als fourageergebied voorvogelsen grootwild.
De forten e.d. zijn te beschouwen als ecologische 'cellen'
met zeer rijke ecosystemen. Deze rijkdom vindt zijn oorzaak
in: de ongestoorde ontwikkeling door de ontoegankelijkheid,
de aanwezigheid van een zeer rijk bosgezelschap (Ulmion),
de aanwezigheid van schoon water met aansluiting op het
systeem van 'waterlinies' (de onderlinge verbindingen tussen
de forten), en de aanwezigheid van grote bodemkundige en
hydrologische verschillenopkorte afstand.
- Hetaanwezige watersysteem
Ditsysteem is grotendeels door de mens in de loop vanhonderdenjaren aangelegd.
Poldersloten, greppels en weteringen zijn in het lage ge-
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deelte vanNederland zo vanzelfsprekend, datze vaakvergetenwordenalseenecologisch basissysteem vanformaat.
Het voorkomen van vis, Insekten en waterflora geeft
levensmogelijkheden voor diverse zoogdieren en vogels. De
nestgelegenheid voor deze dieren beperkt zich in weidegebieden voornamelijk tot de slootkanten. In het geboomte van
de forten, de Nederlangbroekbossen en de buitenplaatsen is
deze nestgelegenheid ruimer aanwezig. Door de combinatie
van polderwater en bos zijn genoemde bossen ecologisch
zeer interessant. Deaanwezigheid van water in hetboswerkt
positief opdehoeveelheid niches.
Hiernaast zijn de aanwezige watersystemen weergegeven.
Door inklinking van een aantal gebieden (daar waar veen in
de ondergrond zit) zijn de weteringen boezem geworden. Deze gebieden moeten nu actief bemalen worden. Ze zijn onafhankelijk geworden van overbemest en/of chemisch verontreinigd watervanelders(mitsergeen wateringelaten wordt).
Eengrote voedingsrijkdom levert bij ongestoorde ontwikkeling een grote rijkdom aan flora en fauna op. Degrootste bedreiging voor het water wordt gevormd door het inlaten van
Rijnwaterenoverbemesting doorde landbouw.
Door hydrologische 'onafhankelijkheid' heeft eenaantalgebiedenecologische potentie:
• desloten vanhetOud Wulverbroek;
• degeïsoleerde fortgrachten envijversbij buitenplaatsen;
• dekleiopveengebieden meteeneigenbemaling. •
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HOUT& WATER

Deplantoelichting bestaat uit vijfdelen. Allereerst zal in deze
inleiding het theoretische model worden behandeld, dat ten
grondslag ligt aan het ontwerp. Na de bespreking van het
theoretische model worden de bosbouwkundige, landschappelijke, natuurlijke en recreatieve aspecten van het ontwerp
nadertoegelicht.
Kernzone:nietpionier,langeomloop,duurzaam karakter(eik)
Onwikkelingszone: ontwikkeling vanpionier naar nietpionier,
variabeleomloop, experimenteel karater (onderzoek), ontwikkeling naar duurzaam gemengd loofhout (gemengd eikenloofbos)
Mantelzone:pionier, vankorte naar middellange omloop,produktiefkarakter (wilg,populier, els,es)
Ontwikkelingindetijd:
naca. 150jr.
Kernzone:
van 12naar45ha
(uiteindelijke
omloop200-300 jr.)
duurzaam l
Ontwikkelingsvan 16naar50ha
gemengd \ kern
zone
(uiteindelijke
loofhout
omloop ± 120jr.)
Mantelzone:

van74naar40ha
(uiteindelijke
mantel
omloop20-100 jr.)
Tweebelangrijke uitgangspunten, ecologische stabiliteit en
d
e nodige flexibiliteit, zijn de basis van het door ons ontwikkeldemodel. Eenander belangrijk uitgangspunt ishetstreven
n
aar een positief saldo van ca.f 200,00/ha/jr.en hetvergro<en van de produktie van kwaliteitshout geweest (MeerjarenPlanBosbouw).
Allereerst is bij de houtsoortenkeuze rekening gehouden

met de mogelijkheden die de lokatie biedt. De basis voorde
houtsoortenkeuze, dan weltoetepassen bosdoeltypen, is de
'bosdoeltypenreeksenintegratiekaart'. Dezekaartis eenafgeleide vandebodemkaartenissamengesteld inhetkadervan
hetregionaalbosplanUtrecht.
Behalvede bodem heeftook hetklimaat vanhet vrijboomarme poldergebied invloed op de houtsoortenkeuze. Bij de
eerste bebossingen zullen de zogenaamde pionierssoorten
populier, wilg en els moeten overheersen. Nadat het klimaat
door het opgroeiende bos milder is geworden, kunnensoortenalseikenesopgrotereschaal wordenaangeplant.
De basis van het model is hierdoor bepaald. Een mantel,
bestaande uit pionierssoorten, ter bescherming en een kern
diezich van binnen uit in de loop der tijd uit kan breiden.Dit
zodanig, dat eengevarieerde leeftijdsopbouw in hetuiteindelijkgewenste duurzame loofhout totstand wordtgebracht. De
opbrengsten vande in de beginfase gerealiseerde korteomloopbossen wordenbenut voorhet uitbreiden vanhetareaal
produktiebosmetlangeomlooptijden.
De in het model aangegeven ontwikkelingszone is een
overgangszone tussende kern en de mantel. Indebeginfase
vertoontdeze zone overwegend de kenmerken vandemantel,naarmate het bos ouder wordtgaat deze zone onderdeel
vandekernuitmaken.Hoeditdeel vandekernuiteindelijkzal
zijn samengesteld, wordt bepaald aan de hand vanderesultaten vande hier door ons voorgestelde bosbouwkundigeexperimenten. Deintroductie vande ontwikkelingszone voorziet
hetkern- mantelmodel vande nodige flexibiliteit. Naaraanleiding van de resultaten van de voorgestelde experimenten
kunnen wijzigingen worden aangebracht in de uiteindelijke
verhouding tussen kern en mantel en kan een beter gefundeerde keuze worden gedaan ten aanzien van dehoutsoorten. •
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Structuuroplocaal niveau
Hetdoorzware barrières doorsneden Kromme-Rijnlandschap
heeft in de randstedelijke sfeer zijn identiteit, vanzelfsprekendheid, continuïteit, wijdsheid en landelijkheid verloren. De
identiteit van de landschapsfragmenten wordt in hoge mate
bepaald door de infrastructurele randen. De fragmentendreigen instabiele, anonieme invullingen te worden. Eenordening
van groenelementen op locaal niveau, gerelateerd aan het
oorspronkelijke, fijnkorrelige landschap kan een wervende
landschappelijke opbouw scheppen voor locale belangen. De
localegroenstructuur contrasteert duidelijk met de lineaire infrastructuur.
De driedimensionale verschijningsvorm van bos en opgaande beplanting kan bij ingepaste maatvoering het locaal
karakter bevestigen, en daarmee het dominante karakter van
de infrastructurele doorsnijdingen afzwakken. De visuele versnijding wordt teruggedrongen door een ruimtelijke en visuele
koppeling van de afzonderlijke landschapsfragmenten. Daarmee wordt de identiteit van het Kromme-Rijnlandschap bevestigd.
De dynamische, randstedelijke zone binnen hetprijsvraaggebied naar een overkoepelende groenstructuur op hoog
schaalniveau teordenen, isals tegeforceerd, schematisch en
nietpassend terzijde teleggen.
De voorgestelde locale groenstructuur bestaat uit een sequentie van groenelementen en een verbindende langzaamverkeersroute. Deze is geïntegreerd in de locale verkavelingspatronen en relateert zo min mogelijk aan grootschalige
doorsnijdingen. Contactzones worden geminimaliseerd door
haakse,dan welongelijkvloerse kruisingen.
Sequentie van groengebieden
De locatie en de opbouw vande groengebieden zullen voortkomen uitlijnen, elementen enstructuren vanhetoorspronkelijklandschap,geconfronteerd metrecente toevoegingen.
Niet slechts een aantal geïsoleerde groengebieden, maar
de ruimtelijke opeenvolging van meerdere elementen maakt
de locale groenstructuur, het groene lint tot een wervend kader voor bosbouwproduktieve, recreatieve en ecologische
ontwikkelingen en tot een samenhangend systeem op locaal
niveau. Het groene lint ligt in de versneden zone rond zuidoost en Zuid-Utrecht. Zij wordt in eerste instantie gevormd
door elementen uit het rijke verleden van de stad Utrecht en
haaromgeving.
Vanaf de zwaar beboste Utrechtse Heuvelrug verloopt de
opeenvolging van groenelementen van Fort Rhijnauwen, de
volgroeide landgoederen van Oud en Nieuw Amelisweerd,
het Fort Vechten, het Fort 'tHemeltje, het Buiten Heemstede,
Laagraven, het water 'tTweede Veld. het Fort Rijnhuizen tot
aan het omvangrijker Bos Galecop. Het groene lint is gerelateerd aan het nieuw aan te leggen bos rond de uitbreidingen
vanHouten. Dehoofdvorm vanditcascobos komt voortuitde
bodemgesteldheid en geologische ondergrond. De nederzetting is ontstaan op een geïsoleerde stroomrugkop. Het bos
accentueert de maximale uitbreidingszone volgens hetStructuurplan. Binnen het bos kan men middels de cascoruimten
voldoen aan hedendaagse recreatieve wensen, en flexibel
reagerenoptoekomstige behoeften.
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De bostoevoegingen zijn op te vatten als levend bestanddeel vaneendynamische zone. Hetbosbeheer zal afgestemd
moeten worden op ruimtelijke, economische, recreatieve en
ecologische aspecten.
De recreatieve waarde van het groene lint wordt positief
beïnvloed door een gunstige situering, een doorgaand karakter vande route en een variatie in aanbod van bosareaal. Invullingen in de afzonderlijke casco-elementen kunnen het
recreatiefaanbod naarbehoefte verbreden.
Deecologische betekenis vandeopeenvolging ismeerdan
die vande som der delen. Volgens het principe vande 'stepping stones' biedt een lint van halfnatuurlijke elementenverschillende plante- en diersoorten de mogelijkheid zich te verplaatsen enzich uit tebreiden. Depotentiële ecologischerijkdom is in een systeem van groengebieden beter verzekerd
daninonsamenhangende, afzonderlijke biotopen. •

.- O parel . ;
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PARELSNOER,sequentie vangroengebieden rondUtrecht.

5 Beoordelingvandebekroonde inzendingen

CONTROVERSE
Binnen de relatief geringe omvang die beschikbaar
was voor de uitleg en de presentatie van de inzending
heeft men een indrukwekkende en boeiende hoeveelheid informatie, analyse en ideeën op een zeer doorzichtige en lofwaardige wijze bijeengebracht envervolgensuitgebouwdtoteenvoortreffelijk plan.
Vanaf de regionale schaal wordt een gerichte analyse opgesteld die uitmondt in een zakelijke maar spannende afweging vande locatiekeuze ende mogelijkheen die daar worden geboden voor planvorming en
ontwerp.
Door de hele inzending zijn aspectmatige draden
geweven, die men ieder op zich kan volgen endie dan
steeds koppelingen maken met andere aspecten
waardoor bij voortduring een afweging met het totaal
van het plan plaatsvindt. Planmatige en ontwerpbeslissmgen op verschillende niveaus werden steeds teruggekoppeld en getoetst aan de uitgangspunten en eerdergenomen beslissingen.
Er is zodoende een vanzelfsprekend plan ontstaan,
dat in alle opzichten harmonieus is onderbouwd endat
helder illustreert wat men in de toekomst aan landschappelijke beelden magverwachten.
Het ontwerp-principe van de bosopbouw - van licht
naardonker - blijft goedgehandhaafd bijde bosdoeltyPenlocalisering en de bosontwikkeling intijd. DeinpasS|
ng van de aanwezige landschapsvormen is zowel
functioneel als ruimtelijk knap aangepakt en men heeft
alle kansen benut om tot verbijzondering van het ontwerp te komen zonder ook maar ergens te vervallen in
vervelende kleinschaligheid. De bosbouwkundige ontwikkeling is gestoeld op een degelijk voorbereid verhaalwaarinsteeds eengrote lijnafleesbaar blijft.
Er is wel nogal kwistig geïnvesteerd en de exploitatie is niet geheel inzichtelijk opgesteld. Bij de boomsoortenkeuze treft men de vreemde en ongemotiveerdesoortberkaan.
Menzou geneigd zijn om bijoppervlakkige beschouWln
g het plan als één bosgebied van 130 ha te beschouwen. De inzending benadert de opgave in eerste

instantie ook zo,maar bijde uitwerking vande planvorming is men toch weer tot een verdeling in 30 en 100
ha gekomen, terwijl de bedrijfsvoering zich uiteraard
over het totale gebied uitstrekt. Het verschil tussen de
twee complexen komt dan vooral naar voren in de
landschappelijke identiteit.
De recreatieve opvattingen van Controverse doen
nogal utopisch aan. Vanuit ecologisch standpunt is de
bosontwikkeling goed omschreven; maar bij de soortenopsommingen van het natuurlijk milieu heeft men
ornithologische voorspellingen gedaan die lijken te zijn
bedacht tijdens het verorberen van een welbesprenkeldstukje gevleugeld wild.
De jury had grote waardering voor de inzending
Controverse, die op enkele details na een zeer consistente benadering en uitwerking op alle onderdelen liet
zien en beantwoordt aan hoge kwaliteitseisen. Achtergronden en bedoelingen zijn helder en bondig verwoord en zeer adequaat en uitbundig geïllustreerd.
Hoeweldit niet formeel aandeorde isgeweest, lijkt het
plantevensdenodige realiteitswaarde tehebben. •

CONTROVERSE, vogelvluchtperspectief van fort en waterloop.
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MEERDANDESOMDERDELEN
De opvallende presentatie aan de hand waarvan de
beschouwer zelf de som der delen moet uitrekenen,
maakt het weliswaar niet makkelijk om de uiteindelijke
bedoelingen van de inzending te doorgronden, maar
kan toch niet verhullen dat hier sprake is van een bijzonder knap plan. De analyse waarmee men tot de locatiekeuze komt is vanuit planologisch, landschappelijk enfunctioneel oogpunt goed doortimmerd en zuiver
afgewogen. Er is op overtuigende wijze gebruik gemaakt van belemmeringen en mogelijkheden in hetgebied en men is niet teruggeschrokken voor een afwijkendeenlastige locatievaneenvandecomplexen.
Bij de opstelling van het plan heeft men de landschappelijke gegevens en vormen helder afgewogen
tegen de mogelijke nieuwe landschappelijke vormgeving. Het verschil in situering, de toekomstige gebruiksvormenen de landschappelijke inpassing komen
duidelijk tot uiting in de vorm en de inrichting van de
twee complexen. Het 100 ha bos zal een sterke ruimtelijke geleding bewerkstelligen rond Heemstede en
het 30 ha bos langs de Lek voegt zich op vanzelfsprekende wijze in het uiterwaardenlandschap. De ontwerpen voor beide complexen garanderen een heldere en
manifeste beeldvorming op verschillende schalen van
waarneming.
De vormgeving van het 100 ha bos haakt in op een
ruggegraat waarlangs een gedifferentieerde enverrassende ruimtelijke opbouw zal ontstaan zonder dat aan
het totaalbeeld afbreuk wordt gedaan. De afwisseling
vanopen endicht met doorkijken die essentiële punten
in het bestaande landschap koppelen aan de nieuwe
bosvormen is erg goed doordacht. De detailaanduidingen in het plan laten zien dat er zorgvuldig is ontworpen op de visueel-ruimtelijke werking van de onderdelen in relatie tot de totale vorm. De ontwerpoplossing
voor Heemstede laat zien dat men het historisch gegeven als grondvorm erkent, maar dit toch in een meer
eigentijdse vorm wil inpassen binnen de eigen opvattingen.
Als gevolg van de natuurlijke bosontwikkeling zou
het 100 ha bos uiteindelijk een meer homogeen boslandschap kunnen opleveren dan men met de voorgestelde architectuur beoogde. Tenzij functionele verschillen hier goed worden uitgebuit, kunnen de bedoelingen van de inzending daardoor wel eens anders
uitpakken dan aanvankelijk was voorgesteld; dit wordt
tevens in de hand gewerkt door de grote randlengtes
van het bos die risico met zich meebrengen bij het
handhavenvanbepaalde gewenste bosdoeltypen.
Het 30 ha bos wordt in zijn opzet teveel benaderd
alsof het hier een landgoedbebossing betreft. Als men
zich wat meer had verdiept in het bronnenmateriaal
42 (300)

aangaande de uiterwaarden als ecosysteem, dan zou
het ecologisch aspect van de dynamiek van het riviermilieu duidelijker in de opzet kunnen zijn verwerkt,
waardoor de keuze voor deze locatie beter tot zijn
rechtwasgekomen.
De recreatieve onderbouwing van het plan is goed,
maar op het ecologisch vlak had men wat meer kunnen aanvoeren over de te verwachten ontwikkelingen.
De voorgestelde busexploitatie laat een niet geheel
duidelijkeverantwoording vandekosten zien.
De omvang van de rapportage doet enigermate afbreuk aan de helderheid, maar vormt zeker een consistent en goed geschreven geheel, dat goed aansluit
opdeuitgangspunten endegepresenteerde plannen.
Hoewel de jury groot belang hechtte aan de architectonische opzet en de vormgeving van het 100 ha
bos, werd het als een zwak punt ervaren dat men om
bewuste ontwerpredenen het 100 ha complex groter
vanomvang meende te moeten maken.Geziendemerites van de inzending en de hoge waardering die de
jury voor de benadering, het ontwerp ende presentatie
had,werd het echter niet verantwoord geacht deinzendingaftewijzen. •
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MEER DAN DE SOM DER DELEN, bosopbouw gedurende
T1,T2enT3.

KOPPELING
De inzending valt op door de sobere aanpak die zowel
inde landschapsarchitectonische benadering als in de
bosbouwkundige onderbouwing naar voren komt. Men
heeft een helder en eenvoudig plan opgesteld, dat op
het eerste gezicht nogal gewoontjes lijkt, maar dat bij
nadere bestudering, met name rondom Heemstede,
een aantal verfijnde bijzonderheden bevat, die met
veel gevoel voor ontwerp en kennis van de middelen
zijnvervat inhetgoedgeïntegreerde plan.
Men is met het oog op het optimaal en veelzijdig
functioneren principieel uitgegaan van een bosareaal
van 130 ha, waarin de gevraagde complexen van 30
en 100hainde loopvan de planvorming van eigenkarakter worden voorzien om een duidelijk verschil aan
<e brengen. Aan de hand van een goede analyse,
waarin alle planmatige aspecten en de effecten daarvan helder zijn uiteengezet wordt de locatiekeuze inde
omgeving van een knooppunt van ruimtelijke structurengedaan.
Bijde vormgeving zijn de aanwezige landschappelijke omstandigheden zorgvuldig ingepast in een bescheiden en teruggehouden ontworpen plan dat een
goed overwogen functionele indeling laat zien, metname waar het aankomt op de inpassing van nieuweelementen. Helaas hangt het 30 ha bos er uiteindelijk toch

een beetje verloren bij, de daar ter plekke aanwezige
aanleidingen in de landschappelijke opbouw lijken niet
te zijn onderkend in de functionele en planmatige mogelijkheden en zijn dan ook nauwelijks aangewend bij
de voorgestelde landschapsarchitectuur. Het 30 ha
bos valt daardoor uiteen in twee losse beplantingselementendieweinigbijzondere betekenissenherbergen.
De voorgestelde herinrichting van het landgoed
Heemstede is een goeae middenweg tussen harde
restauratie - zoals bij 't Loo - en nieuwe inpassing.
Het resultaat laat een aantrekkelijke ruimtelijke opbouw zien, die recht doet aan het historische gegeven
en dat koppelt aan het hedendaags gebruik met de
dagrecreatieve hoek langs het kanaal. De inpassing in
het eigenlijke bosgebied is eenvoudig doch subtielopgelost aan de hand van de soortenkeuze en de situeringvandebosdoeltypen.
Debosbouwkundige benadering roept vragen opten
aanzien van de gerichtheid op lange termijn op monocultures. De natuurlijke bosontwikkeling ter plaatse zal
met name door de spontane verjonging van de es,
maar ook van de beuk, afbreuk kunnen doen aan de
bedoelde ruimtelijke opbouw. De introductie van de
hoogdunning op 20-jarige leeftijd is discutabel. Het
plan is tamelijk realistisch door de eenvoudige opzet

KOPPELING, vogelvluchtperspectief.
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en de relatief zuinige aanleg. Het nieuw op te zetten
waterbeheersingsplan is in aanleg weliswaar kostbaar,
maar zal in de uiteindelijke exploitatie zeker vrucht afwerpen. Deze cultuurtechnische ingreep is bovendien
op knappe wijze in het ontwerp gebruikt. Opvallend is
het inzichtelijke bosomvormingsmodel, een bruikbaar
voorbeeld.
Het lijkt er op dat men niet geheel heeft onderkend
wat de landschappelijke effecten van de bosontwikkeling op den duur zullen zijn, er ontbreekt inzicht omtrent de bosbeelden in relatie tot de te verwachten
samenstelling.
De jury waardeerde de heldere en gevoelige land-

schappelijke benadering van het plan en de verfijnde
landschapsarchitectonische aanzetten in de vormgeving. De rapportage van Koppeling muntte uit door de
zeer prettig leesbare combinatie van zakelijke informatie engevoelige waarneming. Inde ontwerpen werd
meer gedetailleerde aanduiding van de voorgestelde
kwaliteiten echter gemist; de bijzondere boomsoorten
in de as van Heemstede maakten nieuwsgierig naar
hetbeelddat hier voor ogen stond,de nadere inrichting
van het dagrecreatieve plandeel, dat er in de aanzet
bijzonder uitziet, is grotendeels oningevuld gebleven. •

HET VERDRIET VAN BELGIË
Indeze inzending wordt een uitgesproken landschapsarchitectonische benadering geëtaleerd. Op verfrissendewijze werd het gebied onderzocht naar debepalende ruimtelijke elementen enstructuren,waarna men
een keuze heeft gemaakt voor aansluiting bij de geplande patronen van vandaag de dag. Met het Amsterdam-Rijnkanaal als aanknopingspunt voor de opbouw
van het landschap heeft men voor een volstrekt nieuwe landschappelijke aankleding gekozen, waarbinnen
de als relevant beoordeelde oudere elementen een
ondergeschikte, maar daarom niet onbelangrijke rol
spelen.
De eerste indruk van de vormgeving is recht voor
zijn raap met louter grote lijnen, maar nadere bestudering laat zien dat men met veel zorg heeft gewerkt aan
de inpassing van enkele bestaande elementen en aan
de toekomstige functionele ontwikkeling van de boscomplexen. Men erkent Heemstede als bijzonderheid,
maar vanuit het uitgangspunt over de hedendaagse
structuur van het landschap wordt dit niet vertaald in
een centrale positie met een monumentale behandeling. Het voormalig buiten blijft als zodanig overeind,
maar dan letterlijk als een landjuweel naast de boscomplexen.
Hoewel men een functionele, dynamische indeling
geeft waarin de gebruiksvormen elkaar zinvol overlappen, heeft men zich verder geen rekenschap gegeven
van de aanwezige gebruiksvormen in het gebied. Het
bestaande lanschap wordt schoongeveegd als ware
het een zojuist drooggevallen polder. Zelfs wegen werden omgelegd om de scherpe beplantingsgrens duidelijker te laten uitkomen. Men kan kortom Het Verdriet
vanBelgiëdenodigevormwilnietontzeggen.
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HETVERDRIET VAN BELGIË,globalefunctionele inrichting.

De landschapsarchitectonische greep op het bosbeeld sluit helaas niet aan bij de opzet en laat maar
weinig beheersing zien van de voorgestelde landschappelijke opbouw als het gaat om het effect van de
beplanting. De indruk wordt gewekt dat het hier bij de
ontwerpers heeft ontbroken aan inzicht, hetgeen gezien de vormwil die bij andere ontwerponderdelen aan
dedagtreedt, nogal bevreemdt.
De boomsoorten zijn erg willekeurig afdelingsgewijs
gerangschikt, waardoor onder andere het natuur-produktie verschil tussen respectievelijk het 30 ha en het
100 ha bos lijkt weg te vallen. Dit aspect is wat te eenvoudig opgevat; men had weinig idee omtrent de kostenvan het plan, ook de opeenvolging vandeverschillende bosdoeltypen indetijd lijktoponderdelen nietaltijd even doordacht. De recreatieve en ecologische
kwaliteiten zijn niet helemaal uit de verf gekomen.
Hoewel het een ideeënprijsvraag betreft dringt zich bij
deze inzending uiteraard de gedachte over de (on-)
realiseerbaarheidop.
Dejury had veel waardering voor degedurfde opzet,
de uitgesproken ideeën over de landschapsontwikkelj
ng met de flexibele ontwikkeling van de boscomplexengericht op toekomstig gebruik en voor het heldere,
goedgeschreven betoog. •
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ET VERDRIET VANBELGIË,ontwikkeling vanrecreatievezone.

METAMORFOSE
° e inzending valt op door de zorgvuldigheid waarmee
het landschap is onderzocht en geanalyseerd en door
de veelomvattende presentatie. Voor de locatiekeuze
is
een zeer bruikbare methode van afweging gehanteerd, die niet is blijven steken in deductiesommen,
maar waarbinnen ook duidelijke afweging heeft plaatsgevonden. Dit komt dan ook tot uiting in de zeer ver-

schillende behandeling van het 100 ha en het 30 ha
boscomplex.
Ook in de vormgeving zijn de verschillen tussen de
beide complexen goed waarneembaar. Het ontwerp
voor het 100 ha bos is helaas blijven steken in een
schematische benadering die in het uiteindelijke bosontwerp klakkeloos in landschapsarchitectonische vor(303) 45

men isomgezet. Vandezorg waarmee op het regionale niveau de planmatige aspecten onderling zijn afgewogen blijft opeens niets meer over. Men heeft zich in
grote trekken beperkt tot invulling van bestaande kavels en de voor meer detaillering in aanmerking komende vormen die de verbijzondering van het plan
zouden moeten bewerkstelligen zijn nauwelijks meer
dande invullingvan de restruimten inhet plan. Metname waar het gaat om de dimensies van de waterpartijen, doet de voorgestelde maatvoering en de behandelingvanderandennogalondoordachtaan.
Geheel anders is het bij het 30 ha bos, hier is met
eenvoudige middelen een uitgesproken landgoedachtig geheel ontstaan, dat in functionele opbouw en door
de vorm recht doet aan de situatie en aan het landschappelijkbeeld.
De ecologische onderbouwing van de inzending is
erggoed envindt - met name in het 30 habos- duidelijk weerslag in het ontwerp. Ten aanzien van de bos-

ontwikkeling is baanbrekend werk verricht met een
moduulmatige opzet die in de tijd wordt geprojecteerd.
Wel kan men hierbij twijfels hebben over de bedrijfsmatige toepasbaarheid in praktijksituaties; de theoretische onderbouwing is sterk, maar er lijkt soms wat teveelinsjablones tezijngedacht.
De werkwijze van Metamofose is zeer perfectionistisch, maar raakt als totaal wat zoek in de overmatige
aandacht voor de vele details. Dit komt letterlijk tot
uiting in de aanzienlijke overschrijding van de tekst,
waarin beslist wel wat geschoffeld had kunnen worden. De grafische verbeelding van de verdringing van
boomsoorten in de tijd is echter op voorbeeldige wijze
vastgelegd.
Dejury hadgrote waardering voor de benadering,de
opzet en het ontwerp van het 30 ha bos. Dit is een
voorbeeldig resultaat waarin de relevante planmatige
aspecten duidelijk in onderlinge relatie tot hun recht
zijngekomen ineengoedgeïntegreerd geheel. •
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METAMORFOSE, basisopzet en opzet in hoofdlijnen van het
30habos.

METAMORFOSE, bosbehandelingsmodel.

6 Beoordelingvandeoverigeinzendingen.
BOER-EN-BOSCH
Binnen het totaal van de inzendingen onderscheidde
Boer-en-Bosch zich door uit te gaan van particuliere
busexploitatie in samenhang met veeteelt. De inzending behelst hierover een wervend verhaal, dat echter
is blijven steken in de nadere motiveringen en in de
vormgeving.
Hoewel er een uitgebreide landschappelijke inventarisatie is opgesteld, valt de locatiekeuze hier niet uit af
te leiden. De indruk wordt gewekt dat men eenbepaalde voorkeur had voor de locaties en dat vervolgens is
gepoogd naar deze voorkeur toe te schrijven. In plaats
van duidelijk groter waarde te hechten aan de eigen
uitgangspunten werd nogal krampachtig vastgehouden
aande afweging van alle aspecten vande planvorming
waardoor het gehele verhaal nogal onevenwichtig
wordt.
De structurele landschappelijke inpassing van de
voorgestelde bossen is planmatig slecht uitgewerkt.
Men heeft zich geen rekenschap gegeven van de betekenis van de aanwezige ruimtelijke structuren en de
uitwerking hiervanophetgebruik vanhetgebied.
De vormgeving beperkt zich tot het volgen van bestaande begrenzingen in het landschap, er wordt nergens ingehaakt op de architectonische mogelijkheden
die aanwezige elementen in het landschap bieden.
(Het inundatiekanaal, centraal in het 100 ha bos bijvoorbeeld,blijft zonder meer liggen.)
De verschillende bedrijfsvormen bos met schapen
en bos met koeien zijn inzichtelijk uitgewerkt, zij het
dan met aannames die duidelijk aan de optimistische
k
ant liggen. Men heeft bovendien onderschat wat het
voor een landbouwer betekent om naast hetbedrijf een
recreatievetaak uittevoeren.
De gesuggereerde bedrijfscombinatie bos-volkstuir>endoet niet ter zake, omdat het hier een los van het
bosstaande bedrijfsvorm betreft.
Dejury had grote waardering voor het uitgangspunt
va
n de inzending, maar moest constateren dat de uitwerking daarvan op voor de prijsvraag essentiële
onderdelengebrekkig is. •

Voor de locatiekeuze wijst men een herinrichtingsgebied aan naar aanleiding van een helder opgezette
structurele analyse van de regio. Men heeft een groot
aantal facetten aangeduid, maar na de opstelling van
de analyse heeft men bij de planvorming geen terugkoppeling van detail naar hoofdopzet verricht. Bij de
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BOUWSTEEN
ln

Bouwsteen zijn zeer verschillende ideeën verwerkt,
waarbij het opvalt dat de details en de grote lijnen van
ne
< geheel nogal eens onsamenhangend door elkaar
lopen.

BOUWSTEEN,recreatieve kwaliteitenvanhet 100habos.
(305) 4"'

daarop volgende uitwerking verliest men zich in het
gebruik van detailoplossingen die afbreuk doen aan de
algehele opzet.
Vanuit de gewenste regionale structuur en met het
oog op de optimale herinrichting werd een eenvoudige
hoofdopzet gekozen die zich voegt naar de bestaande
kavelrichtingen. Binnen deze hoofdopzet moeten details in de vorm van beeldende kunstinbreng voor de
nodigesamenhang zorgdragen.
Het gewicht dat men zodoende aan de details geeft
komt niet tot uiting in de voorgestelde vorm, die uiteindelijk toch sterk ondergeschikt lijkt aan de bestaande
grootschalige elementen en aan de bosbouwkundige
opzet. De landschapsarchitectonische motieven blijven ondanks de voorgestelde uitwerking ervan, niet
meer dan aanduidingen binnen een groter geheel, en
makendaardoor een beetje eenclichématige indruk.
Bosbouwkundig is het plan ondanks de eenvoudige
en rationele opzet, nogal onduidelijk en slordig opgebouwd. Het idee om kostbare boomsoorten als walnoot
en kers in de exploitatie op te nemen is zeker interessant, maar een en ander is binnen de exploitatie van
hettotaal niet nader uitgewerkt.
De hele inzending krijgt iets incompleets door de
grote hoeveelheid ideeën die nergens tot een eenheid
worden gebracht en die op zich niet meer dan aanduidingenzijn. •

vormgeving op het eerste gezicht zorgvuldig te zijn
aangepakt. Bij nadere bestudering blijkt men eigenlijk
niet verder te gaan dan een weergave van de gehanteerde visueel-ruimtelijke principes, en deze dus niet
verder uit te werken. De cirkelvormige doorsnijding in
het bosgebied bijvoorbeeld vraagt in de maatvoering
endetaillering heel wat meer dan hier is aangeduid om
deze vorm als zodanig herkenbaar te maken. Men
heeft zich zo strak gehouden aan de voorgestelde verkaveling dat er nergens ruimte ontstond voor uitwerking van landschapsarchitectonische ideeën. Er worden enkele aardige ruimtelijke incidenten gesuggereerd, maar die blijven als aanduidingen liggen, mede
doordat de landschapsarchitectuur niet nader wordt
geprofileerd door eenafweging metdebosdoeltypen.
De jury waardeert Compact vanwege de aanvankelijke opzet en de duidelijke stellingname die een veel
doorwrochter uitwerkingverdienden. •

COMPACT
De expliciete keuze voor houtteeltkundige optimalisatie wordt consequent en zakelijk uitgewerkt in de opzet
van het plan. Er is een strakke en rationele verkaveling
voorgesteld die aansluit bij de bestaande richtingen in
het landschap. Maar de nadrukkelijke en evenwichtige
behandeling van de bosbouwkundige opzet heeft een
integrale uitwerking van de planvorming als geheel
nogal in de weg gestaan. Geheel voorbijgaand aan de
kwalitatieve gevolgen, worden de voorgestelde bosgebieden doorsneden met de snelweg A 27. Het structureleonderscheid tussen het 30 ha en het 100habos is
niet duidelijk en vraagt om meer uitleg dan alleen de
situering aan weerszijden van de snelweg. De motivatie van de uitloop van Houten naar een 30 ha bos is
zwak, waar men in de planopzet tevens anticipeert op
reeds eerder voorgestelde bosaanleg in dezelfde omgeving.
De bosexploitatie wordt gedetailleerd zichtbaar gemaakt in een vijf-jaars model. De bosontwikkeling blijft
echter onduidelijk doordat inzichtelijke gegevens in de
rapportageontbreken.
In het verlengde van de regionale analyse lijkt de
48 (306)

COMPACT,recreatieve aanpassingen vanhet plan.

CONTRAST VERSUS INTEGRATIE
Uit de toon van de inzending spreekt een zeer persoonlijke benadering van het landschap en de daarin
voorkomende gebruiksvormen en structuren. Hieraan
zijn de begrippen contrast en integratie gekoppeld die
een leidraad waren bij de ideevorming. Gedurende de
planvorming werden dezelfde begrippen echter niet als
toetssteen aangewend bij de beoordeling van de op
willekeurige wijze bijengebrachte aanzetten van het
plan.
De overwegingen bij de locatiekeuze en de ontwerpen vormen een bonte rij van persoonlijke indrukken
die willekeurig worden aangedragen en waar de nodige systematiek in ontbreekt. Als gevolg hiervan maakte de inzending een verwarrende en zelfs niet geheel
deskundigonderbouwde indruk.
Het plan wordt gekenmerkt door een kleinschalige,
parkachtige benadering die slecht valt te plaatsen
naast de bestaande grootschalige elementen zoals de
snelweg A 27, die zonder veel omhaal in de voorgestelde bosgebieden zijn opgenomen. Het geheel lijkt
op een op vergrote schaal uitgevoerd tuinontwerp, dat
danook iedere landschappelijke aansluitingmist.
Bosbouwkundig wordt het plan nergens onderbouwd, men heeft klaarblijkelijk niet de moeite genomen zich te verdiepen in hedendaagse algemeen bekendebosbouwsystemen. •

FAIR PLAY
Deze inzending gaat gedetailleerd in op de inrichting
van een golfbaan met recreatieve voorzieningen daaromheen, bij het voorgestelde 30 ha bos. Doordat dit
element niet is opgenomen in de exploitatie van het
geheel, maar wel een cruciaal onderdeel van de opzet
vormt, gaat het idee van Fair Play geheel voorbij aan
hetdoelvandeprijsvraag.
Delocatiekeuze vond plaats opgrond van negatieve
en gedeeltelijk onjuiste overwegingen. Er is gekozen
voor een situering in arealen waar structureel geen
grote veranderingen zijn te verwachten en men heeft
het onder meer over het onttrekken van grond voor de
woningbouw.
Het 100 ha bos ten oosten van Houten zou interessant kunnen zijn in combinatie met de daar aanwezige
landbouw, maar in de planbeschrijving ontbreekt het
ten enenmale aan verdere aanduidingen of uitwerkingenmetbetrekkingtotditaspect.
De bosbouwkundige ontwikkeling is niet aangegeven, de bostypen zijn nergens geprofileerd en er wordt
somseennogalvreemde soortenkeuzegedaan.
Dat aan een inzending zoveel moeite wordt besteed
om tot de getoonde presentatie op de panelen te komen heeft bij dejury op zijn zachtst gezegd enige verwonderinggewekt. •

GEINHOUT
Devoorgestelde bosaan'eg van de inzending Geinhout
w
ekt de indruk dat het plan reeds voor de aanleg van
het Amsterdam-Rijnkanaal was uitgevoerd en vervol9ens door deze waterverbinding in tweeën is gesneden. Zowel in de planvorming als in de exploitatieberekeningen wordt trouwens uitgegaan van een bosareaal van 130 ha, waarin de twee gevraagde bossen
9ezamenlijk zijn ondergebracht.
De locatiekeuze lijkt te zijn uitgemaakt op grond van
e
en tamelijk intuïtief keuzeproces, waarin duidelijk
waarde wordt gehecht aan de structurele werking van
bos in planologisch onzekere gebieden. Zo'n keuze
k
an uiteraard heel goed zijn en bij Geinhout lijken er
interessante overwegingen aan vooraf te zijn gegaan,
maar bij de inzending ontbrak het aan een modelmatige bespiegeling die tot een goed gemotiveerd loca''eonderzoek zouleiden.
Uitgaand van het ruimtelijk geheel van 130 ha heeft
men inde vormgeving aan beide zijden van het kanaal
de hoofdkavelrichting met langgerekte bosmassa's en
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daartussen liggende open ruimten gevolgd. In aanzet
lijkt hiermee eengrootschalige ingreep teworden voorgesteld op het niveau van een structurele aansluiting
bij de bepalende elementen in de ruimtelijke opbouw
van het gebied. In detail is deze hoofdopzet niet overtuigend doorgezet, waardoor de bosgebieden als
visueel-ruimtelijk geheel tamelijk ongedifferentieerd en
weinig interessant worden. Niet duidelijk is de reden
van de soms gehanteerde laanbeplanting langs grote
lengtes bosrand en de verschillende behandeling van
bestaande bebouwing. De toepassing van kunstwerken in de bosgebieden komt niet voort uit een uitgangspunt over de beleving van het gebied of vanwege de inrichting als recreatieve zone en krijgt daardoor
ietsanecdotisch.
De ecologische ontwikkeling is interessant, men
heeft zichverdiept inde mogelijkheden van deecologische samenhang binnen het gebied en de rol van het
water daarin; dit blijft echter beperkt tot de natuurlijke
levensgemeenschappen.
Bij de bosbouwtechnische aspecten wordt veel aandacht geschonken aan provisorisch bos met veel populier waarvan de eindfase echter niet duidelijk wordt
gemaakt. De exploitatiekosten van het plan lijken zeer
hooguittezullenvallen.
Dejury was onder de indruk van de heldere betoogtrant en vande charme van het plan dat een aantalgedurfde ideeënvertoonde. •

beleid waarin terugdringing van de mobiliteit een duidelijk doel is, stelt men doodleuk dat de meeste recreanten met de auto komen om zodoende de afgelegen
locatietevergoelijken.
Het voorgestelde bosmodel met kern-, ontwikkelings- en mantelzone is aantrekkelijk vanwege de eenvoud en interessant vanwege de hieraan gekoppelde
bosontwikkeling. Voor de functionele geleding en de
ruimtelijke opbouw blijft het plan wat steken in deze
modelbenadering. Het 30 ha en het 100 ha bos zijn in
principe hetzelfde, de situering aan de twee zijden van
het kanaal maakt scheiding in de twee gevraagde
complexen tot een simplistische aangelegenheid,
maar is uit oogpunt van exploitatie natuurlijk een
enorm struikelblok.
De vormgeving berust op een rationele ontsluiting.
Verbijzondering vindt plaats door middel van twee
recreatieve 'zonnecellen', die echter in het ontwerp
niet veel meer dan aanduidingen zijn; terwijl juist de
bocht in het kanaal hier de nodige aanknopingspunten
voor een visueel-ruimtelijke opbouw biedt. De aanleg
van kleine bosjes ten westen en ten oosten van het
complex wordt niet goed gemotiveerd en laat zich al
helemaal niet rijmen met de uitgangspunten over
grootschaligheid.
Inde kern streeft men naar gemengd bos als climax,
daarnaast wil men eik als monocultuur op komklei realiseren. Devoorgestelde verbetering van de waterhuishouding staat deze opbouw en de boomsoortenkeuze

HOUT & WATER
Op grond van de consequente toepassing van de uitgangspunten op de landschapsstructuur komt men bij
de inzending Hout & Water tot een locatiekeuze in het
open komkleigebied langs de beide oevers van het
Amsterdam-Rijnkanaal. Locatiekeuze, te verwachten
gebruiksvormen en ruimtelijke inpassing komen logisch voort uit de eigen interpretatie die echter nogal
wat aanvechtbare punten bevat. Zowel met het oog op
eventuele toekomstige uitbreiding als vanwege de
grootschalige vorm heeft men voor een bestaand
grootschalig gebiedgekozen.
Men is daarbij voorbij gegaan aan het feit dat met
het projecteren van een boscomplex inde grote ruimte
van het komkleigebied tussen Houten en Schalkwijk
degrote maten van de ruimte hier ter plekke sterk worden aangetast en er van grootschaligheid uiteindelijk
geen sprake meer zal zijn. Men stelt dat invoeging in
een bestaand kleinschalig landschap nivellerend zou
werken, maar men bewerkstelligt hetzelfde met een
veelingrijpender resultaat.
Hoewel aansluiting wordt gezocht bij het overheidsc;n

HOUT&WATER, locatiekeuze.

toe. Maar bosbouwkundig blijft het bijzondere van de
ontwikkelingszone ten opzichte van de kernzone nogal
onduidelijk. De omslagpuntberekening met en zonder
verwerking van de inrichtingskosten is zeer inzichtelijk
en bruikbaar.
Hoewel niet landschapsarchitectonisch uitgewerkt,
is er met durf gewerkt aan het idee om een groot boselement in een open gebied te projecteren. Daarnaast
had dejury waardering voor de weergave van de bosbouwkundige opbouw, de ingehouden presentatie en
deheldere rapportage. •

INTER OPIDA
Aan de hand van een heldere analyse vanaf het regionale niveau tot de plaatselijke omstandigheden in het
studiegebied is men tot een logische locatiekeuze van
de twee boscomplexen gekomen. Helaas heeft men in
de daarop volgende planopzet niet veel meer verricht
daneen invulling vande bestaande kavels met eengesloten bosopbouw.
In de vormgeving is nauwelijks gebruik gemaakt van
de hoedanigheid van de aanwezige elementen (alleen
bij Heemstede wordt gerefereerd aan de voormalige
barokuitleg). De toevoeging van de voorgestelde boscomplexen zal nauwelijks verrassingen opleveren in
het landschap, omdat er sprake is van ongedifferentieerde bosmassa's waarbinnen zelfs aanwezige wél
gedifferentieerde landschapselementen volledig zijn
opgenomen.
Inde bosbouwkundige opzet is een willekeurige verdeling van bosdoeltypen weergegeven. De soortenkeuze klopt wel, er is ook een verschil tussen het bos
van 100 ha en dat van 30 ha aangeduid, maar er lijkt
verder geen systeem aan de keuze ten grondslag te
'iggen. De mogelijkheden van een boeiende bosopbouw zijn daardoor niet benut in een opzet waar de
bosbouwkundige benadering duidelijk prevaleert. Dat
'aatste blijkt onder meer uit het goede exploitatieverbaalenhetwelberedeneerde omslagpunt.
'n het overigens nogal verwarrende betoog wordt
nauwelijks aandacht geschonken aan de recreatieve
endeecologische aspecten. •

MULTIPLE
° e nagestreefde veelzijdigheid die centraal staat in de
opzet van Multiple komt tot uiting ineen veelomvattend
P'an. In de uitwerking kenmerkt dit plan zich door een
continue landgoedachtig karakter van aaneengescha-

kelde boscomplexen die zijn ingepast in het aanwezigelandschapspatroon.
De aanwezige veelzijdigheid van het gebied wordt
ondermijnd, doordat de geprojecteerde bossen nogal
klakkeloos de bestaande vormen en elementen van
het landschap inpakken. Het consequent gevolgde
verhaal over de locatiekeuze wordt wat onsamenhangendenonduidelijk vanaf het moment dat mendeboslocaties heeft aangewezen. Daarbij heeft menineerste
instantie voor planologisch problematische arealen gekozen, maar men heeft zich vervolgens onvoldoende
rekenschap gegeven van de ruimtelijke gevolgen van
debosinvullingen.
Dit komt ook duidelijk naar voren uit de vormgeving
die, ondanks een veelheid van aanwezige landschappelijke aanknopingspunten, is blijven steken in willekeurige opvullingen van de aanwezige patronen
waardoor uiteindelijk een zeer amorf geheel is ontstaan.
Ecologisch doet men een zwaktebod door het natuurbos te projecteren in een kom in plaats vanop een
van de overgangszones; het lijkt erop dat hier slechte
bereikbaarheid het meeste gewicht kreeg bij de afwegingHet bos wordt niet de kans gegeven zelfstandig tot
ontwikkeling te komen.Mengaat direct uitvaneenvergaande indeling in soorten die als zodanig het bosbestand blijvend bepalen. Men heeft als het ware het
eindstadium meteen ingeplant. Een opbouw met behulp van meer pionierssoorten had tot een flexibeler
bosbestand geleid,hetgeen ook meer in overeenkomst
zou zijn met het uitgangspunt omtrent veelzijdigheid.
Ondanks de dure opzet van het plan, denkt men snel
een omslagpunt te bereiken, een gezien de soortenkeuzemoeilijk voorstelbaregangvanzaken.
Voor de ideevorming achter Multiple en met name
de wijze waarop die opvattingen in het recreatieve gebruik tot uiting kunnen komen bestond bij dejury zeker
waardering. •

PARELSNOER
Het idee een kleinschalig snoer van recreatieve elementen door de grootschalige ontwikkelingen rond
Utrecht te vlechten is helder gehanteerd bij de vaststelling vande boslocaties, het is bovendien een bruikbaar aanknopingspunt voor de vaststelling vande aard
en de omvang van landschappelijke elementen in dit
soort situaties. Het valt bij Parelsnoer dan ook des te
meer op dat men deze combinatie van functionele aspecten zo weinig consequent heeft doorgewerkt in de
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planvorming en men eigenlijk in de zelfgestelde principes isblijvensteken.
Het 100 ha bos maakt in eerste instantie de indruk
dat men het gebied tussen het verkeersknooppunt
Oude Rijn en Nieuwegein eenvoudigweg heeft willen
dichtplanten, een indruk die nog wordt versterkt door
de wijze waarop men aan de oostzijde de grotere
wegen eveneens wegplant. In de vormgeving vallen
overigens de sterke aanzetten op, zoals bijvoorbeeld
in de hoofdstructuur van de lanen. Daarnaast is dan
niet duidelijk hoe het grote cirkelvormige segment zal
functioneren. Het lijkt erop dat vormwil hier voorop
stond, de laan vormt de onderlinge verbinding van niet
nader omschreven recreatieve zwaartepunten, maar
loopt in wezen van niets naar nergens en is noch door
de maat of de door de vorm een element dat zich voor
de recreant zelfstandig zal manifesteren binnen hetbesloten boscomplex.
De in de vormgeving gehanteerde analyse in structuren, massa's en elementen is een uitstekend hulpmiddel bij het ontwerpen, dat het plan bovendien zeer
makkelijk inzichtelijk maakt. Men had het echter ook
op het aanwezige landschap moeten toepassen om tot

een betere afweging van de voorgestelde landschapsarchitectuur te komen, leder bos is als zodanig in het
landschap geplaatst en in de randen gesloten afgeplant, het snoer dat als verbinding in de hoofdopzet
nogal belangrijk lijkt, moet men er bij weten te denken.
De drie elementen die tezamen het 30 ha bos hadden
moeten vormen liggen zodoende volkomen los verspreid inhet landschap.
Bosbouwtechnisch zijn er nogal wat vraagtekens bij
Parelsnoer te plaatsen. De financiële onderbouwing is
ondoorzichtig, de bosontwikkeling is niet uitgewerkt en
de boomsoortenkeuze is twijfelachtig, met name op de
plekkenwaar meninhetplanvoor naaldhout opteert.
De ecologische planbeschrijving maakt een wel erg
algemene indruk.
Dejury had waardering voor de heldere en eenvoudige opzet van het plan en wist de dubbele bodems in
het karikaturale essay beslist naar waarde te schatten. •
NB
De paneelmaat van de inzending is groter dan de
toegestane maximum maat (80 x 80 cm in plaats van
60 x 63 cm). Dejury zag echter geen redenen tot diskwalificatie aanwezig omdat deze maatoverschrijding
niet tot een voordeelspositie heeft geleid. De op depanelen weergegeven informatie had evengoed in iets
verkleinde vorm op de vereiste paneelmaat kunnen
wordenweergegeven. •

TRIADE
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De locatiekeuze van Triade is niet goed doordacht en
wordt nauwelijks gemotiveerd. Men heeft geen gangbare basisgegevens gehanteerd zoals bodem en ontsluiting en er zijn op tamelijk willekeurige wijze twee locaties aangegeven in wat men de stadsrandzone
noemt. Opvallend isdat nujuist op deze locaties intensieve landbouwgebruiksvormen voorkomen die even
daarnaast niet aanwezig zijn. De opzet van de inzendingkrijgtdaardoor eenvolstrekt onlogisch karakter.
De keuze van de locaties wordt ook niet nader geduid door de vormgeving of door de landschappelijke
samenhang. De geplande bossen zullen vanwege de
vorm en de situering eerder een fragmenterende werking in het ruimtelijk beeld van het gebied veroorzaken
dan dat er een bestendiging van de ruimtelijke opbouw
zalontstaan.
De vormgeving van de boscomplexen is rommelig
en onsamenhangend; oriëntatiemogelijkheden verschaffen door middel van kunstwerken in zichtlijnen is
daarbijeenmodieus lapmiddel.

Bosbouwkundig is de exploitatie wellicht iets te lichtvaardig opgevat, maar men heeft wel een behoorlijke
op het gebied toegesneden boomsoortenkeuze gedaan. Inde bosontwikkeling lijkt de omzet van eik naar
populier echter nogalvreemd.
Dit nogal gebrekkig gepresenteerde en essay-loze
planoogstte bij dejury wel waardering voor de heldere
en bondige omschrijving van de goed doordachte ecologischeaspecten. •

TRIFARIAM
De motivering ten behoeve van de locatiekeuze onttrekt zich aan de planologische en ruimtelijke problemen die in het studiegebied duidelijk aanwezig zijn.
Zelfs het bestaande landbouwkundige grondgebruik
wordt indit sterk bosbouwkundig gerichte plan nauwelijksindeoverwegingen betrokken.
De keuze voor en uitwerking van aaneengesloten
boscomplexen levert een beeld op dat zich het beste
laat vergelijken met de heideontginningsbebossingen.
Ondanks het feit dat men bijvoorbeeld in het 100 ha
bos een bestaande stroomdraad volgt, ontstaat hier
tocheen bosareaal dat evengoed,zo niet beter, elders
voorstelbaar is.

TRIFARIAM,bosbeeldenvanhet100habos.

In de planopzet van het 30 ha bos heeft men duidelijk meer aansluiting met de bestaande elementen in
de omgeving gezocht, zoals blijkt uit de afwisseling in
het gebruik van de slagenverkaveling en de inpassing
vandeboomgaarden.
Het plan van Trifariam ademt een bosbouwkundige
geest. Men heeft door middel van een eenvoudige opzet een zeer laag investeringsniveau bereikt. Bosbouwtechnisch heeft het plan bovendien goede ontwikkelingsmogelijkheden, het is dan ook wat wonderlijk
dat er nog zo'n groot aandeel populier in de eindfase
aanwezigis.
De ecologische en recreatieve plantoelichtingen zijn
summier, men leek slechts uit te zijn op zoveel mogelijkbebossingzonder meer. •

VECHTERBOSSEN
De uitgangspunten van de inzending roepen op het
eerste gezicht verwachtingen op die echter niet worden waargemaakt in de planvorming en die in de beschouwing vrij veel lacunes en tegenstrijdigheden vertonen.
Zostelt men bijvoorbeeld een goede probleemanalyseop,die bijtoepassing in het gebiedtot eenonbegrijpelijke conclusie heeft geleid. Het 100 ha bos en het
30 ha bos zijn in de opzet samengevoegd om vervolgens in de planvorming aan verschillende zijden van
de snelweg Utrecht-Arnhem en langs de snelweg
Utrecht-Vianen te worden geprojecteerd. De bosbouwkundige analyse leidde tot de opzet en de voorgestelde recreatieve structuur tot de voorgestelde projectie;
een onbegrijpelijke gang van zaken, waarbinnen gemakkelijk nadere afweging had kunnen plaatsvinden
omtotandereconclusiestekomen.
De vormgeving laat een dicht opeengepakt rommelig patroon zien. De landschappelijke inpassing is
hoogstens terugtevinden indebegrenzing van hetgeheel door de bestaande infrastructuur en in het volgen
vandekavelgrenzen binnendeboscomplexen.
De recreatieve en de ecologische aspecten van het
plan worden slechts uiterst summier belicht. De bosontwikkeling wordt niet uitgediept en de boomsoortenkeuze berust opvolstrekte willekeur. Met hetoogopde
makkelijke toegankelijkheid is de doorsnijding met de
snelweg uiteraardeenslechtezaak.
Noch uit de bosbouwtechnische overwegingen,
noch uit motieven betreffende het landschap blijkt ook
maar ergens dat men zich rekenschap heeft gegeven
van de effecten van bosbouw op de betreffende locaties. •
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7 Nabeschouwing
Algemeen
De ideeënprijsvraag 'BOS NA 2000' over locatie eninrichting van bossen in de Randstad is op eenjuist moment uitgeschreven als men bedenkt dat deze materie
thans duidelijk in de publieke en vakmatige belangstelling staat. De overheid heeft de nodige beleidsstukken
gepubliceerd en er wordt op provinciaal en gemeentelijk niveau al onderzocht wat de mogelijkheden van de
toepassingvanbebossing zijn.
De realisatie bosaanleg in de Randstad verkeert nu
in een afwachtend stadium, men wil wat, maar weet
nogniet precies waar en ook niet hoe een en ander tot
stand moet komen. De prijsvraag en de resultaten ervan kunnen op verschillende wijzeworden beoordeeld.
Allereerst moet men daarbij voor ogen houden dat het
hier een nieuwe materie met een eigen problematiek
betreft die bij de eventuele toepassing allereerst om
zorgvuldige afweging vraagt. De vooropgestelde multifunctionele hoedanigheid van de aante leggen bossen
vraagt om de inbreng van verschillende vakgebieden.
Planologie, landbouw, bosbouw, recreatie, landschapsarchitectuur, natuurbeheer en cultuur- en civieltechniek zullen nauw moeten samenwerken omtot een
acceptabelengeïntegreerd geheeltekomen.
Om die inbreng operationeel te maken moeten de
werkzaamheden van de vakgebieden op zijn minst op
een vergelijkbaar planniveau worden gebracht. Die
situatie lijkt nog niet aanwezig te zijn enerzal het nodige fundamentele en toegepaste onderzoek moeten
worden verricht alvorens de onderscheiden inbrengen
duidelijk zijn geprofileerd. Daarnaast is het gewenst
dat opde regionale schaal waarbinnen de planvorming
zalplaatsvinden goed afgestemde overlegstructuren in
hetlevenwordengeroepen.
Als men nadenkt over de realisatiekansen van bossen in de Randstad, dan kan op grond van de hierboven geschetste omstandigheden worden gesteld dat
de prijsvraag 'BOS NA 2000' een juiste aanzet is om
deproblematiek vande materie teverhelderen.Aande
handvan de resultaten zal mentot duidelijker inzichten
kunnen komen omtrent de invulling van opdrachtprogramma's voor te realiseren projecten. Een heldere
programmatische benadering voor planning en inrichting van boslocaties is nog niet voorhanden, een omstandigheid die de uitschrijving van een projectgerichte prijsvraag in de weg stond. Of zo'n prijsvraag ooit
moet worden uitgeschreven is trouwens de vraag, de
materie is dermate veelomvattend dat eventuele deelnemers wel een bijzonder grote inhoudelijke en materiële inzet moeten leveren. Dit laatste is aan de om54 (312)

vang en de hoedanigheid van de inzendingen van
'BOS NA2000'goedaftelezen.
De inzendingen getuigen over het algemeen vangedrevenheid bij zowel de benadering en de stellingname, als bij de planvorming en de uitwerking. Er was
duidelijk sprake van een enorme inzet door de deelnemers die bij dejury veel respect afdwong en bovendien de beoordeling tot een spannende en plezierige
aangelegenheid maakte. De discussies tijdens de
beoordeling en gedurende de voorbereiding daarvan
waren van een aard dat een niets vermoedende beschouwer licht geneigd zou zijn dejury als een deelnemende groep te beschouwen. Dit bewijst eens te meer
het vernieuwende karakter van de prijsvraag. De
samenstelling van de jury zou - eigenlijk nogal vanzelfsprekend - die van een prijsvraaginzender kunnen
zijn en men kan enige aardige gedachten ontwikkelen
hoe die groep dan in een beoordeling naar voren zou
zijn gekomen. Dat daargelaten, was het in ieder geval
zonneklaar dat bij de verdere aanpak van multifunctionele bebossing inde Randstad tussen de vakgebieden
een zorgvuldige afweging van standpunten en methodeneenzaakvanhetgrootste belangis.

Plannenmaken
De opstelling van een plan voor bosaanleg is op zich
een aangelegenheid waar een brede vakkennis voor
nodig is. De inpassing van een bos binnen een zeer
dynamische structuur die bovendien onder zware druk
staat van stedelijke ontwikkelingen en waarbinnen
voortdurend een delicate belangenafweging plaatsvindt, is een heel andere zaak. Er kan nu niet worden
volstaan met de constatering van feitelijke gegevens
en een optimale inpassing van een eenzijdige benadering, er moet worden gestreefd naar een integrale planvorming om alle ruimtelijke aspecten recht te doen.
Allereerst is hier een samenvattende kijk op de ruimtelijke omstandigheden voor nodig, het vermogen om
een structurele aanpak tot in details door te denken en
een groot gevoel voor de aanwezige kwaliteiten. Dit is
alleen mogelijk als men beschikt over een ruim kennisapparaat dat in planvorming, ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding toepasbaar blijft.
Omdat de problematiek raakvlakken heeft met een
groot aantal vakgebieden zal moeten worden geopereerd in samenwerkingsverbanden tussen disciplines

met zeer verscheiden achtergronden. De aan de vakgebieden verwante methoden zullen op elkaar moeten
worden afgestemd om op een gemeenschappelijke
noemer tot een voor iedereen acceptabel eindprodukt
tekomen.
De maatschappelijke betekenis van bosaanleg tenslotte is niet alleen gebaat bij de situering en inrichting
van zo maar wat groen, de inrichting van de nieuwe
bossen zal moeten getuigen van inventiviteit die tot
uiting komt in voor de gebruikers herkenbare meerwaarde. De inzenders zijn op zeer verschillende wijze
zowel kwalitatief als kwantitatief ingegaan op de ingewikkelde vraag naar de plaats en de aard van de nieuweboscomplexen.
De meeste inzenders hebben gereageerd vanuit een
brede ruimtelijke context, een aantal is pragmatisch te
werkgegaan.
De uitgangspunten waren zeer uiteenlopend, er
werd vanuit abstracte structuren gedacht, maar er
werd ook direct aansluiting gezocht bij bestaande patronen en elementen. Opvallend is dat het merendeel
van de inzendingen op een of andere manier aansluiting voorstelt bij het historische gegeven van het landgoedHeemstede.
Het overheidsbeleid inzake de Randstadgroenstructuur en het Meerjarenplan Bosbouw vormde een veelgebruikt aanknopingspunt, slechts een enkeling heeft
pogingen gewaagd eengeheel eigenvisie teontwikkelen. Behoud van landschappelijke en natuurlijke kwaliteit werd door de meeste inzenders als een vast uitgangspunt gehanteerd. In een enkel geval werden bestaande waarden volledig doorbroken, waar niet mee
wilzijngezegddatzewerdengenegeerd.
De landschappelijke inpassing is uiteraard in alle inzendingen aan de orde. Het valt op dat daarbij de
stadsrandsituatie die kenmerkend is voor een groot
deel van het studiegebied zeer verschillend werd
beoordeeld en verwerkt. Het is verheugend te kunnen
constateren dat de meeste inzenders met de voorgestelde ingrepen een positieve ruimtelijke bijdrage willen leveren aan deze planmatig vaak onderbedeelde
gebieden, inplaats van deze zonder meervande kaart
te willen vegen. Hier was sprake van een grote verscheidenheid in aanpak als het ging om de inpassing
vandebestaande gebruiksvormen.
De samenwerking van de vakgebieden valt vaak
nogal onevenwichtig uit. Op het hogere abstractieniveau van een structurele opzet weet men elkaar nog
wel te vinden, maar nadere afstemming van bijvoorbeeld ontwerp en bosontwikkeling isvaak weinig uitgekristalliseerd. De landschapsecologie is in de meeste
inzendingen slecht aan bod gekomen, men blijft wat
steken in algemeenheden. Uiteindelijk werden veel inzendingen gekenmerkt door een eenzijdige benade-

ring die vooral in de planuitwerking naar voren kwam.
De bosontwikkeling is bij de meeste inzendingen niet
duidelijk uiteengezet.
Het verschil tussen het 30 ha en het 100 ha bos
bleef meestal marginaal, kennelijk is het moeilijk voor
te stellen waaruit nu precies het verschil in beeld en
opbouwtussendezetweeformaten bestaat.
Degecompliceerdheid vande opgave isdoor enkele
inzenders onderschat, maar er kan tevens worden geconstateerd dat men soms wel erg veel ambities had
die in het veelomvattende geheel haast niet allemaal
zijntehonoreren.
De pogingen om beeldende kunst in te brengen waren verfrissend, daadwerkelijke inschakeling van beeldende kunstenaars zou ongetwijfeld eén verrijking in
het denk- en ontwerpproces betekenen. Maar dan
moeten deze kunstenaars wel van meet af aan in de
projecten worden betrokken en niet na voltooiing van
het plan wat ruimte toegewezen krijgen om daar wat
'leuks'tedoen.
Het totaal van de inzendingen overziend komen de
projecten met een stellingname die tot een duidelijke
keuze leidt het sterkste naar voren. Er is hierbij een
onderscheid te maken tussen inzendingen die vanuit
een breed en tamelijk abstract denkvlak opereren en
die welke een of meer afgebakende aspecten inbrengen. Voor beide benaderingswijzen valt veel te zeggen, in de toekomstige praktijk moet zowel de ene als
deanderemethode kunnenwordenaangewend.

Deonderdelen vande inzendingen
Essay
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om over bosaanleg bij
steden een behartenswaardige engoede verhandeling
te schrijven die voor een breed publiek toegankelijk is.
De ingezonden essays zijn tenminste van zeer wisselendekwaliteit enomvang.
Kennelijk heeft menover het algemeen nogal moeite
met de verbale weergave van de beoogde doelen, de
nagestreefde opvattingen endegehanteerde uitgangspunten. Dit kwam regelmatig naar voren in de vorm
van gewichtig taalgebruik met overmatig opvallende
verspilling van woorden. Maar men bleek vooral veel
moeitete hebbenom vanuit een hoog abstractieniveau
tot een probleemstelling te komen endeze danvervolgens consequent in de daarop volgende planvorming
tot uiting te laten komen. Nogal wat essays bestonden
hoofdzakelijk uit referenties aan en aanhalingen uit
overheidsrapporten, waardoor aan het essay als zodanigweinig nieuwe inhoudwerd gegeven. Maar eenenkele inzending leverde een originele, bondige en goed
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leesbare bijdrage met een duidelijke stellingname en
een heldere gerichtheid. De soms gebruikte poëtische
citaten werkten daarbij als bevestigende of prikkelende
motieven.
Locatiekeuze
Het is aan de inzendingen duidelijk afleesbaar dat er
vanuit de planningpraktijk gedegen methodieken zijn
ontwikkeld waarmee men grotere gebieden, op het niveau van een stadsgewest of dat van een streekplangebied, weet te onderzoeken op de aanwezige
eigenschappen en mogelijkheden. Toch bleven nogal
wat inzendingen steken in uitgebreide inventarisatiestudies zonder daaraan een duidelijke afweging toe te
voegen. Steeds werd dan een werkwijze gevolgd
waarmee de eigenschappen van het prijsvraaggebied
breed konden worden uitgemeten zonder dat men
daaraan een analytische synthese over de locatie van
denieuwe bossenverbond.
Men ontkomt daarnaast niet aan de indruk dat veel
inzenders op intuïtieve gronden een locatie aanwezen
om daar vervolgens in de analyse naar toe te schrijven. Het was veel interessanter geweest als men wat
directer de eigen motieven die bij de keuze voorstonden had genoteerd. Dejury miste vooral analyses van
de gekozen locaties waarin men ook de effecten van
de beoogde landschapsarchitectonische opvattingen
en van de bosaanleg had verdisconteerd; als het ware
terugwerkend vanuit de gekozen situatie het beeld van
het toekomstige landschap metend aan de bestaande
omgeving.
Het is echter verheugend te kunnen constateren dat
men bij de locatiekeuze in vrijwel alle inzendingen van
een positieve werking van de planvorming is uitgegaan;men zocht voor de boslocatie niet de situatie met
de minste belemmeringen, maar men keek wel degelijknaardeplanmatige mogelijkheden vandelocatie.
Landschapsarchitectuur
In de landschapsarchitectonische vormgeving kwam
eenaantalopvattingen naarvoren.
Er waren duidelijk op bosbouwkundige leest geschoeide ontwerpen waarin de houtteeltkundige optimalisatie voorop stond. In iedere inzending was voorts
de inpassing van het bestaande landschap aan de orde, maar er zijn ook ontwerpen waar dit aspect centraal stond met zeer verschillende resultaten afhankelijkvan de neiging om het ontwerp aan te passen bijde
bestaande omgeving of omgekeerd. Vervolgens kregen de recreatieve aspecten en de relatie met het stedelijke gebied in de ontwerpen soms sterke aandacht.
Tenslotte is bij enkele ontwerpen een poging gedaan
omvanuit meer ontwerptheoretische achtergronden de
vormgevingtebenaderen.
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Waar men zou verwachten dat in dit onderdeel
ideeën worden geprojecteerd over het beeld van het
bos en de omgeving, komt men nogal bedrogen uit.
Het is opmerkelijk dat de beschrijvingen in de tekst
meer doen vermoeden dan men op tekening heeft gezet, terwijl de laatste werkwijze toch geëigend lijkt om
visueel-ruimtelijke ideeënteverduidelijken.
Het ontbreekt nogal eens aan verbijzondering van
situaties of ruimtes met behulp van landschapsarchitectonische middelen. Vaak werd volstaan met een
principeaanduiding of een klakkeloze invulling, terwijl
alle aanleidingen aanwezig waren om het ontwerp van
de nodige details te voorzien. Het is zeer wel voorstelbaar dat binnen de veelheid van het werk aan de
gecompliceerde opgave deze uitwerkingen wel degelijk als zodanig zijn bedacht; maar dat het aan tijd ontbrakomeenenandervervolgens teverbeelden.

Bosbouw
Bosdoeltypen
De ideeënprijsvraag richtte zich met name op de problematiek van bosaanleg in en bij stedelijke gebieden.
Bij de inzendingen kwam dit sterk tot uitdrukking in de
keuze voor veelzijdige bosdoeltypen. De jury constateert daarbij dat situering van bos in en nabij stedelijke gebieden kennelijk niet leidt tot dominantie van de
natuurbosdoeltypen; toepassing hiervan blijft terecht
beperkt tot bijzondere locaties.
In enkele inzendingen werd de keuze van de bosdoeltypen mede bepaald door landschapsarchitectonische opvattingen. De jury kon zich inleven in de
standpunten van de ontwerper maar constateert dat
dan vervolgens wel de haalbaarheid aan de orde zou
moeten komen. Zo is bijvoorbeeld de natuurlijke bosontwikkeling veelal niet juist ingeschat en is men wat
licht voorbijgegaan aan de dwingende effecten hiervan
metbetrekkingtotde bosexploitatie.
Als een gemis wordt ervaren dat nauwelijks of niet
op bosgebiedsniveau een strategie voor de bosontwikkeling wordt geformuleerd die mede bepalend haddienen te zijn voor de keuze van de bosdoeltypen, de locatie daarvan en de opeenvolging van de typen in de
tijd. Als dit wel was gebeurd dan zouden onlogische
keuzen als populier na eik niet zijn gemaakt en was
ook het groeiplaatspotentieel, met name wat betreft de
es, beter begrepen. Vooral waar het de veel geprojecteerde monocultures van eik betreft, zou dit nogal wat
consequenties hebbengehad.
Bedrijfsopzet
De jury heeft zorgvuldige oriëntatie op bedrijfsniveau

node gemist. In nogal wat inzendingen is men er van
uitgegaan dat de populier in de beginfase vaneminente betekenis isvoor een positef bedrijfsresultaat. Inhet
algemeen wordt deze betekenis ook aan de populier
toegekend. De vraag daarbij is of dit voor te onderscheiden bostypen die vanwege hun verschillende
huishouding niet dezelfde mogelijkheden hebben, gelijk ligt. Met uitzondering van één inzending waarin de
busexploitatie wordt gecombineerd met landbouwkundig gebruik, isdeze problematiek nauwelijks aan deorde geweest.
Toch zitten hier interessante aspecten aan. Bij welke percentages populier wordt het beste exploitatie resultaat gerealiseerd, wat isde roldaarbij van hetprovisorische populierenbos én de korte en lange omloop
van deze boomsoort. Hoeveel populier moet men uiteindelijk permanent inexploitatienemen.
Bosinrichting
Ten behoeve van de optimale bosinrichting is terecht
door enkele inzenders nagegaan of waterhuishoudkundige maatregelen zouden kunnen leiden tot een
verbreding vande bosdoeltypenkeuze of het realiseren
van een hoger produktieniveau. Bij de bosaanleg dient
deze inrichtingsvraag, die bepalend is voor het groeiplaatspotentieel,centraaltestaan.
In veel inzendingen is uiteraard aandacht besteed
aandeontsluiting. Maar slechts bijenkele inzendingen
is onderkend dat bestudering hiervan in samenhang
met het ontwateringssysteem kon leiden tot reconstructievoorstellen voor dit laatste. Hierdoor had vaak
een rationelere inrichting eneen goedkoper onderhoud
gerealiseerd kunnen worden. Het laatste geldt trouwens ook voor het ontwateringssysteem op zich. Inde
bosbouw kan men veelal met een minder intensief systeem toe dan inde landbouw. De aandacht voor deinrichting van het waterbeheersingssysteem is belangrijk omdat aejaarlijkse schouw- en waterschapslasten
ermededoorbepaaldworden.
Erwas nogal eens de nodige discrepantie tussen de
behandeling van het ontwerp en de ontwikkeling van
de bosbouw. Wat dat aangaat leek de afstemming binnen de teams niet altijd geslaagd. Soms was het alsof
deontwerper niet duidelijk indetoegepaste boomsoortenendebosontwikkeling dewegwisttevinden.
Exploitatie
De exploitatieberekeningen zijn bij veel inzendingen
goed gedocumenteerd. Sommige inzendingen geven
zelfs exploitatieberekeningen per bosdoeltype. Wat de
jury daarbij opvalt isdat manuurkostenvan de bedrijfsvoering vrijwel geheel buiten beschouwing worden gel t e n . Indien dit aspect van de exploitatie ontbreekt,
wordt niet duidelijk hoeveel manuur op bedrijfsniveau

verbonden zijn aan de verschillende bosdoeltypen.
Mede hierdoor ontbreekt het inzicht welke prestatie in
een bepaalde decade van de bedrijfsvoering gevraagd
wordt.
Afhankelijk van de eigenaarscategorie zou dan duidelijk zijn geworden of het omslagpunt niet veel later in
de tijd zou liggen of wat de werkelijke betekenis van
het behaalde bedrijfsresultaat is in het licht van de
urendiemenerzelf ingestoken heeft.
Dejury heeft weinig lijn kunnen ontdekken indemate waarin de vaste lasten worden meegenomen bij het
berekenen van het omslagpunt. Kennelijk bestaat in
deze geen duidelijkheid. Het buiten beschouwing laten
vandewaterschapslasten isiniedergevalnietjuist.
In het algemeen is dejury van oordeel dat er op het
niveau van kosten en opbrengsten een gedegen inzicht gegeven kan worden, maar dat het denken op
bosontwikkelings-, inrichtings- en bedrijfsvoeringsniveauontwikkeling behoeft.

Presentatieen planbeschrijving
Een gecompliceerde opgave vereist de inbreng van
verschillende disciplines die in de uitwerking zo helder
mogeijk afgestemd moet worden gepresenteerd. Datis
een lastige aangelegenheid die veel tijdvergt, hierwas
dejuryzichterdegevanbewusttijdensdebeoordeling.
De meeste inzendingen blonken uit in een of meer
vandeonderdelen, maarjuist indeonderlinge afstemmingdaarvan rammelde hetnogweleens.
Meest in het oog springend is het verschil tussen de
presentatie op de panelen en die in de rapporten. De
jury kwam naar aanleiding van de studie van de rapporten tot conclusies die vaak om ingrijpende bijstelling vroegen na bestudering van de panelen en omgekeerd. Er is dus sprake van een waarneembaar tekort
aanafstemmingtussenwoordenbeeld.
Zowel in de rapporten als op de panelen was het
nogal eens lastig de weg te vinden, de overzichtelijkheid van het geheel raakte binnen de omvang van het
totaalnogaleenszoek.
Het werkte verhelderend als in de rapporten door
middel van principe-diagrammen de bedoelingen werden weergegeven. In een aantal rapportages werd de
tekst begeleid met kleine tekeningen die een goede
verbinding aanbrachten tussen de geschreven tekst en
degetekendeplannen.
Dat een omvangrijk rapport niet altijd het beste middel isom uitleg teverschaffen wordt bewezen dooropvallend goede inzendingen met een korte bondige
tekst. Het is echter verleidelijk om al te snel een oordeel te vormen aan de hand van - per definitie meer
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aandacht opeisende - panelen; maar juist in de planmatige materie is rapportage van zeker even groot belang. Wat dit laatste aangaat bieden de prijsvraagresultaten zeer interessante stof voor toekomstige studiesenprojecten.

Betekenisvande prijsvraag
In de beoordelingen is de nodige kritiek geuit, maar
over het geheel genomen was de jury zeer verheugd
over de ingebrachte voorstellen en de kwaliteit van de
inzendingen.
De jury was onder de indruk van de instelling waarmee de bosaanleg in en nabij stedelijke gebieden is
benaderd en behandeld. Er is duidelijk geloof aanwezig in de mogelijkheden van planmatig goed onderlegde landschapsbouw waarin bosaanleg een structurerende rol kan vervullen. Men onderkent de betekenis
van het landschap voor de gebruikers en is bereid om
vanuit een degelijk besef omtrent de waarden die in
dat landschap aanwezig zijn perspectieven voor de
toekomstteontwikkelen.
Dejury was wellicht nog het meest getroffen door de
overtuiging die uit vrijwel alle inzendingen naar voren
kwam ten aanzien van de kwaliteit van de omgeving.
Dit uitte zich in de nadrukkelijke pogingen om tegelijkertijd planmatig denkend en ontwerpend stellend
bezigtezijnmetdevervaardiging vandewerkstukken.
De kritiek inditjuryrapport is uiteraard op directe wijzegericht op de inzenders, maar gezien de aard en de
omvang van de problematiek moet een en ander tevens worden gezien in het kader van de vraagstelling
met betrekking tot de aanleg van nieuwe bossen in de
Randstad.
Vraagstukken diedaarbij aandeordekomen zijn:
Hoe wordt de bosbouw als instrument in het opstellenvanderuimtelijke planvorming betrokken?
Hoever strekt de overheidsbemoeienis zich uit bij de
opstelling endeuitvoeringvan plannen?
Welke belangen moeten bij de planvorming worden
vertegenwoordigd enwelke vakgebieden worden bijde
opstellingvandeplannen betrokken?
Hoe kan de afstemming tussen de vakgebieden
plaatsvinden zodat een adequaat planapparaat ontstaatdatopefficiënte wijzekan opereren?
In welke vakgebieden en/of aspecten moet nader
onderzoek worden verricht teneinde voldoende inbrengvandeverschillende disciplines te garanderen?

In hoeverre betreft het hier fundamenteel of praktijkgericht onderzoek?
Zijn er methodieken aan te duiden die kunnen worden gehanteerd bij de planvorming, moeten er nieuwe
methodieken worden ontwikkeld?
Wat meer toegespitst zijn deze vraagstukken onder te
brengeninverschillende maatschappelijke vlakken.
De overheidsdiensten die zich met de ruimtelijke
planning bezighouden zullen specifieke probleemgebieden moeten binnenhalen die tot nog toe vaak eenzijdigdooreenenkeledienst werdenbehandeld.
Daarnaast zullen particuliere adviesbureaus op het
gebied van planning, stedebouw en landschapsarchitectuur zich moeten instellen op een zo breed mogelijk
werkvlak en zullen er nieuwe disciplines bij de werkzaamheden moetenwordenbetrokken.
Het bedrijfsmatig aspect behoeft verdere uitdieping
wat betreft deoptimale bedrijfsopzet per eigendomscategorie. Aandacht wordt daarbij gevraagd voor de in.esteringseffecten gedurende de aanlegfase en gedurende de exploitatie en de betekenis hiervan voor de
korteendelangeomloop.
Het onderzoek zal, voor zover het praktijkgericht is,
sterker moeten inspelen op integratie bij de planvorming.
Fundamenteel en toegepast onderzoek zouden
vooral moeten worden gericht op de toepasbaarheid
vandebosontwikkeling ende landschapsecologie.
In samenhang met het onderwijs zal dit onderzoek
aanzetten moeten geven voor samenwerking tussen
met name de bosbouw, landschapsarchitectuur, natuurbeheer en cultuurtechniek.
Het valt enigszins buiten de opzet van dit juryrapport, maar het spreekt vanzelf dat op het politieke besluitvormingsvlak de verantwoordelijkheid voor de
keuze en de omvang van eventuele nieuwe bossen
ligt. Want uiteindelijk zal de samenleving duidelijk
makenopwelkewijzede bossenworden gebruikt.
De ideeënprijsvraag BOS NA 2000 heeft aan haar
doel beantwoord. De inzendingen zijn onderling zeer
verschillend, maar vertegenwoordigen een werkinzet
en kwaliteit die om nadere beschouwing en analyse
vraagt. Het is te overwegen hier in eerste instantie een
studiedag aan te wijden waarop de verschillende thema's en de onderlinge afweging daarvan aan de orde
kan zijn. De betreffende vakgebieden kunnen zich dan
nader profileren en duidelijk maken welke rol zij zullen
spelen bij de uitvoering van het beleid inzake de bosaanleg en de landschappelijke ontwikkeling nabij de
stedelijkegebiedenvande Randstad. •
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1 Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging rekent zich
onder meer tothaar taak deideevorming ten aanzien vanhet
bos testimuleren. Inhetkader vandevieringvan het75-jarig
jubileum wilzijaanditfacet opbijzondere wijze aandachtbesteden enwelin de vorm vaneenideeënprijsvraag met als
onderwerpdeaanlegvannieuwbos.
Aanleiding hiertoe vormt hetrecent verschenen Meerjarenplan voor de Bosbouw waarin de rijksoverheid onder meer
zijn ideeën heeft neergelegd ten aanzien vande wenselijkheid vannieuw bos.Deze zijn inmiddels voor de Randstadgroenstructuur nader uitgewerkt in de onlangs verschenen
Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur. Hetbijzondere hiervan is dat de rijksoverheid voor het eerst heeft verklaard datzij de aanleg van nieuw bosmaatschappelijkgewenst acht metals consequentie datzij hetbos beschouwt
als éénvan debelangrijkste beleidsdoeleinden vandeinrichting van hetlandelijk gebied tenbehoeve vanderecreërende
mens,denatuur endehoutproduktie. Tevens is uitgesproken
dat boswordt gezien alseenverrijking vanhet Nederlandse
cultuurlandschap.
Bijditalles gaat hetom dievormen vanboswaar dekwaliteiten van hetbos zelf bepalend zijnvoor delocatie, inrichting
enbeheer.
Achtergrondvandeprijsvraag
,.
De Bosbouwvereniging is van mening dat kennis en visie
aangaande deaard, devorm endeexploitatie vanhetbos in
Nederland Leperkt is. Bovendien is die kennis veelal verspreid over meerdere disciplines dieonvoldoende met elkaar
communiceren. Kennis zal dus moeten worden gebundeld.
Bijzondere aandacht bij situering, ontwerp, inrichting en beheerwordt gevraagdtenaanzienvan:
1 Dekwaliteiten enfunctiesvanhetbos

de zelfvoorzieningsgraad metbetrekking tothetprodukt hout
te vergroten entegelijk alsmogelijkheid ommetdeopbrengsteninpositievezindeexploitatiekostentebeïnvloeden.
- Recreatie
Het bosbiedt recreatieve mogelijkheden gedurende allejaartijden zonder datspecifieke voorzieningen nodig zijn. Hierbij
spelen tevensdelandschappelijke samenhang vanhetbosin
de wijdere omgeving en de educatieve functie vanhet bos
een rol.
2 Hetkosten-aspect vandeaanlegenhetbeheervanbos
- Aanlegkosten
Beperken vandenuvaak alste hoog ervaren aanlegkosten
doormiddelvaneendoelmatigeopzetenuitvoering.
- Exploitatiekosten
Beperken vandeexploitatiekosten door eenrationele inrichting enhetbevorderen vaneengunstige exploitatie dooreen
optimale verhouding tussen kosten enbaten tijdens de aanleg-,ontwikkelings- eninstandhoudingsfase vanhetbos.
Omdat de noodzaak tot bosaanleg voor een niet onaanzienlijk deel gemotiveerd wordt vanuit de behoeften van de
stedelijke samenleving wildeideeënprijsvraag zich met name
richten opdeproblematiek vanhetrandstedelijke bosofdie
bossen dieopkorte afstand zijn gesitueerd van een stedelijke
agglomeratie.
2 Doelvande prijsvraag
Het doel vandeprijsvraag is hetstimuleren vande planvorming met betrekking tot bosaanleg en bosbeheer in Nederland. Specifiek wordt daarbij gedacht aandievormen van bos
waarbij het bos zelf doel is en niet slechts entourage van
recreatieve voorzieningen. Metnamewordt beoogd eenperspectief teontwikkelen voor bosuitbreiding ingebieden binnen
de stedelijke invloedssfeer. Enerzijds gaat het om hettot
stand brengen vanduurzaam bosdat tegemoet komt aan een
veelzijdig maatschappelijk behoeftenpatroon tenaanzienvan
landschap, ecologie, houtproduktie en recreatie. Anderzijds
gaat hetomdetechnische enfinanciële uitvoerbaarheidvan
aanleg énbeheer opeen maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau. Een duurzame bijdrage aan de houtvoorziening
vanNederlanddienttezijngewaarborgd.
Ideeën hierover zullen indevorm vanconcrete voorstellen
moeten worden gepresenteerd,zodanigdat deze kunnendienen als inspiratiebron voor degenen, diemet aanleg en beheervannieuwebossentemakenkrijgen.
3 Algemene bepalingen

-

Landschappelijk

„JWOI

De verrijking vanhet landschap in zijn totaliteit door middel
van bos, debetekenis diebosheeft voor deomgeving voor
de ontwikkeling van eigen kwaliteiten endebijzondere beeiawerkingvanbosindeomgeving.
De ecologische eigenschappen vanhetbosin de vorm van
het op zichzelf staand bosecosysteem en de betekenis aie
het kan hebben indeecologische infrastructuur vandebetreffenderegio.
De h o E ü k t e alsuitvloeisel vanhetstreven in Nederland

1 De prijsvraag wordt uitgeschreven door deKoninklijkeNederlandse Bosbouwvereniging.
2 Deprijsvraag is goedgekeurd door de Permanente PrijsvraagCommissie.
3 Opdeprijsvraag zijn van toepassing deAlgemene Nederlandse Prijsvraagregelen voor gebonden, toegepaste envrije
kunsten (A.N.P. 1972). Teverkrijgen bijhetsecretariaatvan
de Prijsvraagcommissie 'BOS NA 2000' vande Koninklijke
Nederlandse Bosbouwvereniging.
4 Deinzenders erkennen door huninzending deAlgemene
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Nederlandse Prijsvraagregelen en de regels van het programma. Zij verbinden zich aan deze regelen en zullen zich onvoorwaardelijk aandeuitspraak vandejuryonderwerpen.
5 Alle correspondentie met betrekking tot de prijsvraag gaat
viahetsecretariaat naar de Prijsvraagcommissie.
Adres:Prijsvraagcommissie 'BOS NA2000'
t.a.v.ing.W.G. Kloppenburg
Postbus23
6700 AA Wageningen
Bosrandweg 20
6704 PHWageningen
4 Televerenwerkstukken,programma vaneisen
De ideeënprijsvraag richt zich op de locatiekeuze en het
onderwerp van twee boscomplexen van 100 ha, respectievelijk 30 ha in een gebied ten zuiden van Utrecht, globaal begrensd door de wegen RW2en RW 12,de Lek en lijn Culemborg-Bunnik.
Erdienenvierwerkstukken tewordeningeleverd,namelijk:
1 Essay
Bespiegeling ten aanzien van bos, zijn betekenis en zijn
specifieke bijdrageaandestedelijke samenleving.
Uitwerking:
- tekst metschetsen,tekeningen,figuren entabellen.
2 Locatiekeuze
Verantwoording van de locatiekeuze met betrekking tot de
bosontwerpenvan 100haen30ha.
Uitwerking:
- schetsgedeelte: een overzichtskaart schaal 1 :50.000
waaropdebeide locatiesstaanaangegeven;
- tekstgedeelte met schetsen, tekeningen, figuren en tabellen.
3 Plannenvoor bossenvan 100haen30ha
Deplannendienentevoldoen aandevolgende voorwaarden.
a Omvangeninhoud
Binnen het aangegeven plangebied te ontwerpen twee eenheden bos van respectievelijk 100en 30 ha. Binnen deze oppervlakten mag maximaal 20% open ruimte zitten (inclusief
wegen en waterlopen). De boseenheden moeten geconcentreerd zijn, dat wil zeggen dat ze gelegen moeten zijn binnen
een gebied van maximaal 250 respectievelijk 75 ha (zie
figuur 1).
b Kwaliteiten
Het te maken plan voor de bossen van 100 en 30 hadient inzicht tegeven inkwaliteiten van het bos tenaanzien van landschap, ecologie, houtproduktie en recreatie over 10 jaar (=
t1),35jaar(=t2)en100jaar(=t3).
Uitwerkingtenaanzienvanlandschappelijke kwaliteiten:
- opgewerkte ruimtelijke schets van de situatie bij t l
(schaal 1:2.500);
- vogelvluchtschets vandesituatie bijt3;
- toelichtende tekst met schetsen, tekeningen, figuren en
tabellen, een en ander tot op het niveau van de details diekarakteristiek zijnvoor debedoelingen vanhetontwerp.
Uitwerkingtenaanzienvanecologische kwaliteiten:
- toelichtende tekst met schetsen, tekeningen, figuren en
tabellenwaarindesituaties t1ent3worden behandeld.
Uitwerkingtenaanzienvan houtproduktie:
- plankaart van de te realiseren bosdoeltypen (schaal
1 :5.000);
- kaarten van de gerealiseerde bostypen bij t1, t2 en t3
waarop tevens de minimaal ten behoeve vande bosontwikke-

lingbenodigdeontsluitingswegen zijnaangegeven;
- overzicht aanlegkosten (exclusief grondverwerving);
- tabel van cumulatieve kosten en opbrengsten van het beheerinperiodenvan 10jaar nadeaanlegtot 100jaar;
- toelichtende tekst met schetsen, tekeningen, figuren en
tabellen waarin onder andere aandacht wordt besteed aan het
omslagpunt vankostenenopbrengsten.
Bij de financiële berekeningen blijven de kosten vangrondverwerving buiten beschouwing en wordt geen rente gehanteerdoverdeinvestering.
Uitwerking tenaanzienvan recreatieve kwaliteiten:
- in kaartvorm (schaal 1:5.000) inzicht geven in de recreatieve kwaliteiten van de beide bossen op de tijdstippen t1, t2
ent3eninhetgewenste ontsluitingspatroon;
- aangeven welke investerings- en beheerslasten op de
tijdstippen t1, t2 en t3 voor de ontsluiting nodig zijn boven de
minimaal voor de bosbouw benodigde ontsluiting, om de
recreatieterealiseren;
- toelichtende tekst met schetsen, tekeningen, figuren en
tabellen.
Overzichtgevraagde kaartenenvogelvluchtschetsen.
1 Essay:geen
2 Locatiekeuze:overzichtskaart 1:50.000.
3 Plannen:bos 100ha:landschap,ruimte 1:2.500
houtproduktie,4stuks 1:5.000
recreatie 1:5.000
vogelvluchtschets
Bos30ha:landschap 1:2.500
houtproduktie 4stuks 1:5.000
recreatie 1:5.000
vogelvluchtschets
Overzicht gevraagde teksten inclusief schetsen, tekeningen,
figurenentabellen.
1 Essay:5blz.A4maximaal.
2 Locatiekeuze: 10blz.A4maximaal.
3 Plannen: bossen 100 ha: landschap 10 blz. A4 maximaal
en 30 ha ecologie 10 blz. A4 maximaal. Samen: houtproduktie 15blz.A4maximaal,recreatie 10blz.A4maximaal.
De totaliteit van de teksten, inclusief schetsen, tekeningen,
figurenentabellen magechter niet meer zijndan35blz.A4.
Op de panelen (zie onder) dient een minimaal nodige toelichting te staan. De meer uitgebreide teksten dienen in een
A4-boekje tewordengeleverd in8-voud.
Presentatie
De werkstukken dienen te worden gepresenteerd op panelen
dieaanelkaar gepast beoordeeld ententoongesteldworden.
- Formaatvandepanelen 60 x 63cm.
- Maximaal toegestaan 6 panelen (zie figuur 2). Materiaal
bijv. 10 mm dik hard schuimplaat (verkrijgbaar o.a. bij Hans
Neschen, Mijkenbroek 181, 4824 AB Breda (type Gudyha)).
Ander materiaal, mits met een stijve, vlakke ondergrond, van
voldoende sterkte istoegestaan.
- Ophangogen inallehoekenop2cmvande rand.
- Tekeningen mogen doorlopen van de ene plaat naar de
andere.
- Paneel A dient duidelijk op afstand leesbaar (± 24 mm
letters) detiteltebevatten.
- Elk paneel dient inde rechter onderhoek motto en paneellettertebevatten.
- In volgorde dienen op de panelen te worden behandeld:
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Figuur 2
m a x i m a a l 250 r e s p . 75 ha
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b o s 100 r e s p . 30 ha ( I n c l u s i e f maxima i m a a l 20%
open r u i m t e (weqen, w a t e r l o p e n e . d . 1 )

zonden, dan moet voor elke inzending een ander motto worden gekozen en elke inzending afzonderlijk worden verpakt
enverzonden.
f Bij elke inzending moeten, in twee behoorlijk gesloten enveloppen,wordentoegevoegd:
- een door de ontwerper(s) getekende verklaring, luidende:
'Ondergetekende(n), inzender(s) van het ontwerp onder het
motto
verklaart/verklaren dat dit ontwerp
zijn/haar/hungeestelijkeeigendom is(eersteenvelop)';
- een correspondentieadres, dat niet van de inzender(s)
mag zijn en een verklaring waaruit blijkt dat de inzender er
geen bezwaar tegen heeft dat, na afloop van de prijsvraag,
zijn of haar naam bekend wordt gemaakt, ook indien de inzendergeenprijsheeftgewonnen (tweedeenvelop).
Op de buitenzijde van deze enveloppen moeten respectievelijk de woorden 'naambrief' en 'correspondentieadres', benevenshetmottowordengeplaatst.
Decorrespondentieadres-envelop zalvóór de uitspraak der
jury door haar alleen worden geopend, wanneer het nodig is
om door tussenkomst van dit correspondentieadres in briefwisseling tetreden met de inzender, die zijn anonimiteit daarbijnietmagopheffen.
g Opgeen der stukken van de inzending of verpakking mag
het handschrift vandeontwerper(s) voorkomen,noch enigteken, lakstempel of iets dergelijks, waaruil de herkomst van
hetplanzoukunnenwordenafgeleid,
h Elke inzending die wat de wijze van inzending betreft, niet
voldoet aan het bepaalde in de vorige artikelen, blijft buiten
beschouwing en wordt onmiddellijk aan het correspondentieadres vrachtvrij teruggezonden, tenzij de jury in geval van
overmacht deelname aandeprijsvraagalsnogbillijkacht.
i De inzendingen dienen gesteld te zijn in de Nederlandse

taal.

titel, motto, essay, locatiekeuze, plan voor 100 ha, plan voor
30ha.Deruimteverdeling isnaareigenkeuze.
5 Voorwaardenvoordeelname en inzending
a Iedereenkandeelnemen.
b Inlichtingen kunnen slechts schriftelijk worden ingewonnentot 1 april 1985. Brieven ten aanzien vandejury tenemen
aan het secretariaat van de Prijsvraagcommissie. De beantwoording van de vragen door dejury wordt zospoedig moge'ijk na 15 april 1985 aan alle aanvragers van dit reglement
toegezonden.
c
Alle plannen moeten zo tijdig verzonden zijn, dat deze
uiterlijk op donderdag 1augustus 1985 om 16.00 uur bij het
secretariaat moeten zijn bezorgd. De inzending dient vraentv
"'j en aangetekend dan wel (na telefonische afspraak) door
overhandiging aandeheer Kloppenburg tegeschieden.
d
Alle plannen moeten worden ingezonden onder een motto, dat op alle bij de inzending behorende stukken en de verPakking moet voorkomen. Het motto moet uit Latijnse lenervormen of Arabische dan wel Romeinse cijfers zijn samengesteld,
e Wordt door een inzender meer dan één inzending inge-

j Opelk afzonderlijk velvan het tekstgedeelte dient het motto van de inzending tezijn vermeld, evenals opde bijgevoegdetekeningen.
k Het inschrijfgeld bedraagt / 250,-. De deelnemers ontvangen divers kaartmateriaal waaronder een film schaal
1 :25.000 en een calque schaal 1:50.000 van het gebied.
Voorstudent-inzenders bedraagt hetinschrijfgeldƒ 150,-.
m Het isinzenders verbodenontwerpen inte zenden,welke
vóór de sluitingsdatum van de prijsvraag zijn gepubliceerd,
alsmede hun anonimiteit op te heffen of hun ingezonden ontwerpen beKend te maken vóór de uitspraak van de jury, op
straffevanvolledige uitsluitingvanbeoordelingvandejury.
n De prijsvraaguitschrijver onderwerpt zich onvoorwaardelijkaandeaanspraakvandejury.
6 Samenstelling vandejuryendebeoordelingvande
inzendingen
a Dejuryzalbestaan uitdevolgendepersonen:
- ir. J. L. Guldemond, directeur van de Hout, de Plantsoenenende Begraafplaatsen te Haarlem:voorzitter van dejury:
- ir.J.HubertdeBoerMLA, landschapsarchitect;
- ir.A.A.C.vanLeeuwen rentmeester vanDeUtrecht;
- R.M.W.J.Nas, Staatsbosbeheer;
- ir. G. C. van Wijnbergen, lid Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht;
- F. A. M. Wilbers, directeur Stichting Public Relations
Land-entuinbouw,hoofdredacteur vanhettijdschrift 19NU.
Plaatsvervangendejuryleden:
- ir.P.Gerbranda,rentmeester enonteigeningsdeskundige:
(319) 61

- ir. B. Groenhuis, directeur Reiniging en Transport, HavenenMarktwezen,gemeenteZwolle.
b De jury neemt haar besluiten met gewone meerderheid
vanstemmen.
c Bij de beoordeling van de inzendingen gaat de jury na of
deze aan de eisen van het programma voldoen. Wanneer bij
enige inzending wezenlijke afwijkingen van het programma
vallen te constateren, zal dit ontwerp niet voor bekroning in
aanmerkingkomen.
d Voorzover, naar oordeel der jury, inzendingen voorhanden zijn, die aan de eisen van het programma voldoen en die
op zichzelf voldoende kwaliteiten hebben, zal de jury de relatief beste inzendingen met de door haar aan te wijzen prijzen
bekronen.
e Dejury zal haar uitspraak in een rapport motiveren,dat op
de over het ingezonden werk te houden tentoonstelling ter lezingzal liggen,
f Deuitspraak vandejury isbindendvoor allebetrokkenen.
7 Deprijzenen openbaarmaking
a De jury stelt een juryrapport samen, waarin zo mogelijk
over alle plannen eenoordeel wordt gegeven,doch tenminste
over de plannen die nog aan de orde waren bij de laatste
schifting.
b Er zal een eerste, een tweede en een derde prijs uitgeloofd worden van de volgende grootte: 1e prijs ƒ20.000,-;2e
prijs/ 10.000,-;3eprijsƒ 5.000,-.
Daarnaast kunnen maximaal drie aanmoedigingsprijzen
worden toegekend, groot ƒ2.000- elk. De jury mag beslissen het totaal voor de prijzen beschikbare bedrag anders te
verdelen.
c Deprijzen zullen worden uitbetaald uiterlijk twee maanden
nauitspraak derjury.
d De jury is bevoegd de naambrief van de prijswinnaars
zonder toestemming van de inzenders te openen en bekend
temaken.
e De uitslag wordt bekendgemaakt niet eerder dan twee
maanden, maar uiterlijk binnen drie maanden na de uiterste
inzenddatum.
f De uitslag wordt tevens bekendgemaakt in tijdschriften,
waarbij alleen de naam van de inzenders van de winnende
motto's zullen worden bekendgemaakt. Bij de beantwoording

) Uiterste verzenddatum aanvragen tot deelname is bij Pri|Svraagcommissiebesluitd.d. 14maart veranderd inmaandag 1 april 1985.
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van de vragen zal bekendgemaakt worden voor welke tijdschriften ditgeldt.
g Alle plannen met bijbehorende toelichtingen en het juryrapport zullen in een daarvoor passende localiteit gedurende
zulk een tijdsverloop zo worden tentoongesteld, dat alle inzenders redelijkerwijze geacht kunnen worden in degelegenheid te zijn geweest het werk te bezichtigen. Bij de beantwoording van de vragen volgen nadere aanduidingen over
plaatsentijdstipvandetentoonstelling,
h De ingezonden werkstukken zullen door de prijsvraaguitschrijver niet verzekerd worden,weest uzich daarvan bewust
bijhetverwerken vanoriginelen.
i Alle inzendingen zullen na afloop van het tijdvak van tentoonstelling (waarvan de datum nog zal worden bekendgemaakt) weer ter beschikking van de inzenders staan. Over de
datum en de plaats waarop de inzendingen kunnen worden
afgehaaldvolgt bericht met het beantwoorden vandevragen,
j De namen van de inzenders zullen bij de tentoonstelling
bekend worden gemaakt, tenzij de inzenders in de schriftelijke verklaring (zoals genoemd in hoofdstuk 5, punt f) te kennen hebben gegeven dat zij anoniem wensen te blijven, indienhuninzending nietindeprijzenzalvallen.
k De prijsvraaguitschrijver behoudt zich het recht voor deinzeniingen in enigerlei vorm te publiceren na overleg met de
inzender.
I De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jubileumbijeenkomst, omstreeks half oktober 1985, van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging.
m Tenminste de prijswinnende plannen zullen op de bovenbedoeldejubileumbijeenkomst wordententoongesteld.
8 Tijdschema
februari 1985 publikatie
22 maart 1985 uiterste verzenddatum aanvragen tot deelname')
vanaf 16maart 1985verzenden vande informatiepakketten
1april 1985uiterste verzenddatum vragenaandejury
± 1 mei 1985verzending vandeantwoorden opdevragen
1augustus 1985uiterste inleverdatum(16uur) werkstukken
27 september 1985 juryrapport in druk gereed en prijsbekendmaking
4oktober 1985symposium met prijsuitreiking

Ljjstvanhetgeleverde basismateriaal voordeprijsvraag
BOSNA2000'
Pnjsvraagprogramma 'BOS NA2000'
- gemonteerdefilmschaal 1:25.000
- 1 calqueschaal 1:50.000
1bodemkaart (zgn.planokaart-wit) schaal 1:50.000
- 1 kaart 'Verschillen tussen polderpeilen en stijghoogten
Afkomstig uit de 'Grondwaterkaart van Nederland' uitgave
'978 Toelichting vanaf 6.3 Stijghoogteverdeling binnen de
watervoerende pakketten en 6.4 Stijghoogteverschillen in
verticale richting (blz.45t/m50).
~ 1 topkaart bijgewerkt met bebouwing en wegen schaal
1 :50.000
~ 1 topkaart met niet-veranderde zaken (belemmeringen)
•' 50.000 (delaatste2topkaarten samengevoegd)
~
topkaart met van belang zijnde archeologische aspectenschaal 1:50.000 metgetypte toelichting
~ 1 bosdoeltypenreeksen-integratiekaart mettoelichting
1 publikatie 'Planning met behulp van bosdoeltypen
(staatsbosbeheer,november 1984)'
~ UithetMeerjarenplan Bosbouw:
2-6.2 Landschappelijke betekenis van bossen (tot 4.7.) (blz.
M t/m71)
•4Nadere situering, vormgeving, samenstelling en inrichting
vannieuwaanteleggenbossen (blz.93t/m95)
•3Het beleid ten aanzien van de uitbreiding van het bosareaal(tot6.3.2.) (blz. 133t/m 138)
abel 6.2 Te realiseren samenstelling van het nieuwe bosareaalrondhetmiddenvandevolgendeeeuw (blz.100)
~ tabel - Bevolking naar leeftijd per gemeente, naar province. 1-1-83 (waargenomen) en 1-1-85 en 1-1-90 (PrimosP
™9nose) (bron: Maandstatistiek van de Bevolking, april
~ Bevolking naar leeftijd per gemeente, naar provincie,1-102
(Bron:Maandstatistiek vandeBevolking,juni 1983)
~ Bevolkingspiramide - provincie Gelderland - provincie
'recht ~ 9emeente Utrecht (Bevolking naar geslacht enleefijd per woongebied per 1000 personen in ieder woongebied
°'Jdevolkstelling van 1971)
Indeling van Nederland in 129 economisch-geografische
9ebiedenen80nodalegebieden op1-1-1984
Bevolking en bevolkingsdichtheid per km2 land voor de
van belang zijnde economisch-geografische en nodalegebieBevolkingsaantal (afgerond op 100) en aantal personen
Per 100 huishoudens (afgerond op 10) voor de van belang
2|
jnde gemeentes
oninklijkeNederlandse Bosbouw Vereniging
2nn 9 e n g e s t e l d d 0 0 r deelnemers aan de prijsvraag 'BOS NA
°°0' en antwoorden van deJury, vastgesteld opdevergader,n
9d.d. 12april 1985
Werkwijze
e binnengekomen vragen zijn gegroepeerd en zonder
erwijzing naar de vragensteller letterlijk opgenomen. Voorzover meerdere vragen dezelfde problematiek betreffen wordt
aardebeantwoording vandeeerstevraagverwezen.

Vragen aan de Jury (1., 2. enz.: onderwerp vraag 1.1., 1.2.
enz.:nummer vraag)
1 Begrenzing prijsvraaggebied
1.1. De grenslijn Culemborg-Odijk conformeert zich in het
geheel niet aande huidige percelering. Hierdoor kunnengrote
problemen ontstaan, met name met betrekking tot de landschappelijke inpassing, indien de optimale boslokaties in de
omgeving van deze prijsvraaggrens zouden blijken te liggen.
In hoeverre is overschrijding van deze grens toegestaan, en
is een officiële wijziging uwerzijds van de grens conform bijgaandeschets mogelijk?
antwoord: In het prijsvraagprogramma staat aangegeven dat
de begrenzing globaal is. Daarmee wordt de mogelijkheid tot
grensoverschrijding aangegeven. Het is echter weldebedoeling dat de teontwerpen bosgebieden grotendeels binnen het
prijsvraaggebied liggen.
1.2 Tenslotte vragen wij ons af in hoeverre de grenzen van
het plangebied 'hard' zijn. Met name de grens CulemborgOdijk lijkt een vrij willekeurige, die landschappelijk niet ondersteundwordt,
antwoord:zie1.1.
2 Kaart 'belemmeringen'
Nieuwe kaart: Bebouwing, wegen en niet-veranderbare
zaken (belemmeringen). Oudekaartvernietigen s.v.p.
Toelichting: De eerder verzonden kaart geeft aanleiding tot
misverstanden. Om geen verschillen te krijgen bijdevaststellingvan wat inhet bestaande bodemgebruik als ruimtelijk harde randvoorwaarden moet worden gehanteerd is bijgaande
nieuwe 'belemmeringenkaart'opgesteld,
vragen
2.1 Is inpassing van het (de) bos(sen) in het Ruilverkavelingsgebied Schalkwijk toegestaan, binnen de in het rvk-plan
aangegeven bestemmingsgrenzen? Zo ja, kan het rvk-plan
worden toegezonden?
antwoord: Integenstelling tot de suggestie die de eerder toegezonden belemmeringenkaart oproept blijkt uit de nieuwe
belemmeringenkaart dat de rvk Schalkwijk in het kader van
deideeënprijsvraaggeen realiteitis.
2.2 Idem,m.b.t.Structuurplan gemeente Houten,
antwoord: In het kader van de ideeënprijsvraag is het structuurplan voor de Gemeente Houten niet bepalend, wel de op
de belemmeringenkaart aangegeven begrenzing voor de
woonbebouwing.
2.3 Is inpassing in het stedelijk gebied Nieuwegein toegestaan (bijv. in de vorm van omvorming van aanwezige groenonderdelen)?
antwoord: Als begrenzing voor Nieuwegein is op de belemmeringenkaart aangegeven de door het structuurplan aangegeven marginale begrenzing voor het bebouwde gebied,deze
kandusdienovereenkomstig wordenbehandeld.
2.4 Is reconstructie van de op kaart aangeduide bomen 1
t/m4toegestaan?
antwoord:Nietvantoepassing,zie2.
2.5 Kan het ontwerp-recreatiegebied (1) bij de planvorming
worden betrokken, al dan niet met inachtname van de planologische bestemmingen?
antwoord:Nietvantoepassing,zie2.
2.6 Tenaanzien vande niet-veranderbare zaken (belemmeringen);hoemoetditopgevat worden?
antwoord:Zie2.
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2.7 In hoeverre is de ruilverkaveling Schalkwijk een onveranderbare zaak? Er moet in het voorjaar 1985 over gestemd
worden, en in hoeverre is het mogelijk om buiten het voorontwerpplan bossente plannen?
antwoord:Zie2.
2.8 Wij betreuren het dat een goede, bijgewerkte basiskaart
van het gebied ontbreekt. Op zowel de calque 1:50.000 als
defilm 1:25.000 ontbreken enkele essentiële gegevens. Met
name de stedebouwkundige verkaveling van de nieuwe uitbreidingen van Houten wordt door ons gemist. Daarnaast
blijkt ook uit vele andere details het sterk verouderde karakter
van de kaarten. Graag ontvangen wij alsnog een bijgewerkte
basiskaart (film), waarbij de schaal 1:25.000 een minimum
vereiste lijkt. Voor het gebied rond Houten is een meer gedetailleerde kaartschaal(bijv. 1:10.000)infeiteonmisbaar,
antwoord: Het ter beschikking staande, meest recente kaartmateriaal is aan de deelnemers verstrekt. Het wordt aan de
deelnemers overgelaten zelf gegevens te verzamelen die
mennodigdenkttehebben.
2.9a Daarnaast is een vraag wat de te verwachten oppervlakte isvan de in het Streekplan op te nemen bosaanleg Galecop en Oude Wulven. Welke randvoorwaarden zullen daarnaastaandeze boscomplexengesteldworden,
antwoord: In het kader van de ideeënprijsvraag zijn de indicatiesvanhetstreekplan indezen niet relevant.
2.9b Ook over andere niet-veranderbare zaken hebben wij
graagwatmeer informatie,
antwoord:Zie2.
3 Bosdoeltypenreeksen-integratiekaartentoelichting
3.1 In de toelichting staan de reeksen 1,3 en 5vermeld als
voorkomend in het prijsvraaggebied;op kaarten ziet men echterdereeksen2,3en5.Watisjuist?
antwoord:Juist is:dereeksen2,3en5.
4 Bosdoeltypen
4.1 Inde bijlage van het SBB-dictaat 'Bosdoeltypen' is inde
voorbeeldberekeningen steeds uitgegaan van reeds bestaandebossen (zie IVerjonging, punten 1 en2).
Indien de toekomstige locatie(s) zich echter op agrarisch
terrein blijken te bevinden, zal een andere berekening nodig
zijn.
Welke normen dienen inbovenbedoeld geval tewordengehanteerd?
antwoord: Hoe men het SBB-'dictaat' 'Bosdoeltypen' hanteert
isterbeoordeling aandedeelnemers.
4.2 Bij een aantal bosdoeltypen (bijv. 23) is de berekening
D1nietopgenomen.
Kunnen hiertoe, voor wat betreft de kosten van de 'Verjonging', berekeningen van vergelijkbare bosdoeltypen worden
gehanteerd, of dienen deze geheel naar eigen inzicht te wordenbepaald?
antwoord:Zie 4.1.
5 Houtproduktie-financiële aspecten
5.1 Blijft het feit, dat in de realiteit de grondverwervings- en
rentekosten eenvaak doorslaggevende rol spelen,bijdejurering geheel buiten beschouwing, of dient dit gegeven in de
planvorming te worden meegenomen, zonder daadwerkelijke
calculatie?
antwoord: In het kader van de ideeënprijsvraag gaat het om
de financiële consequenties van het gekozen ontwerp voor
watbetreft deexploitatie.
C/l
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Grondverwervings- en rentekosten blijven buiten beschouwingbijdeexploitatie.
5.2 Het buiten beschouwing laten van rente, geïnvesteerd
vermogen en grondverwervingskosten past niet in onze visie
ten aanzien van het bos en de bosbouw. Mogen wij dan- gemotiveerd - wél uitgaan van deze kosten? (zeker in het geval
van particuliere initiatieven in de bebossingen is het realistischwéldeze kostente rekenen).
antwoord:Zie 5.1.
5.3 Mag in de uitwerking van de houtproduktie uitgegaan
worden van de huidige subsidieregelingen in de bosbouw
(bebossingssubsidies, onrendabele werkzaamheden, herbebossingssubsidies etc).
antwoord:Nee,subsidieswordener nietinbetrokken.
5.4 Moet rekening worden gehouden met de diverse bosbouw-subsidienormenzoalsdezethans beschikbaar zijn?
antwoord:Ziehetantwoordopvraag 5.3.
5.5 Kunnen er wijzigingen, toevoegingen worden aangebracht indezehuidige subsidieregelingen?
antwoord:Ziehetantwoordopvraag 5.3.
5.6 Zijn de SBB-normen inzake kosten en opbrengsten van
hetboseenvaststaand gegeven inde wedstrijd?
Indien ons inziens deze normen niet juist zijn, in hoeverre
wo.dt dan een bewijsvoering van de juistheid van onze normering verwacht?
antwoord: Normen zijn gemiddelden. Indien normen worden
gehanteerd danwordt verwacht dat deze aannemelijk worden
gemaakt inrelatietot hetontwerp.
5.7 Vallen onder de 20% open ruimte in de te plannen bossen ook zéér open parkachtige landschappen, bestaande uit
solitaire bomenenkleine boomgroepen?
antwoord: Indezinvandeformulering vandevraag:ja.
6 Presentatie
6.1 Degevraagde kaarten kunnen onmogelijk alle op depanelenwordengepresenteerd.
Welke van de 14 bosplankaarten moeten op panelen wordengetoond,enwelke kunnen alsbijlage worden geleverd?
Dienen deze bijlage-kaarten, evenals het A4-boekje in 8voudteworden geleverd?
antwoord: Het volgens de deelnemers belangrijkste materiaal
moet op de panelen gepresenteerd worden. Wanneer blijkt
dat het niet past dan dient per onderdeel de essentie op de
panelenteverschijnen.
De overige kaarten dienen in enkelvoud los bijgeleverd te
worden.
6.2 Wat betreft de presentatie vraag ik me af of de gevraagde kaarten en schetsen zowel in het A4-boekje als op
de panelen aanwezig dienen te zijn? Of zijn de boekjes uitsluitend bedoeld als verklarende tekst bij de op panelen tentoongestelde kaarten?
antwoord:Zie hetantwoordopvraag 6.1.
6.3 Uit het programma meen ik op te maken dat we ons niet
alleen, met het te leveren rapport, tot de jury richten, maar
ook tot een publiek, dat niet in de gelegenheid zal zijn de
werkstukken uitgebreidtelezen.
Hieruit volgt mijn vraag:Verstaat uonder een minimaal nodige toelichting korte uittreksels van de meer uitgebreide tekstenuithet boekje?
antwoord: Onder 'minimaal nodige toelichting' wordt niet
noodzakelijk 'korte uittreksels' verstaan, het wordt aan de
deelnemers overgelaten wat als nodige toelichting essentieel
wordt geacht.

6.4 Op pag. 4 bij de uitwerking t.a.v. houtproduktie worden
minimaal 15 pag. A4 toelichting gevraagd. Op pag. 5 in het
overzicht van gevraagde teksten wordt hiervoor een maximum van 10 pag. genoemd. Welke van de genoemde maximaisjuist?
antwoord: De tekst van het prijsvraagprogramma geeft tot
verschillende interpretatie aanleiding. Daarom ontvangt u
hierbij nieuwe pagina's3,4en5.Wiltudeoude vernietigen?
6.5 Oppag.4staat onder: 'Uitwerking tenaanzien van houtproduktie', een maximaal aantal pagina's van 15 stuks vermeld; terwijl op pagina 5, 10 pagina's als totaal staat aangegeven. Moetikdie 15pagina'sals5pagina's lezen?
antwoord:Ziehetantwoordopvraag6.4.
6.6 Op pag. 4 bij de uitwerking t.a.v. recreatieve kwaliteiten
wordt inzicht in kaartvorm op de tijdstippen t1,t2 en t3 gevraagd, terwijl het overzicht van gevraagde kaarten op pag.5
éénkaartvoorderecreatievraagt. Gaarneverduidelijking,
antwoord: Er wordt vanuit gegaan, dat het mogelijk is de drie
tijdstippeninéénkaartondertebrengen.
6 7 Op pag. 5 bij 'presentatie' wordt een titel gevraagd.
Wordt hiermee de titel van de prijsvraag ('BOS NA 2000') bedoeld?
antwoord: Met de titel wordt inderdaad 'BOS NA 2000' be-

doeld(daarnaast moetook hetmottowordenvermeld).
6.8 Zijn er voorwaarden gesteld aan de wijze van typen van
de toelichtingen (regelafstand, staand of liggend A4, wel of
nietverkleinde teksten,etc.)?
antwoord: Voorwaarden: regelafstand minimaal 1, niet verkleinde teksten die zowel op staand als liggend A-4 mogen
wordengetypt.
6.9 Is het mogelijk om naast de 35 blz. A-4 enkele bijlagen
aanhetplantoetevoegen?
antwoord:Nee,demogelijkheidwordt nietgegeven.
6.10 Dienen de deelnemers zelf te zorgen voor de panelen
ofzijndiealaanwezig?
antwoord: Dedeelnemers dienen zelf voor de panelen te zorgen.
6.11 Waarishetschuimplaat verkrijgbaar?
antwoord: Bij nader beraad vindt dejury dat het voorschrift te
ver is gegaan. Ander materiaal, mits met een stijve, vlakke
ondergrond, van voldoende sterkte, is toegestaan (zie Prijsvraagprogramma bladzijde5).
6.12 Wat wordt verstaan onder ophangogen, zijn dit gaten
in het schuimplaat op metalen schroefogen die indeschuimplaatgedraaidmoeten worden?
antwoord:Ophangogenzijnversterktegateninhetpaneel.
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Luchtverontreiniging enbos1)
R. M. W. J. Nas
Staatsbosbeheer

Algemeen
Ter discussie staat niet dat luchtverontreiniging mede
bepalend is voor de gezondheid van het bos. Evenmin
dat hetdetaak vande bosbouw is negatieve invloeden
op het bos te beperken,te laten ophouden.Wat betreft
de luchtverontreinigingsproblematiek betekent dit dat
de bosbouw het tot haar taak dient te rekenen het probleem aan de orde te stellen en wel net zo lang tot dit
voor de bosbouw aanvaardbaar is opgelost. De luchtverontreiniging zal nog zeker 20 tot 30 jaar de aandacht vragen alsvoor net bos bepalend pToblëemenin
die tijd dient^ de bëhëe7derrzïjn~ bos en bosbedrijf te
laten voortbestaan, wellicht in het kader van een overlevingsstrategie. Op het niveau van een overlevingsstrategie is de problematiek van de luchtverontreiniging echter veelomvattender dan alleen maar dedagelijkse praktijk van de bosbouw. Houthandel,
aannemerij en plantsoenvoorziening worden dan
structureel evenzeer beïnvloed. De luchtverontreinigingsproblematiek is dan het probleem van de sector
in zijn geheel geworden. Het verloop van de vitaliteit
van het Nederlandse bos in de komende vijf jaren zal
ons leren waarmee we in de middellange termijnplanningrekeningmoetengaanhouden.
Hetvitaliteitsonderzoek 1984
Aanleiding voor het vitaliteitsonderzoek waren de alarmerende berichten over het bossterven in midden
Europa en de daardoor ontstane behoefte inzicht te
krijgen in de situatie in Nederland. In 1983 reeds werd
de eerste inventarisatie verricht. Deze had tot doel om
ervaring optedoen met opzet enorganisatie. Degekozenopzet stondniet toe,anders daninmeer algemene
zin, de gezondheidstoestand van het bos aan te geven.Zijwerdalszorgwekkendomschreven.

') Samenvatting van een lezing gegeven tijdens de voorjaarsbijeenkomst 1985
van de KNBV. Bewerking P. R. Schütz

Probleem daarbij was en is dat de vitaliteit van het
Nederlandse bos nog nooit omschreven is en er dus
geen referentiekader bestaat. De wijze van inventariseren in 1983 was vanuit een bosbouwkundig standpunt gezien beperkt wat niet wegnam dat de kwalificatiezorgwekkend meer dan gerechtvaardigd was. Doorgaan was daarom een noodzaak geworden. De doeleindendiedaarbijgesteldwerdenwaren:
- Het beschrijven van de gezondheidstoestand van
het Nederlandse bos door middel van een representatieve steekproef. Indien mogelijk uitspraken te doen
per hoofdboomsoort op lands-, regio-enbosgebiedsniveau.
- Het aangeven van verandering in de gezondheidstoestand.
- Hetopsporenvanbepalendefactoren.
- Vergelijkbaarheid nastreven met de onderzoeken
eldersinEuropa.
De kartering is gebaseerd op een aselecte steekproef.
De steekproefpunten zijn bepaald door het ruitennet
van de topografische kaart 1:25.000. Op de snijpuntenvan het netwaar bosaanwezig isworden opnamen
gedaan. Eén opname is representatief voor 100 ha
bos. Op deze wijze kunnen 280.000 van de 330.000
ha van het Nederlandse bos geïnventariseerd worden.
Per steekproefpunt worden 5 randbomen geïnventariseerd en wordt vervolgens in de lijn Z.W.-N.O. om de
20 meter 4 maal 5 bomen bemonsterd. Op deze wijze
zijn in 1984 van 70.000 bomen gegevens verzameld.
Opgenomen worden groeiplaats en opstandsgegevens
als kenmerken aan de boom. Doel daarbij is gegevens
te verzamelen die inzicht geven in de groeiplaatseigenschappen, houtsoortenkeus en factoren die verder
bepalend kunnenzijnvoor devitaliteit van het bos.Om
devitaliteit van het bostekunnen aangeven wordende
gegevens in samenhang tot elkaar geanalyseerd op
grond waarvan per steekproefpunt een uitspraak wordt
gedaan ten aanzien van gezondheid en levenskracht.
Deze is dan representatief voor 100 ha vergelijkbaar
bos.Alsclassificatiewordt hierbijgehanteerd:
- vitaal bos (bos zoals het ter plaatse hoort te zijn
met een toekomstverwachting die daarmee in overeenstemmingis.);
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- minder vitaal bos (bos met verschijnselen die afwijkend zijn van normaal en waarvan de betekenis die
daaraantoegekend dient te worden in het licht van een
toekomstverwachting niet te voorspellen is (wachtkamer).);
- weinig vitaal bos (bos met kenmerken waardoor de
toekomstverwachting beperkt is. Herstel is echter mogelijk.);
- niet vitaal bos (bos met zodanige kenmerken dat
velling binnen afzienbare termijn noodzakelijk is. Herstelisinderegelnietteverwachten.).
In het kader van deze lezing wordt ingegaan op een
beperkt aantal van de beschikbaar gekomen gegevens. Voor uitvoerige informatie verwijs ik naar de publikatie "Verslag van het landelijk onderzoek naar de
vitaliteit van het Nederlandse bos", afdeling Bosontwikkeling,SBB 1984-26.
De betekenis die aan deze gegevens wordt toegekend
is als volgt. Van het bos in Nederland is 50% zoals in
bosbouwkundige zjn verwacht mag worden, dit gezien
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Afb. 1 Kaartje Nederland. Berekende
emissie-ammoniak uit dierlijke mest (5
x 5 km roosters). 320.0 ton/ha/jaar =
128kgp/ha/jaar.
Bron: E. Buijsman, M. Maas, W. Asman. 1984. Een gedetailleerde ammoniakkaart van Nederland. Instituut voor
Meteorologie en Oceanografie, R.U.
Utrecht.V-84-20.
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houtsoortenkeus/groeiplaats en ontwikkelingsfase.
Van de bossen in Nederland vertoont 40% een van
normaal afwijkend beeld,waarvan de betekenis voorshands niet te duiden is. De medicus zou hierop reageren met "komt u over een jaar nog maar eens terug".
Op 10% van de bosoppervlakte is het met degezondheid en levenskracht slecht gesteld. In 8,5% daarvan
is_hjej^jjmoge_li]k, voor een belangrijk deel van dit
percentage is dit echter niet waarschijnlijk. Van de
bosoppervlakte djent 1,5% op korte termijn vervangen
teworden.

Tabel1 OverzichtvandevitaliteitvanhetNederlandsebos.
klasse

oppervlakte*
143.000ha 50,5%
112.000ha 40%
23.000ha
8%
4.000ha
1,5%

omschrijving
vitaalbos
minder vitaalbos
weinigvitaal bos
nietvitaalbos

* Oppervlakten zijn schattingen. Zij benaderen met een
waarschijnlijkheid van95%derealiteit totop 3%.

Tabel 2 Overzichtvandevitaliteitvanhetbosper provincie
provincie
—

•

opp.bos

—

Groningen
2.370
Friesland
7.560
Drenthe
25.220
Overijssel
32.040
Gelderland
85.410
Utrecht
15.890
Noord-Holland
8.490
Zuid-Holland
3.500
Noord-Brabant
64.170
Limburg
28.610
Zeeland
2.880
Usselmeerpolders
5.170
Nederland
281.000

1
% vitaalbos
inprovincie

aantalsteekproefpunten
28
92
290
340
818
166
101
30
607
260
17
51
2800

2
minder
vitaal

3
weinig ,
vitaal

94
42
65
25
49
40
82
59
48
61
99
91

geenverdeling mogelijk
44
10
31
4
62
12
40
10
44
14
14
3
geenverdeling mogelijk
44
6
32
7
geenverdeling mogelijk
geenverdeling mogelijk

51Va

40

8

4
niet
vitaal
4
1
1
2
2
1
2
1

1V2

Tabel 3 Overzicht per boomsoort.
uyerzichtvandevitaliteitper boomsoort
soort

groveden
Pmusnigra
douglas
fijnspar
eik
beuk
overig naaldhout
overig loofhout
allesoorten

opp.inha

113.400
15.860
15.530
13.120
43.850
8.550
24.030
47.010
281.000

minder
% vandesoort
metverminderde vitaal
vital.

weinig
vitaal

niet
vitaal

66
43
50
38
43
29
38
26

51
34
39
28
38
24
32
23

12
8
9
7
4,5
4
4
2,5

2
1
2
2,5
1
1,5
1
0,5

49

40

8

1,5

Aandeelv.d.
soortaanhet
bosmetverminderdevitaliteit
53
5
6
4
14
2
7
9
100

Tabel 4 Relatie bodemtype envitaliteit.
^2°rverzuring gevoelige bodems
bodemtype

.

% vande
bosoppervlakte

% vitaliteits
klasse2,3, A [

% vitaliteits
klasse3,4

roerige grond
moder podzol
humuspodzol
duinvaaggrond

23
10
50
18

39
50
54
62

10
11
9
14

ä^edezejjegeyenste interpreteren?
Zoals eerder gesteld zijn er geen gegevens voorhanden waardoor inzichtelijk gemaakt kan worden in hoeverre de vitaliteitstoestand afwijkt van wat als normaal
gezien moet worden. De gegevens op zichzelf beschouwd zijn echter verontrustend genoeg. De klasse
2 is gezien de geconstateerde verschijnselen en de
omvang alarmerend evenals het totaal van klasse 3en
4. Alles duidt erop dat de vitaliteit van het bos bepalend kan gaan worden voor de busexploitatie en instandhouding. De vitaliteitsonderzoeken Voor de ko-

mende jaren zullen het inzicht kunnen geven in welke
matedathetgevalzalzijn.
Inhet algemeen kangesteld worden dat desituatie het
zprgelijkst is in Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en
Gelderland. De situatie is in Limburg gemiddeld en in
Drenthe ligt het percentage bos met een verminderde
vitaliteit beneden het gemiddelde. In de provincie Groningen, Zeeland en de IJsselmeerpolders zijn er weinigproblemen met het bos en kan het alsgezond betiteldworden.
Overigens wordt geconstateerd dat de spreiding
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Tabel 5 Relatietussenwaterhuishouding envitaliteitstoestand.
bereikbaar
grondwater

gunstige
vochtvoorzienimg

ongunstige
vochtvoorzieniing

31
58
35
6
2

36
55
38
7
1

33
40
46
12
2

voorkomen
vitaal
mindervitaal
weinigvitaal
nietvitaal

over de categorieën minder vitaal,weinig vitaal en niet
vitaal zich gelijkmatig voordoet, d.w.z. als in een provincie een hoog percentage van het bos "minder vitaal" is, dan is er ook een relatief hoog percentage in
de categorieën "weinig vitaal" en "niet vitaal". De achteruitgang van de vitaliteit komt niet regelmatig verspreid over het Nederlandse bos voor maar concentreertzichinbepaalde bosgebieden.
Op basis van het onderzoek moeten de volgende
! gebiedenalsconcentratiegebied worden aangemerkt:
Friesland: het noordoostelijk gedeelte van de Friese
Wouden;
Overijssel: de hoger gelegen delen van het Vechtlandschap; het stuwwalcomplex van de Sallandse HeuvelrugenTwente;
Gelderland: de westflank van de Veluwe; de stuwwal
bijNijmegen;
Utrecht:belangrijkedelenvande Utrechtse Heuvelrug;
Noord-Brabant: delen van Midden-Brabant en geheel
Oost-Brabant;
Limburg:westelijk vandeMaas.
Als tegenhanger voor de hiergenoemde concentratiepunten moeten als opmerkelijk gunstig genoemd
worden:
Noord-Brabant:westelijk deelvandeprovincie;
Drenthe:provincie m.u.v.het noordwestelijk deel;
Limburg:provincie m.u.v.dePeel;
Noord-Holland:bebosteduingebied boven Castricum.
Uit tabel 3 kan worden geconcludeerd dat alle daarin
genoemde boomsoorten vitaliteitsproblemen hebben.
Bij het loofhout zijn deze beduidend minder dan bij het
_naaldhout. Meer dan gemiddeld slechter scoort degro-

ve den evenals de douglas. Het percentage niet vitaal
voordefijnspar ishoog.
Mogelijke oorzaken
Voor het beantwoorden van de vraag welke factor(en)
bepalend moeten worden geacht voor de geconstateerde vitaliteitstoestand, zijn veel gegevens verzameld. Zij hebben betrekking op o.a. groeiplaatsfactoren, aantastingen en opstandsgegevens. De daaraan
te_ontlenen feiten en hypothesen zijn vele. Enkele,
het meest gehoord in de discussies rondom de luchtverontreiniging,worden hier kort becommentarieerd.
Op de niet voor verzuring gevoelig geachte bodems is
de vital[teit opvallend veel gunstiger. Voor de klasse 3
en 4 kwam het percentage niet hoger dan 4%. De in
het kader van het vitaliteitsonderzoek verzamelde gegevens weerspreken derhalve niet de bodemverzuringshypothese. Nader onderzoek zou deze hypothese
moeten bevestigen. Intussen beschikbaar komende
onderzoeksgegevens wijzenopbevestiging.
Uit de gegevens blijkt dat bos met een ongunstige
vochtvoorziening de slechtste vitaliteit vertoont. Slechter dan de gemiddelde cijfers van tabel 1. Opmerkelijk
isdat ook het bos met bereikbaar grondwater (overwegend arme en zure bodems) een aanmerkelijke vitaliteitsscore heeft in de klasse 2, 3 en 4. Aangenomen
wordt derhalve dat droogte mede bepalend is maar
_nietdeenige verklaring kan zijn voor de geconstateer-'
_de slechte vitaliteit. '~
Op grond van de verzamelde gegevens moeten ]n-

Tabel6 Relatietussenleeftijdsklasseenvitaliteit.
leeftijd

percentage
vitaal

percentage
minder
vitaal

percentage
weinig
vitaal

percentage
niet
vitaal

5- 20jaar
20- 40jaar
40- 60jaar
60- 80jaar
80-100jaar
100-120jaar
120jaar

72
51
43
39
43
46
71

24
40
47
46
42
40
18

3
7
9
13
13
11
8

1
1
1
2
2
2
2
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secten, schimmels en mechanische beschadigingen
^D—ondergeschikt belang geacht wö7den~~vciö7~de
vitajitejtsvejmindermg. Vermeldenswaard liTiêt gegevendat insituaties waar 80% of meer vande bomen in
klasse 2, 3, 4 ingedeeld worden bastkevers en insecten zeer frequent geconstateerd worden. Een bevesti9[ng_yan de opvatting dat deze secundair zijn maar
—^aü^e' vaak voor de vitaliteit bepalend aanwezig zijn.
zijn.
Interessants gegevens leverde de confrontatie van
deleeftijdsklasse metdevitaliteitsklasseop.

bepalend kan gaan worden voor de bosexploitatie en
de bosinstandhouding. Hoe en in welke mate zal de
komende jaren duidelijk worden. Luchtverontreiniging
is daarbij een wezenlijke factor en de enige die direct
beïnvloedkanworden.
De komende jaren zal het vitaliteitsonderzoek worden
herhaald. In 1985 zal daarbij meer aandacht worden
besteed aan de insectenaantastingen en fytopathologische verschijnselen. Het verslag daarvan is op
heteindevanhetjaarteverwachten.
Werkgroepen

Geconstateerd is dat de leeftijdsklasse 5-20 jaar gun_stig afwijkt evenals de leeftijdsklasse 120 jaar en,
• Ouder. De laatste klasse omvat veelal loofhoutbos op
dejjetere gronden. De leeftijdsklasse 40-60 jaar maar
zeker 60-80/100-120 jaar geven een zeer hoog percentage klasse 2, 3, 4 te zien. Aangenomen is dat
[ügerdere factoren tegelijkertijd in deze bepalend zijn
en wat betreft het effect ook elkaar versterkend zijn.
Naast iuch|verontrejnig|ng gaat de gedachte daarbij uit
naaLherkomst, beheersproblemen en de hoeveelheden mineralen die vastgelegd zijn in dei biomassa.
Alleen nader onderzoek zou duidelijkheid in deze kunnengeven.
Deverzamelde gegevens ten aanzien van dekroonsluiting, opstandsstructuur en menging, verzameld om
inzicht te krijgen of deze bepalend zijn voor vitaliteit in
het kader van meer of minder aangrijpingspunten biedend voor de luchtverontreiniging, wijzen er op dat dit
verbandnietuitgesloten kanworden.
Wat betreft luchtverontreiniging als op zichzelf
staande oorzaak van het vitaliteitsprobleem het volgende. Aan de hand van verspreiding en intensiteitspatronen van de verschillende vormen van luchtvér°ntreiniging_is geconstateerd dat die van SÖ4, NOx en
Q3 niet significant samenvallen met het patroon vande
vjtajitejtskaart. Het zou zeer wel mogelijk kunnen zijn
dat het niveau van deze vormen van luchtverontreiniging gemiddeld zo hoog is, nu reeds zo lang duurt en
de uitwerking ervan ook indirect plaats kan vinden dat
dit niet te verwachten is en dat derhalve deze vormen
van luchwerontreiniçjing niet uitgesloten kunnen worden.
Een ander beeld vertoont de kaart ammoniaj<belas^
ting (fig. 2). Hetpatroon hiervan valt opvallend samen
met die van de vitaliteitsgegevens. Hiermee is niet ge- _
stele[dat ammoniak dé oorzaak is maar het geconstateerde verband is niet te negeren erTwördt dooranderonderzoek steeds meerbevestigd.
Samenvatting

Gemotiveerd door de resultaten van het vitaliteitsonderzoek 1984 zijn door het Staatsbosbeheer een viertal werkgroepen geformeerd. Taak van deze is na te
gaan wat er kan en moet gebeuren als de vitaliteit npa
verder verslechtert. In de werkgroepen zijn wetenschap, bejeidj beheerden handelsamengebracht. Kort
omschreven hebbenzijalstaak:
1 opstellen van een risicoclassificatie op land, regio
ehbedrijfsniveau,
2 verkennenvanfytosanitaireproblemen,
3 verkennenvanmarktproblemen,
4 verkennenvanbosbouwkundige mogelijkheden.
ßisicpclassificalie

• \>l*

De werkgroep stelt zich ten doel een risicoclassificatie
op te stellen gebaseerd op de kwaliteiten die bos minder gevoelig doet zijn voor vitaliteit beïnvloedende factoren. De werkgroep hanteert daarbij als werkhypothese: hoebeter de boom isaangepast aande groeiplaats
hoe minder risico's deze loopt. Als bepalende factoren
worden beschouwd de groeiplaats, de herkomst en de
on|wLkMincjs.fase van de opstand. Als secundaire factoren worden o.a. gezien het klimaat enziekten enplagen. Gebaseerd op de per boomsoort verzamelde en
geïnterpreteerde gegevens zouden uitspraken gedaan
kunnen worden met welke eigenschappen en onder
welkejcondities de boomsoort vitaliteitsproblemengaat
krijgen.
Het blijki echter dat als gevolg van fragmentarische
kennis en een te grote variatie inde gegevens het niet
mogelijk is op land's en regio niveau deze kaarten
samen te stellen. Op bedrijfsniveau lijkt dit wel mogelijk. Een bedrijfsrisicoclassificatie wordt nu door de
werkgroep uitgewerkt en zal daarna in de praktijk getoetst worden. Doel ervan is te komen tot een handteidïngdie de individuele beheerder in staat stelt zijn bos
te beoordelen op vitaliteitsrisico's. Dit inzicht kan danI
bepalend zijn voor de bosbouwkundige behandelTngJ
endebedrijfsplanning.
;

Samenvattend kan gesteld worden dat de vitaliteitstoestand voor het Nederlandse bos zorgwekkend isen
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Fytosanitair
De werkgroep Fytosanitair rekent zich tot haar taak inzicht te geven in het fytosanitaire aspect van een
voortschrijdende vitaliteitsvermindering. Als uitgangspuntenwordenhierbijgehanteerd:
- Het voorkomen van primaire insectenaantastingen
staatniet inverbandmetvitaliteitsproblemen.
- Het voorkomen van secundaire aantastingen heeft
direct te maken met vitaliteitsproblemen. Bij naaldhout
kandit leiden tot afsterven van de opstand, bij loofhout
totaanzienlijke aanwasverliezen.
- Er bestaat een direct verband tussen het voorkomen van fytopathogenen en luchtverontreiniging. De
kennis dienaangaande is echter zeer beperkt. Door
luchtverontreiniging worden zowel de waardplant als
l^tpatrx»geerxbeïnvJo6d.
- HeLyoprkomen van mycorrhiza's wordt door deef^_
fecten van de luchtverontreiniging_beïnyloed. Hoe de
beïnvloeding verloopt is niet duidelijk.
Dewerkgroep is van mening dat verwacht mag worden dat bladparasieten waarschijnlijk zullen afnemen^
endat pathogenen die de minder vitale bomen prefereren_zuljen toenemen. Door de werkgroep worden hierbij 29 soorten met name genoemd. Indien de opsomming beperkt blijft tot die welke kunnen leiden tot het
tenietgaanvandeopstanddanzijndeze:
honingzwam:pinus,larix,picea,eiken beuk
schot:pinus,picea
scheutsterfte: pinus
wortelrot:eik,beuk
kanker:eik
schorsbrand:populier
Een "grote onbekende" hierbij is de douglas. Afgewacht moet worden of met betrekking tot deze boomsoort nog rekening gehouden zal moeten worden met
onaangename verrassingen.
Wat betreft de aantastingen door primaire insecten
acht de werkgroep bijzondere aandacht gewenst. Op
korte termijn wordt daarbij aandacht gevraagd voor de
nonvlinder in het zuiden van het land. Bij het voortduren van de luchtverontreiniging is de verwachting dat
de mycorrhiza's zowel kwantitatief als kwalitatief zullen blijven afnemen waardoor vitaliteitsachterujiganp
tej^ezen valt gezien de betekenis van de mycorrhiza's
-vaarjde^2ed^efopname_yan deboom.
Dewerkgroepwildaaromgaanadviseren:
- grotereaandacht enzorg voor devitaliteit en hetviJa^hojjdenLyandebosopstand;
~~ het meer dan ooit in acht nemen van de verordening van het Bosschap en daarnaast in het dagelijkse
-bosbeheer het fytosanitaire aspect meer centraal stelJen;
- arote.aandacht voor en het ruimen van infectiehaarden.
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Dewerkgroep Fytosanitair acht hetvolgende gewenst:^
- intensivering van de monitoring van insecten en
pathogenen;
- onderzoek naar neveneffecten van bemestingen
gezienvanafdefytosanitaire invalshoek;
-"standpuntbepaling _ten_aanzien van de wenselijkheid"van het opvoeren van het bestanddeel dood hout
binnendeopstand inhet kader vandetetreffen fytosanitairemaatregelen.
Houtmarkt
Dewerkgroep stelt zichtendoel aante geven wanneer
noodvellingen de houtmarkt structureel gaan beïnvloeden en hoe de nadelige effecten daarvan beperkt kun"nerTworden. De werkgroep constateert dat de verstoring van de houtmarkt als gevolg van vitaliteitsproblemen er een is waarbij ermee rekening gehouden
moet worden dat jaren achtereen een groot extra volume inde markt moet worden opgevangen. Traditionele
benaderingswijzen van het probleem zijn derhalve niet
zonder meer toepasbaar.
Dewerkgroep heeft nagegaan hoe groot deopvangcapaciteit van een houtmarkt zou zijn. Uit de weinige
daarover beschikbare gegevens lijkt de volgende belangrijk. In West-Duitsland wordt aangenomen dat de
rondhoutmarkt tot een 30% van het volume dwangvellingen kan verwerken zonder dat de markt ineenstort.
Op dit moment wordt aangenomen dat 11% uit vitaliteitsvellingen afkomstig is.JDp het niveau van het boshpdrijf kan np de markt gereageerd worden door kaprequlatie. De mogelijkheden dienaangaande zijn beperkt tot 50% van de reguliere kap over 5jaar daarna
zakt het percentage tot 30% omdat dan dunningen en
eindkap urgent worden.Opslag van hout wordt beperkt
door kwaliteitsverlies, kosten van opslag en rente._Bij
een jarenlange verstoring van de markt derhalve
alleenindeeindfasevanwezenlijkbelang.
Samenvattend is de voorlopige conclusie dat de opvangcapaciteit van de markt ten hoogste 30% kan zijn
maar dat te weinig gegevens bekend zijn of dit in
werkelijkheid ook zo is. Dit percentage zou dan ook de
mogelijkheid tot kapregulatie van het bosbedrijf dekken. Bijjarenlange extra volume's zou opslag alleen in
de eindfase van belang kunnen zijn. Het punt waarop
de markt structureel verstoord raakt zou verlegd kunnen worden wanneer nieuwe afzetmogelijkheden beschikbaar komen. Omvang en duur van de dwangvel. lingen zowel als de aard van de daarbij vrijkomende
sortimenten zullen bepalend zijn hoe en tot op welk niveau de houtmarkt te reguleren is. De werkgroep constateert daarbij dat overheid, handel en beheer alleen
dan goed kunnen opereren wanneer men weet wat er
werkelijk gebeurt. Houtstroomanalyses en marktstatistieken zijn daartoe onmisbaar. In Nederland zijn deze

indegewenste kwaliteit niet beschikbaar. Wil men iets
verwachten van de zelfregulatie van de markt, al dan
niet begeleid of bepaald door de overheid, dan zullen
de eerder genoemde gegevens beschikbaar moeten
zijn. De werkgroep vraagt daarbij de aandacht voor
twee mogelijkheden.
~ - _ 9 m z e t t i n 9 van nout in houtskool ten behpeye_v.an
— J = ^ P e ? ejnarkt en export naar derde wereld landen in het kader van ontwikkelingshulp. Doeivan het
laatste zou dan zijn verlichten van de druk op het bos
_Jer plaatse waardoor bosherstel en areaalvergroting
mogelijkworden.
- Omzetting van hout in energie met behulp van een
houtgestookte elektriciteitscentrale of ëerTeënFiëTd
daarvan(voorbereidingstijd 5jaar, bouwfase2jaar).
Beide mogelijkheden zijn op dit moment niet realiseerbaar en zouden nader onderzocht dienen te worden.
Bos^uwkundig
Door de werkgroep zijn de volgende .uitgangspunten
geformuleerd:
- Tegen de luchtverontreiniging zijn geen bosbouw\ 't "" idige maatregelen tetreffen.
tJ
_
Het bosbouwkundig handelen als antwoord op de
vitaliteitsproblematiek mede bepaald door luchtverontreiniging, zal zich dienen te richten op het bevorderen
va e e
^- - Jigezonde boom, een gezonde opstand en een
optimaalfunctionerend bosecosysteem.
- De mate waarin het bosbouwkundige handelen
zich richt op instandhouden of bevorderen van_ajleen
de gezondheid (overlevingsstrategie) wordt bepaald
_doorhetvitaliteitsverloopper bosbedrijf.
~ Het vitaliteitsverloop zal wat betreft de luchtverontreiniging bepaald worden door deintensiteit endeduur
ervan. Andere factoren als klimaat kunnen leiden tot
e
en al dan niet tijdelijk verhoogde vitaliteitsverslechte-ling.
Van de belangrijkste in aanmerking komende bosbouwkundige maatregelen wordt door de werkgroep
nagegaan in welke mate deze de vitaliteit bepalende
Jactoren Klimaat, bodemchemie en bodemieven beïnvloeden.
De volgende bosbouwkundige maatregelen worden
doordewerkgroep aandeordegesteld.
Waterbeheersing
Grondbewerking
Bemesting
Bosrandbehandeling
.Opstandsverjonging
Bosverzorging
Dit tussentijdse verslag beperkt zich tot enkele van
de voor de beheerder meer interessante aanbevelingen. Hetvolgende lijktdan belangrijk.

Waterbeheersing
Peilveranderingen dienen ver/nedenteworden.Zijveroorzaken stress. Beheerders dienendaarom meer dan
ooit veranderingen indewaterhuishouding door waterbeheersingswerkzaamheden of waterwinning kritisch
tetoetsen.
Bekajkmg
Alleen een kalkgift tot 2 ton per ha wordt in bepaalde
situaties door de werkgroep als nuttig gezien. Snelwerkende kalksoorten dienen daarbij buiten beschouwingteblijven inverband met de nadelige effecten van
eendanteverwachtenversnelde humusafbraak.
Bekalken van niet vitale en oudere opstanden wordt
weinig zinvol geacht. Bekalking zoals door de werkgroep Bosbouwkundig voorgestaan, moet gezien worden als een preventieve maatregel gericht op het'
handhaven van de pH, verhogen van de zuurneutraliserende capaciteit en verbeteren van de mineralenvoorziening (werkingsduur^7-15jaar). In bepaalde omstaTidlgheden zou een combinatie met fosfaat, kalium
en/of magnesiumbemesting mogelijk zijn. Nadrukkelijk
wordt door de werkgroep gewaarschuwd voor toepassing van bekalking in pinusopstanden in verband met
de dan te verwachten toename van wortelaantastingen. Verder wijst de werkgroep op de voor Nederland
niet denkbeeldige relatie tussen bekalking en de om- j
zetting van ammoniak in nitraat. Dit zou te vrezen zijn
in bosgebieden met een hogere NH3 depositie. Bekalking daar zou bepaald dienen te worden door de uitslag van een dienaangaand te houden onderzoek,
waartoedewerkgroep eenvoorstelzaldoen.Indiende
middelen daarvoor ter beschikking komendan kanmedio volgend jaar in deze duidelijkheid ontstaan. Da
werkgroep acht het gewenst dat criteria geformuleerd
worden op grond waarvan de beheerder zelf kan beslissenof bekalking wel of niet zinvol is.Daarbij dienen
ook dejîffecten van bekalking betrokken te worden
zoals die te verwachten zijn op ondermeer zuurminnendevegetaties.
Bemesten
Bij bemesten staat het opheffen van tekorten voorop.
Indedagelijkse praktijk van het bosbeheer zaldit veelaleen Ken Mg bemesting inhouden in opstanden met
gebreksverschijnselen. Deze zijn in het kader van de
vitaliteitsproblematiek met name te verwachten in gebieden met hoge ammoniakdeposities waardoor een
hoge stikstoftoevoer ontstaat met als gevolg K en Mg
gebrek.
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Beperken vande depositie
Bij het beperken van de depositie moet gedacht worden aan een zodanige structuur van bosrand en kronendak dat er minder luchtverontreiniging in het bos
zal komen. Praktijkwaarneming en ook onderzoek
duidt er op dat dit aan de orde kan zijn. Ten aanzien
vande matewaarin enwanneer dit het geval is bestaat
geen zekerheid. Nader onderzoek is daartoe gewenst.
De werkgroep Bosbouwkundig beraadt zich nog op in
deze te formuleren aanbevelingen. Zeker lijkt dat vitale
en goed gestructureerde bosranden gewenst zijn
evenals het vermijden van kaalslagen waardoor nieuwe niet ontwikkelde bosranden ontstaan. Al naar gelang de vitaliteitsontwikkeling, kan het gewenst zijn de
systematische dunning te vervangen door een selectieve, het achterwege laten in de oudere opstanden
van hoogdunning en het aanwijzen van toekomstbomen terwijl de dunning zelf geheel in dienst kan moeten komen te staan van de gezonde en vitale boom.
Grote vraag daarbij is "wanneer acht men zijn bosbedrijf zo bedreigd dat menzijn bosbeheer richt opdebevordering en instandhouding van alleen degezonde en
vitalebomen indeopstanden."

Een viertal werkgroepen heeft zich beraden op eventueel te nemen maatregelen. Zij komen in hoofdlijnen
totdevolgendetussentijdse conclusies.
Conclusiewerkgroep Risicoclassificatie
De werkgroep acht van belang en zal verder ontwikkelen een handleiding waarmee de beheerder op
bedrijfsniveau een risicoclassificatie kan opstellen.
Met behulp van deze classificatie zou de beheerder
een beter inzicht krijgen in de vitaliteitsontwikkeling op
termijn endedaarmee samenhangende bedrijfsrisico's
op grond waarvan het beheer zich vroegtijdig kan aanpassen.
Conclusiewerkgroep Fytosanitair
De werkgroep wijst op het bevorderen van de vitaliteit van de opstanden, het in acht nemen van de Bosschapsverordeningen, het ruimenvan infectiehaarden.
Conclusiewerkgroep Houtmarkt
De werkgroep concludeert dat er mogelijkheden zijn
dat de houtmarkt een extra aanbod uit dwangvellingen
over langere tijd kan verwerken tot 30% van de markt
zelf. Op dit moment zijn de daartoe benodigde marktgegevens echter nietvoorhanden.

Bestrijding grasmat
Ter discussie wordt gesteld of het niet gewenst is de
grasmat in vergraste opstanden te bestrijden. Gewezen wordt daarbij op de vochtconcurrentie en bosbodemontwikkeling. De vraag is op zich relevant. Praktisch lijkt dit echter te moeten leiden tot een frequent
herhaalde bespuiting met dalapon. Een niet aantrekkelijkvooruitzicht ookomredenenvankosten.
Samenvatting
Algemeen
- De gezondheidssituatie van het Nederlandse bos
iszorgwekkend.
- Herhaald vitaliteitsonderzoek zal duidelijk maken
of de situatie verslechtert of verbetert.
- De luchtverontreiniging is bepalend voor de vitaliteit van het bos en wellicht voor het voortbestaan ervan.
- De bosbouw heeft als plicht het probleem aan de
orde te stellen en zolang het bepalend is voor het bos
het bosbeheer hierop af te stemmen. Een overlevingsstrategiekandaarbij aandeordezijn.
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Conclusiewerkgroep Bosbouwkundig
De werkgroep beveelt aan alles wat stress veroorzaakt te voorkomen of te vermijden. Het bosbouwkundig handelen te richten op het gezond en vitaal houden
van de boom, de opstand en het zo optimaal mogelijk
laten functioneren van het bosecosysteem. Het achterwege laten van die bosbouwkundige maatregelen die
de depositie in het bos vergroten, het bevorderen van
goed ontwikkelde bosranden en gestructureerd kronendak.
Bij alle werkgroepen staat de vraag centraal in welke
fase van de vitaliteitsontwikkeling de meest vergaande, afwijkende van het tot nu toe gevoerde beheer,
maatregelen genomen dienen te worden. Inde praktijk
lijkt dat een beslissing te zijn van de individuele beheerder. Geen gemakkelijke. Waarbij door hem een
perspectief van 15 tot 30 jaar in de beschouwing betrokken dient te worden. De komende jaren zullen leren inwelke mate wij ons daar druk over zullen moeten
maken.

11

Groeiplaats:onderzoek,classificatieen
betekenisvoordebosbouw1)
Forestsite:research,classification,andapplicationtoforestry
J. Fanta
Rijksinstituutvooronderzoek indebos-en landschapsbouw
"De Dorschkamp", Wageningen

Inleiding
Summary:see p. 346
Een bos kan niet los van zijn omgeving (fysisch milieu)
worden gezien. Het klimaat, het geologisch substraat,
de hoogteligging, het reliëf en dergelijke beïnvloeden
in grote mate de samenstelling van het bos, zijngroei,
produktie van biomassa en de ontwikkelingsprocessen
dieerinverlopen.
Voor de komst van de mens was het land in onze
streken grotendeels met natuurlijke bossen begroeid.
De samenstelling, ruimtelijke opbouw en ontwikkeling
van deze bossen was aangepast aan het fysisch
milieu. Door de mens zijn in deze natuurlijke samenhangen tussen het fysisch milieu en de bosgemeenschappen grote veranderingen aangebracht. De invloed van de mens op het bos dateert in onze streken
uit het Subatlanticum. In die circa 2000-2500 jaar is
het oorspronkelijke bos geheel vernietigd. Slechts een
kleine oppervlakte van het land bleef met bos begroeid; maar ook dit bos is door de mens grondig veranderd (bosweide, kap, brand, etc). In de loop van de
19een20eeeuwzijnvelenieuwe bossenaangelegd.
Ook in deze sterk door de mens gemanipuleerde
bossen speelt het fysisch milieu een belangrijke rol.
Het complex van factoren van het fysisch milieu, in de
geobotanische en bosbouwkundige terminologie aangeduid met het begrip "groeiplaats", biedt het ecologisch kader, waarbinnen het bos als levensgemeenschap zich kan ontwikkelen. Kennis van de invloed
van de groeiplaats op het bos is dan ook van essentieel belangvoor de bosbouw. Degroeiplaats geeft aan
wat in eei bepaald type bos ecologisch mogelijk is en
met welke beheersmaatregelen de ecologische potenties gerealiseerd kunnen worden. Deze kennis vormt
de basis voor een rationele synthese tussen ecologische mogelijkheden en maatschappelijke behoeften
ten aanzien van het bos. Voor de multifunctionele bosbouw is een dergelijke synthese een absolute voorwaarde.
Tegen de achtergrond van de veranderde maatschappelijke visie op het bos in Nederland (bos wordt niet
meer gezien als een verzameling bomen die verkoop') Verschijnt tevensals Mededeling 223vanDe Dorschkamp.
Fotos:J.Fanta:fotorechts p.333:De Dorschkamp.

baar hout produceren, maar als een levensgemeenschap met een veelzijdige functie) lijdt het geen twijfel
dat de kennis van de hierboven genoemde relaties in
de toekomst van steeds groter belang zal worden. Het
lijkt daarom zinnig de basisbegrippen op di* vakgebied
toe te lichten. Verder is het van belang aan te geven
welke rol de kennis van de groeiplaats in de bosbouw
kan spelen en op welke wijze de kennis van de relatie
groeiplaats-bosgemeenschapkanwordenverdiept.
2 Oudeopvattingvanhetbegrip "groeiplaats"
In de oorspronkelijke opvatting was de groeiplaats de
plaats waar een plant, boom of een bos groeide. Naar
werd aangenomen had deze plaats een bepaalde
"Naturausstattung" of "natural provisions". Hieronder
werden eigenschappen verstaan die van een plaats
een meer of minder geschikt milieu voor plantengroei
maakten, bijvoorbeeld door de vruchtbaarheid of
vochtvoorziening van de grond (cf. b.v. Vlieger, 19441945;Houtzagers, 1956;Kreutzer 1979,1981).
Het was vooral de bodem die door de aanplant van
bosbomen een bosgroeiplaats werd. Het produktievermogen van de bodem werd via de aangeplante bomen
gerealiseerd (cf. Vlieger, 1944-1945). Deze visie
maakte het mogelijk degroeivan bomen aan bepaalde
eigenschappen van de bodem zoals bijvoorbeeld
minerale rijkdom, vochtigheid of pH te relateren en
hiermee het produktievermogen van de bosgrond te
bepalen. Een voorbeeld van een dergelijke opvatting
van de relatie tussen groeiplaats en bos is de door de
Stichting voor Bodemkartering ontwikkelde bodemgeschiktheidskartering. Ook het in de Engelse bosbouwkundige literatuur gehanteerde begrip "forest site"
heeft vooral betrekking opde opbrengst dieopeenbepaalde plaats haalbaar is. De Engelse "site classes"
zijn dan ook geen ecologische eenheden maar opbrengstklassen.
Deze opvatting van degroeiplaats sloot goed aanbij
de tot in de tweede helft van deze eeuw gehanteerde
visie op het bos en de bosbouw. Het bos werd vooral
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Bossen en bosgroeiplaatsen in ontwikkeling:de stuifzandgebieden.
Forest en forest sites in development:
driftsandareas.
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gezien als verzameling van bomen ("opbrengstdragers") en de bosbouw als een primair houtteeltgerichte
activiteit.
3 Moderneopvattingvan het begrip "groeiplaats"
De bovenstaande opvatting van de groeiplaats in
samenhang met het bos is tegen de achtergrond van
de veranderde visie op het bos en de bosbouw te beperkt en als zodanig niet meer houdbaar. Het bos
wordt niet meer als "houtakker", maar als een seminatuurlijke levensgemeenschap gezien. De bosbouw
moet worden ontwikkeld als een multifunctionele activiteit, waarin niet alleen de houtproduktie, maar ook
andere functies van het bos zoals natuurbehoud,
recreatie en landschapsbescherming moeten worden
geïntegreerd.
Deze diepgaande veranderingen in de visie op het
bos zijn tot stand gekomen onder invloed van nieuwe
ecologische inzichten. De ecologie is een wetenschap
die de wederzijdse relaties tussen organismen en/of
gemeenschappen en hun milieu bestudeert. Het begrip
"ecosysteem" als open, dynamisch zelfregulerend
systeem van interrelaties tussen organismen,gemeenschappenenhunmilieustaat indeecologiecentraal.
Indit verband krijgt het begrip "groeiplaats" ook een
andere inhoud. Het is geen "groeioord" meer. De
groeiplaats wordt habitat: de totaliteit van factoren van
het fysisch milieu die op een bepaalde plaats het bestaan van planten of plantengemeenschappen duurzaam beïnvloeden (Walter, 1960; Krajina, 1960;
Zlatnîk,1973;Kreutzer, 1979,1981).
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Onder bosgroeiplaats wordt in deze zin verstaan het
complex van factoren van het fysisch milieu bepalend
voor het bestaan,de samenstelling,de ontwikkeling en
de groei van het bos. Tot deze factoren worden op de
eerste plaats duurzaam werkende, constant blijvende
of regelmatig terugkerende factoren gerekend (bijvoorbeeld de hoeveelheid neerslag, het moedermateriaal
en zijn natuurlijke gelaagdheid, expositie, type watervoorziening, regelmatig optredende voorjaarsvorst en
dergelijke), (cf. Dengler, 1971; Forstliche Standortsaufnahme, 1973;Zlatnîk, 1973;Kreutzer, 1981).
Eenmalig optredende en zich niet regelmatig herhalende invloeden op de bosgemeenschap (bijvoorbeeld
windworp, insektenvraat, eenmalige wateroverlast)
evenals concurrentie tussen de boomsoorten in de
bosopstand en dergelijke, kunnen niet tot de groeiplaatsfactorenwordengerekend.
Het verschil dat bestaat tussen "duurzaam werkende, constant blijvende of regelmatig terugkerende
factoren" enerzijds en "eenmalig optredende factoren"
anderzijds vereist een nadere toelichting. De factoren
van het fysisch milieu zijn geen statische verschijnselen:dewerking ervan op planten en plantengemeenschappen speelt zich af in de tijd. Daarbij lijken karakteristieken als de snelheid van verandering van een
factor, de regelmaat in hetoptreden ervan endeamplitude in de fluctuatie ervan belangrijke criteria te zijn
voor de beoordeling van de uitwerking van een factor
vanhetfysisch milieuopde bosbegroeiing.
Factoren die niet of slechts weinig veranderen in de
tijd en/of regelmatig fluctueren binnen bepaalde grenzen horen wel bij de groeiplaats. Zij werken stabilise-

rend op de begroeiing en hun verandering en daardoor ook de uitwerking ervan op het bos, is voorspelbaar. Als zodanig kunnen zij dan ook gebruikt worden
alscriteriavoordeclassificatievangroeiplaatsen.
Daarentegen horen factoren die snel veranderen in
de tijd, onregelmatig optreden en waarvan het optreden een excessief karakter draagt en de bestaansgrenzen van het bos overschrijdt, niet bij de groeiplaats. Zij veroorzaken instabiliteit. De uitwerking ervan kan niet worden opgevangen door de elasticiteit
van het systeem. Het optreden en dewerking ervanop
de begroeiing isonvoorspelbaar. Zij kunnen niet bijhet
ontwikkelen van een groeiplaatsclassificatiesysteem
worden gebruikt.
Ook de ingrepen van de mens en de invloed daarvan op de bosgemeenschap zijn geen groeiplaatsfactor. De mens isthans instaat niet alleen desamenstelling, de ontwikkeling en de groei van het bos te beïnvloeden, maar zelfs het fysisch milieu (b.v. klimaat)
grondig te veranderen of zelfs op grote schaal kunstmatige milieus te scheppen. Zijn invloed op het bos-

C
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ecosysteem vormt een categorie apart, die op eenander niveau als een bijzondere factor moet worden gezien(Gigon,1975).
Het karakter vaneengroeiplaats wordt bepaalddoor
een bepaalde combinatie, en de aard, van de groeiplaatsfactoren. Verschillen tussen groeiplaatsen zijn
primair af te leiden van verschillen in één of meer
groeiplaatsfactoren. Daardoor krijgt de combinatie van
groeiplaatsfactoren en dus ook de relatie met de begroeiing,eenanderkarakter eneenandereinhoud.
De boven beschreven opvatting van de groeiplaats
is meer complex dan de opvatting beschreven inparagraaf 2, maar het is een opvatting die dewerkelijkheidvan de relaties tussen bosgemeenschappen en groeiplaatsen weerspiegelt. Het bestuderen van deze relaties vereist een systeembenadering, waarbij de
verhoudingen tussen abiotische en biotische componenten niet los van het hele systeem mogen worden
gezien. Het is ook een benadering die de bosbouwer
uitgebreide informatie verschaft over het bosecosysteemwaarbinnenhijbepaaldedoelstellingen nastreeft.
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Twee ontwikkelingsstadia van het bos op éénzelfde groeiplaats - voormalige uitgestoven laagte: (links) stadium met
dominantie van Deschampsia flexuosa; (rechts) een laterstadium met natuurlijke verjonging vangroveden ingaten eneen
gemengde vegetatie van Empetrum nigrum,Vacciniummyrtil!us,Deschampsia flexuosa, Pleuroziumschreberie.a.
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Two forest development stages on the same site - former
blown out area: (left) stage dominated by Deschampsia flexuosa; (right)a laterstage withmixed vegetationof Empetrum
nigrum, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Pleuroziumschreberia.o.
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Twee verschillende bosdoeltypen op éénzelfde beekdalgroeiplaats: (links) groveden inomvorming naar eengemengd berken-eiken-beukenbos (bestemming natuurbeheer); (rechts)
douglasbos inverjongingsfase (veelzijdige bestemming).

Two different forest utilization types on the same site: (left)
Scots pine in transformation in a mixed stand of broadleaved
tree species by means of the natural regeneration of birch,
oak and beech (function nature conservation); (right) douglas
fir(multipleuse function).

4 Groeiplaatsfactoren en groeifactoren

men (ze hebben een causale werking). Zij horen niet
bij het ecosysteem. Het ecosysteem wordt echter door
deze factoren in meer (jonge systemen) of mindere
mate (oude systemen) gecontroleerd (uitwendige controle).
b secondaire (afhankelijke/correlatief werkende/inwendige)factoren:
- bosklimaat;
- microreliëf;
- bodem,inclusief humus;
- waterhuishouding.
Deze factoren ontstaan als gevolg van de wederzijdse
beïnvloeding van de biotische en abiotische componenten van het ecosysteem. Het gaat om correlatieve
relaties (wisselwerking) tussen twee of meer van elkaar afhankelijke verschijnselen, waarbij de primaire
oorzaak buiten deze relatie ligt, maar waarbij die wel
de componenten van deze relatie causaal beïnvloedt.
De terugkoppeling in de relatie heeft een stabiliserend
effect op het bosecosysteem. De secondaire groeiplaatsfactoren horen wel bij het bosecosysteem en
oefenen er een inwendige controle op uit. Dit type fac-

Inverband met het begrip "groeiplaats" worden de begrippen "groeiplaatsfactor" en "groeifactor" gebruikt.
Om eventuele misverstanden te voorkomen is het
noodzakelijk deze twee begrippen nader te definiëren
en hun relatie met het begrip "groeiplaats" toe te lichten.
In aansluiting op het model en de theorie van de
ecosysteemvormende factoren van Jenny (1941,
1980) en Gigon (1975) kunnen er twee soorten groeiplaatsfactorenworden onderscheiden:
a primaire (onafhankelijke/causaal werkende/uitwendige)factoren:
- (meso)klimaat;
- topografieenorografie;
- geologisch moedermateriaal;
- grond-en oppervlaktewater.
Deze factoren bestaan onafhankelijk van ecosystemen. Er bestaat geen terugkoppeling van het bosecosysteem naar deze factoren toe. Zij zijn oorzaken van
bepaalde ecologische eigenschappen van ecosyste336

toren ontbreekt vrijwel geheel in jonge bosecosystemen, maar het is goed ontwikkeld in oude bosecosystemen.
De pioniergemeenschappen van de initiële stadia van
de primaire successie staan vrijwel geheel onder invloed van de primaire - uitwendige - factoren, bijvoorbeeld moedermateriaal en klimaat. Hier ontbreekt nog
de wederzijdse beïnvloeding van de abiotische en biotischecomponenten binnenhetecosysteem.
i' De ontwikkeling van een bosecosysteem (successie) wordt gekarakteriseerd door het stapsgewijs ontwikkelen van mechanismen van de relaties binnen het
1
systeem. Dit leidt tot de ontwikkeling van een inwendige controle. De initiële stadia van de secondaire successie (bijvoorbeeld een verjongingseenheid) staan
dan ook vooral onder invloed van de secondaire factoren (bijvoorbeeld bosklimaat, humus en bodem).
In de oeroude natuurlijke bossen prevaleert de inwendige controle over de uitwendige. In deze bossen
kunnen bijvoorbeeld de bodem en de humus een be'angrijkere rol spelen dan het moedermateriaal waaruit
de bodem is ontstaan. De uitwendige factoren vormen
dan- samen met de factor tijd- een raamwerk, waarbinnen een stelsel van inwendige factoren zich ontwikkeltengaatfunctioneren.
De invloed van zowel de uitwendige als de inwendige groeiplaatsfactoren op de bosbegroeiing vormt de
inhoudvan de ecologische relaties in bosecosystemen
die verwezenlijkt worden door het metabolisme van
groene planten. Dit metabolisme is van de beschikbaarheid van groeifactoren voor groene plantenafhankelijk. De groeiplaatsfactoren "beheren" in feite het
aanbod aan planten van de groeifactoren, waarbij zij
elkaar kunnen vervangen. Dit is de zogenaamde
"Standortskonstanzgesetz" van Walter: "Für diePflanze ist es gleichgültig, ob günstige Wärmeverhältnisse
am Standort durch das Grossklima bedingt werden
oder orographisch durch den Biotop, z.B. an einem
Südhang, bzw. edaphisch durch leicht erwärmbaren
Sandboden. Ebenso können günstige Wasserverhältnisse klimatisch auf hohe Niederschläge oder orographisch aLf eine feuchte Tallage, bzw. edaphisch aufeinen hohen Grundwasserstand zurückzuführen sein".
(Walter, 1973). Zij zijn op de plant of plantengemeenschap werkzaam als een complex, waarvan sommige
meer,andereminder belangrijk kunnenzijn.
De groeifactoren hebben daarentegen een andere
betekenis. Groeifactoren2) zijn agentia van het milieu- water, warmte, licht, chemische stoffen in de grond

2
) De hier genoemde groeifactoren zijn uitwendige groeifactoren. De invloed ervanopde plant wordt bepaald engeregeld door degroeiplaatsfactoren. Inwendige
groeifactoren behoren daarentegen tot de eigenschappen van planten en zijngenetischbepaald.

en de atmosfeer - die onontbeerlijk zijn voor de groei
van groene planten.Ais zodanig kunnen ze elkaar niet
vervangen, hooguit ten dele^compenseren. Het opnemen door de plant van nutriënten uit de grond of C0 2
uit de atmosfeer kan door de op een bepaald moment
ter plaatse beschikbare warmte of door licht worden
gestimuleerd of vertraagd, maar niet worden vervangen. Het ontbreken van licht of C0 2 is fataal voor de
plant; die kunnen niet door een groter aanbod van
water of nutriënten worden vervangen. Walter (1960)
zegt hierover: "Von einer Ersetzbarkeit der einzelnen
Faktoren kann man in dieser Hinsicht nicht sprechen;
denn es handelt sich immer um denselben Grundfakt o r - d a s Wasser oder die Hydraturverhältnisse. Dasselbegiltauchfür (...) dieanderenFaktoren".
De hierboven besproken relaties tussen de groeiplaatsfactoren, groeifactoren en de begroeiing zijn
weergegeven inafb. 1.
5 Groeiplaatsleer
Het totale aanbod ende beschikbaarheid inde tijd van
groeifactoren is bepalend voor degroene planten: voor
hun bestaan, groei en produktie en de concurrentie
tussen de planten in de plantengemeenschappen. De
groeiplaatsfactoren bieden het kader, waarbinnen deze processen zich af kunnen spelen. De relaties tussen de groeiplaatsfactoren en groeifactoren, ofwel de
invloed van groeiplaatsfactoren op levende planten en
hun gemeenschappen vormen het onderwerp van de
groeiplaatsleer.
Het begrip "groeiplaatsleer" (in het Duits "Standortslehre") werd geïntroduceerd door de Duitse bodemkundige Ramann (1893). Het begrip werd door Ramann ontwikkeld en in nauwe samenhang met debosbouwgebruikt.
Sinds de jaren dertig werd de groeiplaatsleer in
Duitsland verder ontwikkeld, vooral door Krauss
(1936) en Hartmann (1952), later door tal van bosbouwers in vele landen in nauwe samenwerking met
bodem- en vegetatiekundigen. In de moderne opvatting wordt de groeiplaatsleer ecologische geobotanie
(Walter, 1960). Het is een typische grenswetenschap
die raakvlakken heeft met klimatologie, meteorologie,
geologie, geomorfologie, bodemkunde en hydrologie.
Daarnaast heeft de ecologische geobotanie ook nauwe relaties met andere takken van de geobotanie,
zoals de floristische, historische en coenologische
geobotanie. De synthetische opvatting van de groeiplaats en van de relatie tussen de groeiplaats en de
plantengemeenschap heeft grote betekenis voor de
bosbouw. Het leren kennen van de relaties tussen
groeiplaatsen en bosgemeenschappen opent namelijk
de weg naar een doelgericht sturen, gericht op zowel
ecologische als economische doeleinden, van de bos337
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ontwikkeling. Endat isjuist waar de moderne bosbouw
naar streeft. Daarom heeft de groeiplaatsleer in de
bosbouw een breed toepassingsveld gevonden. Op
deze theoretische basis was het mogelijk een groeiplaats- en bostypologie te ontwikkelen die heden ten
dage als een belangrijke bouwsteen wordt beschouwd
voor de moderne bosbouw (cf. Jahn, 1982). De kennis
van de groeiplaatsfactoren en hun invloed op de bosbegroeiing maakt het mogelijk bepaalde karakteristieke combinaties van groeiplaatsfactoren te onderscheiden, eenheden (typen) met dezelfde relaties tussen
groeiplaats en bosbegroeiing te definiëren, deze ruimtelijk te begrenzen en groeiplaatstypen met verschillende eigenschappen in een classificatiesysteem
ondertebrengen.
6 Groeiplaatseenheid ofwel groeiplaatstype
Elke groeiplaats wordt gekarakteriseerd door een bepaalde combinatie van groeiplaatsfactoren. Dezecombinatie is min of meer stabiel, verandert niet of slechts
weinig in de tijd. Dezelfde combinatie van groeiplaatsfactoren kan op verschillende locaties voorkomen. De
combinatie van groeiplaatsfactoren bepaalt in belang-

rijke mate het voorkomen en de ontwikkeling van bepaalde planten- of bosgezelschappen, maar ook het
karakter van de kringloop va/i nutriënten, het karakter
van het metabolisme van bomen en planten en daardoor de grootte van de primaire produktie van de bosgemeenschappen. Zij biedt het ecologisch kader waarbinnen de bosgemeenschappen via beheer gestuurd
kunnen worden. Dit biedt de mogelijkheid de locaties
met dezelfde combinatie van groeiplaatsfactoren in
een ruimtelijke eenheid samen te voegen. Bosbouwkundig geïnterpreteerd: het groeiplaatstype is een verzameling van locaties met eenzelfde combinatie van
groeiplaatsfactoren, met hetzelfde karakter van relaties tussen groeiplaats en bos, en dus ook met dezelfdebosbouwkundige mogelijkheden.
Dezedefinitie opent deweg naar hetgebruik vanhet
begrip "groeiplaatstype", ènalstheoretisch concept èn
in de praktijk van de bosbouw. Het begrip "bosbouwkundige mogelijkheden" staat hierbij centraal. Debosbouwkundige mogelijkheden van een groeiplaats moeten vanuit drie invalshoeken worden gewaardeerd: (i)
de invalshoek van de ecologische relaties tussen de
groeiplaats en de bosbegroeiing, (ii) de invalshoek van
het produktievermogen van het bosecosysteem en (iii)

I'

^ N H « f o r t * *'

Water als groeiplaatsfactor: stromend (links) en stagnerend
(rechts).

Waterassitefactor:running(left)andstagnating(right).
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de invalshoek van de doeleinden van het bosbeheer.
Dezelfde bosbouwkundige mogelijkheden van locaties
dietotééngroeiplaatstype behoren houdendusin:
(i) hetzelfde ecologische gedrag van afzonderlijke
boomsoorten (inclusief verjongingsecologie, concurrentievermogen, groei,beworteling enz.);en als gevolg
daarvan hetzelfde type (potentiële natuurlijke) bosbegroeiing met zijn karakteristieke samenstelling en dynamiek;
(ii) hetzelfde niveau van de stroom van energie en
nutriënten in het ecosysteem, wat in hetzelfde produktievermogen van bossen binnen een groeiplaatstype
resulteert;
(iii) voor hetzelfde bostype dezelfde beheersmaatregelen om dezelfde doeleinden te bereiken; dezelfde
uitgangspuntenvoorde bosbouwkundige planning.
Het groeiplaatstype wordt hiermee de basiseenheid
voor het bosbouwkundig handelen en voor de bosbouwkundige planning. Het wordt echter ook de basiseenheid van het vergelijkend bos- en bosbouwkundig
onderzoek. Met een systeem van groeiplaatsclassificatie krijgt het bosbouwkundig handelen de noodzakelijke vergelijkingsbasis. Het groeiplaatstype wordt gekarakteriseerd door een bepaalde homogeniteit inecologische omstandigheden, die op die groeiplaats
heersen of door een regelmatige herhaling van dezelfde patronen op een kleine schaal (mozaïek-groeiplaatsen). De maat van homogeniteit van een groeiplaatstype is primair van de eigenschappen van het fysisch
milieu en de ecologische reactie van het bos erop, afhankelijk. De verschillen tussen de groeiplaatstypen
worden tijdens het groeiplaatsonderzoek onderkend
en ten behoeve van de bosbouw in een groeiplaatskaartvastgelegd.

7 Groeipiaatstypologie: groeiplaatsonderzoek en
-kartering
Om van de groeiplaatstypologie gebruik te kunnen
maken inde praktijk van de bosbouw moetenovereenkomstige groeiplaatsen tot typen worden samengevoegd. Deze moeten inhoudelijk worden gedefinieerd
en het voorkomen van de typen moet in kaart worden
gebracht. Om de verwantschap van of de verschillen
tussen afzonderlijke groeiplaatstypen te kunnen beoordelen, moeten deze in een systeem worden gerangschikt. Hiervoor isgroeiplaatsonderzoek nodig.
In de natuur zijn plekken met een voor een bepaald
type kenmerkende combinatie van groeiplaatsfactoren
meestal niet scherp van elkaar gescheiden, maar gaan
geleidelijk in elkaar over. Uitzonderingen vormen bijvoorbeeld scherpe bergkammen, diverse terreinvormen met verschillende exposities, dagzomen van gesteenten, grenzen van kalkhoudende en kalkloze ge340

steenten, grenzen van waterdragende aardlagen (op
een doorwortelbare diepte) en dergelijke. In zulke gevallengeeft het in het veld herkennen van grenzen tussen verschillende groeiplaatstypen weinig problemen,
gezien ook het feit dat deze verschillen meestal door
opvallende verschillen in bosbegroeiing worden begeleid. Het trekken van grenzen tussen groeiplaatstypen
die geleidelijk in elkaar overgaan is moeilijker. In de
loop van het groeiplaatsonderzoek wordt het complex
van groeiplaatsfactoren geanalyseerd ten aanzien van
de betekenis van deze factoren voor de bosbegroeiing
- voor zijn samenstelling, ruimtelijke opbouw, groei,
produktie. Deze analyse vereist veel kennis op het gebied van de bosecologie, geobotanie, plantensociologie, opbouw van het bos, bodemkunde, klimatologie,
geologie en geomorfologie, geschiedenis van het bos
envan de bosbouw, en verder het vermogen ende ervaring om het effect van allerlei groeiplaatsfactoren op
hetbosobjectief teinterpreteren.
De groeiplaatsfactoren kunnen in de meeste gevallen direct in het veld worden waargenomen of gemeten. De invloed van afzonderlijke factoren of het hele
complex van groeiplaatsfactoren op het bos is echter
nauwelijks direct waarneembaar, of zulke waarnemingen vereisen veel tijd, speciale apparatuur enz. Ook
het kwantificeren van de invloed van groeiplaatsfactoren op de bosbegroeiing is bij het bestaande kennisniveau meestal niet direct mogelijk. Er moet dan naar
vervangende, indirecte methoden worden gezocht.
Hier kan de bodemvegetatie een goede dienst bewijzen als indicator van de eigenschappen van de groeiplaats. De indicatiewaarde van de bodemvegetatie
voor de groeiplaats is gebaseerd op de wetenschap
van een nauwe samenhang tussen (of beter: eenheid
van) de groeiplaats en de vegetatie. De vegetatie van
de natuurlijke bossen weerspiegelt gevoelig de invloed
van de groeiplaatsfactoren op de bosgemeenschap.
Ook inde halfnatuurlijke en cultuurbossen heeft echter
de vegetatie een bepaalde indicatiewaarde voor de
groeiplaats. Volgens Jahn (1969): "Die Waldgesellschaft wird mit unserer zunehmenden Kenntnis ihrer
Ökologie zu einem (...) Messinstrument der integrierenden Wirkung vieler (...) gegenseitig in Wechselwirkung stehender variabler Faktoren, deren Gesammtheit wir in forstlichem Sinne bekanntlich als
'Standort' bezeichnen". De potentiële natuurlijke bosgemeenschap wordt door haar dan ook gedefinieerd
als "(...) gesetzmässig von ihrer Umwelt abhängige,
konkurenzbedingte Kombinationvon Pflanzenarten".
Voorbeelden van een analyse van de relaties tussen
de groeiplaatsen en bosgemeenschappen vinden wij
bijvoorbeeld bij Scamoni (1960), Ellenberg & Klötzli
(1972)ofbij Noirfalise (1984).
Toepassing van deze kennis in de bosbouw maakte
het inde meeste landen van Europa enAmerika moge-

lijk eigen systemen van bosgroeiplaatsclassificatie te
ontwikkelen (cf.Jahn,1982).
Innatuurlijke bossen is hetde bosgemeenschap zelf
die de beste indicatie geeft voor de groeiplaats. Derelaties tussen het bos, de bodemvegetatie en degroeiplaats zijn hier duidelijk ontwikkeld. Onder zulke omstandigheden weerspiegelt niet alleen de bodemvegetatie, maar vooral de bosopstand door zijn
samenstellina. structuur, groei, produktie en verdeling
van biomassa en dergelijke de eigenschappen van de
groeiplaats. De bostypen kunnen daar dan ook direct
op grond van het vegetatiekundig onderzoek worden
gekarteerd. Voorbeelden van een dergelijke typologie
zijn het Finse systeem van bostypen (Cajander, 1909,
1926) of de bostypologie ontwikkeld door Zlatnfk en
zijn geobiocoenologische school voor Slowakije
(Zlatnik, 1954,1959;Randuskaet.al.,1959,1982).
In cultuurbossen is de boomlaag meestal door aanplant ontstaan en is de boomopstand zo sterk gemanipuleerd dat deze soms niet kanworden gebruikt alsindicator voor de groeiplaats (herkomst, kaalkap, exoten, etc). Soms wordt ook de bodemvegetatie door het
beheer van het bos sterk beïnvloed,zodatdeze slechts
ten dele haar indicatiewaarde voor de groeiplaats bewaart. De meest ingewikkelde en ongunstige situatie
ontstaat daar waar bij de aanleg van het bos ook de
bodemisbewerkt.

Daardoor wordt de indicatie van de groeiplaats door
de vegetatie sterk bemoeilijkt: de "gevoelige" karakteristieke soorten verdwijnen rja zo'n ingreep voor lange
tijd, terwijl de ubiquisten (overal voorkomende soorten
met een geringe indicatiewaarde voor de groeiplaats)
zich meestal sterk uitbreiden en dominantietypen vormen (cf. derivaat-gemeenschappen volgens Kopecky
& Hejny, 1973). Voorbeelden van dergelijke situaties
zijn de dominantie van de bochtige smele (Deschampsia flexuosa) in dennenopstanden op droge zandgronden of de massale uitbreiding van braam (Rubus fruticosus) nabewerking enzware bemesting vandevochtige podzol- of leemgronden. In cultuurbossen wordt
dan meestalvoor de indicatie van groeiplaatsen dezogenaamde "gecombineerde methode" gebruikt. Deze
methode combineert de analyse vande bodemvegetatie met waarneembare abiotische karakteristieken van
de groeiplaats, met name van het klimaat, de topografie,het moedermateriaal endebodem. Eenonontbeerlijk onderdeel van deze methode is ook het onderzoek
naar de bosgeschiedenis zowel via palynologische als
via archivistische studies (zie bijvoorbeeld Dietrich &
Hauff, 1980). De combinatie van vegetatiekundig, klimatologisch, geomorfologisch en bodemkundig onderzoek met de historische gegevens verschaft de onderzoeker een diepgaand inzicht in de relaties van het
bosecosysteemen indeveranderingen die hierininde
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loop der eeuwen onder invloed van de cultuur plaats
hebben gevonden. Voorbeelden van zo'n gecombineerde methode zijn de groeiplaatsclassificatie toegepast in West-Duitsland (Kraus & Schlenker, 1964; Arbeitskreis Standortskartierung, 1978; Hübner, Mülhäuser & Müller, 1980; Genssler, 1982), in Oost-Duitsland
(Jaeger, 1958; Kopp & Hurttig, 1960; Kopp, 1961,
1971, 1981), in Tsjechoslowakije (Mezera et al., 1956;
Pliva, 1976; Randuska, 1982). Deze methode kost
weliswaar veel tijd bij de voorbereiding en kartering,
maar levert de meest exacte en meest veelzijdige
basisgegevens voor de bosbouw op. Dit werd door
vergelijking van verschillende methoden in Zwitserland
en Polen bewezen (zie Langguth, Kopp & Passarge,
1965; Ellenberg, 1967; Arbeitsgruppe Waldtypologie
IUFRO, 1971; Schlenker & Kreutzer, 1976; Kreutzer &
Schlenker, 1980). Dezelfde of vergelijkbare methoden
worden ook buiten Europa in landen met uiteenlopende omstandigheden gebruikt (zie Jahn, 1982; Hills,
1960; Havel, 1980; Barnes et al., 1982; e.a.). De hele
procedure wordt meestal indrie stappen doorlopen, en
wel:
i indeling van het land in bosbouwkundige (groengebieden,
ii ontwikkeling van de werkwijze en classificatie van
groeiplaatsen ingebieden,
iii ontwikkeling van een landelijk systeem van groeiplaatstypologie.
8 Betekenisvandegroeiplaatstypologie voorde
bosbouwkundige planning
Deontwikkeling van het bos en van de bosbouw wordt
in grote mate bepaald door de bosbouwkundige planning. Hierdoor worden bepaalde functies aan het bos
toegekend en de eisen verwezenlijkt die de maatschappij aan het bos en de bosbouw stelt. Door de
boomsoortenkeuze en de keuze van bedrijfsdoeleinden bepaalt de bosbouwer-planner thans hoe het bos
er over honderd jaar uit zal zien, wat zijn produktie zal
zijn, wat voor functies het bos in de verre toekomst zal
kunnen vervullen, en, ten slotte, met welke kosten en
baten de bosbouw zal werken en deel uit zal maken
vandenationaleeconomie.
Deze "keuze van doeleinden" is de meest verantwoordelijke beslissing in de bosbouw. Helaas is deze
beslissing nog steeds vaak op louter subjectieve overwegingen gebaseerd, of zelfs op toeval, en niet op
exacte gegevens. Soms worden functies aan het bos
toegekend en worden willekeurig bosdoeltypen vastgesteld die in strijd zijn met de mogelijkheden die de
bosgroeiplaats biedt. Een dergelijke "planning" leidt
dikwijlstotteleurstellingen.
Vooral in een land als Nederland speelt de bosbouwkundige planning een uitermate belangrijke rol:
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Nederland is een bosarm land en de maatschappij stelt
veel uiteenlopende eisen aan het bos en de bosbouw.
Het Nederlandse bos is grotendeels een multifunctioneel bos: houtproduktie, natuurbehoud, recreatie moeten, in samenhang met andere landgebruiksvormen, in
eenzelfde ruimte worden geïntegreerd. Deze integratie
vereist een zorgvuldige bosbouwkundige planning planning als een zo goed mogelijke synthese van de
ecologische mogelijkheden en de belangen van de
samenleving.
Een diepgaand inzicht in de groeiplaats als basis
voor de bosteelt is hierbij een strikte voorwaarde. De
groeiplaatstypologie verschaft de bosbouwer-planner
de meest exacte gegevens over de potenties van de
groeiplaats envan het bos. Het toekennen van functies
aan het bos, de keuze van de bosdoeltypen, het regelen van de bosontwikkeling en de boomsoortensamenstelling, de keuze van de beheersmaatregelen en dergelijke wordt dan geen willekeurig gebeuren meer,
hoezeer ook metgoede wilen naar eer engewetengedaan,maareendoelgericht bosbouwkundig handelen.
Hetzelfde geldt ook voor het vaststellen van de
draagkracht van bepaalde groeiplaatsen en bostypen
voor allerlei maatschappelijke eisen en behoeften.
Daarbij kunnen tegelijkertijd de noodzakelijke risico's
tot *en minimumworden teruggebracht.
Afbeelding 2 laat de relaties tussen de groeiplaats,
defunctie van het bos en het bosdoeltype zien. Op een
gegeven groeiplaats zijn één of meer functies van het
bos toelaatbaar, waarbij eenzelfde functie aan verschillende groeiplaatsen kan worden toegekend. Om
dezefunctie(s) het best te realiseren,wordt voor eenof
meer bosdoeltypen gekozen. De terugkoppeling garandeert dat door het gebruik van het bos de groeiplaats en de produktiviteit ervan in stand worden gehouden,of worden verbeterd om eengezond bos duurzaam te kunnen dragen. Hierdoor wordt ook het
duurzaam vervullen van de toegekende functie verwezenlijkt.
De op de objectieve analyse van de groeiplaats en
het bos gebaseerde planning maakt dan ook een doelgericht streven van bosontwikkelingen en omvorming
van de huidige bossen in gewenste doeltypen mogelijk.
9 Betekenis vandegroeiplaatstypologie voor het
bosbeheer
Het bosbeheer ligt in het verlengde van de bosbouwkundige planning; door toepassing van beheersmaatregelen worden doeleinden gerealiseerd die in de loop
vandeplanningsprocedure zijnvastgelegd.
Een effectieve toepassing van de juiste beheersmaatregelen is afhankelijk van de kennis van deecologische eigenschappen van boomsoorten, van het bos
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en van de groeiplaats. De verjongingsecologie van
boomsoorten, het groeiritme, de vitaliteit en het concurrentievermogen, het produktievermogen, de ruimtelijke opbouw en ontwikkeling in de tijd van een bosgemeenschap zijn van de groeiplaats afhankelijk (cf.
Koop, 1981; Fanta, 1982). Op verschillende groeiplaatsen is het ecologisch gedrag van afzonderlijke
boomsoorten ook anders. Als gevolg hiervan verschillen ook relaties tussen boomsoorten op verschillende
groeiplaatsen. Bosbouwkundig geïnterpreteerd betekent dit verschillende bosbouwkundige mogelijkheden
opverschillendegroeiplaatsen.
Indeling van het bos in groeiplaatstypen met dezelfde bosbouwkundige mogelijkheden biedt de bosbeheerder het ecologische kader voor toepassing van
beheersmaatregelen. Hierdoor wordt het beheer van
het bos vereenvoudigd en het overdragen van kennis
en ervaring gesystematiseerd. Opvolging en vervanging van beheerders brengt dan geen gevaar voor
ongewenste veranderingen inhet gevoerde bosbeheer
meer met zich mee. De kennis van het ecologisch gedrag van boomsoorten op afzonderlijke groeiplaatsen
maakt het mogelijk van de bosbouwkundige potenties
van afzonderlijke groeiplaatsen correct gebruik te
maken, deze verantwoord te vergelijken en financiële
gevolgen enerzijds en risico's van het bosbeheer anderzijdstoteenminimumtebeperken.
1
0 Betekenis vande bosbouwkundige
groeiplaatstypologie voorandere vakgebieden

Behalve voor de bosbouw is de groeiplaatstypologie

ook van belang voor andere aandachtsvelden die met
bos,groeiplaats en afzonderlijke componenten hiervan
temakenhebben.
Debetekenis voor het natuurbehoud zit vooral inhet
voorspellen en concretiseren van mogelijke ontwikkelingen van de potentiële natuurlijke bosgemeenschappen in bosreservaten (Koop, 1981; Fanta, 1982). De
kennis van de groeiplaats en van het effect van zowel
het complex van factoren als de factoren afzonderlijk
op de bosbegroeing leidt tot verdieping van de kennis
van de samenstelling, architectuur en dynamiek van
debosgemeenschap. Ditvereenvoudigt het formuleren
van doelstellingen voor het natuurbehoud, de natuurbouwkundige planning en het beheer van bosreservaten. De toepassing van eventuele maatregelen in het
kader van bijvoorbeeld initiërend of conserverend beheer wordt meer doelgericht. Aan de andere kant kunnen de bosreservaten worden gebruikt als referentieproefvlakken voor het bestuderen van spontane ontwikkelingenvanhetbosopeenbepaaldegroeiplaats.
De bosbescherming krijgt in de groeiplaatstypologie
een belangrijk hulpmiddel en referentiekader tot zijn
beschikking ter beoordeling en voorspelling van ziekten en plagen, ter voorkoming van zowel parasitaire
aanvallen als ongunstige invloeden van bijvoorbeeld
klimatologische factoren (storm- en vorstschade,
wateroverlast, e.d.) op het bos. Het voorkomen van
sommige door schimmels en paddestoelen veroorzaakte aantastingen en ziekten van houtige gewassen
is duidelijk aan bepaalde groeiplaatsen gebonden. De
prognoses voor het optreden van schadelijke organismen en eventuele bestrijding hiervan worden meer
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doelgericht. Ook kunnen op verschillende groeiplaatsen diverse bosbeschermingsmethoden, -technieken
en-middelen meereffectief worden toegepast.
Ten behoeve van het faunabeheer zorgt de groeiplaatstypologie vooral voor de gegevens die betrekking hebben op het voedselaanbod van bosgemeenschappen voor het wild en de draagkracht van bosgebieden (Klötzli, 1965; Al-Kittani et al., 1975; Fanta,
1982). Op grond daarvan kunnen zowel langdurige als
tijdelijke maatregelen worden genomen om een optimale verhouding tussen de ontwikkeling van het bos
endewildpopulatietekrijgen.
Ook aan het recreatiebeheer verschaft de groeiplaatstypologie belangrijke informatie over weerstand
en veerkracht tegen de negatieve invloeden van de
recreatie van bodem, vegetatie en bos. Een groeiplaatskaart maakt het mogelijk de recreatiestroom
doelbewust buiten de kwetsbare localiteiten te houden.
Andersom is het dan mogelijk de bosdoeltypen met als
hoofdfunctie recreatiedaarvooroptimaaltemaken.
De groeiplaatskaart levert ook informatie die voor
het locale waterbeheer van belang kan zijn. Met behulp hiervan is het mogelijk de toelaatbare grondwateronttrekking zonder nadelige gevolgen voor het bos
vast te stellen. Het is mogelijk deze gevolgen tespecificeren naar gevallen waarin de grondwateronttrekking
een produktiedaling van het bos heeft veroorzaakt.
Aan de andere kant verschaft de kaart gegevens over
verbeteringsmaatregelen, oppervlakkige drainage en
andere noodzakelijke voorzieningen.
Alle genoemde - en vele andere - gegevens en
informatie vinden hun toepassing in de landschapsbouw en de landschapsplanning. In vele opzichten
streven de landschapsplanning en het landschapsonderzoek gelijksoortige doeleinden na als de bosbouwkundige planning en het bosbouwkundig onderzoek:
het onderscheiden en in kaart brengen van landschapseenheden met dezelfde gebruiksmogelijkheden
en hetzelfde produktievermogen (zie bijvoorbeeld
Leser, 1976). In deze zin is de bosbouwkundige groeiplaatsclassificatie van groot belang voor de
waardering van landschappen en voor de landschapstypologie.
11 Slotopmerking
Inalle Europese landen met een hoog niveau van bosbouw en ook in Noord-Amerika wordt de groeiplaats
als basis gezien van de moderne bosbouw. De in deze
landen ontwikkelde groeiplaatstypologieën maken het
mogelijk de ecologische kennis over het bos, de bosbouwkundige planning en het bosbeheer te systematiseren, te vereenvoudigen en te rationaliseren. De
groeiplaatskaarten vormen in deze landen een onontbeerlijk hulpmiddel voor het beheer van het bos. Een
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op groeiplaats afgestemde bosbouw betekent in vele
gevallen een diepgaande verandering in het bosbouwkundig handelen en soms zelfs eendiepgaande verandering van de denkwijze ten aanzien van het bos in
vergelijking metgebruikelijke opvattingen.
Een volledige toepassing van de groeiplaatstypologieopdebosbouwvoltrekt zichinvijfstappen:
a groeiplaatsonderzoek, -classificatie en-kartering;
b uitwerken en toepassing van een geschikte methode van bosbouwkundige planning gebaseerd op de
groeiplaatsclassificatie, het formuleren van functies
voor het bos,de keuze van de op de groeiplaats afgestemde bosdoeltypen;
c aanpassen van de bestaande, meestal kunstmatige ruimtelijke indeling van het bos (regelmatige vakken, afdelingen) aan het patroon van groeiplaatseenhedeninhetveldenopde kaart;
d uitwerken van randvoorwaarden voor het beheer
van het bos, gericht op de groeiplaatseenheid en het
bosdoeltype;
e uitwerken van richtlijnen voor de omvorming vande
huidige opstandstypen naar de potentiële, bij de groeiplaats passende bosdoeltypen.
Het groeiplaatsonderzoek en de groeiplaatsclassificatie is slechts de eerste fase van de hele procedure.
Het verschaft de bosbouwer een diepgaand inzicht in
dehem vertrouwde bossen, inde processen die zichin
de bosgemeenschappen afspelen, in de opbouw, de
ontwikkeling, de ecologische relaties en in het produktievermogen ervan. Dat geeft de bosbouwer de mogelijkheid zijn bosbouwkundig handelen op een veel bredere en meer objectieve basiste stoelendan opdegebruikelijke empirie of zelfs slechts economische
overwegingen. Dit is de eerste voorwaarde voor een
echte rationalisatie en voor de verbetering van zowel
de ecologische als de economische resultaten van de
bosbouw.
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Summary

(light, water,warmth, chemicals). Theycannot replace
eachother.
The differences and interrelations between the primaryandsecondary site factors andgrowth factors are
shown infigure 1. Site factors form theframework withinwhichplant metabolism, growth and other processes
takeplaceinplants.
Thetheory underlying the concept of forest site was
first defined by Ramann (1893) and was developed
further by Krauss (1936), Hartman (1952), Kopp
(1961), Schlenker (1964) and others. In Europe, the
theory is understood to comprise the ecological geobotany (cf. Walter, 1960). Its aim is to elucidate the
ecological relations between forest sites and communities, to classify and map the site units and to apply
these results to forest planning and silvicultural management.
Thebasic unitof forest site classification is theforest
site type. Thisis acollection of localities with the same
stable combination of site factors, thesame type ofrelations between thesite and forest community, andthe
same silvicultural possibilities. This definition opens
theway totheapplication of theforest site theory tosilviculture and forest management. The concept of "the
same silvicultural possibilities" is central in this application.
Forest site typology involves site investigation, distinguishing and describing site units, mapping them,
and arranging them in a classification system. In most
European countries, theso-called "combined method"
ofsite typology is used. "Combined" means combining
the characteristics of climate, relief, parent material,
soil (including humus and water regime) with ananalysis of vegetation and the results of palynological and
historical studies on forest development, so that site
unitscan be indentified. Thismethod proved tobebetter than methods that only use vegetation or the
characteristics of the physical environment to distinguish site units (cf. Ellenberg, 1967; Kopp, 1971;
Kreutzer & Schlenker, 1980).

Forest site: research, classification and application to
forestry
Thisarticle deals with theconcept of forest site, theresearch, mapping and classification of forest site types
and the significance of forest site typology for forest
planning and silvicultural management, as used in
mostEuropean countries.
Themodern concept of the forest site as a complex
of abiotic factors influencing the composition, development and productivity of the forest community contrasts considerably with the earlier concept of forest
siteas aproduction class only. Thismodern concept is
based on recent progress in plant ecology and ecosystem theory. At present, forest site is understood to
mean habitat: a uniform geographical unit characterizedbyacertainstable combination ofsitefactors.
The theoretical background to the concept of forest
site as presented by the author is the ecosystem concept developed by Jenny (1941, 1980). According to
this concept, primary and secondary site factors can
be distinguished. The former (macro- and mesoclimate, topography, parent material, surface water and
groundwater) are independent of ecosystems; they
control them, however, from outside, working causally
in ecological relations. The latter factors (e.g. forest
microclimate, forest soil including humus and waterregime) develop in the course of interactions between
the abiotic and biotic components of ecosystems,
taking part in correlative relations. They have stabilizing effects within ecosystems (Gigon, 1975). Young
ecosystems develop and exist under thestrong control
of primary factors. In old and fully developed ecosystems,internalcontrol prevails.
The primary and secondary site factors control the
supply of growth factors togreen plants. In this action
theycan replace each other (the so-called "Standortskonstanzgesetz" of Walter, 1973).
In contrast, growth factors are agents of environment, necessary for the metabolism of green plants
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Theprocedure of forest site typology generally developsin threesteps: (i)dividing thecountry into forest

or forest-growing regions; (ii) working out thefieldwork
methodology and developing indetail thesiteunitclassification within this forest region; (Hi) developing the
forestsiteclassification system forthewholecountry.
Forest site typology makes an important contribution
to forestry, and especially to forest planning andsilvicultural management. Appropriate forest utilization
typescan only be developed whenbased onan understanding of ecological potential and socio-economic
demands. Figure 2 is a scheme of the relation "forest
site unit - forest function - forest utilization type" and
its feedback. In this approach, the tree species and
kind of silvicultural management that are chosen link
the ecological possibilities (given by the site) withthe
socio-economic demands (forest function). Thefeedback allows thechosen function tobe fulfilledoptimally
andforthelong-term, withoutanyharmful effects tothe
site (caused e.g.byaninappropriate treespeciescomposition).
As to silviculture: directions for the silvicultural
management of forests within site units can beworked
out. In this way, the optimal silvicultural management
for the given site conditions and tree species ecology

can be applied, the management can be improved,
simplifiedandsystemized.
The procedure for forest,site classification and its
application to forestry involves five steps:
(a) forest site investigation, classification and mapping;
(b) application to forest planning - choice of appropriate forest utilization types based on forest site and
function;
(c) changing the network of forest boundaries,
adapting it in a reasonable way to follow the boundariesofforestsites;
(d) working out directions for silvicultural managementbasedonforestsiteunitsandutilizationtypes;
(e) workingout recommendations for converting presentstandsintothefutureutilizationtypes.
The results offorestsites research andclassification
provide usefulinformation not only for forestrybutalso
fornature conservation, forest protection, and for wildlife, waterand recreation management and landscape
planning.
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Degevolgenvanveranderingenbijhet
bosbeheervoordebosoperaties1)
Forestoperations andchanging management practices
M.M.G.R.Bol2) enN.A. Leek3)

1 Inleiding
De laatste jaren is de belangstelling in de bosbouw
voor een meer aan de natuur aangepast beheer sterk
toegenomen. Deze belangstelling richt zich onder
meer op beheerssystemen die niet uitgaan van grootvlaktegewijze kaalkap. In deze bijdrage gaan wij na
wat de toepassing van andere beheerssystemen betekent voor de uitvoering van boswerkzaamheden.
Bij deze beschouwing gaan we uit van bosbeheer
gericht op meervoudig gebruik, waaronder de houtproduktie. Wij richten ons daarbij op de problematiek van
het Midden- en Westeuropese bosbedrijf. Bossen
groeiend op zeer arme groeiplaatsen, waarbij de houtproduktie marginaal is en het beheer is gericht op het
minimaliseren van de kosten, blijven hier buiten beschouwing.
Uitgangspunt bij het beheer van bossen is het duurzaam instandhouden van een ecologisch verantwoord
bos of de ontwikkeling daarvan. Bovendien is het bosbeleiderop gericht om veranderingen ingang te zetten
om beter te kunnen voldoen aan verschillende maatschappelijke behoeften. Devragen uitde maatschappij
zijn de afgelopen jaren gericht op:
- verhoging van natuurwaarden door het ontwikkelen
van meer aan de natuur aangepaste beheersmethoden;
- vergroting recreatieve mogelijkheden o.a. door
meerdiversiteit;
- verhoging van de stabiliteit door menging en optimaleaanpassing van houtsoort aandegroeiplaats;
- verhoging houtproduktie en verbetering houtkwaliteit;
- beterefinanciële inkomsten voor de boseigenaar.
Hoedenkt de bosbouwer aan bovenstaande wensen
te kunnen voldoen? De gedachten hierover verschillen
natuurlijk, maar de aandacht gaat de laatstejaren sterk
uitnaardevolgendeveranderingen inhet beheer:
- verkleiningvandekapvlakte;
- toepassingvanandere kap/verjongingssystemen;
') Bewerking van een bijdrage aan het IUFRO Symposium Human Impacts on
Forests".Straatsburg 1984.
) Vakgroep Bosbouwtechniek, Landbouwhogeschool.
3
) DeDorschkamp.Wageningen.
2
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- langereomlopen;
- meer menging,meer etages;
- beter gebruik maken van natuurlijke processen
(o.a. natuurlijke verjonging).
Centraal bij deze veranderingen staat de wens om
grootschalig beheerde monocultures, die thans volgens het vlaktegewijze systeem worden verjongd, om
te vormen in ongelijkjarig gemengde opstanden,
waarbij indien mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke verjonging. Dit proces van verandering duurt
decennia lang. Ervaring met het kleinvlaktebedrijf zijn
reeds lang opgedaan o.a. in Zwitserland en WestDuitsland, vooral bij de aanhangers van de Natürgemässe Waldbau. De belangstelling hiervoor neemttoe,
zoals bijv. in Niedersachsen, waar verschillende
staatsboswachterijen als voorbeeldbedrijven volgens
meer natuurlijke uitgangspunten worden beheerd. In
totaal gaat het om ca. 25.000 hectare (Unterberger,
1983). Ook in ons land zijn plannen ontwikkeld om op
basisvan bosdoeltypen te komen tot meer ongelijkjarig

Summary
During recent years theinterest for forest management
practices that follow natural processes more closely
has increased.
The paper describes the background of these
changes, specifically in multiple use forests with wood
production as one of its functions. It specifies the
changing management practices such as the use of
smaller clear felling and regeneration areas, the useof
other harvesting and regeneration techniques (e.g.
shelterwood system and group selection system) and
extensionoftherotation period.
Special attention is paid to the analysis of the influences of changing management practices on forest
operations: its technology (working methods and the
use of implements and machinery), requirements on
forest labour, and some cost difference indications of
forestoperations.

gemengde opstanden (Meerjarenplan Bosbouw,
1984).
De vraag kan worden gesteld of deze veranderingen
bijdragen tot een betere financiële positie van het busbedrijf. Vooral in een tijd waarin de financiën beperkt
zijn, is deze vraag belangrijk. Tot nu toe zijn echter de
uitspraken over de bedrijfseconomische gevolgen van
meer natuurvolgend bosbeheer nauwelijks onderbouwd (Köpsell, 1983). Bedrijfseconomische vergelijkingen tussen de verschillende beheerssystemen zijn
overigens bijzonder moeilijk te maken. Vandaar dat
deze bijdrage is gericht op de gevolgen voor technologie en arbeid met de daaruit volgende indicaties voor
kostenverschillen, indien genoemde beheersveranderingenwordentoegepast.
2 Veranderingen inhet bosbeheer
Het kaalkapsysteem is het meest eenvoudige en daardoor waarschijnlijk ook het meest toegepaste verjongingssysteem dat in de bosbouw wordt gehanteerd.
Het biedt vele voordelen,die vooral zijn gericht op een
efficiënte bedrijfsvoering.
Het kaalkapsysteem heeft echter in bepaalde klimatologische regio's (vooral inde tropen en subtropenen
inmindere mate indegematigde luchtstreken) ook duidelijke nadelen, vooral met betrekking tot veranderingen van het bosklimaat. Door sterke lichttoetreding
ontstaat een explosie aan kruiden en loofhout. De
temperatuur loopt op met alsgevolg versnelde mineralisatie, waardoor meer voedingsstoffen uitspoelen.Zon
enwind hebben een uitdrogende werking ende risico's
voor nachtvorst nementoe.
Genoemde nadelen zijn ernstiger naarmate de kap-
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Natuurlijkeverjonging vangroveden.
Naturalregeneration ofScotspine.
Foto:DeDorschkamp.

vlaktegroter is.Dannemen ook de risico's vanafspoelingenwinderosietoe.
Voor pionierhoutsoorten (Pinus en lariks) en in mindere mate halfpionierhoutsoorten (Picea) zijn deze nadelen van minder belang, maar toch wel zodanig dat
het beter is ook voor deze soorten de oppervlakte van
dekapvlaktetebeperken.
Gezien de nadelen van het kaalkapsysteem en mede onder druk van de publieke opinie is men in de
Europese bosbouw overgegaan op kleinere verjongingsvlakten. Daarbij gaat het in Scandinavië nog
steeds om aanzienlijk grotere kapvlakten (> 10 ha)
dan in Midden-en West-Europa. Opgrond vanbiologische overwegingen (ontwikkeling vijfjarige culturen)
wordt voor Oost-Duitsland de minimum kapvlakte voor
groveden op minstens 3 ha bepleit (Mrazek, 1979).Op
kleinere vlakten is de ontwikkeling van groveden
slecht als gevolg van wortelconcurrentie vanuit omliggendeopstandsranden envan beschadiging door wild.
Als maximale oppervlakte wordt 10 ha genoemd. In
Oostenrijk is de grootte van de kapvlakte wettelijk
vastgesteld op maximaal 2 hectare (Mayer, 1980).
Ookde toepassing van stroken- enzoomkap heeft geleid tot verkleining van de kapvlakte. Zo is in ons land
in de vijftiger jaren een strokenkapsysteem ontwikkeld
speciaalvoordeaanlegvandouglas.
De tendens tot het verkleinen van de kapvlakte wordt
nog versterkt onder invloed van de toegenomen belangstelling voor meer natuurvolgend bosbeheer.
Vooralde behoefte om beter gebruik te maken vannatuurlijke verjonging, maar ook het streven naar meer
gemengde opstanden heeft de aandacht gericht op
kleinschalige kap/verjongingssystemen. Kleinschalig
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betekent dan kap van groepen (tot ca. 10 are) of van
bomen. Houtzagers (1956) geeft de volgende indeling
van kap/verjongingssystemen:
- kaalkap;
- schermkap;
- zoomkap (stroken);
- randstelling (combinatie vanzoom-enschermkap);
- uitkap (groepsgewijs (femelkap) of individueel
(plenterkap).
Bij de keuze van een kap/verjongingssysteem is
men niet volledig vrij, daar men te maken heeft met de
beperkingen van de groeiplaats en de daarmee
samenhangende houtsoortenkeuze (licht- en schaduwhoutsoorten!). Daarnaast treden beperkingen op
doordat het bos maatschappelijke functies moet vervullen.Wegaan hier niet inopdevoor- en nadelen van
de diverse kapsystemen. Onlangs is door Helliwell
(1982) een uitgebreid literatuuroverzicht samengesteld, waarin de effecten van verschillende kapsystemen op bodem,flora,fauna, milieu, kosten en houtproduktie worden vermeld. Hij maakt een vergelijking tussen kaalkap, schermkap, groepenkap en plenterkap.
Voor het bestuderen van de gevolgen voor de bosoperaties bij toepassing van andere kap/verjongingssystemen hebben wij als voorbeelden gekozen voor een nadereanalysevanschermkap engroepenkap.
Schermkap wordt klassiek toegepast bij het grootschalig natuurlijk verjongen van groveden, eik en
beuk. De nieuwe opstand bestaat dan grotendeels uit
één houtsoort en is gelijkvormig van opbouw. Dit verjongingssysteem kan alleen worden gebruikt als de
schermbomenredelijk stormvast zijn.
Schermkap wordt ook kleinschalig toegepast en dan
vaak incombinatie metzoom-ofgroepenkap.
Bij groepenkap wordt de verjonging onregelmatig in
de opstand uitgevoerd in groepen of horsten. Op deze
wijze ontstaat een ongelijkjarig samengestelde opstand, waarbij meerdere houtsoorten zichzelf verjongen of worden ingeplant. Determijn,waarna de gehele
opstand is verjongd, is lang en beloopt veelal 30 tot 40
jaar. Diverse stadia komendannaast elkaar voor.
Al vanaf het begin van deze eeuw werden in Midden-Europa diverse varianten op het groepenkapsysteem ontwikkeld als reactie op de grootschalige
schermkap. Dit kleinvlaktebedrijf is vooral gericht op
het ontwikkelen van gemengde ongelijkjarige opstanden, waarbij iedere houtsoort zo goed mogelijk aan de
groeiplaats is aangepast. Door de Naturgemässe
Waldbau wordt het kleinvlaktebedrijf beschouwd als
een overgangsfase naar het uiteindelijk gewenste
plenterbos. Gezien de bijzondere lange overgangstermijn om vanuit monocultures te komen tot uitkapbos
hebben wij dit kapsysteem buiten onze analyse gelaten.
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Eenverandering bij het bosbeheer, die veelal indirecte
relatie wordt gebracht met het gebruik van andere kap/
verjongingssystemen, is het hanteren van langere omlopen. Door aanhangers van de "Naturgemässe Waldbau" wordt gesteld,dat een meer natuurlijk bosbeheer
zwaarder en kwalitatief beter hout oplevert dan
kaalkap (Leibundgut, 1983). Wij vinden dat niet zo
vanzelfsprekend. Grotere afmetingen worden verkregen door bomen langer te laten groeien. Dat er bij het
kleinvlaktebedrijf met langere omlopen wordt gewerkt,
heeft vooral te maken met de zeer lange verjongingsperioden, die 30 tot 40jaar bedragen. Voor schermkap
isdit 10tot 15jaar.
Ook bij kaalkap kan de omloop worden verlengd afhankelijk van bodem en boomsoort en dus zwaardere
bomen worden geteeld. Bovendien zijn de mogelijkheden om via beheersmaatregelen de houtkwaliteit te
beïnvloeden en dan vooral de dikte van de takken, bij
gelijkjarige opstanden aanzienlijk groter dan bij ongelijkjarige opstanden. Zo zal bij het groepenkapsysteem
de vele randwerking negatieve invloed hebben op de
houtkwaliteit en is de takafsterving in het uitkapbos gering(Salinger, 1984).
Inde Europese bosbouw wordt bij het grootvlaktebedrijf reeds een aantal jaren volgens het toekomstbomensysteem gewerkt, waarbij het beheer erop gericht
is om reeds op jeugdige leeftijd (20-30 jaar) de meest
geschikte exemplaren te selecteren en de verdere
aandacht op deze toekomstbomen te concentreren.
Doel van dit teeltsysteem is om op de daarvoor geschikte groeiplaatsen (mogelijkheden tot boniteit I en
II) in lange omlopen zwaar kwaliteitshout te produceren.
3 Mechanisatieklassen
Voor de analyse van de gevolgen van beheersveranderingen opde bosoperaties, vooral als hetgaat omde
aspecten technologie en arbeid, hebben wij een indeling gemaakt van mechanisatieklassen. Technologie en arbeid hangen nauw met elkaar samen en komen tot uitdrukking in de mechanisatiegraad. Deze
kan o.a. worden gedefinieerd als het procentuele aandeel van de machinekosten in het totaal van de kosten
van machines en arbeid. De mechanisatie kan worden
ingedeeld in een vijftal mechanisatieklassen, waarbij
hetaandeel menselijke arbeidsteedsgeringer wordt.
Wellicht ten overvloede zij vermeldt dat mechanisatie hulpmiddel is "in een bepaalde sociaal-economische situatie", en geen doel op zichzelf. De weg van
klasse 1 naar 5behoort geenautomatisme tezijn.

Mechanisatieklassen
1 Gebruik van menselijke arbeid en dierlijke trekkracht, met gebruik van bestaande en nogteontwikkelenhulpgereedschappen enwerktuigen,
oogst/transport: handzaag,paard,etc.
verzorging:
kapmessen
aanleg:
terreinvoorbereiding in handkracht,
paard en werktuig; planten in handkracht
2 Gedeeltelijke vervanging van menselijke arbeid en
dierlijke trekkracht door universele machines en hulpapparatuur
oogst/transport: motorzaag, landbouwtrekker met
tweewielaandrijving en eenvoudige
hulpapparatuur (sleepketting,bord)
verzorging:
bosmaaier, motorzaag
aanleg:
terreinvoorbereiding met landbouwtrekker met tweewielaandrijving en
eenvoudige hulpapparatuur (plantgatenboor en woeler); planten in handkracht
3 Verdergaande vervanging van menselijke arbeid
en dierlijke trekkracht door specialistische machines
en hulpapparatuur
oogst/transport: motorzaag, kleinere en grotere (bosbouw)trekker met vierwielaandrijving
en met lier, hydraulische grijper,
kraan; aanbouw opwerkingsmachines
verzorging:
bosmaaier, motorzaag
aanleg:
terreinvoorbereiding
met
(bosbouw)trekkers met vierwielaandrijving en met klepelmaaiers, takkenschuiven, bodemverwonders, plantmachines (getrokken of in hefinrichting)
4 Volledige mechanisatie met specialistische machines en hulpapparatuur
oogst/transport: zelfrijdende oogst- en opwerkingsmachines; (bosbouw)trekkers met vierwielaandrijving en met lier, hydraulische grijper, kraan
verzorging:
terreinmachines (rijdende cirkelzagen?)
aanleg:
terreinvoorbereiding
met
(bosbouw)trekkers met vierwielaandrijving; one pass concepts; zelfrijdende
plantmachines
5
(Volledige) mechanisatie met behulp vanautomatisering,robotisering, computerisering
° e toepassing van "high technology" kan leiden tot
automatisering van deelfuncties van specialistische
bosbouwmachines, toepassing van afstandsbediening
en mogelijk tot inzet van zelfstandige opererende ro-

bots. Voorts tot toepassing van (micro)computers bij
beslissing terzake van bijv. keuze van houtoogstsysteem en mechanisatiegraact indeling van langhout in
sortimenten op gemechaniseerde rondhoutsorteerbedrijven.
N.B.: Voorlopig zal de landbouwtrekker met tweewielaandrijving (kenmerk van 2) wel blijven bestaan. Inde
verdere toekomst kan het verschil tussen 2 en 3 problematisch worden.
4 Gevolgenvanveranderingen voor technologie
enarbeid
Ingrote lijnen bevindt zich het huidige mechanisatieniveau bij de houtoogst inde Midden- en Westeuropese
bosbouw op niveau 3. Ontwikkelingen naar niveau 4,
volledige mechanisatie, zijn in gang gezet door de inzet van oogst- en opwerkmachines. Gezien deongunstige kosten-opbrengsten verhouding bij de houtoogst
indunningen isvooraldaar debehoefte aanproduktiviteitsverbetering groot. De arbeidsproduktiviteit kan
wordenopgevoerd door bestaande werkmethoden met
demotorzaag teverbeteren of door verder temechaniseren. Vooral de mechanisatie van het snoeiwerk (6070% vande tijdvoor vellen,snoeien en uitslepen) kan
leidentotverdereverlagingvankosten.
De in paragraaf 2 besproken veranderingen bij het
bosbeheer hebben de nodige gevolgen voor de uitvoering van boswerkzaamheden. Indit hoofdstuk gaan wij
na wat deze gevolgen betekenen voor de technologie
(inzet gereedschap en machines) en voor de kwaliteit
en kwantiteit van arbeid. Daarbij wordt tevens gezocht
naar indicaties van optredende verschillen in kosten
en worden de gevolgen voor bodem en begroeiing
aangegeven. Achtereenvolgens worden de volgende
beheersveranderingen aandeordegesteld:
1 Verkleiningvande kaalkapvlakte
2 Andere kap/verjongingssystemen (inclusief mengingennatuurlijke verjonging)
3 Omloopverlenging
4.1 Verkleiningvandekaalkapvlakte
Teruggang naar kleinere kapvlakten/behandelingseenhedenbetekentvoordeproduktiefactorarbeid:
* dat ontwikkelingen naar mechanisatieniveau 4 in het
algemeen worden afgesloten. Uit gegevens van Aardema (1978) kanworden afgeleid dat tussen mechanisatieniveaus 2 en 3/4 bij groveden een verschil in benodigde arbeid ligt indeordevan grootte van 70% ten
opzichte van die voor aanleg, verzorging en oogst bij
niveau 2. Figuur 1schat dit verschil in kosten opongeveer 20%. Deze figuur is samengesteld door Bol etal.
(1981) voor het vaststellen van de relatie tussen
schaal en kosten. De berekeningen hebben betrekking
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opde onderdelen transport tussen de objecten, aanleg
(terreinvoorbereiding en planten) en oogst (vellen,
snoeien,kortenenterreintransport).
* blijven in klasse 3 betekent in geval van schaalverkleining, hogere kosten alsgevolg van lagere (arbeids)
produktiviteit (meer verplaatsingen, aan- en afvoertijden, etc). In kwantitatief opzicht zou de uitvoerende
en beherende arbeid met name in de sfeer van de
houtoogst iets kunnen toenemen, in kwalitatief opzicht
(kennis, kunde) zou er weinig veranderen. De organisatiestructuur van de uitvoerende arbeid zal weinig
veranderen. Gekwalificeerde loonbedrijven zullen wellicht wat minder aan bod komen, met als gevolg meer
arbeid in eigen beheer of gebruikmaking van minder
gekwalificeerde niet-beroepsarbeid.
* verkleining van behandelingseenheden zou ter vermijding van kostenstijging als boven bedoeld ook enige de-mechanisatie b.v. naar klasse 2 tot gevolg kunnen hebben (ziefig. 1 ) doordat handwerk relatiefgoedkoper wordt. D.w.z. meer arbeidsplaatsen, die echter
in kwalitatief opzicht bekende karakteristieken van fysieke zwaarte (manipuleren van hout in handkracht),
onveiligheid, geringe sociale status zouden kunnen
hebben.
Bij gemechaniseerde oogstsystemen heeft de grootte
van de kapvlakte, zoals eerder vermeld, grote invloed
opdeoogstkosten. Vooral bij objecten kleiner dan 1 ha
stijgen de kosten sterk voor gemechaniseerde methoden (zie fig. 1). De inzet van gespecialiseerde oogstapparatuur wordt dan niet zozeer door technische,
maar veel meer door economische criteria beperkt.
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Fig. 1 Derelatieve totale kostenvan
oogst,aanlegentransporttussende
objecteninrelatietotde objectgrootte.
1,0ha(mach,methode) =100%
hand:mechanisatieniveau2
machinaal:mechanisatieniveau3/4

Naast de grootte van de kapvlakte is ook de afstand
tussen de objecten van invloed op de produktie. Door
een zorgvuldige planning van het werk, waarbij meerdere kleine objecten dicht bij elkaar liggen, kunnen
transporttijden worden beperkt.
Om een kleine snoeier-korter minstens één dag in
dezelfde opstand te latenwerken moet inhetdiametertraject 10-20 cm dbh minstens 30-60 m3 dunningshout
beschikbaar zijn. De opstand moet dan minimaal 1tot
2 hectare groot zijn. Voor het kwantitatieve effect van
de invloed van "schaal" in termen van benodigde arbeid en kosten moet o.a. worden verwezen naar LEIrapportage (1984), waar het begrip schaal op bedrijfsgrootte niveau wordt gehanteerd; voorts naar Van Asperen (1983), waar de onderhoudsintensiteit van
groenvoorzieningen wordt gerelateerd aan objectgrootte en groen-samenstelling (blz. 202, 203).
Mogelijkheden om bij kleine kapvlakten de arbeidsproduktiviteit op te voeren door middel van mechanisatie
worden op korte termijn geboden door toepassing van
de boommethode. Door Grammei (1984) enzijnmedewerkers wordt in Zuid-Duitsland diepgaand onderzoek
verricht naar de verwerking van ongesnoeide bomen
(eventueel getopt) op rondhoutsorteerbedrijven en
naar de oogst en bereiding van spaanders in het bos.
Bijkleine objecten kunnen de bomen naar een centrale
worden getransporteerd en daar verder worden verwerkt. Dit komt neer op minimale activiteiten in het bos
(vellen en uitslepen) en maximale mogelijkheden voor
verdere automatisering op de centrale. De negatieve
gevolgen van het onttrekken van extra biomassa kan

worden tegengegaan door te toppen en eventueel ruw
uitte snoeien. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat door
het aftoppen van dunningsbomen de onttrekking van
extra biomassa wordt gehalveerd (Kofman, 1983). Op
langere termijn zou verhoging van de arbeidsproduktiviteit op kleine kapvlakten gezocht moeten worden in
kleinschalige mechanisatie met behulp van automatisering (vervanging van mens en motorzaag door robots?)
4 2 Andere kap/verjongingssystemen
Veel ingrijpender voor het boswerk dan het verkleinen
vande kapvlakte, is de overgang naar andere kap/verjongingssystemen. In vergelijking met kaalkap komen
bij de hier te behandelen schermkap en groepenkap
obstakels voor die technische en economische restricties opleveren voor de mechanisatie. Obstakels zijn de
blijvende opstand en de verjongde opstand die naast
enbovenelkaarvoorkomen.
4.2.1 Schermkap De lichting van het scherm wordt
inverschillende fasen uitgevoerd, afhankelijk van dete
onderplanten houtsoort. Meestal gebeurt dit in drie fasen: eerste lichting, tweede lichting en ruimingskap.
Bij natuurlijke verjonging verloopt de lichting anders.
Bijde voorbereidingskap worden alle slechte exemplaren verwijderd, bij de zaadkap wordt ca 25% van de
massa gekapt, bij de daarop volgende lichtingen zorgt
men ervoor dat de hoeveelheid licht toeneemt. Tenslotte volgt dan de ruimingskap.
Inde fase dat er nog geen of weinig verjonging aanwezig is,dat wilzeggen tijdens deeerste lichtingende
zaadkap kunnen de vellingen als normale dunning
worden uitgevoerd. Problemen gaan ontstaan bij de
tweede lichting en de ruiming van het scherm. Er ontstaat dan bij de velling en bij het uitslepen schade aan
d
e verjonging.
De laatste vellingen vinden plaats met de motorzaag, inzet vanoogstmachines isniet mogelijk. Develüngskosten nemen toe door:
- extra bleskosten (2 à 3 maal)
- vellingskosten in dunning zijn ca 5% hoger dan bij
eindhak
- velling boven verjonging is moeilijker
Tegenover deze kostenverhogingen staat dat door
de lichting van het scherm en de langere omlooptijd de
bomen zwaarder zijn, waardoor de vellingskosten per
m3 worden verlaagd. Zwaardere bomen veroorzaken
tegelijkertijdweermeerschadeaandeverjonging.
Ook de uitsleepkosten zullen gaan stijgen. Bij de
eerste lichtingen zonder verjonging kan de trekker nog
bij de stam komen. Iser eenmaal verjonging, dan gaat
dat niet meer. De stammen moeten worden voorgeconcentreerd over korte afstanden. Dit zal met trekker

pluslier moetengebeuren aangezien het hout veelalte
zwaar is voor het paard (over korte sleepafstanden
maximaal 0,5 m3).Om deschade aan deverjonging te
beperken valt teoverwegen het hout halflang uitteslepen. Daarmee nemen ook de inzetmogelijkheden voor
het paard toe. Voor het verdere transport naar de bosweg met trekker plus lier is een intensieve detailontsluitingnodig.
Voor de houtoogst bij schermkap is meer arbeid nodig
zowel bijdeuitvoering als bij het beheer. Heteffect van
dikkere bomen indeeindfase vandeverjonging (strengeling met omloopverlenging) komt ter sprake in
hoofdstuk 4.3. Ook in kwalitatief opzicht zullen er hogere eisen moeten worden gesteld: meer toezicht en
beslissingen bij het beoordelen van de diverse fasen
van lichting en bij de verkoop van kleinere houtkavels:
deskundiger oogstoperaties als gevolg van de relatie
tot de nieuwe begroeiing. Dit laatste kan ook meer uitvoerendearbeidineigenbeheertotgevolghebben.
Bij kunstmatige verjonging onder scherm blijft het mogelijk het kapafval met de klepelmaaier te verbrijzelen
om daarna te planten. Ook als het nodig is om bij een
natuurlijke verjonging in een verruigd terrein een
bodemverwonding uit tevoeren,zal het kapafval tevorenverbrijzeld moeten worden. Dit laatste geldt vooral
in opstanden van groveden en lariks. Machinaal planten onder scherm is zeer wel mogelijk met intermitterende plantmachines. Met continu werkende plantmachines treedt gauw schade opdoor hetverwonden van
wortels van schermbomen.
Door verschillende auteurs (Helliwell, Klingen en
Sevenster) wordt als voordeel genoemd dat bij het
planten onder scherm, door de minder extreme klimaatsomstandigheden, minder planten per hectarenodig zijn dan bij kaalkap. Ondanks dit geringere aantal
planten wordt toch een fijne takontwikkeling verkregen
door de schaduw van het scherm.
Bij de bosaanleg lijkt in geval van kunstmatige verjonging minder arbeid nodig.Erzal sprake zijnvan enige toename van arbeid als gevolg van de genoemde
"obstakels", maar van een sterkere afname door toepassingvaneenruimerplantverband.
Bij natuurlijke verjonging zal de benodigde arbeid
voor terreinvoorbereiding (soms zal bodemverwonding
nodigzijn)envoor plantenduidelijkafnemen.
De verzorging van aanplant zal onafhankelijk van het
kap/verjongingssysteem met hand- of motorhandgereedschap plaatsvinden. Door schaduwdruk van het
scherm ontstaat differentiatie in groei. Dit gecombineerd met lagere plantaantallen vermindert volgens
Klingen en Sevenster (1983) de noodzaak tot regulerend ingrijpen (alleen slechte voorlopers verwijderen),
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waardoor de verzorging goedkoper uitvalt. Wij houden
het ongeveer op gelijkblijvende arbeid (minder planten
wegnemen, echter onoverzichtelijke werksituatie). Bij
natuurlijke verjonging wordt beweerd dat de verzorgingskosten lager uitvallen dan bij geplante cultures
(Loidl 1984, Leibundgut, 1984). Niet duidelijk wordt
waarop dit is gebaseerd. Om de hoge plantaantallen
terug te brengen op het niveau van een aangeplante
cultuur is in ieder geval één forse ingreep nodig. Dit
kan na de ruimingskap plaatsvinden met slagmaaier of
bosmaaier. Wij houden het op wellicht minder arbeid
bij onkruidbestrijding en vrijstellen maar meer ten behoevevanzuivering.
4.2.2 Groepenkap Bij de Zwitserse variant van het
groepenkapsysteem wordt de verjonging ingeleid door
horstvormige verjongingscentra aan te leggen rond de
transportgrens. Vellen en uitslepen vandeeerstegroepen vinden dan zonder problemen plaats in een oude
opstand. Er zijn varianten mogelijk met de velrichting,
wat van belang is voor de verjonging. Door de bomen
visgraatsgewijs te vellen, waarbij de toppen in de blijvende opstand terecht komen, wordt het meeste
kroonmateriaal van de verjongingsvlakte verwijderd en
liggen de ondereinden van de stammen in de sleeprichting. Tijdens het vellingswerk moet op de verjongingsvlakte achterblijvend tak- en tophout met de
motorzaag worden verkleind en verspreid. De stammen worden met trekker met tang of lier naar de bosweggesleept.
Bij latere verjongingsstadia, dus verder weg van de
transportgrens, kunnen de bomen niet altijd volgens
het visgraatsysteem geveld worden, omdat de bomen
dan inde aangrenzende verjonging terecht kunnen komen. Dit betekent extra aandacht voor het ruimen van
hettak-entophout.
Onder deze omstandigheden moet men met hogere
veilings- en uitsleepkosten rekening houden in vergelijking met het kaalkapsysteem. Develling isgecompliceerder, het uitslepen vraagt extra tijd (veroorzaakt
bovendien beschadigingen aan de blijvende opstand)
en de groepen moeten worden geselecteerd en gemerkt.
Met nadruk moet worden gewezen op het belang
van een goede ruimtelijke ordening van de verjongingskernen. Gebeurt dit willekeurig bijv. afgestemd op
plaatsen waar zich spontaan natuurlijke verjonging
voordoet, dan nemen in latere verjongingsstadia de
problemen aanzienlijktoe.
Al naar gelang de mogelijkheden verloopt de verjonging natuurlijk of kunstmatig. Inzet van machines voor
eventuele bodemverwonding bij natuurlijke verjonging
en plantplaatsbewerking voor het planten is technisch
mogelijk, maar dan zullen wel meerdere kleine vlaktes
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bij elkaar moeten liggen. Het planten zal op deze kleine vlaktes met de hand gebeuren. De verzorging van
de jonge beplanting zal niet veel afwijken van die bij
schermkap, er is alleen meer aandacht nodig voor het
regelen van de menging. Het werk vindt plaats met
hand-enmotorhandgereedschap.
Problemen gaan pas echt ontstaan, wanneer de
oudste verjongingsgroepen aan dunning toe zijn. Deze
groepen liggen in de nabijheid van de transportgrens
en hetdunningshout zaldus door deverschillende verjongingsstadia moeten worden uitgesleept. Om schade aan de verjonging te beperken is een uitgekiende
detailontsluiting nodig, waarover de trekker het dunningshout naar de bosweg kan uitslepen. Het dunningshout moet dan eerst met een paardof trekker met
liernaar detrekkerpaden worden voorgeconcentreerd.
Het oogsten van dunningshout zal onder deze omstandigheden kostbaar blijven. De mogelijkheden voor
verlaging van de oogstkosten door verdere mechanisatie zijn sterk afgegrendeld. Inzet van houtoogstmachines behoort nietofnauwelijks totde mogelijkheden.

Het vóórkomen van een schaaleffect (oppervlakte van
de verjongingseenheid) en van eenobstakeleffect (blijvende opstand, verjonging) zal voor de produktiefactor
arbeid een combinatie van effecten zoals vermeld
onder schaalverkleining bij het vlaktegewijze bedrijf en
bij schermkap tot gevolg hebben, echter in verhevigde
mate.
Wat zijn bijgroepenkap met natuurlijke verjonging - de
gunstigste veronderstelling - zonder strengeling met
omloopverlenging, waarover straks, de voordelen met
betrekking tot arbeid. Er ontstaat een geringere arbeidsbehoefte alsgevolgvanhetwegvallenvan:
-

plantsoen kweken (Nieuwenhuis, 1979)
13,4man-uren/ha
- plantsoentransport, inkuilen,
plantsoenbehandeling')
3,5 man-uren/ha
- planten inhandkracht")
53,0 man-uren/ha
- vrijstellen(bosmaaier,2x)')
18,0 man-uren/ha
88 man-uren/ha
Op dit voordeel wordt weer beslag gelegd door extra
arbeidbij:
- zuiveringmetmotorboogzaag(stamtalreductie
van20.000-30.000 stuks/ha)
25 man-uren/ha
- groepenkap:20% meer arbeid
(op232man-urenvoor450m3
kaalslagmet motorzaagen trekker,
kraan,wagencombinatie")
46 man-uren/ha
71 man-uren/ha
Duidelijk wordt dat aan de zijde van arbeid (en kosten) verandering van kap/verjongingssysteem in de
vorm van schermkap of groepenkap alleen onder de
meest gunstige condities enige verbetering zal brengen. Niet aan de zijde van veilings- en sleepschade
aandeblijvendeopstand.
De overige, hierboven niet vermelde bosoperaties
zullen als gevolg van de met groepenkap gepaard
9aande schaalverkleining voor wat betreft arbeid en
kosten stijgen. Evenals de kosten bij houtverkoop
(concentratiekosten als gevolg van versnipperde houtval). De beheerskosten zullen stijgen als gevolg van
extra bemoeienis in kwantitatieve zin (beslissingen,
'oezicht, administratie over een diversiteit van percelen
) enwellichtookinkwalitatievezin.
Er is enige, voorlopige aanduiding dat kostenstijging
veroorzaakt door verkleining van schaal tot objectgrootte < 1 ha, in combinatie mei toepassing van
Sroeps- of boomsgewijze kap/verjongingssystemen
n|
et in procenten maar eerder in tientallen procenten
gemeten moetworden (Boletal. 1981).

Welkunnen ervoordelen van andere aardoptreden,
zoals verbeterde stabiliteit van bossen, diversiteit van
structuur.
,
4.3 Omloopverlenging
Omloopverlenging is toepasbaar afhankelijk van
boomsoort en bodem. Zoals in paragraaf 2 is besproken, is omloopverlenging mogelijk bij verschillende
kap/verjongingssystemen.
De keuze voor langere omlopen bij het vlaktegewijze bosbeheer wordt veelal gekoppeld aan het toekomstbomensysteem. De eerste dunningen beperken
zich tot het vrijstellen van de toekomstbomen,
waardoor de kosten per hectare zo laag mogelijk worden gehouden. Het hout wordt met paard of lier naar
het dunningspad voorgeconcentreerd en vandaar met
detrekker naardebosweggesleept. Door het beperkte
aantalbomen,datopdezewijze per hectarewordt verwijderd, zijn de mogelijkheden voor mechanisatie in
deze fase gering. Na de eerste dunningen wordt sterkergedund over de gehele opstand;de mogelijkheden
voor inzet van oogst- en opwerkmachines nemen dan
toe.
De produktie van kwaliteitshout maakt het nodig om
de toekomstbomen ook op te snoeien. Voor dit werk
zijn diverse motorsnoeizagen ontwikkeld en er wordt
gezocht naar verdere mogelijkheden van mechanisatie.
Het uitstellen van de eindkap leidt op de daarvoor
geschikte groeiplaatsen tot dikkere stammen. De oostkosten per m3van dik hout zijn laag, ook met de inzet
vanmotorzaag entrekker. Demogelijkheden omtekomen tot lagere oogstkosten door verder te mechaniseren (inzet van houtoogst- en opwerkmachines) zijnbeperkt.
Het voornaamste effect van omloopverlenging op de
bosarbeid is een zekere toename van de hoeveelheid
arbeid per ha per omloop, als gevolg van een toenemende te kappen hoeveelheid, echter bij hout van
grotereafmetingen. Dezetoenemende hoeveelheid arbeidper haper omloop resulteert ineen afnemendgemiddelde hoeveelheid per ha per jaar.
Kwantitatief is één en ander het gemakkelijkst tebenaderen bij het vlaktegewijze bedrijf, geïllustreerd aan
dehandvaneengesimplificeerdvoorbeeld.
Dehoeveelheid arbeiddie isgeïnvesteerd indeaanleg, verzorging, dunning en eindkap (velling, korten,
terreintransport) van een grovedennen opstand, boniteit 3 van 70 jaar (vanaf aanleg) bedraagt ongeveer
450 man-uren per ha omloop (Aardema 1978) of 6,4
man-uren per ha perjaar. De bosaanleg wordt daarbij
inhandkracht uitgevoerd,de bosverzorging metmotorhandgereedschap; vellen,snoeien en korten gebeuren

)GegevensdouglasmodelvanAardema(1978).
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met de motorzaag, het terreintransport met trekker met
hydraulische laadapparatuur (vnl. mechanisatieniveau
2).
Omloopverlenging met 10 jaar betekent extra kap
(verdeeld over dunning en eindkap) van ca 40 m3, bij
20 jaar omloopverlenging ongeveer 75 m3. D.w.z. de
geïnvesteerde arbeid neemt toe tot 482 man-uren,
resp. 508 man-uren per ha per omloop, of met 7%
resp. 13%. Per ha per jaar neemt de hoeveelheid arbeid af van 6,4 tot 6,0 resp. 5,6 man-uren; ofwel een
daling met ongeveer 7% resp. 12%. Deze percentagesgeveneenordevangrootteaan.
Omloopverlenging heeft derhalve een belangrijk effectvanextensiveringvanarbeid.
5 Conclusies
Het vlaktekap/kaalkap systeem is het eenvoudigste
kap/verjongingssysteem. Grootschaligheid is - hoewel
in sommige landen bijna karakteristiek - geen noodzaak. Wanneer echter de kapvlakte/behandelingseenheden kleiner worden dan ca 1 ha, wordt de inzet
van oogstmachines niet mogelijk als gevolg van sterk
stijgende kosten. Dat kan ook de afsluiting van verdere
mogelijkheden tot stijging van (arbeids)produktiviteit
betekenen. Het mechanisatieniveau blijft dan steken
(op niveau 3); zelfs kan enige de-mechanisatie optreden. Inzet van het daarbij behorende machinepark
vindt plaats tegen hogere kosten, als gevolg van lagere arbeidsproduktiviteit.
Er zal in geval van schaalverkleining < 1 ha wat
meer arbeid nodig zijn, zowel bij uitvoering als beheer,
die bijde-mechanisatie defysieke eisen aan bosarbeid
weer kunnen doen toenemen en de veiligheid en socialestatuszouden kunnenaantasten.
Schermkap en vooral groepenkap zijn kap/verjongingssystemen waarbij de houtoogst door de aanwezigheid van oude bomen en verjonging veel gecompliceerder wordt dan bij het vlaktegewijze bedrijf.
Ook bij een laag mechanisatieniveau ontstaat veel
schade aan de verjonging, zowel tijdens de velling als
bij het uitslepen. In de vijftiger jaren is dit in Nederland
de reden geweest om van het planten van douglas
onder scherm af te stappen en over te gaan op het
coulissenkapsysteem.
Bij het oogsten van het scherm of van groepen isde
inzet van houtoogstmachines niet mogelijk. De behoefte hieraan isook niet groot, daar het veelal gaat om dik
hout, als gevolg van koppeling aan omloopverlenging,
waardoor de oogstkosten per m3 relatief laag zijn. De
oogstkosten zijn wel hoger dan bij het kaalkapsysteem, waar koppeling aan omloopverlenging evenzeer
kan worden toegepast. Zo komt Bol et al. (1981) tot
een kostenstijging van 25-30% bij het vellen en uitsle356

pen van een scherm en Bhalla en Svanquist (1968) in
eenFAO-publikatietot20-60%.
Wil menvoor de nieuwe bosgeneratie komen tot verhoging van de arbeidsproduktiviteit dan is verdere mechanisatie bij de dunning wel een noodzaak. Na
schermkap, mits grootschalig toegepast, is min of
meer een situatie ontstaan vergelijkbaar met het kaalkapsysteem. Er zijn dan geen extra belemmeringen,
die een ontwikkeling naar volledige mechanisatie
tegengaan.
Nagroepenkap is de situatie totaal anders. Er is een
lappendeken ontstaan van kleine oppervlakten met
verschillende leeftijden en houtsoorten. Vanuit de huidige stand van de techniek valt te verwachten dat de
mechanisatie van de houtoogst op niveau 3 (trekker +
motorzaag) zal blijven en dat bij de verjonging de mechanisatie terugloopt naar niveau 1 of 2. Daar het
werkzaamheden betreffen, die over 25-30jaar moeten
worden uitgevoerd, is een voorspelling niet eenvoudig.
Gezocht zal moeten worden naar inzet van kleinschalige machines. Automatisering zal onder deze omstandigheden, gezien de grote biologische variatie in de
opstand, veel moeilijker zijn dan bij het kaalkapsysteem.
De invloed op arbeid in kwantitatieve zin volgt bij de
anaere kap/verjongingssystemen de grote lijnen, zoals
geschetst onder schaalverkleining bij het vlaktekap/kaalkap systeem. Het sterkst geldt dit in geval van
groepenkas met kunstmatige verjonging.
In kwalitatief opzicht zullen hogere eisen, zowel bij
uitvoering als bij beheer moeten worden gesteld. Dat
zou ook meer uitvoerende arbeid in eigen beheer tot
gevolgkunnenhebben.
Omloopverlenging heeft bij alle kap/verjongingssystemen het effect van vermindering van arbeid, bij verlenging van een 70-jarige omloop met 10 of 20 jaar
met 7 resp. 12% per ha per jaar als orde van grootte.
De andere kap/verjongingssystemen, zoals schermkapen vooral groepenkap, brengen vanuit de financiële kant bezien (nog) veel onzekerheden met zich mee
t.o.v. het kaalkapsysteem (waarbij de grootte der verjongingsvlakte kan variëren). Er zijn geen verschillen
in volumeproduktie tussen de besproken kap/verjongingssystemen. Wel zullen in ongelijkjarige en/of gemengde opstanden de kosten voor de houtoogst, die
ca 75% vande totale exploitatiekosten uitmaken, gaan
stijgen. Deze kostenstijging zou kunnen worden gerechtvaardigd door voordelen van andere aard, zoals
groterediversiteit en stabiliteit.
Aan de kosten- en opbrengstenzijde ligt wellicht
perspectief in situaties waar strengeling van het systeem met duidelijke omloopverlenging tot de mogelijkheden behoort. Die strengeling kan dan echter ook
worden toegepast met het vlaktegewijze bedrijf. In alle

gevallen doemt bij omloopverlenging het vraagstuk
van financiering en investeringsperiode op.
De in het Meerjarenplan Bosbouw voorgestelde ontwikkeling naar ongelijkjarige, gemengde bossen zou
o.i., gezien de te verwachten financiële onzekerheden
en gezien de noodzaak tot het ontwikkelen van verantwoorde teeltkundige en bedrijfskundige methoden en
technieken als experiment in een aantal boswachtehjen in gang kunnen worden gezet.
6
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Deontwikkelingvaneeninformatiesysteemvoor
deeconomischeanalysevaneenbosbedrijf
Thedevelopment ofaninformation system fortheeconomicanalysisofa
forestry enterprise
G.M.W.deJong
Rijksinstituut vooronderzoek indebos-en landschapsbouw
„De Dorschkamp", Wageningen

Inleiding
In Nederland is een toenemende interesse voor het
bos merkbaar. Deze toenemende interesse komt voort
uit:
- dezorgvoordetoekomstige houtvoorziening;
- de zorg voor de instandhouding en stimulering van
hetproduktievermogenvanhetbos;
- een toenemende belangstelling voor het bos als
multifunctioneel object;
- een toenemende aandacht van zowel de overheid
als particulieren om middels planning de problemen te
benaderen.
Daardoor neemt ook de noodzaak toe om de financiële consequenties van het bosbezit te onderzoeken
ente analyseren. Bij de financiële consequenties staat
centraal de discrepantie tussen input en output, d.w.z.
de kosten overtreffen de opbrengsten van het bos. In
het in 1984 gepubliceerde Meerjarenplan Bosbouw
van het Ministerie van Landbouw en Visserij staat dat
verhoging van de produktie in het bestaande bos van
0,9 min m3 thans naar 1,9 min m3 rond het midden
vandevolgendeeeuw moetzijn bereikt.
De uitvoering van een dergelijk beleidsvoornemen
vergt niet alleen eengrondige kennis van het bos maar
ook een adequate data basis voor de planning en controle op het bedrijfsgebeuren inde bosbouw. Veel data
zijn aanwezig, alleen niet in een zodanige vorm dat ze
kunnen dienen voor vergelijkingen om de gegeven
situatie te kunnen beoordelen enom voldoende onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Toch ontbreken er nog een aantal belangrijke data. Kortom in veel
gevallen ontbreekt er in de bosbouw een bedrijfsadministratie dievoldoet aan de eisen van eeneffectieve en
efficiënte bedrijfsvoering.
Dit was de reden voor De Dorschkamp om een bedrijfseconomisch informatie- en beheerssysteem (kortweg informatiesysteem) te ontwikkelen dat tot doel
heeft naast de administratieve aspecten van het bosbedrijf met betrekking tot planning, uitvoering en controle ook de biologische- en technische data aan elkaar te koppelen. Dit houdt in dat de vereiste data in
een structuur moeten worden ondergebracht waarmee
beslissingen kunnen worden genomen en analysen
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Summary
Aninformation system hasbeen developed formanaging forest enterprises in the Netherlands. This system
combines biological, technical and financial data to
give the forester an insight into his business. It also
enables him toperform economic analyses and calculations. Forest management planning is also incorporated into the system, as is a continuous check on
forest stock. The next module is an LP. model that
allows the forest enterprise budgets to be optimalized
forthenext five-year period. Thelastpart ofthesystem
is a bookkeeping module with double entry. The systemis being given a trial run in the State Forest Service. A simplified version will be developed later for the
privatesector.
kunnenwordenuitgevoerd.
Dit informatiesysteem moet met de te ontwikkelen
beheersplanning een besturingsmechanisme gaan
vormen voor het hele bosbedrijf. De onderdelen van
het te ontwikkelen informatiesysteem die op dit moment gereed dan wel nagenoeg gereed zijn, zijn; een
continue voorraadbewaking, een L.P. model ten behoeve van de budgettering, een zgn. bedrijfsadministratie met bijbehorende databank (beheersverslaglegging).
Kort samengevat kunnen we zeggen dat de problemen ten aanzien van het beheer van de Nederlandse bossen voortvloeien uit een geringe samenhang
tussen planning, uitvoering en controle. In deze situatie kan verbetering komen door het introduceren van
een informatiesysteem op bedrijfsniveau. Indevolgende paragrafen zal nader ingegaan worden op de achtergronden van het hierboven gesignaleerde probleem
(2), een korte omschrijving van het voorraadadministratie programma (3), optimalisatie ten behoeve van
de financiële planning (4) en de bedrijfsadministratie
metdatabank (5).
2 Nadereachtergronden en probleemverkenning
Het functioneren van een bosbedrijf, dat zich kenmerkt
door een veelheid van beslissingen, moet gebaseerd

zijn op een doelmatig managementsysteem. De te
nemen beslissingen stellen hoge eisen aan aard, omvang en presentatie vande informatie. Een doelmatige
bedrijfsvoering is derhalve alleen mogelijk met behulp
vaneengoede informatievoorziening.
Eenvan de onderdelen van het informatiesysteem is
de bedrijfsadministratie.
Deze bedrijfsadministratie moet er onder meer voor
zorgendat:
- de actuele stand van de staande houtvoorraad
steeds bekendis;
- de inzet van mensen en middelen duidelijk zichtbaarwordt (capaciteitsplanning);
- de mate van realisering van de doelstellingen kan
wordenachterhaald;
- de doelmatigheid en financiële haalbaarheid in de
planvormingzichtbaar wordt;
- er inzicht kan worden verkregen in de oorzaak en
omvangvanhet bedrijfsresultaat.
Het totale managementsysteem is in schema 1 uitgebeeld.
Dedoelstelling vormt samen met de uitgangssituatie
(houtvoorraad) en de randvoorwaarden (biologisch en
financieel) de basis voor de planning die uitmondt in
een concreet plan (beheersplan). De uitvoering van de
Plannen wordt administratief gevolgd (bedrijfsadministratie).
Deze bedrijfsadministratie levert de gegevens voor
de controle en eventuele bijsturing van zowel uitvoering als planning en in het uiterste geval zelfs van de
doelstelling.

Naast de afzonderlijke elementen van het managementsysteem laat schema 1ook de plaats enonderlingesamenhang vandeelemejrten, ende betekenis van
debedrijfsadministratie inhetsysteemzien.
Het nieuwe van dit systeem isdat de bedrijfsadministratie in de bosbouw gekoppeld wordt aan de voorraadadministratie en aan de registratie van activiteiten
die in het bosbedrijf plaatsvinden. Het doel van deze
bedrijfsadministratie isomtekomentot een.
1 vermogensverantwoording;
2 resultatenberekening;
3 informatieverzorging ten behoeve van de kostencalculatie, planning en budgettering, bedrijfsanalyse,
etc.
Een en ander is gebaseerd op gangbare systemen
vooreenmoderne bedrijfsvoering.
Indit onderzoek is gekozen voor een werkwijze waarbij de ontwikkeling van het systeem en zijn afzonderlijke elementen in nauwe samenhang met een concrete
situatie geschiedt. De theoretische ideeënontwikkeling
kan dan min of meer gelijktijdig vanuit de praktijktoetsing worden gestuurd in plaats van dat correctie achteraf moet geschieden. Praktisch betekent dit dat drie
systemen worden ontwikkeld, te weten een voorraadadministratieprogramma voor de continue voorraadbewaking, een optimaliseringsprogramma voor de budgettering en een bedrijfsadministratie voor de controle,
en evaluatie van de doelstellingen, plannen en uitvoering.
3 VoorraadAdministratie Programma

BOS-

DOELSTELLING + randvoorwaarden

VOORRAADADMINISTRATIE• 'nventarisatie
- 9roeimodellen

-Beleidsformulering
en PLANVORMING (LP)

Beslissing (BEHEERSPLAN)

controle
-bijsturing

UITVOERING
(CUP)

BEDRIJFSADMINISTRATIE
(databank-boekhouding)

Zoals in paragraaf 2 gesteld moet het Voorraad Administratie Programma (VAP) een antwoord geven op
de problematiek van de inventarisatie van busbedrijven. Het moet de mogelijkheid bieden de staande
voorraad continu te kunnen analyseren. De huidige
problematiek van het inventariseren komt vooral voort
uiteengebrek aan mankracht enderhalve tijd. Dit leidt
ertoe dat de gangbare methodiek te grof wordt gehanteerd met als gevolg onbetrouwbare uitkomsten. Weliswaar vormenvoorraden en het beheer vanvoorraden
voor ieder bedrijf een probleem, maar in de bosbouw
met zijn lange produktiecyclus speelt dit probleem in
hoge mate. Voorraden behoren tot het vermogen van
het bedrijf, dezgn.activa.Zijdragen bijtot het nettoresultaatvandeonderneming.
Het toenemen en/of uitgeput raken van voorraden
heeft grote invloed op de activiteiten binnen het
(bos)bedrijf. Het voorraadbeleid kan niet los gezien
worden van de vraag naar hout en houtprodukten en
deteverwachten ontwikkelingenopdiemarkt.
Omdat voorraden een onderdeel van de aktiva van
het (bos)-bedrijf uitmaken en dus van het vermogen is

Schema 1 Schemamanagement systeem bosbedrijf.
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het van belang dat men weet hoe groot de voorraad is
en uit welke eindprodukten dan wel „halffabrikaten"
deze voorraad bestaat. Een en ander komt immers tot
uitdrukking in de balans van het bosbedrijf. Vandaar
dat in het informatiesysteem de nodige aandacht wordt
besteed aan het continu bijhouden en analyseren van
devoorraad.
In dit artikel gaan we voorbij aan de methodiek van
develdopname.
We gaan ervan uit dat de geïnventariseerde gegevens door het VAP programma kunnen worden verwerkt. Het VAP werkt opstandsgewijs, dat wil zeggen
dat gegevens per opstand worden ingevoerd en verwerkt. Het programma biedt de volgende mogelijkheden:
- hetinvoerenencontroleren vanopnamegegevens;
- het berekenen van volumegegevens (spil en werk)
peropstand;
- hetmakenvansamenvattendetabellen;
- het wijzigen van opstandgegevens (bijvoorbeeld na
oogst);
- het laten groeien van alle opstanden in het bosbedrijf met als resultaat een overzicht van de bijgroei en
vandenieuwe voorraadgegevens;
- Het prognotiseren vandeteoogsten hoeveelheden
voordekomendetienjaar.
VAP biedt drie grote voordelen boven de conventionele inventarisatiemethoden:
1 De administratie (opstandslegger) geeft altijd de
(nagenoeg) juiste samenstelling weer van de actuele
staande houtvoorraad.
2 Inventarisatie kan geschieden op tijdstippen die arbeidstechnisch gezien voor het bosbedrijf het meest
geschikt zijn. Het hoeft niet meer inéén seizoen tegebeuren.
3 Deopzet van het VAP biedt de mogelijkheid om de
veldgegevens met behulp van elektronische apparatuuroptenemen.
Aan het VAP zal te zijner tijd een aparte publikatie
wordengewijd.
4 Optimalisatie indebudgettering voor
bosbedrijven
De produktiecyclus in de bosbouw is bijzonder lang.
Tussen aanplant en het stadium van opgaand bos liggen meerdere decennia. Het is dan ook zeker bij de
planning in de bosbouw uit doelmatigheidsoverwegingengewenst,gebruiktemakenvanoptimalisatie.
Onder optimaliseren verstaan we het maximaliseren
van kwantitatieve doelstellingen onder inachtneming
van beperkende voorwaarden. In het onderzoek is
voor het volgende uitgegaan, ledere beheerder staat
voor het probleem dat hij met het hem toegekende
budget zoefficiënt mogelijk moet omgaan. Dit betekent
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dat hij steeds weer zal moeten kiezen wat hij wel en
wat hij niet uitvoert. Voor het maken van deze keuzen
zijn een drietal experimentele modellen ontwikkeld die
gebaseerd zijn op keuzemogelijkheden die zich in de
bosbouwpraktijk kunnen voordoen. Kort samengevat
zijnditdevolgende mogelijkheden:
1 doel: maximaal nettoresultaat over een aantal jaren
(= planperiode) met als randvoorwaarde: ieder jaar
striktaanhetbeschikbare budgethouden;
2 doel: maximaal nettoresultaat over de planperiode
geen budgétairebeperking;
3 doel: maximaal nettoresultaat over de planperiode,
met als randvoorwaarde: gedurende de planperiode
kan met jaarbudgetten geschoven worden. Aan het
einde er van mag echter het totale budget niet overschreden zijn.
In dit onderzoek is het optimaliseren uitgevoerd met
behulp van een lineaire programmeringstechniek. Het
resultaat van dit onderdeel van het onderzoek is uitvoerig beschreven in Rapport nr. 356 van De Dorschkamp „Optimalisatie met behulp van generalized upper bounding toegepast op een planningsprobleem
voor bosbedrijven in Nederland" door A. R. van der
Zee. In een later stadium zal op dit onderwerp worden
teruggekomen.
5 Bedrijfsadministratie
5 Devastlegging vanhetgevoerde beheer
Zoals in paragraaf 1al is vermeld is de bedrijfsadministratie erop gericht de bedrijfsleiding informatie te verschaffen die nodig is voor een doelmatige bedrijfsvoering van het (bos)bedrijf. Voor de beoordeling van een
doelmatig beheer is meer nodig dan het totaal van de
jaarrekening. Er is een vergaande detaillering nodig
van opbrengsten, kosten en resultaten, onder meer
naar bedrijfsonderdelen. Een dergelijke detaillering
van het totale resultaat van een periode, vergeleken
met de verwachtingen die men daaromtrent had bij het
begin van die periode, verschaft belangrijke informatie
zowelover de huidige als voor detoekomstige bedrijfsvoering.
Om genoemde detaillering mogelijk te maken enzodoende de uitvoering van het werkplan te kunnen toetsen is een gedetailleerde opslag en analyse van alle
uitvoeringsgegevens vereist. Omdat sommige analyses pas na afloop van een (deel van de) produktiecyclus kunnen geschieden moeten deze gegevens ook
nog jarenlang opgeslagen kunnen worden in een toegankelijke vorm. Dit stelt hoge eisen aan de inrichting
van de gegevensbank (archief). Met de komst van de
elektronische opslag, bewerking en verwerking van
gegevens is zo'n gegevensbank realiseerbaar geworden.

Deze gegevensbank bevat naast bosbedrijfsgegevens (technische) ook de historische gegevens uit de
boekhouding. De bedrijfsadministratie omvat dus de
gegevensbank en de boekhouding. In het bedrijfseconomische kader staat de bedrijfsadministratie centraal,
waarbij ook andere relevante bedrijfsinformatie wordt
betrokken. In paragraaf 5.2 zal de opzet van de bedrijfsadministratie worden besproken, maar eerst zal in
paragraaf 5.1 in het kort de geschiedenis van de boekhouding (de basis voor de bedrijfsadministratie) in het
bosbedrijf worden weergegeven.
5.1 Hetverdwijnen vandeboekhouding uithet
bosbedrijf
Het feit dat aan het begin van deze eeuw de meeste
busbedrijven geen winst maakten heeft er in 1926 toe
geleid dat busbedrijven wettelijk niet meer als bedrijf
worden beschouwd. Dit hief voor veel bosbedrijven de
noodzaak op tot het voeren van een bedrijfsboekhouding, omdat eventuele winst nuvrijgesteld was voorinkomstenbelasting. Een van de weinige boseigenaars
die nog een boekhouding voert is deoverheid,alishet
e
en kameralistische boekhouding. Dit geldt
grotendeels ook voor het zgn. LEI-bedrijfsuitkomstenonderzoek. Het LEI houdt sinds 1975 een exploitatierekening bij voor een aantal particuliere boseigenaren. Deze geeft een overzicht van de bedrijfskosten
en-opbrengsten.
Het kenmerkende van de kameralistische boekhouding is dat zij zich in principe beperkt tot het op een
systematische wijze registreren van de kasmiddelen
en de mutaties daarin. Dejaarrekening, opgemaakt uit
dezeboekhouding,bevatdusslechts:
~ ontvangsten, gerubriceerd naar bron van inkomsten,
~ uitgaven,gerubriceerd naaraardvanbestemming.
Posten als afschrijving op voorraad en produktiemiddelen, rentekosten, voorraadontwikkeling, kortom alle
kosten en opbrengsten waar geen geldstroom aanverbonden is,komen er niet invoor. Zij heeft de bedoeling
inzicht te geven in de financiële situatie van een huishouding zonder de uitgevoerde handelingen en behaalde resultaten van de bedrijfsvoering daarbij te bedekken.
Een aantal rentmeesterskantoren heeft in het kader
v
an hun rentmeesterschap een boekhouding ontworpen om zich te verantwoorden tegenover de landeigenaar.
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•2 Nieuweopzet vaneenboekhouding voorhet
bosbedrijf
° e conventionele administratie in de meest elementaire vorm registreert alleen de transacties met derden.
H
et primaire doel hiervan is vermogensverantwoording

en resultatenbepaling alsmede de verschaffing van
informatie over het gevoerde beleid aan de eigenaars
vandeonderneming. Het middel hiertoe isdejaarrekening, bestaande uit de balans en de resultatenrekening. Veelal gaat de jaarrekening vergezeld van toelichtingenopdecijfers.
De bedrijfsadministratie is erop gericht het bestuur
van de onderneming (bedrijfsleiding) informatie te verschaffen die nodig is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Ook dejaarrekening, het produkt van de fianciële
administratie, hoort hierbij. Maar voor een doelmatige
leiding van een bedrijf is aanmerkelijk meer informatie
nodig dan dejaarrekening, bestaande uit de balans en
deresultatenrekening.
Voor een beoordeling van de behaalde resultaten
verschaft het totaalcijfer van de jaarrekening geen inzicht. Hiervoor is een vergaande detaillering nodig van
opbrengsten, kosten en resultaten, onder meer naar
bedrijfsonderdelen, Produkten,afzetgebieden enperioden. Een dergelijke detaillering van het totale resultaat
vaneen periode,vergeleken met deverwachtingen die
men daaromtrent had bij het begin van die periode,
verschaft eveneens belangrijke informatie voor het
toekomstige beleid, bijvoorbeeld welke richting (bosdoeltype) moet worden gestimuleerd, welke richting
(bosdoeltype) moet worden afgeremd of wel gestopt,
en welke richting (bosdoeltype) moet worden bijgestuurd. Een analyse van het verleden is leerzaam: zij
openbaart zowel foutenals zwakke ensterke punten in
het gevoerde beleid. Voor een vooruitziende bedrijfsleider is dit echter niet voldoende. Hij wil ook geïnformeerd zijn over de technische ontwikkeling in Produkten (bos, recreatie, etc.) en produktiemethoden, wijzigingen in de vraag naar zijn produkten en vele andere
factoren die mede de richting bepalen waarheen hij
moet.
Dit vereist een belangrijke hoeveelheid aanvullende
informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot het produktenassortiment, haalbare verkoopprijzen, produktiemethoden, het gewenste bedrijfsvolume, de beschikbaarheid van personeel, van produktiecapaciteit, enzokostenplaatsen hulpkosten\ .
plaatsen

hoofdkostenplaatsen
bosbeheer
verj.

kostensoorten
lonen
salarissen
soc.lasten
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Schema2 Verdeling van kostensoorten over kostenplaatsen.
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voort. Verder is informatie vereist over de kosten, de
kostprijs van de produkten of de diensten onder verschillende omstandigheden, onder andere voor prijsbepaling en voor de rentabiliteitscontrole en de overwogen activiteiten. Daarnaast is het van belang over
informatie te beschikken over duurzame investeringen
zoals trekkers, oogstmachines en informatie die betrekking heeft op de kosten,de rentabiliteit en financiering daarvan. Al deze gegevens moeten door de bedrijfsadministratie kunnen worden verstrekt. Dit maakt
het nodig om naast het begrip kostensoorten (lonen
etc.) de begrippen kostenplaatsen en -dragers te hanteren. Het bosbedrijf wordt in meerdere hoofdkostenplaatsen onderverdeeld, hierbij wordt gedacht aan de
hoofdkostenplaatsen bosbeheer, recreatiebeheer, natuurbeheer en faunabeheer, te weten de functies die
een bosbedrijf moet kunnen bieden aan haar omgeving. Mocht het wenselijk zijn het aantal hoofdkostenplaatsen uit te breiden dan kan dat. De hoofdkostenplaats bosbeheer wordt onderverdeeld in de kostenplaatsen verjonging, verzorging en oogst. Mocht een
verdere onderverdeling gewenst zijn dan is dat zonder
meermogelijk. (Zieschema2).
Naast de hoofdkostenplaatsen komen nog een aantal hulpkostenplaatsen voor zoals personeel, voertuigen, machines, werktuigen, gebouwen, wegen en
grond. Op deze hulpkostenplaatsen worden die kostensoorten geboekt (lonen, salarissen, sociale lasten,
ziekte, autokosten, benzine, olie) die via een verdeelsleutel, bijvoorbeeld voor een auto de verreden km,
verdeeld worden over meerdere hoofdkostenplaatsen.
Dus kosten die niet direct toe te delen zijn aan de
hoofdkostenplaatsen.
Een ander voorbeeld van het werken met kostenplaatsen is het kunnen ontwikkelen van standaardkosten of wel budgetten. Dit geeft de mogelijkheid omtoegestane verbruiken te vergelijken met werkelijke verbruiken. We kunnen dan zien of er al dan niet zuinig
(efficiënt) met materiaal, loon en overige kosten isomgesprongen. Een vergelijking van budget met verbruik
kandriesoortenverschillenopleveren:
1 prijsverschillen;
2 efficiencyverschillen;
3 bezettingsverschillen.
In een volgend artikel zal een en ander met een
voorbeeld worden toegelicht.
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6 Samenvatting envoortgang van het onderzoek
Concluderend kan gesteld worden dat wil men inzicht
in de financieel-economische aspecten van het bosbedrijf krijgen, overgegaan moet worden op een boekhouding waarbij het mogelijk is de kosten en opbrengsten per kostenplaats te kunnen allokeren. Bovendien
willen we de kostenplaats-gedachte ook introduceren
omzodoende inzicht te krijgen inde functies welke het
bos vervult en wat de fianciële gevolgen zijn van een
accentuering vaneenofmeerdere functies.
Bij De Dorschkamp wordt verder gegaan met deontwikkeling van een informatiesysteem voor deeconomischeanalysevaneen bosbedrijf.
Ineerste instantie wordt dit systeem toegesneden op
het staatsbosbedrijf. Dit wil niet zeggen dat particuliere
beheerders er geen gebruik van kunnen maken. Integendeel, als de behoefte bijde particulier toeneemt zal
de ontwikkeling in die richting ook meer aandacht krijgen.Voorwatdeonderdelen vanhetsysteem betreft:
- het Voorraad Administratie Programma zal op korte termijn operationeel zijn, met dien verstande dat
middels een subprogramma de gevelde hoeveelheid
werkhout herleid kan worden tot spilhoutvolume, waarna de staande voorraad kan worden gecorrigeerd.
Bovendien geeft het programma een prognose van de
te vellen hoeveelheden spilhout in de eerstkomende
10jaar;
- de bedrijfsadministratie zal in de loop van dit jaar
worden uitgewerkt waarna de invulling kan beginnen.
Of dit binnen een jaar mogelijk is, is mede afhankelijk
van de vraag of eventuele soft- en hardware kan worden aangeschaft;
- de Lineaire Programmeringsmodule zal afgewerkt
worden als bij het Staatsbosbeheer meer zicht is gekregen op de eventuele mogelijkheden van „zelfbeheer".
- bedrijfsanalyse is pas mogelijk nadat de bedrijfsadministratie is voltooid. De opzet voor een bedrijfsanalysezaldanpasaandeordekomen.
Intussen wordt met de sector Bosbouw van het LEI
gewerkt aan de ontwikkeling van een vereenvoudigde
versievoor bedrijfsanalyse vandezgn.LEI-bedrijven.

