> Wat wil ik overbrengen?
Veel mensen komen graag in een bos, maar hebben geen idee wat zich er allemaal afspeelt. De
dynamiek van het bos – o.a. dat bomen groeien
en elkaar beconcurreren – is de meeste mensen
vreemd. Laat staan dat men vanzelf begrijpt dat er
soms ingegrepen wordt. Die leemte in inzicht is
op zich niet erg, maar leidt soms wel tot onbegrip
en boosheid bij houtoogst. Dus waar te beginnen
als je mensen wilt duidelijk maken wat bosbeheer
behelst? En hoe kan dat op een snelle, effectieve,
en vooral ook luchtige manier?
Begrip krijgen voor bos en bosbeheer kan eigenlijk alleen maar in het bos zelf. Een goed begin
is het verkrijgen van enig zicht op leeftijden van
bomen. Wijs een jonge den aan en vraag ‘Hoe oud
is deze boom?’ De meeste mensen zeggen geen
idee te hebben, bij doorvragen wordt de zesjarige
den tussen de twee en vijf jaar oud geschat. Pas
na wat hulp – pak de eindscheut vast en vraag
‘wanneer is dit deel gegroeid?’ enzovoort – wordt
duidelijk dat de leeftijd van een den makkelijk
aan de scheuten en takkransen te tellen is. Door
enig zicht op leeftijden van bomen ontstaat het
besef dat bomen groeien.
Voor een bosbeheerder is het erg verleidelijk
om meteen ‘zijn’ visie op het bos te geven en te
vertellen welke bomen waardevol zijn. Maar een
dergelijke aanpak gaat te snel. Het is belangrijk
mensen eerst inzicht te geven in het functioneren
van een bos met belangrijke kenmerken: bomen
groeien en beconcurreren elkaar. Als mensen dat
goed door hebben is de essentie van het vak pas
goed te begrijpen, door Klingen samengevat als:
Bosbeheer = kiezen en zagen.
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‘Negentig procent van de mensen
heeft geen idee wat bosbeheer is’,
begint Simon Klingen zijn masterclass
Boscommunicatie op de Beheerdersdag
van 30 september jl. De Beheerdersdag
is al een aantal jaren een succesvolle
ontmoetingsplek voor beheerders
en andere betrokkenen in de bos- en
natuursector. Simon Klingen gaf er
evenals vorig jaar namens de KNBV een
masterclass Boscommunicatie. In de
masterclass neemt Klingen zijn gehoor
stap voor stap mee in zijn methode, die
hij onder andere 16 keer op het festival
Oeral heeft gebruikt in een ‘Educatieve
bosact’. Bij boscommunicatie gaat het om
twee vragen: Wat wil ik overbrengen en
hoe doe ik dat?

Negentig procent
heeft geen idee
wat bosbeheer is
Bomen groeien en beconcurreren elkaar
Kern van zijn didactische aanpak is: stel vragen en
laat de mensen zelf ontdekken door te kijken. En
in het bos betekent dat veelal naar boven, naar de
kronen kijken. ‘Opkijken’ was dan ook de naam
van Klingen’s optreden op Oerol.
Een heel handige ‘openingsact’ is de volgende.
Wijs een dunne boom aan en vraag naar de
leeftijd. Daarna het zelfde met een dikke boom.
Een dun exemplaar wordt gegarandeerd door de
meeste mensen aanzienlijk jonger ingeschat dan
de dikke boom. Dat is het moment om duidelijk
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te maken dat de bomen even oud zijn door te wijzen op ‘ze hebben alleen maar groen bovenin in
de kroon’ - lichtboomsoorten dus – en die dunne
bomen kunnen nooit later gekomen zijn.
Ook het afpassen van de boomkronen is vaak een
eyeopener: ze ontdekken dat dikke bomen grote
kronen hebben en dunne bomen kleine kronen.
Dit zorgt voor het inzicht dat bomen niet alleen
groeien, maar elkaar ook beconcurreren.
De volgende stap is blessen van een dunning in
groepjes van bij voorkeur drie mensen. Omschrijf
wat een toekomstboom is, en laat de deelnemers
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want de andere deelnemers kennen dat bos
niet en kunnen zich er geen beeld bij vormen.
Focus daarom op het bos wat om je heen staat.
Houd het simpel, niet te gedetailleerd. Praat
over bijvoorbeeld over eiken en niet over zomer- of wintereiken. Dat voegt weinig toe aan
de kern van het verhaal en leidt af, want dan
moet je het verschil tussen de soorten gaan
omschrijven en dat kost weer tijd.
Vul geen (eigen) beheerdoelen in. Als deelnemers toekomstbomen uitzoeken, laat ze
dan vooral hun eigen bomen uitzoeken. Een
kromme eik met dikke takken is een natuurlijk
een prima keuze. De oefening gaat om het
inzicht in het nut van dunnen, niet om een
wedstrijdje ﬁneerhout zoeken.

Twaalf boslessen
Na aﬂoop van enthousiaste bossessies vragen
mensen nogal eens waar ze een en ander na
kunnen lezen. Maar, laagdrempelige informatie
over bosbeheer was er eigenlijk niet. Dat vormde
voor Klingen de aanleiding om het boekje ‘Twaalf
boslessen voor inzicht in bosbeheer’ te schrijven. In
vijf delen komen alle aspecten van het bosbeheer
aan bod. Beginnend met het benodigde basis
inzicht: ‘Bomen groeien’ en ‘Concurrentie tussen
bomen’, tot en met de vraag hoe onbeheerd bos
eruit ziet en het nut van houtproductie. Twaalf
boslessen is sinds de Beheerdersdag online
beschikbaar onder boslessen.nl en komt komend
voorjaar uit in een gedrukte versie.
Het boekwerkje is in beginsel bedoeld om geïnteresseerde leken inzicht te geven in (het nut van)
bosbeheer, maar het is ook voor doorgewinterde
vakmensen lezenwaardig. Dat geldt zeker voor les
12: ‘De kunst van het bosbeheer’. Deze epiloog is
een prachtige ode aan het vak van de bosbeheerder.<
Tjeerd Boersma
zelf toekomstbomen aanwijzen. Ze gaan, zo leert
de ervaring, daarmee enthousiast aan de gang. Bij
het plenair bespreken van de gemaakte keuzes
komt er meestal vanzelf het mooiste moment voor
de docent: spontaan meldt er dan iemand dat ‘de
boom naast hun toekomstboom eigenlijk weg
moet om hun boom meer ruimte te geven’. Dit
is een cruciale stap voor mensen om inzicht te
krijgen in de bedoeling van beheer. Als dit inzicht
er eenmaal is, kan de link worden gelegd met
duurzame houtoogst door het oogsten van (een
deel van) de bijgroei.

EXCURSIE
Houtsortimenten in het bos

Hoe brengt ik de boodschap over?
Een paar tips:
• Laat mensen zelf nadenken. Geef dus geen
college, maar laat mensen zelf het antwoord
ontdekken door vragen te stellen. Hierdoor
blijft de ‘les’ veel beter hangen.
• Houd het woord bij het beeld. Een deelnemer
wil nog wel eens een vergelijking maken met
een ander (eigen) bos. Hoor dit vooral beleefd
aan, maar blijf er niet (te lang) bij stil staan

Bosbouwers en
andere ecologen
Bosbouwers zijn lompe
mannen die van diesel en dikke
douglas houden en ecologen
zijn drammerige types met
vlindernetjes die van al het bos het liefste heide
zouden maken. Hoewel er al jaren gewerkt
wordt met geïntegreerd bosbeheer en bijna alle
boseigenaren een multifunctionele doelstelling
hebben wordt er door veel bosbouwers nog altijd
licht wantrouwend naar ecologen in het bos
gekeken. Bosbouwers worden daarentegen nog
veelvuldig gezien als eenvoudige ‘houtboeren’.
Door leken buiten onze sector wordt denk ik
géén onderscheid gemaakt tussen ecologen
en bosbouwers en dat is, zo van buiten bezien,
eigenlijk wel logisch.
Bosbouwers lijken mij immers ook
gewoon ecologen, zoals ecohydrologen,
vegetatiekundigen, zoogdierdeskundigen en
vogelaars ook ecologen zijn met ieder hun eigen
specialistische kennis. Het specialisme van de
bosbouwer is de populatiedynamiek van bos en
de praktische uitvoering van werkzaamheden
in bos. Dit is handig wanneer je dikke
kwaliteitsstammen wil telen, maar zeker ook
wanneer je de geschikte milieuomstandigheden
voor Daslook of Bosanemoon wil handhaven.
Wanneer er echter enkel een
biodiversiteitsdoelstelling geldt in het bos,
gebeurt het helaas maar al te vaak dat
de bosbouwer het bos dient te verlaten en
bosbouwkundige onderbouwing van het
beheer ontbreekt, bijvoorbeeld in Natura2000
beheerplannen. Er wordt voorbij gegaan aan de
lange-termijn-dynamiek van bos of er worden
slecht uitvoerbare maatregelen voorgesteld die
kostbaar vervolgbeheer vragen. Het meedenken
over kostenbesparing door aanvullende aandacht
voor houtoogst wordt al snel als vloeken in de
kerk beschouwd.
Anderzijds zouden bosbouwers ook best wel
wat vaker hun oor te luisteren mogen leggen
bij andere ecologen. Het stempel ‘houtboer’
wordt vaak ook wel een beetje gecultiveerd en
wat meer achting voor de specialistische kennis
van andere ecologen is soms best op zijn plaats.
Ecologen zijn vaak lompe mannen die van diesel
en dikke douglas houden of drammerige types
met vlindernetjes die al het bos nóg rijker willen
maken. Maar bij voorkeur beide.
Wouter Delforterie
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Erik van der Staak en Simon Klingen.
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