stelling

“In natuurbos
moet meer hout
geproduceerd
worden en er
moet meer uit
geoogst
worden”
De vraag naar hout stijgt omdat
er allerlei goede redenen zouden zijn om hout te verkiezen
als bouwstof, brandstof of zelfs
voor het maken van nieuwe
chemicaliën. De maatschappelijke dimensie van het bos wordt
daarmee nog weer wat groter.
Tegelijkertijd kunnen de prijzen
voor het hout nog wel eens ﬂink
gaan stijgen en daarmee kunnen
beheerders het steeds duurdere
en ingewikkelde beheer betalen.
Genoeg redenen dus om serieus
werk te maken van de productie van voldoende hout. En hoe
ver gaan we daarin, vroegen we
ons af? We legden een aantal
deskundigen de stelling voor: ‘In
natuurbos moet meer hout geproduceerd worden en er moet
meer uit geoogst worden.’

foto Hans van den Bos, Bosbeeld

— Lottie Nijhuis (journalist)
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Marion de Bresser,
beheerder bossen,
gemeente Venray
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“Het begint met de vraag wat natuurbos is. Daar zal iedereen een iets ander
antwoord op kunnen geven. We hebben de gemeenteraad van Venray eens
twee beelden gepresenteerd. Douglas
vonden ze productiebos. Dennen met
ondergroei noemden ze natuurbos. De
SNL noemt dat echter ook productiebos. Voor echt natuurbos is Nederland
misschien wel te klein. Maar onze
gemeente heeft natuurlijke bossen
waarin het natuurdoel voorop staat.
Je kunt productiebos, zoals dat dennenbos, best natuurlijk beheren. Maar
andersom kan niet. Het kan zijn dat er
in Nederlands natuurbos ingegrepen
moet worden om het doel te kunnen
bereiken, en dat levert houtoogst op.
Maar hout produceren mag nooit het
doel zijn.
Ik vind het niet verstandig om te doen
aan ‘subsidiebeheer’: dat je vandaag
voor natuurbos kiest omdat dat het
meeste subsidie oplevert, en over zes
jaar om diezelfde reden weer omschakelt naar productiebos. Je moet
duurzaam kijken, honderd jaar vooruit:
waar ligt de potentie van dit gebied?
En daar dan voor gaan. Die keuzes zijn
ook vol te houden.
Daarbij speelt wel dat de gemeenteraad van Venray heeft besloten dat
we met het natuur- en bosbeheer
zelf onze broek op moeten houden.
Dat betekent dat we bewuste keuzes
moeten maken, want met productiebos kun je een deel van je natuurbos
ﬁnancieren. Dus kiezen we in sommige
bossen voor productie en in sommige
bossen voor natuur. Maar in natuurbossen gaan we nooit (meer) oogsten
als dat niet bijdraagt aan de natuurdoelen.”

Volkert Vintges, directeur
Gelderse Milieufederatie
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“Meer houtoogsten uit natuurbos? Die ontwikkeling is al gaande. Dankzij de bezuinigingen van Bleker zijn we straks weer terug
bij af. Waar bossen een paar jaar geleden
nog natuurlijk en multifunctioneel werden
beheerd, zien we nu steeds meer bomenakkers verschijnen die in hele stukken worden
kaalgekapt en omgeploegd zodat met name
grove den en ﬁjnspar kunnen uitlopen. Dat
is funest voor de natuurkwaliteit. Bovendien wordt behalve stamhout vaak ook
al het tak- en tophout meegenomen. In
combinatie met de voortdurende aanvoer
van ammoniak uit de lucht verdwijnen alle
andere mineralen uit het gebied en treedt
dramatische verarming op.
Een extra zorgelijke ontwikkeling vind ik
dat hout vanwege SDE-subsidies niet gebruikt wordt voor hoogwaardige, duurzame
toepassingen, maar allemaal wordt opgestookt als ‘duurzame’ energie. Meer houtoogst op deze wijze is dus ook helemaal
geen goede ontwikkeling voor het klimaat.
Omdat de grond bij kaalkap helemaal
wordt omgewoeld, ontsnapt bovendien
veel CO2 door mineralisatie uit de bodem,
waardoor het effect wel eens averechts kan
zijn voor het klimaat. Meer hout gebruiken
omdat het een hernieuwbare grondstof is,
met name als energiebrandstof, wijzen we
dus af.
We maken ons ernstig zorgen. Het areaal
bos is de afgelopen jaren zowel wereldwijd
als ook in Nederland afgenomen. We zouden er goed aan doen om nu massaal bos
aan te gaan planten in plaats van de houtoogst op te voeren. Een oplossing is het
terugdraaien van de bezuinigingen en het
stoppen van SDE-subsidie voor houtstook.
Maar bosbeheerders zouden zelf ook meer
oog moeten hebben voor de echte kosten.
Het is vaak goedkoper om bomen één voor
één te oogsten dan volledig kaalkap te
plegen.”

Teo Wams, directeur
natuurbeheer,
Natuurmonumenten
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“Een natuurbos is in de eerste
plaats natuurbos. Het natuurdoel
moet voorop staan, en niet de
houtoogst. Hout is voor ons een
bijproduct van natuurbeheer. Er is
wel een onderscheid in verschillende typen natuurbos. Er zijn bossen waar we niet aankomen, maar
ook bossen waaruit we beperkt
hout oogsten. Houtoogst gebeurt
vooral in bossen die we omvormen
naar natuurlijker bos. Er moeten
dan bijvoorbeeld exoten verwijderd
worden of open plekken gecreëerd.
De oogst is dus altijd in overeenstemming met het natuurdoel.
Betaalbaarheid van het natuurbeheer is voor ons voortdurend een
punt van aandacht, maar geen reden
om meer hout uit onze bossen te
gaan halen. Wel proberen we met
het hout dat we uit onze bossen
halen zo planmatig en zakelijk
mogelijk om te gaan. We werken op
dit moment aan het opstellen van
bosbeheermaatregelen. Daarvoor
kijken we naar de natuurdoelstelling, naar de beheermaatregelen die
nodig zijn om die doelstelling te
halen en wat dat dan oplevert aan
houtoogst. Op die manier worden
de omvang en samenstelling van de
houtoogst beter voorspelbaar. Hierdoor kunnen we met onze partners
betere opbrengsten op de markt
realiseren. De opbrengsten komen
volledig ten goede aan de natuur.”

Paul Kindt,
rentmeester
LBP|SIGHT
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“In natuurbos grijpt de mens
niet in. In Nederland hebben
we geen echt natuurbos, wel
natuurlijk(er) bos. Als het natuurdoel voorop staat, wil een
beheerder misschien zo weinig
mogelijk ingrijpen. Toch ben ik
er voorstander van om ook in
die bossen meer hout te produceren en te oogsten. Daarvoor
is ruimte, ook in inheemse
loofbossen.
Meer hout oogsten kan zelfs
de natuur ten goede komen.
Ik vind onze natuurbossen vrij
monotoon. Door vaker in te
grijpen kun je actiever sturen
op verschillende leeftijden
in het bos. Zo krijg je meer
structuur en gelaagdheid zoals
die ook in echte natuurbossen
kunnen voorkomen. Zelfs het
toepassen van grote kapvlaktes kan goed uitpakken voor
de natuur, omdat soorten
terugkomen die in een dicht
bos geen kans krijgen. Ik ken
een voorbeeld in Nijmegen
waar een ﬂink stuk bos werd
weggehaald en de zandhagedis
nu weer voorkomt.
In elk Nederlands bos wordt ingegrepen, ook in natuurlijk(er)
bos. Uit dat bos kunnen we
meer hout oogsten dan nu
gebeurt, zonder dat dat ten
koste gaat van de natuurdoelen
en waarbij we kunnen sturen
op meer biodiversiteit.”

Kees Boon, voorzitter
Algemene Vereniging
Inlands Hout
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“In Nederland bepaalt vooral
subsidie wat natuurbos is en hoe
het moet worden. Dat is eigenlijk
raar. In natuurbossen wordt nu
nauwelijks hout geoogst omdat
bosbeheerders denken dat natuur
en houtoogst niet met elkaar te verenigen zijn. Maar hoe je bos ook bestempelt, het produceert hout, ook
met een doelstelling natuur. Binnen
de randvoorwaarden die de natuur
stelt, kun je die houtproductie én de
oogst zo goed mogelijk stimuleren.
Het is de kunst de goede balans te
vinden. Met een iets ander beheer
of andere soorten kun je natuurdoelen halen en tegelijkertijd meer hout
produceren. Een fout voorbeeld zijn
de tot natuurbos bestempelde bossen waar productiemogelijkheden in
één keer worden weggehaald voor
wat bosbeheerders een ‘noodzakelijke’ omvorming noemen. Waarom
zou je meteen die jonge douglas
oogsten? Om de simpele reden dat
het een exoot is? Nee toch! Wacht
eerst eens tot hij kaprijp is, en ga
dan kijken wat je ervoor terug in
de plaats wilt zetten. Gebruik de
groeiplaats goed.
Ik pleit voor meer evenwicht en
minder segregatie. We hebben
het over natuurbos, recreatiebos,
productiebos. Maar in elk bos
wordt gerecreëerd, in elk bos komt
natuur voor en elk bos produceert
ook hout. Op plaatsen waar je een
bepaald natuurdoel hebt moet je
misschien iets doen of laten. Maar
het is zonde om de productiemogelijkheden van al die bossen onbenut
te laten.”
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