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Een van de doelen van het Meerjarenplan Bosbouw is het realiseren van 15.0(X) ha bos, voor
houtproduktie in korte omlopen. 5.0fl) ha hiervan dient in de Randstad gesitueerd te worden
aldus het beleidsvoornemen. Door de mogelijkheid voor vrijstelling van de herplantplicht
volgens de Boswet betekenen deze korte omloopbossen veelal een tijdelijke verandering in het
Nederlandse landschap.
In dit artikel worden alleen bossen behandeld; beplantingen buiten bosverband blijven hier

buiten beschouwing.

Korte omloopbossen

Zijn korte omloopbossen een nleuw
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schijnsel in het kultuurlandschap? Feitelijk
niet, de wilgen- grienden in het rivierenlandschap, langs de Langbroekerwetering
en in de VijÍherenlanden zijn voorbeelden
van bossen waar korte omlopen aktueel
waren of zijn. Wel moet gekonstateerd
worden dat deze boscomplexen als geheel
niet tijdelijk zijn. Een vergelijking van topkaarten van verschillende jaartallen laat
zien dat de bossen in met name het Langbroekweteringgebied en in de Vijftrerenlanden als vorm van bodemgebruik een vrij
kontinu karakter hebben. (fig. I en 2).
De korte omloopbossen waar het Meerjarenplan op duidt hebben een tijdelijk karakter. Deze bossen zullen, gelet op het

doel, uitsluitend uit populier of wilg
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plan vrij monofunktionele eenvormig opgebouwde bossen ontstaan met het accent op
houtproduktie. De ekosystemen die zich in

de groeiperiode van het bos ontwikkelen
zullen vermoedelijk behoren tot typische
pionierekosystemen.

is het ontbreken of
nauwelijks aanwezig zijn van een struiketage een aandachtspunt. Dit aspekt is
samen met de wijze van ontsluiting van
belang voor eventueel recreatief medegebruik.
Visueel-ruimtelijk

Omvang

Wat voor omvang zullen de korte omloopbossen hebben? Hoe zal de 15.000 ha verdeeld worden over het land?
Het Meerjarenplan geeft aan dat 5.000 ha in
de Randstad aangelegd zal worden. De
overblijvende 10.0ffi ha dienen in overig

Nederland te worden gerealiseerd. Het
woord tijdelijk staat bij korte omloopbossen centraal. Het geeft aan dat dit type bos

met name geschikt is voor zones met een
dynamisch grondgebruik. Te denken valt
aan al aangekochte gronden voor stedelijke

uitbreidingen, toekomstige

verkeers-

knooppunten etc. Allemaal veranderingen
in het bodemgebruik die gefaseerd zijn in
de tijd door het ontbreken van financiële
middelen etc.

in het Meerjarenplan genoemde bosdoeltypen komen er twee in aanmerking als

sen.

korte omloopbossen:

Qua omvang kunnen er verschillende korte
omloopbossen worden onderscheiden:
- kleine bossen, enkele hectaren
- groter bossen, uitsluitend bestaande uit
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landbouwers om kavels trjdelijk te bebos-

- korte omloopbossen als onderdeel van
grotere bossen.
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Beide bosdoeltypen geven aan welke bossen als korte omloopbossen verwacht kunnen worden. Er zullen uitgaande van de
beknopte omschrijving van het Meerjaren5ó
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andere
boomsoorten mogelijk kunnen zijn. Van de

1966.

erla

be-

staan, met uitzondering van de Randstad

Uitsnede topkaart 1954

aat s bos be

Bos is een belangrijk landschapsvormend
middel. Bos is zeer bepalend voor opbouw
en karakter van landschappen. Voorbeelden zijn de Veluwe met zijn grote aaneengesloten boskomplexen en de Achterhoek
met de vele kleinere verspreide bossen.
Kenmerkend zijn de kontinuiteit van het
bos als vorm van grondgebruik in de tijd,

de ekologisch waardevolle milieu's die zich

bij tenminste 50 ha bos ontwikkelen en het
multifunktionele karakter van de bossen.
Bossen zijn van grote betekenis voor de
landschappelijke hoofdstruktuur van gebieden, zij vormen een meer stabiel, konti
nu kader waarbinnen veranderingen in het
agrarische grondgebruik optreden.
Opvallend is dat korte omloopbossen zeer
bepalend voor het landschap ter plaatse
kunnen zijn. Het landschapsbeeld verandert er trjdelijk.
Zoals omschreven in de bosdoeltypen van
het M.J.P. blijken zij voor de rekreatie
slechts zeer beperkte tot geen mogelijkheden te hebben. Vanuit de algemene op-

vattingen over de multifunktionaliteit van
bos dient men zich af te vragen of het mogelijk is de korte omloopbossen ook recreatief aantrekkelijk te maken, te meer daar
zij in een groot aantal gevallen nabij de
steden zullen worden gerealiseerd.

Bij de inrichting zal een struiketage een
waardevolle toevoeging zijn om het rekreatieve medegebruik van de korte omloopbossen mogelijk te maken. (afwisseling

bosbeelden, open dicht, beschutting)

Ekologisch zal het korte omloopbos door
het aanbrengen van struiken aan betekenis
toenemen (milieudifferentiatie). Binnen
het huidige subsidiestelsel lijken hiertoe
mogelijk heden aanwezig.

In een aantal situaties,

zoals stadsrandzones of industriegebieden zullen perïnanente beplantingen in combinatie met tijde-
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lijke bebossingen de mogelijkheid bieden
van een hoofdstruktuur van duurzame be-

plantingen waarbinnen het grondgebruik

verandert.
Een dergelijke benadering heeft het voordeel dat er na het kappen van het korte
omloopbos een ruimtelijk kader blijft bestaan waarbinnen zich nieuwe ontwikkelingen kunnen voltrekken (zie figuur 3).
In dit artikel is kort ingegaan op het feit dat
korte omloopbossen een grotere betekenis
kunnen hebben dan alleen een zuiver hout-

produktieve.

Tijdelijk produktíebos gekoppeld aan een duurzaam randschapperijk 'frame'

Tijdelijk produktiebos in korre omlopen

Hoofdstruktuur: perrnanentduurzaam b.v
lanenstelseLbos met lange oÍnloop

Slotopmerkingen

Korte omloopbossen zullen, weliswaar tij-

delijk, opvallende opgaande elementen

het Nederlandse kultuurlandschap

in

worden. Bij de situering ervan is de ligging in
het grotere landschappelijke kader een be-

langrijk aandachtspunt. Men kan zich afvragen of het gewenst is landschappen afhankelijk te maken van tijdelijke srruk-

turen. Korte omloopbossen zullen

ver-

moedelijk slechts een beperkte bijdrage
aan de ekologische infrastructuur kunnen

leveren.
Ou

e

+

rzic ht s s c he ma kort e omloop bos

se

n

omvang

kleine bossen

tot enkele ha.

vorTn

ekologische
betekenis

perceelvorm

beperkt door

meestal rechthoekig

geringe oppervlakte

ruimtelijke

rekreatieve
betekenis

betekenis
hangt af van
open/gesloten
bosbeeld

element-nieuw
ruimtelijk element in
het landschap

boselement kan
onderdeel van een
rekreatieve route
zijn; enkele

aanvullingen
(struiken, paden)
verhogen het

rekreatief
medegebruik.

Grote bossen
(uitsl. korteomloop)

enkele - 100 ha

verspreid tot

dooromvang kunnen zeerbepalend voor

(aÍh. situatie)

aaneengesloten

zich aanzetten

korte omloopbossen

enkele tot tientallen

als onderdeel van
grotere bossen

ha

schappen

aÍhankelijk routes,
paden, geloten
randen. afwisseling
oper/dicht; potenties

ontwikkelen

aanwezig

tot
levensgemeen-

verspreid-aaneenge- wordt veroorzaakt

sloten

door het stabiele
'frame' waarin de
korte omloopbossen
zijn gelegen

het landschap
(schaal. open/dicht)

aanvullend op

hoofdstruktuur

rekreatiefis voor de
hoofdstruktuur van
belang, de korte
omloopbossen
kunnen aanvullingen
zrjn

57

