Rijker bos door ecologische
De ambitie van Rijk en provincies is om in tien jaar
37.000 hectare nieuw bos aan te planten. Voor Stichting
Groeneveld vormt het de aanleiding voor een debat over
bosaanleg. Want ze vindt het niet vanzelfsprekend om dit
bos volgens de gebruikelijke landbouwkundige aanpak
te ontwikkelen. De grote problemen van deze tijd –
biodiversiteitsverlies, stikstofoverdaad, klimaatverandering
en het tekort aan aantrekkelijke bosrijke recreatiegebieden
– vragen om een ander concept. Dat pleit eerder voor
bosaanleg op basis van ecologische principes.
— Hans van den Bos (journalist)

> Vanwege Covid-19 zit een groot debat over ecologische bosontwikkeling op Kasteel Groeneveld,
de thuisbasis van de stichting, er niet in. In plaats
daarvan vindt er op 23 september 2021 een webinar plaats met twee dagen later een aanvullende
excursie in het Bentwoud, waar het resultaat van
ecologische bosaanleg is te zien. Hoofdspreker
op het webinar is Ronald Buiting, die sinds ruim
twintig jaar het vraagstuk van bosaanleg oppakt.
Omdat hij zich ongelukkig voelde bij de gangbare,
op landbouw gestoelde aanpak, zocht hij naar
een methode die beter aansluit bij de ecologische ontwikkeling. Zijn concept is inmiddels in
diverse bosontwerpen toegepast, waaronder in
1999 in het Tilburgse Noorderbos (108 hectare) en
in 2012 op circa 30 hectare van het Bentwoud bij
Zoetermeer. Meer bossen en bosjes zitten in de
pijplijn.
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Gangbare versus ecologische bosaanleg
Bij bosaanleg is het nog steeds gebruikelijk om
grote percelen met de bosploeg en plantmachine
vol te planten; doorgaans zo’n 4.000 bomen per
hectare. “Dit soort bos is de eerste vijftig jaar
weinig interessant, met name door de strakke
plantrijen en de eenvormige structuur van de grote plantvakken. Daar heeft de samenleving weinig
aan, ongeacht of je naar houtproductie, belevingswaarde of naar biodiversiteit kijkt. Nadelig is ook
dat je met zoveel bomen al snel moet ingrijpen.
Dit zijn onrendabele werkzaamheden. Dat moet
anders, en dat kan ook anders.”
Daarvoor heeft hij goed rondgekeken in oude
natuurlijke bossen, zoals het Neuenburger en Hasbrucher Urwald. Veldwerk en literatuur inspireerden hem om gebruik te maken van de natuurlijke
dynamiek, structuur en boomsoortensamenstelling die bij de groeiplaats horen. Hij ontwikkelde

een methode op basis van vier principes van
ecologische bosaanleg, die al snel na aanleg een
hoge biodiversiteit en beleving garanderen én
nauwelijks beheer vereisen.

De vier principes
Principe 1. Laat de bodem onbewerkt, uitgezonderd de plantgaten (woelen).
Principe 2. Gebruik altijd soorten van de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) en plant ze in
hun natuurlijke verhouding.
Streef naar inheems en autochtoon plantmateriaal vanwege de ecologische verbondenheid
met de flora en fauna, én het belang om deze
genenbron te behouden. Bomen en struiken zijn
de spiegel van de groeiplaats. Zo is de PNV op de
kleigrond van het Bentwoud droog essen-iepenbos, een bijzonder soortenrijk bostype. De plant-

bosaanleg
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lijst telde bij aanleg van het bos wel elf boom- en
veertien struiksoorten. Buiting zegt tegenwoordig
geen es en iep meer te planten; als vervangers
heeft hij alternatieven uit de PNV (zomerlinde,
zomereik, zoete kers) en uit contactgemeenschappen (schietwilg, haagbeuk) gekozen.
Principe 3. Benut het structuurmozaïek van
natuurbos als referentie bij het ontwerpen.
Zie het natuurlijke bos als een mozaïek van puzzelstukjes van verschillende grootte, leeftijd en
vaak ook boomsoorten. Buiting leunt hierbij op
het pionierswerk van Henk Koop in het Hasbrucher en Neuenburger Urwald (1981). Die beschreef
dat het bos niet bestaat uit een individuele menging van boomsoorten, maar uit groepen bomen
die rond dezelfde tijd zijn gekiemd. Anders gezegd: de bomen in de groep verkeren in dezelfde
fase van bosontwikkeling. Buiting noemt dit een

eco-eenheid. De diameter ervan is doorgaans tussen een- en driemaal de te verwachten eindhoogte van de bomen (1x boomhoogte komt het vaakst
voor; 3x het minst).
Een natuurlijk bos volgens dit concept is opgebouwd uit een mozaïek van boomgroepen die
variëren in maat en ontwikkelingsfase. Buiting
benut beide variabelen om de bouwstenen te
creëren voor het bosontwerp. Hij hanteert voor
de eco-eenheden drie verschillende maten: een
doorsnede van een-, twee- dan wel driemaal de te
verwachten boomhoogte. In het bosontwerp van
het essen-iepenbos past hij deze maten toe in de
verhouding 6:3:1. Uitgaande van een eindhoogte
van 27 meter is de oppervlakte van de kleinste
eco-eenheid 0,06 en van de grootste 0,52 hectare.
Standaard plant hij in elke eco-eenheid slechts
één boom- of struiksoort aan. Ongemengde
groepen bieden de beste garantie dat de geplante

Het Bentwoud, tien jaar na de ecologische
aanleg: van dicht schaduwrijk bos en ondoordringbare struweel tot openheid van
de zoom en de innovatiefase waar (nog)
nauwelijks bomen staan.
soort zich gedurende lange tijd in de eco-eenheid
handhaaft.
Buiting werkt met vijf fasen van bosontwikkeling
(tabel 2): innovatiefase (open fase met kruiden),
aggradatiefase I en II (dichte en stakenfase) en
biostatische fase I en II (jonge en oude boomfase).
In de literatuur vindt hij in welke verhouding de
fasen in natuurbos voorkomen; dit is afhankelijk
van de PNV (zie voor essen-iepenbos figuur 1). Bij
het ontwerp van een bos wordt – uitgaande van
de beschikbare oppervlakte, PNV en boomhoogte
– het aantal bouwstenen berekend. De bouwstenen worden vervolgens verdeeld over de fasen
en gevuld met een boom- of struiksoort, alles
conform de PNV (figuur 2).
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Figuur 1. PNV droog
essen-iepenbos: de ontwikkelingsfasen en het aandeel
van die fasen in natuurlijk
bos.

Figuur 2. Ecologische
bosaanleg voor Park 21
(Haarlemmermeer). Buiting
ontwikkelde spelregels
en bouwstenen, waarmee
ontwerpers aan het spelen
gaan. Van boven naar
beneden:
1. bouwstenen (eco-eenheden) verdelen over ontwikkelingsfasen,
2. ontwerpen,
3. eco-eenheden vullen met
één soort.
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Tabel 1. Maatvoering eco-eenheden bij PNV droog essen-iepenbos (boomhoogte 27 meter).

Doorsnede eco-eenheid

Oppervlakte eco-eenheid

Verhouding

1 x eindhoogte boom

0,06 ha

6 groepen = 0,36 ha

2 x eindhoogte boom

0,23 ha

3 groepen = 0,69 ha

3 x eindhoogte boom

0,52 ha

1 groep = 0, 52 ha
10 groepen = 1,57 ha
(ontwerpeenheid)

Tabel 2. Door bij bosaanleg extreem te variëren in plantdichtheid wordt het verschil in ontwikkelingssnelheid gesimuleerd.

Fase

Plantverband

Aantal bomen/ha

innovatie

evt zaadbronnen

enkele veer of boom

aggradatie I

< 1,5 m

10.000 st bosplantsoen

aggradatie II

1–3m

5.000 st bosplantsoen

biostatisch I

2 – 4,5 m

1.500 st bosplantsoen

biostatisch II

3–8m

750 st bosplantsoen

Principe 4. Speel met extreme plantaantallen
en plant onregelmatig en wild om bij bosaanleg
verschillende ontwikkelingsfasen te creëren.
Leeftijdsverschil is met gelijktijdige aanplant
niet te realiseren, maar wel te simuleren door
extreem te variëren in plantdichtheid. Buiting:
“Iedere fase krijgt een eigen plantverband. Dit
leidt ertoe dat er zeer verschillende boomvormen
ontstaan. Bij 750 stuks/hectare zijn er bomen die
in vrije stand opgroeien; die hebben een eironde
kroon en takken tot aan de grond. Daarentegen
vormen bomen bij 10.000 stuks/hectare smalle
kleine kronen en lange dunne stammen. Na vijf
jaar zijn al duidelijke verschillen te zien. In het
bos leidt het tot enorme contrasten, overgangen
en brede randen. Dit zijn ecologisch de interessantste plekken. Het contrast wordt nog groter

als je een wilgengroep naast een eikengroep zet.”
Het planten gebeurt handmatig en bewust niet
in rijen. Als extra structuurelement zijn verspreid
in de innovatiefase solitaire populierencultivars
geplant. Zo zijn er al snel forse bomen en dood
hout van formaat.

Excursie Bentwoud
Na het webinar volgt de excursie. Op de druilerige
herfstochtend leidt Buiting een groep geïnteresseerden rond in ‘zijn’ voorbeeldbos in het
Bentwoud. De bosbouwers, ecologen, beleidsambtenaren en ontwerpers willen zelf eens aanschouwen hoe het theoretisch aandoende concept in
de praktijk uitpakt. Het valt ze niet tegen. Al is de
polderklei nauwelijks tien jaar geleden beplant,
het voelt als bos. Bochtige paden leiden van dicht

schaduwrijk bos, langs ondoordringbare struweel,
naar de openheid van de zoom en de innovatiefase waar (nog) nauwelijks bomen staan. Op de
plekken met bomen in wijd plantverband is de
hoogtegroei nog gering, vooral bij de traag startende linde. Daarentegen zijn de dichter geplante
groepen – met els, populier, wilg, kers en linde –
al meters hoog. Het resultaat is een veelheid aan
contrasten en ecologische niches voor kruiden,
vogels, insecten en andere kleine dieren. Vandaag
laten weinig dieren zich zien, maar je vermoedt
dat hier in mei van alles zingt, fladdert, gonst en
zoemt. In de brede mantelzoomzone strijden nu
felgekleurde bessen en uitgebloeide kruiden om
aandacht. Ondanks de strenge ontwerpregels oogt
de begroeiing niet gekunsteld, het doet eerder
denken aan een extensief begraasd boslandschap.
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gerealiseerd dan bij reguliere aanleg. 2. Ontwerpers kunnen er
goed mee uit de voeten.
3. Ecologische bosaanleg is meer dan theorie, dat is in de
aangelegde bossen te zien. 4. De kosten van aanleg en beheer
zijn lager dan bij reguliere aanleg. 5. Het leidt al snel tot een
aantrekkelijker boslandschap waar veel te beleven valt voor
recreant, plant en dier. Kuper: “Natuurlijk leiden er meer wegen
naar Rome. Echter, dit concept is helder en stevig. De aangelegde bossen laten al mooie resultaten zien. En vergeleken met
alternatieven is deze methode relatief goedkoop en ook prima
bruikbaar voor grote complexen.”

Kritische noot

In het ecologische bosaanlegconcept werkt Buiting nauw samen
met een landschapsarchitect of -ontwerper. Als bosecoloog
formuleert hij de spelregels en levert de bouwstenen, waarmee
de ontwerper aan het schuiven gaat. De modulaire bouwstenen
bieden overigens veel flexibiliteit om af te wijken van de ‘standaard’ invulling. “Hier in het Bentwoud hebben we 10 procent
open ruimte, in het Noorderbos veel meer. Dat geeft nóg meer
mogelijkheden om de beleving te vergroten.” In het Klimaatbos van Gaanderen is in overleg met opdrachtgever provincie
Gelderland meer populier gebruikt voor extra CO2-fixatie. Ook
is met bouwstenen een accent kwaliteitshout te geven. Buiting
ziet goede kansen hiervoor in aggradatiefase I: “Zeker bij vergroting van de oppervlakte tot 25 procent.” Desgevraagd zou ook
een voedselbosje kunnen, al is hij terughoudend hierin om geen
invasieve exoten binnen te halen.

Tenslotte nog een kritische noot. Het concept bevat veel spelregels en aannames die wat gekunsteld overkomen. Zelf geloofde
ik bijvoorbeeld niet zo in het nabouwen van een PNV. Inmiddels heb ik meer gezien en dieper nagedacht over het concept.
Dat stemt mij milder. Daarbij, je moet toch iets proberen. De
manier waarop Buiting zich door natuurbos en PNV laat inspireren verdient zonder meer een compliment. Tot mijn verbazing
ziet het nog jonge bos er al ongewoon aantrekkelijk uit. Of dit
bos ook de verwachtingen van klimaatbos en hoge biodiversiteit waarmaakt, zal moeten blijken. Laten we vooral goed
monitoren en de resultaten vergelijken met andere aangelegde
bossen. Het concept kan vast nog beter, slimmer of goedkoper.
Toch zou het mij niet verbazen als er voor dit concept van ecologische bosaanleg een mooie toekomst ligt. Het sluit goed aan bij
de ambities van bestuurders en wensen in de samenleving.<
hans@bosbeeld.nl

Vele vragen
Terwijl de excursiedeelnemers al wandelend genieten van de
variatie, zich verwonderen over de vele boomsoorten en in
de mantelzone steeds meer struiksoorten ontdekken, komen
de vragen los. Waar worden struiken gezet? Buiting: “Aan de
bosrand en in de biostatische fase 2 met 750 stuks/hectare en
net als bij bomen slechts een soort per eco-eenheid.” Wat is
de minimumoppervlakte om dit bos te ontwerpen? “Op deze
bodem vanaf 1,57 hectare. Dat komt overeen met een ontwerpeenheid met tien eco-eenheden (tabel 1). Bij 16 hectare heb je
al honderd eenheden. Een bovengrens is er niet.” Waar haal je
inheems autochtoon plantmateriaal vandaan? “Bij Staatsbosbeheer.” Wat zijn de kosten? “Door de handmatige aanplant vallen
de eerste aanlegkosten hoger uit. Daarna wordt het systeem al
snel goedkoper, want wij maaien zo min mogelijk en inboeten
doen we niet. Vanaf vijf jaar na aanleg is ecologische bosaanleg
goedkoper vergeleken met een aanplant met plantmachine van
4.400 stuks/hectare. Want dan doen we niets meer, behalve
eventueel de paden maaien. Het Noorderbos is nu 21 jaar oud en
nog nooit beheerd. Dat gaan we ook niet doen. Dat bos gaat vanzelf.” Een landschapsarchitect merkt op dat dit soort bos, naar
zijn mening, meer kwaliteiten heeft dan traditioneel aangelegd
bos. Is dit wel eens kwantitatief met elkaar vergeleken? Zo niet,
dan raadt hij aan dat zeker eens te (laten) doen. Deze suggestie
wordt breed gesteund.

Sterke troeven
Buiting zou de methodiek voor ecologische bosontwikkeling
graag verder uitrollen: “Ik denk dat er een enorme kans ligt om
prachtige bossen te maken rond steden, in de Deltametropool
en eigenlijk overal. Wie wil er niet een ‘echt’ bos met zoveel
ecosysteemdiensten?” Stichting Groeneveld is gecharmeerd van
dit concept, zegt bestuurslid Jaap Kuper. Hij noemt verschillende sterke troeven: 1. Het anticipeert op de ecologische ontwikkeling, waardoor biodiversiteit en robuust bos sneller worden
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