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De Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-7) is in de
periode 2017-2021 uitgevoerd om gegevens te verzamelen
over de huidige staat van het Nederlandse bos. In totaal
zijn op 3197 steekproefpunten metingen verricht. Op al
deze punten is gekeken naar o.a. de bossamenstelling,
leeftijd, diameter, verjonging en vitaliteit. In deze folder
worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd.
Waar mogelijk zijn vergelijkingen opgenomen met eerdere inventarisaties,
met name de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-6) uitgevoerd in
de periode 2012-2013, het Meetnet Functievervulling (MFV) uit de periode
2001-2005 en de Houtoogst Statistiek en Prognose oogstbaar hout (HOSP)
uit de periode 1985-1997. Deze vergelijkingen moeten vooral worden
gezien als een trend, omdat de inventarisaties met name vóór het jaar
2000 onderling verschillen in opzet, werkwijze en definities.
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Eigendom
De eigendomssituatie is sinds de vorige inventarisatie niet noemenswaardig ver
anderd. Staatsbosbeheer blijft de grootste boseigenaar met een aandeel van 26%.
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Mengvorm
De bossen worden steeds gemengder, met name ten koste van ongemengde
naaldboomopstanden. Voor het eerst sinds de metingen zijn begonnen zijn er
nu meer loofbomen dan naaldbomen gemeten.
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Verjonging
In de NBI-7 is de hoeveelheid
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Gemiddelde staande voorraad
De levende voorraad hout is
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die juist afneemt.
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