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Foto 2. In de strubbenbossen uit de 19e eeuw wordt soms een interessante kruidlaag aan
getroffen. De ouderdom van deze bossen en het uitkap-beheer zijn de reden hiervoor. 
In coppice dating from the 19th century or earlier an interesting undergrowth can be 
found. The age of these woods in combination with the fact that only straight trees were 
cut away forms the main reason for this. 

Bos 

en bosbeheer 

bij de Stichting 

'Het Drentse 

Landschap' 

E. W. G. van der Bilt 
De zware stormen in de jaren 
1972-1973 toonden niet alleen de 
kwetsbaarheid van de Drentse 
cultuurbossen, maar vormden te
vens het begin van een algehele 
heroriëntering op de tot dan toe 
gehanteerde uitgangspunten voor 
bosbeheer. Op basis van talloze 
terreinbezoeken en studie van re
cente literatuur kon een duidelij
ke doelstelling voor de bossen van 
de Stichting geformuleerd wor
den. In dit artikel wordt ingegaan 
op de vraag welke beheersmetho-
den het meest geschikt zijn om 
overwegend jong cultuurbos op 
arme zandbodems tot meer geva
rieerd natuurlijk bos om te 
vormen. 

Ontstaansgeschiedenis van de 
Drentse bossen 
Na de laatste Ijstijd stijgt de tempera
tuur en wordt het vochtiger. De Berk 
{Betuia sp.) vestigt zich als eerste in het 
vrijwel onbegroeide toendralandschap, 
zoals dat toen in Drenthe te vinden was. 
Na de Berk volgt de Grove den (Pinus 
sylvestris). Rond 8300 v. Chr. stijgt de 
temperatuur aanmerkelijk, maar blijft 
het in verhouding droog. Er vormt zich 
een vrij open Berken-Dennenbos. De 
Hazelaar (Corylus avellana) verschijnt en 
deze struik bepaalt samen met de Grove 
den het tijdvak van ca 6800 tot 5500 v. 
Chr., het Boreaal. Rond 5500 v. Chr. 
nemen neerslag en temperatuur nog ver
der toe en ontwikkelt zich het 'oer-
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woud'; Els (Alnus glutinosa). Linde 
(Tiliasp.), Iep (Ulmus sp.). Es (Fraxinus 
excelsior) en Eik (Quercus robur) ver
schijnen en spelen een belangrijke rol in 
de periode na het Boreaal, het At-
lanticum. 

Vanaf 3000 v. Chr. (Subboreaal) 
drukken binnendringende boeren van 
de Trechterbekercultuur een duidelijke 
stempel op de vegetatie. Er worden ak
kers aangelegd, die na verlaten te zijn 
door vee worden begraasd. Omdat de 
bosbodem door beakkeren snel uitgeput 
raakt, neemt de oppervlakte van het be-
graasde gebied toe. Tegen het einde van 
het Subboreaal komt het ijzer in zwang 
en verdwijnt het bos nog sneller. Het is 
dan niet meer mogelijk om natuurlijke 
processen en menselijke invloeden te 
scheiden. 

Vanaf de Ijzertijd ontstaat gelei
delijk heide uit het bos. Vroeger of later 
maakt elk stukje van Drenthe kennis 
met ploeg of schop. In 1833 (begin Ka
daster) is er in Drenthe slechts 4400 ha 
bos aanwezig, overwegend loofbos. De 
inwerkingtreding van de Markewet in 
1876 leidt in de 20ste eeuw tot groot
schalige ontginning en bosaanleg (Abra-
hamse et al., 1984). 

Het volgende kan geconcludeerd 
worden: 
- van het oerbos met de aanwezige grote 
zoogdieren is niets overgebleven; 
- de huidige Drentse bossen zijn tame
lijk recent aangelegd op de door roof
bouw sterk verarmde zandbodems van 
voormalige heidevelden; 
- overal is sprake van een verstoord bo
demprofiel; 
- in elk denkbaar opzicht heeft de mens 
uiterlijk, grootte, samenstelling en abio-
tische gegevenheden van deze bossen 
beïnvloed; 
- door de grote mate van kunstmatigheid 
zijn de natuurwaarden van deze jonge 
bossen gering; 
- vanwege de doorgaans geringe opper
vlakte, de geïsoleerde ligging en nivelle
rende milieufactoren zoals verdroging en 
zure regen, zijn de mogelijkheden om 
het vroegere oerbos opnieuw te laten re
genereren beperkt; 
- een ontwikkeling naar meer natuurlijk 
bos zal t.o.v. de huidige situatie altijd 
een vergroting van de natuurwaarden te 
zien geven. 

Bosbezit van de stichting 
Het totale bosbezit bedraagt bijna 1400 
ha. Het gaat om kleine oppervlakten bos 

verspreid over een groot aantal reserva
ten. 

Ongeveer 630 ha bestaat uit 
exoten-culturen van naaldhout, meren
deels vanaf 1920 aangelegd op heide-
ontginningsgronden. Lariks, Fijnspar en 
Douglas vormen de hoofdboomsoorten. 
Zuivere cultures van Grove den worden 
eveneens tot deze groep gerekend. 
Slechts in enkele gevallen zijn deze Gro
ve dennenbossen in goed ontwikkelde 
vorm (Dicrano-Pinion) aanwezig (West-
hoff & Den Held, 1975). Eerder ge
noemde cultuurbossen zullen zich vrij
wel overal spontaan tot eikenberkenbos 
(Querco roburis-Betuletum) ontwikke
len. De voor dit bostype kenmerkende 
plantesoorten zijn steeds in meerdere of 
mindere mate aanwezig. In de huidige 
situatie is sprake van overwegend struc-
tuurarme, ten bate van de houtproduc
tie ingerichte monoculturen. Het enige 
inheemse naaldbos is het jeneverbesstru-
weel (Dicrano-Juniperetum), hetgeen in 
een aantal heidereservaten zoals bv. het 
Drouwenerzand en de Palmen nog te 
vinden is. 

De resterende 750 ha bestaat uit 
loofbos van inheemse boomsoorten. 
Binnen deze groep wordt een aantal 
kenmerkende verschijningsvormen aan
getroffen. 
- Hakhoutculturen met een totale opper
vlakte van ca 230 ha, die soms om

gevormd zijn tot spaartelgenbos. Veelal 
betreft het doorgeschoten eikenhakhout 
zonder ondergroei (Querco roburis-
Betuletum). 
- Gemengd loofbos met Grove den 
(Querco roburis-Betuletum). Uit spon
tane opslag op heide en stuifzand ge
vormde bossen. Totale oppervlakte ca 
400 ha. 
- Berkenbos, deels opgeslagen op ver
droogde hoogveenrestanten, deels op 
natte Erica-heiden met een grote be-
heersachterstand (Betulion pubescentis), 
tezamen ca 80 ha. 
- Elzen(broek)bossen (Alnion glutino-
sae) zijn in beperkte oppervlakten in een 
aantal beekdalen aanwezig. Binnen het 
bezit van de Stichting is dit bostype met 
ca 20 ha slecht vertegenwoordigd. Aan 
de rand van de elzenbroekbossen of als 
verlandingsstadium in natte, vaak voed-
selrijke situaties wordt op tal van plaat
sen in kleine oppervlakten wilgen-
broekstruweel (Salicion cinereae) aange
troffen. 

- Slechts op enkele plaatsen in Drenthe 
konden door de aanwezigheid van pot-
klei rijkere loofbossen van het Elzen-
Vogelkersverbond (Alno-Padion) tot 
ontwikkeling komen. Binnen het eigen
dom van de Stichting is dit het geval in 
de reservaten het Gasterse Holt en de 
Kleibos, op een oppervlakte van ca 30 
ha. 

mk 

Foto 1. De Drentse bossen bestaan voor een belangrijk deel uit eenvormige monoculturen 
in het begin van deze eeuw op heide-ontginningen aangelegd. Door het veelvuldig gebruik 
van exoten en het ontbreken van variatie en ondergroei zijn de natuurwaarden gering. 
Most forests in Drenthe are uniform plantations, afforestations on heathland dating from 
the beginning of this century. Natural values are small because of the abundance of exotic 
trees and the lack of varlation and undergrowth. 
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Foto 3. Door het toepassen van variabele en kleinschalige kap wordt beoogd In vroegere 
produktiebossen, in een overgangs-periode van tenminste een eeuw, een grotere variatie 
in ruimtelijke strukturen te creëren, waardoor de ontwikkeling naar meer natuurlijk bos 
sneller plaats kan vinden. 
In former wood-producing plantation the development into more natural woods can be 
speeded by small scale cutting during the first century and a half in order to create more 
spatial variation. 

Met uitzondering van een belangrijk 
deel van de uit opslag op de heide ont
stane bossen betreft het nog recent ge
kapt hakhout. Het bos verkeert in een 
stakenfase; veel stammen van gelijke 
leeftijd, vrijwel zonder ondergroei. Deze 
loofbossen zijn even structuurarm als de 
eerder genoemde exotenculturen. Een 
belangrijk verschil is het gegeven, dat de 
dominante boomsoorten inheemse loof-
bomen zijn. 

Juridisch-planologische aspekten 
Juridisch-planologischc aspekten, die 
voortkomen uit de Boswet, de Natuur-
schoonwet. Gemeentelijke Kap verorde
ningen, de Wet Ruimtelijke Ordening, 
en de Natuurbeschermingswet zijn niet 
van invloed op de principiële keuze voor 
een bepaald bosbeleid of bosbeheer. De 
Boswet verplicht de eigenaar weliswaar 
tot instandhouding van het bestaande 
bos, maar dit komt doorgaans overeen 
met de wensen van de natuurbeheerder. 
In het kader van het heidebeheer wordt 
in sommige gevallen het verwijderen van 
bos nagestreefd, waarbij de Boswet ver
plicht eenzelfde oppervlakte bos elders 
te compenseren. Overigens heeft dit ge
beuren op zich weinig met bosbeheer uit 
te staan. Duidelijk mag zijn, dat eerder
genoemde regelingen of wetgeving nooit 
de principiële beheerskeuzen bepalen; 
ze bepalen hooguit de prijs, die ervoor 
betaald moet worden. 

Doelstelling 
De Stichting heeft volgens de statuten 
tot doel 'het bevorderen van het be

houd, de ontwikkeling en het scheppen 
van hetgeen in natuur en landschap in 
de provincie Drenthe waardevol te ach
ten is'. Een streven gericht op behoud en 
ontwikkeling van de levensgemeenschap 
bos ligt dan ook voor de hand. 

In het Meerjarenplan Bosbouw 
(1986) en het Structuurschema Natuur
en Landschapsbehoud (1985) is terug te 
vinden, dat de Rijksoverheid een meer 
op natuurwaarden gerichte benadering 
van het beheer van het bosbezit van de 
particuliere natuurbescherming zal steu
nen. 

Een nieuwe beheersbenadering in 
de Drentse situatie is gericht op verho
ging van de mate van natuurlijkheid. 
Het streven naar (een grotere mate van) 
zelfregulatie staat voorop. Kernpunt van 
de doelstelling vormt een streven naar de 
ontwikkeling van bos als levensgemeen
schap. 

In essentie vormt de ontwikkeling 
van de potentieel natuurlijke vegetatie 
(PNV) of potentieel natuurlijke toestand 
(PNT) de primaire doelstelling. De PNV 
is 'de bosvegetatie, die zich onder beëin
diging van menselijke ingrepen op een 
termijn van één of enkele eeuwen zou 
instellen' (Londo, 1977). 

De doelstelling voor het bosbezit 
van de Stichting 'Het Drentse Land
schap' luidt 'Het zich onder geleidelijke 
beperking of beëindiging van menselijke 
ingrepen laten ontwikkelen van de po
tentieel natuurlijke bostoestand in zo 
groot mogelijk aaneengesloten kernen.' 

Om redenen van cultuurhistori
sche, visueel-landschappelijke en moge

lijk ook natuurwetenschappelijke aard 
kan hier soms vanaf worden geweken en 
zullen cultuurvormen van bos in stand 
gehouden worden. Een en ander zal re
sulteren in de verdere ontwikkeling en 
vergroting van het areaal van de al eerder 
genoemde bostypen. Op sommige leem-
rijke of verrijkte bodems zal zich daar
naast op lange termijn beuken-eikenbos 
(Fago-Quercetum) kunnen ontwikkelen. 
Bekend is de specifieke hulstrijke, 
Drentse vorm (llex aquifolium). Dit bos 
ontwikkelt zich soms spontaan op plaat
sen waar al 70 tot 100 jaar bos aanwezig is. 

Bosbeheer, algemeen 
Twee fundamenteel verschillende be-
heersbenaderingen worden onderschei
den, te weten bosbouw en natuurtech-
nisch bosbeheer. De eerste richt zich pri
mair op de produktie van hout, de twee
de op vergroting van de natuurweten
schappelijke waarden. Bovenstaande 
tegenstelling tussen houtproduktie en 
natuurbehoud wordt met opzet gehan
teerd, omdat het een duidelijker inzicht 
kan bieden in de fundamentele onvere
nigbaarheid van beide belangen. Wan
neer in één bos zowel houtproduktie, re
creatie als natuurbehoud worden nage
streefd, zullen beide eerste funkties al
tijd ten koste van de laatste worden ge
realiseerd (Londo & Van der Werf, 
1978). Hieromtrent kan geen mis
verstand bestaan. 

1. Bosbouw 
Vooropgesteld dient te worden, dat het 
produceren van hout op economische 
basis een volkomen legitiem streven is. 
De maatregelen, die gewoonlijk toege
past worden om een goed houtprodukt 
te leveren, zijn echter niet erg bruikbaar 
om de potentieel natuurlijke bos
toestand te verwezenlijken. 

Inplanten 
Zeker in het verleden werd veelal plant-
materiaal gebruikt, dat vrijwel nooit van 
plaatselijke herkomst was. Het milieu 
krijgt geen kans te selecteren (Londo, 
1977). Er wordt een gelijksoortige, ge-
lijkjarige structuurarme opstand aange
legd, die in geen enkel opzicht te verge
lijken valt met de kleinschalige en geva
rieerde spontane verjonging, zoals die in 
natuurlijk bos plaatsvindt (Koop, 1981; 
Fanta, 1982). Gelukkig speelt natuurlij
ke verjonging ook in het produktiege-
richte bosbeheer een steeds belangrijker 
rol. 
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Begeleiden van de opstand 
De waterhuishouding van een bosgebied 
wordt voor de houtteelt geoptimali
seerd. Door middel van dunnen, snoei
en, stamtalreductie en schoning wordt 
een regelmatig over het oppervlak ver
deelde, gelijkjarige, gelijkvormige (rech
te stammen) en veelal kwetsbare mono
cultuur in stand gehouden. Dood hout 
ontbreekt vrijwel geheel. Dit in tegen
stelling tot de situatie in meer natuurlijk 
bos, waar tot 30% van de totale biomas
sa uit dood hout bestaat. Dood hout 
vormt een mineralenvoorraad, heeft in
vloed op bodemvorming en microkli
maat en is onmisbaar voor een groot aan
tal plante- en diersoorten (Koop, 1983). 

De eindkap 
Op het moment, dat de opstand op het 
einde van de economische cyclus is geko
men, wordt ze geveld. De bomen zijn 
dan fysiologisch veelal nog lang niet aan 
het einde van hun leven gekomen. De 
velling, zeker wanneer deze grootschalig 
plaatsvindt, betekent feitelijk de vernie
tiging van het in het bos heersende mi
croklimaat. Door directe blootstelling 
van de bosbodem aan klimaatsinvloeden 
vindt mineralisatie van de humus plaats, 
hetgeen enerzijds verruiging veroorzaakt 
en anderzijds uitspoeling van nutriën
ten. Hoewel ook bij wind worp een der
gelijk effekt valt waar te nemen, vindt 
dit doorgaans niet over grote oppervlak
ten plaats. Hierbij wordt overigens het 
hout niet afgevoerd, zoals dat bij eind
kap plaatsvindt. 

2. Natuurtechnisch bosbeheer 
De term natuurtechnisch bosbeheer 
wordt omschreven als het bosbeheer 
waarbij natuurbeheer hoofddoelstelling 
dan wel een der nevendoelstellingen is 
(Londo, 1977). Aangezien het voorko
men van boomsoorten gezien wordt als 
een expressie van het milieu, kan het 
aanplanten van bomen in ecologisch op
zicht als onjuist en onnodig worden 
bestempeld. Drie andere beheersmaatre
gelen blijven over, te weten: niets doen, 
kappen en begrazen (Londo, 1977). 

Niets doen 
Om natuurlijke ontwikkelingsprocessen 
in een bosecosysteem ongestoord te doen 
plaatsvinden lijkt, gezien de situatie in 
natuurlijke bossen, niets doen de meest 
aangewezen vorm van beheer. Bostypen 
dienen reeds zoveel variatie in boom
soort, leeftijd en struktuur te bezitten 

dat verwacht kan worden, dat de poten
tieel natuurlijke bostoestand zich zonder 
begeleiding ontwikkelt. Niets doen als 
beheersmaatregel is dan ook het best 
toepasbaar in ontwikkelingsstadia van 
het halfnatuurlijke bos, die weinig van 
de successiestadia van het natuurlijk bos 
(welk stadium dan ook) verschillen (Fan-
ta, 1982). 

Kappen 
In cultuurbossen is veelal sprake van 
eenvormige opstanden. Een naar struk
tuur en samenstelling weinig gedifferen
tieerd bos werkt nivellerend op het 
bosmilieu en schept weinig variatie in 
het bosmicroklimaat. Dit heeft unifor
me omstandigheden voor de natuurlijke 
verjonging tot gevolg, waardoor een wei
nig gedifferentieerd bos ook in de vol
gende generatie gehandhaafd blijft. Het 
vaak toegepaste 'niets doen' of overlaten 
aan de natuurlijke ontwikkeling van een 
cultuurbos is in feite gebaseerd op de 
veronderstelling dat een onnatuurlijke 
situatie zich zonder menselijke ingrepen 
dusdanig zal ontwikkelen, dat er sprake 
is van snelle toename van natuurwaar
den. Een dergelijk beheer leidt echter in 
de meeste gevallen tot een (ongewenste) 
vertraging van het omvormingsproces 
(Fanta, 1982). In zulke situaties ontstaat 
veelal een gesloten bos met een weinig 
gevarieerde ondergroei. 

Een geleidelijke afname van de 
menselijke beïnvloeding door middel 
van kappen in een afnemende intensiteit 
valt te prefereren. Als oogmerk geldt 
hierbij het op gang brengen van de na
tuurlijke verjonging (Cosijn & Hendriks, 
1983). Door kappen dient men aan te 
sturen op het ontstaan van meer variatie 
in het milieu en op strukturen, die we in 
natuurlijke bossen aantreffen. De duur 
van een dergelijke begeleidingsperiode 
in de omvorming van cultuurbos naar 
natuurbos kan wel in de orde liggen van 
een eeuw of langer (Londo, 1977). De 
toekomstige variatie van het bos is, in re
latie met de rijkdom van de groeiplaats 
en de daarbij behorende bosgezelschap-
pcn, in hoge mate afhankelijk van de in
tensiteit van de ingrepen en hun toepas
sing in tijd en ruimte (Fanta, 1982). 

Begrazen 
Het al dan niet aanwezig zijn van grazers 
en hun invloed op het bos vormt een 
punt waarover meningen nogal verschil
len. Grazers vernielen op lange termijn 
het bos, zoals de geschiedenis heeft ge
leerd, en daarmee was de discussie geslo
ten. Deze conclusie gold echter uitslui
tend het effekt van het uit agrarische en 
dus economische motieven overbegrazen 
van bos. De komende jaren zal nader 
onderzoek de werkelijke invloed van wil
de herbivoren op het bos moeten vast-

\ • -s 

Foto 4. Boomheide vormt een in landschappelijk opzicht bijzonder aantrekkelijk stadium 
in de successie van heide naar bos. Extensieve begrazing van dit landschap vertraagt of 
stopt de successie naar dicht loofbos, waardoor dit lichte bostype behouden blijft. 
Heathland with dispersed trees forms a visually attractive stage in the succession from 
heathland to wood. Extensive grazing in such a landscape slows or even stops the succes
sion towards thick deciduous wood. 
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Foto 5. Dood hout ontbreekt in de meeste Drentse bossen geheel, hoewel dood hout 
In natuurbossen een belangrijk deel van de biomassa vormt. Zelfs na de zware stormen 
van 1972 en 1973 werd vrijwel overal de stormschade geruimd en vond geen ongestoorde 
verdere ontwikkeling vanuit die gevarieerde uitgangspositie plaats. 
Dead wood, which usually forms an important percentage of the total biomass in natural 
woods, is nearly completely missing in the forests of Drenthe. Even after the heavy storms 
of 1972-1973 when a lot of plantations were destroyed, practically every acre was cleared. 
An undisturbed development into more natural woods proved to be impossible. 

stellen. Beschikbare gegevens doen ver
moeden, dat de invloed op de vegetatie 
mogelijk gering was. 

We onderscheiden twee funda
menteel verschillende opvattingen om
trent de relatie tussen bos en (grote) her
bivoren: 
Wilde herbivoren bepalen de struktuur 
van het bos. 
Grote herbivoren in natuurlijke dichthe
den zijn in staat de bossuccessie te vet-
tragen. Het is de vraag of we ons het oer
landschap als een gesloten bos moeten 
voorstellen (Londo, 1977). Het is waar
schijnlijk, dat binnen de oerwouden 
open plekken en parkachtige situaties 
aanwezig waren, die door grote herbivo
ren tijdelijk of permanent in stand wer
den gehouden. Begrazing remt de suc
cessie. De primaire produktie (grofweg 
de omzetting van zonlicht in plantaardig 
materiaal) komt hierdoor minder aan de 
boomlaag ten goede en meer aan de als 
voedsel dienende bodemvegetatie (Van 
der Lans, 1976). Zonder wilde herbivo
ren kan er van een zelfregulerend oerbos 
feitelijk geen sprake zijn. Wanneer men 
kiest voor de ontwikkeling van een oer-
bos, dient men tevens te kiezen voor de 
bijbehorende wilde herbivoren en hun 
predatoren. Het continentale ecosysteem 
bos lijkt echter slechts volledig tot ont
wikkeling te kunnen komen wanneer het 
een voldoende grote oppervlakte, te we
ten ca 50.000 ha beslaat (Van de Veen & 
Van Wieren, 1980). 

Wilde herbivoren zijn nauwelijks bepa
lend voor de bosstruktuur. 

Van een aantal soorten herbivoren 
zoals Wisent en Tarpan is nooit aange
toond dat zij in Nederland na de Ijstijd 
voorkwamen, of zijn hun aantallen niet 
in de juiste proporties bekeken. Eén en 
ander heeft geleid tot een totaal niet be
wezen invloed op de vegetatie. Vaak 
wordt begrazing in bos, onder andere 
met runderen, toegepast onder verwij
zing naar de oeros. Opvallend is, dat de 
oeros niet in dicht bos voorkomt, maar 
tenminste open plekken vraagt. Het 
voorkomen van oeros en andere grotere 
herbivoren in Preboreaal en Boreaal 
blijkt samen te gaan met de aanwezig
heid van Mesolithische jagers. Een be
langrijke klimaatsverandering zet ca 
6000 V. Chr. in en leidt tot het ontstaan 
van een dicht oerwoud. Opmerkelijk is, 
dat het aantal vondsten van grote herbi
voren dan snel afneemt. In Drenthe ver
dwijnen de jachtculturen van het pla
teau. Daar waar het bos zich geheel sluit 
en de ondergroei verdwijnt, verdwijnen 
de grote zoogdieren. Op grond van ge
gevens afkomstig uit pollen-analyses 
blijkt het oerbos gezien te moeten wor
den als een vrijwel gesloten bos met wei
nig ondergroei en met nauwelijks leef-
mogelijkheden voor populaties grote 
herbivoren. De bosstruktuur bepaalt 
dan ook het voorkomen van de herbivo
ren en niet andersom (Bottema, 1987). 
Extensieve begrazing van bossen met als 

doel een aantal onder invloed van de 
mens ontstane halfopen boslandschap
pen in stand te houden beoogt behoud 
dan wel vergroting van de ecologische 
verscheidenheid. Vanuit natuurbe-
heersstandpunt kunnen deze effekten 
positief gewaardeerd worden. Juist een 
lage begrazingsintensiteit leidt tot veel 
variatie (Oosterveld, 1977). Begrazing 
van bossen is pas zinvol, indien het op
pervlakten van tenminste ca 30 ha be
treft en er naast bos tevens grasland 
en/of heide aanwezig is. Wanneer min
stens de helft uit bos bestaat, worden 
goede voorwaarden geschapen voor de 
ontwikkeling van ruigten, zoomvegeta-
ties en struwelen. Er doen zich in derge
lijke situaties gradiënten voor van meer 
en minder intensief begraasd grasland 
naar ruigtekruiden- en zoomvegetaties, 
struweel, menging van struweel en bos 
en gesloten bos (Londo, 1977). 

Bosbeheer door de stichting 
In elk boscomplex gelden als een vorm 
van basisbeheer de volgende algemene 
voorwaarden: 
- Normaliseren van de waterhuishoud
kundige situatie door het afdammen van 
alle wateronttrekkende sloten. Slechts 
een ongestoorde situatie biedt mogelijk
heden voor de ontwikkeling van ter 
plaatse thuishorende levensgemeen
schappen. Kunstmatige veranderingen 
in de waterhuishouding vormen een 
sterk nivellerende faktor. 
- Beperken van omgevingsinvloeden. 
Kunstmatige vergroting van het aanbod 
van nutriënten zoals dat plaatsvindt als 
gevolg van atmosferische depositie of 
'zure regen', is onder de huidige om
standigheden moeilijk te bestrijden. 
Door deze verrijking of vervuiling ver
dwijnen de aan schrale omstandigheden 
aangepaste organismen. 
- Streven naar zo groot mogelijke aan
eengesloten boscomplexen. Het ont
staan van een bos-mikroklimaat vereist 
een bepaalde oppervlakte. Verder is bij 
elk bostype sprake van een minimum 
struktuur-areaal. Dit is de oppervlakte 
bos, groot genoeg om na een zekere tijd 
van rijping van de bosstruktuur aan alle 
stadia en fases uit de bosontwikkeling 
bestaansmogelijkheden te bieden. De 
orde van grootte bedraagt tenminste eni
ge tientallen hectares (Koop, 1981). 
Minimum-arealen van volledige boseco-
systemen zijn aanmerkelijk groter (Van 
der Lans, 1976). 

- Beperken of elimineren van exoten. 
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Elke inheemse boomsoort bezit een be
paalde grondgebondenheid en is gast
heer van talloze insekten of parasieten. 
Tal van vogels leven hier weer van, waar
door rond zo'n boomsoort een netwerk 
van relaties bestaat. De waarde van exo-
ten in een vreemde levensgemeenschap 
is in ecologisch opzicht echter nihil. 
- Nalaten van beplanten, tenzij de Bos-
wet hiertoe verplicht. Het voorkomen 
van boomsoorten wordt gezien als een 
expressie van het milieu. Het aanplanten 
van bomen is in ecologisch opzicht on
juist en onnodig (Londo, 1977). Het in
planten van cultuurland blijft mogelijk. 
- Kap zal slechts plaats kunnen vinden 
in verjongingsvlaktes kleiner dan 2 tot 3 
keer de boomhoogte. Op grond van mi-
kroklimaat-metingen blijkt dit de orde 
van grootte die bij een gegeven bodem 
en klimaat een hoge mate van stabiliteit 
waarborgt (Bastiaens et al, 1980). Indien 
planten wordt nagelaten ten gunste van 
natuurlijke verjonging dan zal de verjon
ging kleinschalig en overeenkomstig de 
natuurlijke situatie plaats moet vinden. 
- Streven naar vergroting van het aan
deel dood hout. De aanwezigheid van 
dood hout in die hoeveelheden en in die 
ruimtelijke verdeling, zoals in natuurlij
ke bossen gebruikelijk, is uitermate be
langrijk. Er is een hele levensgemeen
schap direct afhankelijk van dood hout 
en de diversiteit van het bosecosysteem 
wordt sterk bepaald door de hoeveelheid 
dood hout die aanwezig is. Hoe meer 
dood hout men weghaalt hoe meer het 
totale systeem verarmt en op een land-
bouwsysteem gaat lijken (Stortenbeker, 
1983). 

Voor bos van de Stichting 'Het Drentse 
Landschap' bestaan binnen de doelstel
ling slechts twee verschillende typen. 

1. Natuurbos zonder houtafvoer 
Binnen deze bestemming kunnen drie 
verschillende beheersvormen onder
scheiden worden, te weten: niets doen, 
kappen als overgangsbeheer en extensie
ve begrazing. 
Niets doen 
Het mogelijk maken van natuurlijke 
processen in bossen gaat gepaard met af
name of beëindiging van menselijk in
grijpen. Die bossen, waar al in de huidi
ge situatie sptake is van een grote varia
tie in ruimtelijke strukturen, soortensa
menstelling en leeftijd, komen direkt in 
aanmerking voor een beheer van niets 
doen. 

Kappen als overgangsbeheer 
Veel bossen van de Stichting zijn als 
struktuurarme monoculturen te karakte
riseren. De om te votmen produktiebos-
sen kunnen de eerste tijd begeleid wor
den totdat een meer gevarieerde leef
tijdsopbouw en een grotere rijkdom aan 
strukturen ontstaan is en ingrepen ach
terwege kunnen blijven. Het hout wordt 
bij dit overgangsbeheer deels afgevoerd. 
Enerzijds om de maatregel te financie
ren, anderzijds om een snelle vergroting 
van het aandeel dood hout in opstanden 
met naaldbomen te voorkomen. Juist in 
dit soort situaties worden insektenplagen 
opgeroepen. De volgende ingrepen wor
den toegepast: 

- Onregelmatig dunnen van een deel van 
de opstand. 
- Aanbrengen van kapvlakten, variabel 
in grootte met een maximum van 2 a 3 
maal de boomhoogte. 
- Vrijstellen van solitaire bomen. Geen 
vormselektie. 
- Ringen, omtrekken van bomen, soms 
in combinatie met het op hopen trekken 
van takhout. 
- Op 60% van de oppervlakte wordt 
niets gedaan. 
Extensieve begrazing 
Het inzetten van grote herbivoren is van
uit de doelstelling van het natuurbe
houd in Drenthe zinvol in een aantal 
boslandschappen: 
- Halfopen bossen op voormalige stuif-
zanden en heidevelden, waarbij de 
kruidlaag nog grotendeels uit schrale 
heidevegetaties bestaat. Deze schrale en 
lichte eikenbossen (Querco roburis-
Betuletum), waarin vaak ook Grove den 
een duidelijke plaats inneemt, hebben 

de neiging snel in dicht loofbos over te 
gaan. Vertraging van de successie van 
heide naar bos vormt hierbij het doel 
van de begrazing. 
- Nieuwe, op voormalige cultuurgron
den te vormen bossen, kunnen het beste 
vanaf het begin licht begraasd worden. 
Er zal op den duur een waardevoller bos 
ontstaan, wanneer de bosontwikkeling 
door een geleidelijk in intensiteit afne
mende begrazing vertraagd en sterk in 
de tijd gespreid wordt. 
- Parklandschappen. In een aantal situa
ties, bijvoorbeeld in oude besloten cul
tuurlandschappen of landschappen met 
veel verschillende uitgangsmilieus zoals 
bos, heide en cultuurgronden, kan men 
naar de vorming van grotere complexen 
zeer extensief begraasd natuurgebied 
streven. Binnen een dergelijk gebied 
ontwikkelen zich tal van gradiënten van 
meer en minder intensief begraasd gras
land naar ruigtekruiden-, zoomvegeta-
ties, struweel en bos (Londo, 1977). 

2. Natuurbos waarbij enige houtafvoer 
mogelijk blijft 
In tegenstelling tot de voorgaande cate
gorie zal hierbij ook op langere termijn 
enige afvoer van hout mogelijk blijven. 
Bossen met een dergelijke bestemming 
zijn met name gelegen in oude cultuur
landschappen zoals landgoederen. Be
seft wordt dat door de afvoer van enig 
hout de doelstelling niet optimaal zal 
worden gerealiseerd. Visueel-land
schappelijke en cultuurhistorische aspek-
ten zijn bepalend voor deze keuze. 
Naast de algemene voorwaarden worden 
hier de volgende uitgangspunten ge
hanteerd: 

Foto 6. Om in halfopen bos op voormalige heide (boomheide) de successie naar gesloten 
loofbos af te remmen maakt de Stichting bij het beheer gebruik van Schotse Hooglanders. 
The Stichting uses Scottish Highland cattle to conserve the halfopen woodland stage in 
the succession from heathland to wood by extensive grazing. 
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- Het bos krijgt de gelegenheid zijn fysi
ologische leeftijd te bereiken. Plaatselijk 
en in de tijd gespreid kan een deel van 
de oudste bomen geoogst worden. 

- Begeleiding van het bos zal niet plaats
vinden. Er zullen geen activiteiten ge
richt zijn op het opleiden van een ideale 
oogstboom. 

Discussie 
In de periode vanaf 1980 werd volgens 
de aangegeven richtlijnen gewerkt. Het 
aandeel dichte monoculturen, veelal be
staande uit exoten, overheerste nogal in 
het bezit van de Stichting. De nadruk 
qua beheer viel daarom op het uitvoeren 
van grove en onregelmatige dunningen 
in dit soort culturen. Als oogmerk gold 
het op gang brengen van natuurlijke ver
jonging. In vrijwel alle opstanden trad 
inderdaad verjonging op, soms zelfs zéér 
massaal. Zaailingen van Lariks, Berk, 
Eik, Lijsterbes en Sporkehout overheer
sen. Men moet zich realiseren, dat het 
ontbreken van natuurwaarden in de 
Drentse bossen te wijten is aan het feit, 
dat het zeer jong bos betreft. Het rijper 
of ouder worden van het bos is een lang
zaam verlopend proces. De effekten van 
het beheer zijn op zeer korte termijn 
moeilijk zichtbaar en beperken zich tot 
geleidelijke veranderingen in de bos-
struktuur. De negatieve invloed van de 
zure depositie doet zich eveneens gel
den. 

Reakties van de bevolking of van re
creanten op het beheer zijn doorgaans 
mild of blijven uit. Het toelichten van 
de achterliggende motieven is in de 
meeste gevallen toereikend om een ge
voel van onrust of onbegrip weg te ne
men. Evenmin zijn er problemen met de 
toepassing van de Boswet indien er in
derdaad van echt bosbeheer sprake is. 
Indien op grond van natuurwetenschap
pelijke of visueellandschappelijke rede
nen cultuurbos verwijderd moet worden, 
is compensatie elders een eis waaraan 
voldaan wordt. Uit de bedrijfsgegevens 
van de afgelopen jaren bleken de kosten 
per ha nogal variabel. Eén en ander is af
hankelijk van de hoeveelheid achterstal
lig onderhoud, onrendabele dunningen, 
vrij te stellen heide, de leeftijd van het 
gedunde bos, de verhouding tussen het 
op stam verkopen of in eigen beheer vel
len. Voor bossen bestaan talloze subsi
dies die, wanneer men daar efficiënt ge
bruik van maakt, in feite vrijwel elke be-
heersvorm betaalbaar maken. Zonder 
die subsidies is het produceren van hout 

Foto 7. Natuurlijk bos, dat is ontstaan op voormalige heide en stuifzand, vertoont een 
grote variatie in ruimtelijke strukturen, leeftijd en boomsoort. Naarmate deze bossen 
ouder worden, neemt de natuurwetenschappelijke waarde toe. 
Natural woods that has been formed spontaneously on former heathland and drift sand 
have a great variation in spatial structures, age and tree species. When growing older the 
natural values increase considerably. 

op arme zandbodems in Drenthe een 
verliesgevende aktiviteit, evenals het tot 
ontwikkeling laten komen van natuur-
bos. Kernpunt in de benadering van de 
Stichting vormt het extensieve karakter 
van het gekozen beheer. Een laag 
kostenniveau met weinig houtop
brengsten levert in elk geval meer natuur 
dan bosbeheer met een hoog kostenni
veau met meer opbrengsten. Het opti
maal benutten van subsidies met als re
sultaat het ontwikkelen van bos met 
minder natuurwaarden wordt door de 
Stichting niet als opdracht ervaren. Het 
gekozen beheer blijkt netto niet duurder 
dan een meer op produktie gericht bos
beheer. 

Op grond van het gekozen beleid 
en de beheersmaatregelen zoals beschre
ven zal een verdere ontwikkeling van na
tuurlijke bossen behorend tot het Eiken-
Berkenbos (Querco roburis-Betuletum), 
Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum), 
Elzenbos (Alnion glutinosae) en bossen 
behorend tot het Elzen-Vogelkersver-
bond (Alno-Padion) binnen het eigen
dom van de Stichting 'Het Drentse 
Landschap' worden gerealiseerd. 
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Summary 
The management of woods by the 'Stichting 
Het Drentse Landschap'. 
The 'Stichting Het Drentse Landschap' is an 
organisation for nature management in the 
Province of Drenthe, owning about 1400 ha 
of fotest and woodland. The fotest exists for 
the greatei part of plantations of Pine (Pinus 
sylvestris) and Oak (Quercus robur) on 
former heathland, dating ftom the begin
ning of this century and relatively poor in 
natural values. 
'The development of the potential natural 
situation in as large complexes and with the 
least human interference as possible' forms 
the objective for the woods. 
Only three different measures fit this 
purpose. 
Doing nothing 
Processes taking place in undisturbed 
woodland ecosystems need no human in
terference. 
Cutting 
During the first centuty or more, small-scale 
and local cutting as a temporary measure to 
increase the vatiation in spatial structutes will 
shotten the petiod of transition into more 
natural woods considerably. 
Extensive grazing 
Because of the fact that the teserves of the 
Stichting ate small, extensive gtazing is only 
applicable in rather strongly influenced half
open types of woodlands such as parkwoods, 
or slightly wooded heathland. 
In the woods of the Stichting the next basic 
conditions apply; an undisturbed hydiologi-
cal situation, no fertilizing or poUution (if 
possible), no afforestation, giadual reduction 
of exotic ttees, no clear cutting in ateas larger 
than 2 or 3 times the height of the trees 
across, active or passive enlarging the share of 
dead wood and minimising human in
terference. 
Out of only two destinations bas been 
choosen. 
Natural woods 
Measures are doing nothing, cutting in the 
petiod of transition and extensive grazing. 
Natural woods with the possibility of remo-
ving wood. 
The trees can reach their physiological age. 
Only small-scale and local cutting of in-
dividual ttees ot small gtoups can be pet-
mitted. 
It is expected that the ptoposed policy shall 
create better conditions fot the development 
of natural woods (Querco roburis-Betule-
tum, Fago-Quercetum, Alnion glutinosae, 
Alno-Padion) in Dtenthe. 

Dts E. W. G. van det Bilt 
Stichting Het Drentse Landschap 
Kloostetstraat 5 
9401 KD Assen 

De effekten van 

inrichting en beheer op 

wegbermvegetaties 

De visie ten aanzien van de in
richting en het beheer van grazige 
wegbermen heeft zich de afgelo
pen 15 jaar in Nederland sterk ge
wijzigd. Bij de keuze van inrich
ting en beheer spelen de laatste 
jaren ook ecologische argumenten 
een rol. Veelal tracht men door 
middel van maaien te sturen naar 
een gewenste vegetatie-ontwikke
ling. 

P. J. M. Melman, 

H.J. P. A. Verkaar & 

H. Heemsbergen 

Door de intensivering van de landbouw 
is de oppervlakte aan extensief beheerde 
graslanden sterk afgenomen (Harms et 
al., 1984). Met het verdwijnen van de 
soortenrijke extensief beheerde grasland-
typen in het landbouwgebied nam het 
relatieve belang van bermen voor het be
houd van dit type grasland toe. Bermen 
kunnen een goed milieu voor een aantal 
extensief beheerde graslandvegetaties 
bieden, mits zij goed beheerd worden 
(Sykora et al., 1988) (foto 1). 

Van oudsher werden de bermen 
veelal door boeren benut. Het beheer 
bestond toen meestal uit een extensief 
graas- of maaibeheer, waarbij het maal
sel als veevoeder werd gebruikt. Later 
werd om veiligheidsredenen en uit eco
nomische motieven overgegaan op een 
beheer, waarbij de berm meerdere keren 
per jaar geklepeld werd en het maaisel 
bleef liggen. Dit beheer was funest voor 
een ecologisch waardevolle vegetatie. 
Begin zeventiget jaren veranderde men 
van inzicht en ging men van dit intensie
ve maaibeheer over op een beheer, waar-

Foto 1. Goed ontwikkelde berm langs de A15 nabij Ochten. 
Wel! developed road verge vegetation along the A15 near Ochten. 


