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1. Inleiding

Dit rapport is geschreven op verzoek van bezorgde inwoners
van Son en Breugel.
Aanleiding is het bosbeheerplan dat door Bosgroep Zuid Nederland is geschreven en dat in de herfst van 2021 in werking
is getreden.
Het plan heeft geleid tot grote onrust en bezorgdheid onder
inwoners van Son en Breugel. Met name door het voornemen
om frequent grote hoeveelheden bomen en stukken bos te
gaan kappen en te vervangen door jonge boompjes terwijl
daar geen duidelijke aanleiding toe is.
De verontruste bevolking heeft bij de auteurs van dit rapport
aangeklopt omdat deze vanuit een geheel andere invalshoek
naar het bos kijken. De auteurs plaatsen het bos als bosecosysteem centraal. Als een permanent, min of meer natuurlijk,
systeem waar de mens op verstandige en zorgvuldige manier
de vruchten van mag plukken, zonder het structureel te schaden. Zij gaan van de stelling uit dat je bos wel mag ‘melken’
maar niet mag ‘slachten’. Het bosbeheersysteem waar zij van
uitgaan wordt Natuurvolgend Bosbeheer (NVB) genoemd
(www.natuurvolgendbosbeheer.nl).
Gemeente Son en Breugel mag zich gelukkig prijzen met het
bezit van een uitgestrekt bosgebied dat bovendien voor een
deel pal tegen de bebouwde kom is gelegen.
Naarmate het karakter van de samenleving steeds meer urbane kenmerken gaat vertonen, wordt de bijdrage die bossen
aan de volksgezondheid leveren de belangrijkste functie ervan.
Bos, en natuur in het algemeen, biedt bij uitstek de gelegenheid om te re-creëren, je te herscheppen, te ontspannen. Even
weg van de prikkels uit de verstedelijkte omgeving, waar in
alles de hand van de mens herkenbaar is, en waar veel is verbonden aan ordening, werk en inspanning.

De recreatiefunctie van de bossen van Son en Breugel is de
meest directe maatschappelijke dienst waar de inwoners profijt van hebben.
Bossen leveren ook maatschappelijke diensten die de gemeentegrenzen overstijgen, zoals biodiversiteit, CO₂-binding
en luchtzuivering. Elke boseigenaar, ook de gemeente Son en
Breugel, kan aan dat algemeen belang een bijdrage leveren
door daar in het bosbeheer rekening mee te houden.
Het is al geruime tijd niet meer vanzelfsprekend dat de betekenis van bos vooral de houtproductie betreft. Dat komt ten
dele door het belang dat inmiddels wordt toegekend aan recreatie, biodiversiteit en klimaat. Maar ook doordat houtexploitatie te vaak met die belangen botst en de traditionele
vlaktekap-exploitatie al vele decennia verliesgevend is. De
gemeente heeft er daardoor geen belang meer bij dat bossen
primair ten behoeve van de houtexploitatie worden beheerd,
en vooral niet als daarbij de onrendabele en schadelijke vlaktekap wordt toegepast.
Toch blijft hout een product van maatschappelijk belang, als
bouwmateriaal en als opslag van CO₂. De gemeentebossen
kunnen daar een bijdrage aan blijven leveren voor zover dat
de andere maatschappelijke diensten van het bos niet schaadt
en minimaal kostenneutraal kan worden uitgevoerd.
Door de houtoogst te beperken tot het selectief oogsten van
bomen die netto geld opleveren in plaats van geld kosten, kan
een bijdrage worden geleverd aan het algemeen belang (houtvoorziening) en tegelijkertijd aan het gemeentelijke belang
(bescheiden netto geldelijke opbrengst).
Die selectieve houtoogst zou kunnen worden uitgevoerd in
bosgedeelten die niet specifiek worden aangewezen voor recreatie en/of bescherming van natuurwaarden.
In het licht van de groeiende maatschappelijke belangen betreffende volksgezondheid, biodiversiteit en klimaatverandering zal het bosbeheer echter aan díe aspecten het grootste
belang moeten hechten en prioriteit aan moeten toekennen.
Hoewel de fauna integraal deel uitmaakt van het bossysteem
en dus bij een bezinning op beheer betrokken zou moeten
worden, blijft dat onderwerp in dit rapport buiten beschouwing.

Sonse Bergen Bos
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2. Uitgebreide
samenvatting
Het maatschappelijk functioneren van de bossen van Son en
Breugel wordt vooral bepaald door de wijze van beheer. Aan
de hand van onderstaande thema’s worden de verschillen in
beheer volgens het model van Bosgroep Zuid Nederland en
van Natuurvolgend Bosbeheer behandeld:
• Recreatiewaarde
• Biodiversiteit
• Natuurlijkheid
• Bossen als klimaatbuffer (CO₂-binding)
• Conditie van bodem en bomen
• Klimaatrobuustheid
• Houtvoorziening en houtoogst
• Kosten en opbrengsten.

Recreatiewaarde

Voor de inwoners van Son en Breugel zijn de gemeentebossen bovenal van belang om er te recreëren, te ontspannen, te
her-scheppen.
Door het kappen van gemiddeld 1500 kubieke meter hout per
jaar leidt het Bosgroep-model tot veel ergernis bij recreanten.
Door het vele kappen, en de schaal waarop dat gebeurt – van
uitdunning tot vlaktekap – verdwijnt het decor van volwassen
bos.
Het NVB-model gaat uit van een substantieel kleinere houtoogst – gemiddeld slechts 400 kubieke meter per jaar – die
uitsluitend door uitdunning wordt gerealiseerd. Het bos blijft
permanent bos.
Het NVB-model speelt daardoor beter in op het behoud van
de recreatiewaarde van het bos dan het Bosgroep-model.
Veiligheid is een harde voorwaarde voor onbezorgde recreatie. Zowel het Bosgroep- als het NVB-model stellen dat als
voorwaarde. Systematische uitvoering van de TVA-controle,
en consequente uitvoering van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn daarvoor cruciaal.

Biodiversiteit

Verjonging van bospercelen leidt er toe dat bos nooit oud kan
worden. Bij verjongingskap van 1% per jaar wordt bos nooit
ouder dan 100 jaar. De biodiversiteit in bossen neemt bóven
die leeftijd juist extra toe en er ontstaat dan ook veel dood
hout. Circa 40 - 50% van alle biodiversiteit in bossen is gebonden aan dood hout, vooral aan dik dood hout.
Dik dood hout is momenteel heel schaars aanwezig.
Door het voornemen in het Bosgroep-model om meer exoten
aan te planten neemt de ruimte die inheemse bomen kunnen
innemen verder af dan nu al het geval is. Dat limiteert ook de
vestigingsmogelijkheden voor het grote aantal organismen
dat gebonden is aan inheemse bomen.
Bij het NVB-model wordt substantieel minder hout geoogst.
Er kunnen daardoor veel bomen zeer oud worden en er komt
veel dood hout beschikbaar voor het hele scala aan biodiversiteit dat aan inheems bos gebonden is. Doordat er zones worden aangewezen waar exoten expliciet worden teruggedrongen blijft de biodiversiteit van inheems bos onderdeel van de
totale biodiversiteit van de bossen van Son en Breugel.

Natuurlijkheid

Hoe meer er in het bos wordt ingegrepen, hoe onnatuurlijker
het wordt. Ingrepen uit het verre en recente verleden laten
hun sporen al na. Dat is echter geen reden om de natuurlijke
processen verder te willen beteugelen. In plaats van de natuurlijke processen in een mal te willen dwingen – zoals door
vlaktekap en aanplant - en te willen beheersen, is het veel efficiënter om de natuurlijke processen ruimte te bieden en daar
op slimme wijze de vruchten van te plukken.
Bij het NVB-model krijgen de natuurlijke processen de ruimte. Zij bepalen de ontwikkeling van het bos. Uit het bos dat
ontstaat kan, zonder dat de natuurlijkheid ernstig wordt geschaad, op bescheiden en zorgvuldige wijze hout worden geoogst.

Bossen als klimaatbuffer (CO2-binding)

Grote variatie aan bosbeelden en bosstructuren.

Veel van de CO₂ die is opgeslagen in de bomen die bij het Bosgroep-model worden gekapt keert binnen een beperkt aantal
jaren weer terug in de atmosfeer. Kap van dunne bomen en
vlaktekap leiden tot een CO₂-schuld.
Vlaktekap zoals het Bosgroep-model voorstaat, maakt dat de
bodem bloot wordt gesteld aan zon en warmte. Dat versnelt
de afbraak van humus waarin CO₂ is opgeslagen. Bodembewerking verhevigt dat afbraakproces. Bovendien spoelen er
dan versneld mineralen uit wat tot verlies aan bodemvruchtbaarheid leidt.
Bij het NVB-model is er sprake van permanent bos waarin de
voorraad in bomen opgeslagen CO₂ behouden blijft. Koolstof
blijft zich permanent ophopen in de bodem.
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Er worden wel bomen gekapt, maar slechts door het bos uit
te kappen.

Conditie van bodem en bomen

Bosbodems verzuren door de overmaat aan stikstofdepositie.
Verzuring treedt vooral in dennenbossen op. Gelukkig vestigen zich in de dennenbossen steeds meer bomen waarvan het
loof de verzuring van de bodem afremt. Die bomen moeten
niet gekapt worden, wat bij vlaktekap helaas wel plaatsvindt.
Het Bosgroep-model propageert het bijplanten van boomsoorten die een vergelijkbaar remmend effect sorteren. Het
is een dure ingreep waarvan het effect in het niet valt in vergelijking tot het effect van de reeds massaal aanwezige loofboomsoorten, zoals berken, lijsterbes en Amerikaanse vogelkers. Handhaven, in plaats van kappen, van die al aanwezige
loofboomsoorten is in het NVB-model daarom uitgangspunt.

Klimaatrobuustheid

Hoe heterogener een bosperceel is, hoe groter de kans is dat
het als een vorm van bos de klimaatverandering kan doorstaan. Dat de meeste boomsoorten de klimaatverandering tot
nu toe hebben weerstaan, is geen garantie voor de toekomst.
Dat geldt ook voor boomsoorten die nog aan het palet van de
huidige boomsoorten zouden worden toegevoegd.
Bij het verjongen van bos via vlaktekap zoals de Bosgroep
voorziet, worden heterogene/diverse oude bospercelen ingeruild voor homogene jonge bospercelen. Het bos wordt gehomogeniseerd, en daarmee klimaatlabieler.
Het aanplanten van ontbrekende inheemse boomsoorten en
nieuwe exoten kan mogelijk een bijdrage leveren aan het vergroten van de klimaatrobuustheid. Echter, of dat werkelijk het
geval zal zijn, is pas over een halve eeuw bekend, en zelfs dan
nog niet zeker.

Klimaatrobuust bos.

Een beter alternatief voor veranderen van bossamenstelling

begint met het koesteren van de bestaande heterogeniteit in
de bossen. Daarnaast is het efficiënter de geleidelijke aanpassing van het bos aan klimaatsveranderingen aan het bos zelf
over te laten. Zaadbronnen van allerlei bomen zijn in de omgeving al ruimschoots voorhanden.
Het behouden van de bestaande heterogeniteit, zoals dat
plaatsvindt bij het NVB-model, is een basisvoorwaarde.

Houtvoorziening en houtoogst

Door de houtoogst te beperken tot het selectief oogsten van
bomen die netto geld opleveren en het bosecosysteem niet
schaden, zoals het NVB-model voorstaat, wordt een bijdrage geleverd aan het algemeen belang (houtvoorziening) en
tegelijkertijd aan het gemeentelijke belang (netto geldelijke
opbrengst). Die selectieve houtoogst kan worden uitgevoerd
in bosgedeelten die niet specifiek worden aangewezen voor
recreatie en/of bescherming van natuurwaarden.

Kosten en opbrengsten

De begroting bij het Bosgroep-model roept vragen op. Enkele
kostenposten ontbreken of zijn verborgen in een andere post
waardoor niet helder wordt welke kosten er allemaal aan de
orde zijn. Het gaat om:
• De kostenpost voor bescherming tegen wildvraat aan
jonge aanplant ontbreekt in de Bosgroep-begroting. Het
betreft voor het totale bos een post van minimaal 17.000
euro per jaar.
• Het bedrag dat aan herbebossing wordt besteed is niet
beschikbaar om op een financieel en CO₂-technisch
meer rendabele manier te investeren. De inkomstenderving die dat veroorzaakt is niet verwerkt in de begroting.
Het gaat om een permanente jaarlijkse extra kostenpost
van minimaal 100 euro op elke verjongde hectare.
• In de Bosgroep-begroting is weliswaar een bedrag opgenomen voor controle van de vitaliteit van bomen langs
wegen en paden - de zogenoemde VTA-controle - maar
voor de uitvoering van maatregelen die daaruit voortvloeien om de veiligheid van de bezoekers te garanderen
is nog geen bedrag opgenomen.
• In de Bosgroep-begroting is geen rekening gehouden
met toekomstige betalingen voor elke ton gebonden
CO₂ die bij beheermaatregelen verloren gaat. Bij vlaktekap gaat er alleen al uit de bodem circa 100 ton CO₂ /
ha verloren. Dat zou bij de huidige prijs per ton tot een
betaling van circa 6.000 euro per gekapte hectare leiden.
Verwerking van alle kosten (met uitzondering van de mogelijke betaling voor CO₂-verlies uit de bodem) leidt in het Bosgroep-model op elke verjongde hectare tot een exploitatietekort van meer dan 200 euro per jaar.
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Bij het NVB-model wordt niet geïnvesteerd in verjonging omdat dat niet nodig is. De bossen zijn nog relatief jong en er
is al veel verjonging aanwezig. Er treedt ook geen verlies aan
gebonden CO₂ op. Ook zonder investeringen groeit het bos
gewoon door en verjongt het zich spontaan. Gratis.
De exploitatie van het bos is met het NVB-model jaarlijks sluitend te maken. Zelfs een bescheiden positief saldo is mogelijk.

Samenvatting van de conclusies

Het Bosgroep-model voor het beheer van de bossen van de
gemeente Son en Breugel leidt tot afnemende recreatiewaarde en vermindering van biodiversiteit, CO₂-binding, klimaatrobuustheid, en natuurlijkheid. De exploitatietekorten zijn
groot, en worden jaarlijks groter.
Het NVB-model leidt tot vergroting van de recreatiewaarde,

Biodivers bos met veel vastgelegde CO₂.

behoud en toename van de biodiversiteit, CO₂-binding, klimaatrobuustheid, en een grotere mate van natuurlijkheid. Dit
kan allemaal bij een sluitende financiële exploitatie.
Hoe het bos beheerd gaat worden is aan de gemeenschap van
Son en Breugel. Elke keuze leidt tot een andere mix en andere
niveaus van de maatschappelijke bosfuncties, inclusief beheerkosten.
Door de sterke interventies uit verleden en heden, en de klimaatverandering is van geen enkel model met zekerheid meer
te zeggen wat het op de zeer lange termijn gaat opleveren.
Garanties zijn er niet te geven.
Intussen kan de gemeenschap volop, op zorgvuldige en duurzame wijze, gebruik blijven maken van het bestaande bos.
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3. Karakterisering van
de bossen van
Son en Breugel
Ooit bestond het gehele buitengebied van Son en Breugel uit
loofbossen. Die bossen werden in de middeleeuwen gekapt.
Het hout werd gebruikt als bouwmateriaal en brandstof. De
vrijkomende grond voor akkerbouw en extensieve veehouderij, vooral schapenhouderij.
Door eeuwenlange beweiding ontstonden uitgestrekte heidevelden met plaatselijk stuivend zand.
Vanaf het begin van de 20e eeuw werd een deel van deze ‘woeste’ gronden bebost. Vooral met grove dennen. Hoewel die
boomsoort er van nature nauwelijks voorkwam, kon de grove
den goed gedijen op de verarmde zandgronden. In latere periodes werden uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse eik,
Douglasspar en Japanse Lariks aangeplant. De structuur van
gelijkjarige bospercelen is overal nog herkenbaar.
Momenteel bestaat ongeveer twee-derde deel van het gemeentebos nog uit inheemse boomsoorten. Uitheemse
boomsoorten maken al een aanzienlijk deel van het bos uit.
Gezien het invasieve karakter van de uitheemse boomsoorten zal dat aandeel gaan toenemen. Dat uit zich nu al in de
boomsoortensamenstelling van de onder-etage van het bos.
Die wordt gedomineerd door de uitheemse soorten, vooral
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.
Dood hout is schaars aanwezig, vooral dik dood hout.
Vrijwel het gehele gemeentebos is jonger dan honderd jaar.
Voor bos is dat nog vrij jong. Alle aanwezige boomsoorten
kunnen veel ouder worden.

nature thuishoren, zoals eik, berk en enige beuk. De bomen
en het bos ogen vitaal.
De uitheemse Amerikaanse vogelkers is wijdverspreid aanwezig in de onder-etage.
De bossen ten westen van de A50 worden gedomineerd door
bospercelen met uitheemse boomsoorten. Ze zijn dominant
en verjongen zich gemakkelijk. Inheemse boomsoorten hebben moeite zich daar te handhaven of te verjongen.
Een beperkt deel van de bospercelen bestaat uit jonge grove
dennen in de zogenoemde ‘stakenfase’. Ze vormen homogene
percelen die zich via natuurlijke zelfdunning geleidelijk verder
kunnen ontwikkelen. Onder deze dennenbossen zullen zich
op termijn andere boomsoorten gaan vestigen. De grove den
verdwijnt van nature geleidelijk uit het bos.
Aanplant van jonge bomen is nergens noodzakelijk. De aanwezige bomen kunnen nog vele decennia vooruit, en er zijn
volop jonge bomen aanwezig.
De biodiversiteit van bossen neemt boven de honderd jaar
substantieel toe, vooral als uiteindelijk een deel van de bomen gaat kwijnen, dood gaat en verteert. Ook de opslag van
CO₂ blijft toenemen naarmate bossen ouder worden, niet alleen door de groei van de bomen maar ook door de ontwikkeling van humus in de bodem.
Houtoogst is eveneens nergens noodzakelijk, maar kan onder
voorwaarden worden uitgevoerd in de bospercelen die slechts
een beperkte biodiversiteit hebben en niet in de directe nabijheid van de bewoning liggen.
Om inheemse boomsoorten duurzaam onderdeel van het bos
te laten blijven uitmaken, zullen in een deel van het bos maatregelen noodzakelijk zijn om de uitheemse soorten te beteugelen.
Behalve de noodzakelijke VTA-controle langs wegen en paden
en beteugeling van uitheemse boomsoorten is in geen van de
bospercelen enige beheermaatregel strikt noodzakelijk.

De gemeentebossen zijn nog jong.
Van de gemeente bossen heeft het Sonse Bergen Bos de langste ontwikkeling doorgemaakt. De boomsoortensamenstelling en de diversiteit in structuur maken dat dit een heel fraai
en waardevol bos is geworden.
Het Sonse Bos met overwegend oude grove dennen, ontwikkelt zich al geleidelijk tot bos met de boomsoorten die er van

Vitale bomen in een vitaal bos.
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4. Ontwikkelingsperspectieven
De bodem in de gemeentebossen bestaat deels uit duinvaaggronden en deels uit veldpodzolen. Van nature zou daar de
ontwikkeling van de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV)
op te verwachten zijn. Dat zijn respectievelijk het Droge- en
Vochtige Berken-Zomereiken bos.
Er zijn echter twee factoren die de ontwikkeling naar de PNV
in de weg staan. Dat zijn de overmaat aan stikstofdepositie en
het toenemende aandeel uitheemse boomsoorten, ook wel
exoten genoemd.
De overmaat stikstof leidt tot verzuring van de bodem. Dat
maakt de bodem uiteindelijk ongeschikt voor soorten van de
PNV.
De aanwezigheid van de uitheemse boomsoorten – vooral de
invasieve soorten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse
eik en Douglasspar – beperkt het aandeel inheemse boomsoorten dat zich kan vestigen en doorgroeien.
Als inheemse loofbomen zich al in de schaduw van de uitheemse boomsoorten vestigen, zijn zij de eerste die door het
aanwezige wild aangevreten of opgegeten zullen worden.

Amerikaanse vogelkers rukt op.

Tabel 1: Aantallen soorten insecten en mijten per boomsoort. Boven de stippellijn staan inheemse boomsoorten,
eronder uitheemse boomsoorten.
Wilg
450 soorten
Inlandse eik
423 soorten
Berk
334 soorten
Meidoorn
209 soorten
Groveden
172 soorten
Beuk
98 soorten
........................................................
Europese lariks
38 soorten
Douglasspar
zeer weinig
Amerikaanse eik
12 soorten
(bron: L.Moraal, ‘Insecten op inheemse en uitheemse
boomsoorten’, Arbor Vitae 2001)
Als er niets in bos met exoten gebeurt blijft het allemaal bos,
inclusief vastlegging van CO₂, inclusief de mogelijkheid recreatie er ruimte te bieden, inclusief de mogelijkheid om er,
indien dat gewenst is, op bescheiden schaal, bomen uit te
oogsten zonder het bossysteem te schaden.
De PNV, het loofbos dat er van nature zou komen als er geen
uitheemse bomen zouden staan, zal zich er echter niet gaan
ontwikkelen.
In het bosgebied als geheel dragen de exoten echter wel bij
aan vergroting van de biodiversiteit omdat ook deze bomen
specifieke begeleiders hebben, bijvoorbeeld onder insecten,
vogels en paddenstoelen. Dat geldt met name voor naaldbomen als Douglasspar en lariks. Wij stellen daarom een
pragmatische benadering voor om exoten actief alleen te bestrijden in bosgedeelten die nu gedomineerd worden door
inheemse boomsoorten. In andere percelen is bestrijding arbeidsintensief en succes niet verzekerd.

Bos met exoten

In de percelen uitheemse bomen wordt de ruimte gevuld door
boomsoorten die niet de natuurlijke biodiversiteit bij zich dragen. Bovendien zullen die uitheemse boomsoorten zich ten
koste van de inheemse boomsoorten uitbreiden. Het toekomstige bos zal steeds meer gedomineerd gaan worden door de
uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse
vogelkers, en de eveneens uit Amerika afkomstige Douglasspar. Het worden relatief donkere bostypes met weinig bodemvegetatie waar vestiging door inheemse soorten weinig
kans maken.
Door de bezetting met uitheemse boomsoorten zal de natuurlijke biodiversiteit in die gedeeltes afnemen. Zie tabel 1.
Bos van uitheemse Douglassparren.
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5. Bedreigingen
voor bossen
Van diverse kanten worden bossen, ook die van gemeente Son
en Breugel, bedreigd.
De belangrijkste bedreigingen zijn:
• Bodemverzuring.
• Verdroging.
• Klimaatverandering.
• Ineffectieve en inefficiënte bosbeheermaatregelen.

Bodemverzuring

Bos van inheemse boomsoorten.

Bos zonder exoten

In een deel van het gemeentebos, voornamelijk in de bossen
ten oosten van de A50, met inbegrip van het bos aan de Planetenlaan, is het aandeel exoten nog beperkt. Grovedennen en
inlandse eiken hebben daar momenteel de overhand. In het
oudere grove dennenbos is verjonging van berk, inlandse eik
en lijsterbes aanwezig, maar ook van Amerikaanse vogelkers.
Ten behoeve van de biodiversiteit zou daar gekozen kunnen
worden voor het actief terugdringen, of geheel verwijderen,
van de aanwezige exoten. Er moet dan wel voor gezorgd worden dat exoten zich later niet alsnog vestigen.
Het is aanmerkelijk efficiënter, goedkoper en beter voor het
bos om eens in de paar jaar jonge opslag van exoten handmatig te verwijderen dan om dat in een later stadium met groot
materieel te doen. Vaak zijn vrijwilligers onder de bevolking
graag bereid om zich hiervoor in te zetten.
Bij afwezigheid van de exoten mag verwacht worden dat zich
een bos gaat ontwikkelen waarin berken en inlandse eiken
beeldbepalend zullen zijn, analoog aan de PNV. In dat bostype zal bodemvegetatie - kruid- en struiklaag – in wisselende
mate voorhanden zijn.
Ook zonder beheeringrepen blijft het hier allemaal bos, inclusief vastlegging van CO₂, inclusief de mogelijkheid recreatie
ruimte te bieden, inclusief de mogelijkheid om er, indien dat
gewenst is, op bescheiden schaal, bomen uit te oogsten zonder het bossysteem te schaden.

Bosbodems op de zandgronden zijn al decennia lang aan
het verzuren. Dat wordt veroorzaakt door de overmaat aan
stikstofdepositie. De verzuring treedt het sterkst op in dennenbossen (de Pinus-soorten grove den, Oostenrijkse en
Corsicaanse den) en op arme zandgronden. De combinatie
van overmaat stikstof en Pinus-soorten staat garant voor verzuring. De verzuring en het verlies aan bodemmineralen dat
daar uit voortvloeit, gaat nog steeds door. Op dit moment is
de verzuring nog niet zo hevig dat het bos sterft, maar bij een
onverminderde verzuring kan er een moment komen dat de
bodem ongeschikt wordt om nog langer bos te dragen.
De oplossing van dit probleem moet vooral bij de bron, buiten
het bos, worden aangepakt. Zolang er echter sprake blijft van
een overmaat aan stikstofdepositie is het van belang daar ook
binnen het bos aan te doen wat kan en effectief is en efficiënt
uitvoerbaar is.
Boomsoorten met rijk strooisel (de verterende bladeren) remmen de verzuring en kunnen de verzuring zelfs terugdringen.
Daarvoor moeten de boomsoorten met zulk strooisel wel
massaal en langdurig aanwezig zijn.
Zo’n massaliteit is alleen te verkrijgen als die boomsoorten
zich spontaan vestigen, zoals berken, lijsterbes en Amerikaanse vogelkers doen in de gemeentebossen.
Aanplanten van rijkstrooiselboomsoorten – zoals linde, gewone esdoorn, haagbeuk e.a. - kan ook bijdragen aan het herstel
van de bosbodem maar is een kostbare ingreep die financieel niet te rechtvaardigen is wanneer dat massaal wordt uitgevoerd. Bovendien moet bestaand bos worden gekapt om
ruimte te maken voor nieuwe bomen, met als gevolg dat de
bosontwikkeling decennia wordt teruggezet.
Er zijn twee maatregelen die direct effect hebben op het verlies aan mineralen uit de bodem. Dat zijn:
1. Verlagen van de houtoogst. In plaats van hout/bomen
met de mineralen die daarin zijn opgeslagen af te voeren,
mogen bomen in het bossysteem blijven. Ze mogen
daar doodgaan en hun mineralen weer aan de bodem
beschikbaar stellen.
2. Alle aanwezige loofbomen die bijdragen aan bodemverbetering koesteren. Het verloofingsproces dus faciliteren
en het bestanddeel naaldbomen geleidelijk laten (doen)
verminderen.
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Op termijn zal een significante reductie van de stikstofdepositie tot stand moeten komen waardoor revitalisering structureel overbodig zal worden. Die reductie zal bij de emissiebronnen buiten het bos moeten worden gerealiseerd.

Verdroging

Verlaging van de grondwaterspiegel wordt vaak uitgevoerd
ten behoeve van landbouwbelangen. Het belang van bossen
wordt daar in het algemeen niet bij meegewogen.
In de delen van de gemeentebossen die als veldpodzolen worden aangemerkt is het waterregiem op die wijze negatief beïnvloed.
Op dit moment is de verdroging niet zodanig dat het bos
afsterft. Uitzonderingen daarop zijn fijnspar en Japanse lariksbossen die het altijd al moeilijk hebben op de droge
zandgronden, en na de droge zomers van afgelopen jaren de
genadeklap hebben opgelopen.
Dat wil echter niet zeggen dat bij verdere verdroging, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering, de gevolgen niet
zeer ernstig kunnen zijn. Een deel van de oplossing moet worden gezocht in herstel van de hydrologie.
Een maatregel die direct effect heeft in het kader van de verdroging is het bevorderen van het verloofingsproces. Loofbossen laten namelijk meer regenwater door tot de bosbodem
dan naaldbossen.

Klimaatverandering

derhevig blijven aan verandering.
In die context is het niet verantwoord om kosten te maken om
het bos te revitaliseren. Als dat wel wordt ondernomen zal dat
onderbouwd moeten zijn met een overtuigende kosten-baten
analyse.
De vitaliteit van de bossen van Son en Breugel geeft op dit moment geen aanwijzing dat revitaliseringsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Ondanks dat kan worden overwogen om op zéér beperkte
schaal (en met beperkte kosten) iets van het mogelijke risico
dat klimaatverandering met zich meebrengt af te vangen door
in de meest kwetsbare monocultures bomen te planten van
verschillende soort, zoals winter linde, gewone esdoorn, zoete kers, ratelpopulier en haagbeuk. De kosten van deze investering, die financieel onrendabel blijft, moeten daarom heel
laag gehouden worden. Dat kan door uitsluitend zeer lage
aantallen zaadbomen te planten in de meest kwetsbare bosgedeeltes als zich daar spontaan gelegenheid (open ruimte)
voor aanbiedt.
Het ‘verloofingproces’ dat momenteel in de bossen optreedt
zal remmend werken op de verzuring van de bodem die het
gevolg is van de overmatige stikstofdepositie in combinatie
met slecht verterende dennennaalden. Op termijn zal ook
een significante reductie van de stikstofdepositie tot stand
moeten komen, door verlaging van de emissie buiten het bos,
waardoor de revitalisering van bossen structureel overbodig
zal worden.

Het klimaat verandert, dat is zeker. Maar hoe het precies verandert is niet duidelijk. De verandering in temperatuur, neerslag
en de verdeling daarvan, vroege en late nachtvorst hebben allemaal eigen gevolgen op de groei en overleving van bomen.
Dat geldt voor alle boomsoorten. Er is daarom geen enkele zekerheid dat bomen die momenteel gedijen in Zuid-Europa het
over vijftig jaar goed zullen doen in Nederland.

NB.
Een niet te onderschatten bijdrage die verloofing met zich
meebrengt is het verlagen van de brandgevaarlijkheid van het
bos. Met de te verwachten verhoging van de temperatuur en
toenemende droogte is het van belang dat het aandeel naaldbomen zal afnemen.

Planten van bomen specifiek voor houtproductie is altijd al
onrendabel.
Investeren in planten van bomen waarbij het onzeker is of die
bomen de klimaatverandering overleven (en bij nader inzien
invasieve exoten kunnen blijken te zijn), maakt de investering
nog dubieuzer.

Ineffectieve en inefficiënte
bosbeheermaatregelen

Ook de maatregelen die in de nieuwe Bossenstrategie van de
rijksoverheid worden voorgesteld om bossen te revitaliseren
zijn alles behalve zeker van succes. De maatregelen die in
de Bossenstrategie worden genoemd zijn nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd, en kosten/baten analyses ontbreken ten ene male. Recent gestart onderzoek kan pas na meer
dan 50 jaar uitsluitsel geven. En zelfs dan zal het klimaat on-

Bij bosbeheer gaat het altijd over effecten die op zeer lange
termijn zichtbaar worden. Dat maakt het lastig om een specifieke beheermaatregel af te rekenen op het resultaat ervan.
Bij elke uitgevoerde maatregel in bos speelt de factor tijd een
belangrijke rol. Elke maatregel is daardoor in feite een investering. En investeringen zijn alleen zinvol als ze rendement
opleveren. Ook al is het moeilijk het rendement over lange
periodes te berekenen, is dat geen reden om dat afrekenen
dan maar niet te laten plaatsvinden. Het is eerder een reden
om dat zo goed als mogelijk is, juist wél te doen.
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Ze moeten afgerekend worden op het verlies aan immateriële
waarden die het gevolg zijn van het doen van de investering,
zoals verlies aan biodiversiteit, gebonden CO₂, recreatieve
waarde en esthetiek.
Elke maatregel die niet overtuigend positief uit deze drievoudige afrekening tevoorschijn komt is schadelijk voor het financieel resultaat van het bosbedrijf en een bedreiging voor de
maatschappelijke kwaliteiten van het bos. Het zijn ongewenste bosbeheermaatregelen.
Investeringen ten behoeve van containerbegrippen, zoals
‘veerkracht’, ‘robuustheid’, ‘vitaliteit’ en ‘klimaatadaptatie’,
moeten op het resultaat van het specifieke doel waarvoor die
veerkracht, robuustheid, vitaliteit of klimaatadaptatie van belang is worden getoetst. Toetsen op het containerbegrip op
zich is ondoelmatig en daarom niet zinvol.
Investeringen ten behoeve van specifiekere doelen, zoals biodiversiteit of klimaat moeten ook eerst op hun effectiviteit en
efficiency beoordeeld worden. Het is daarbij van belang dat
duidelijk is om welk aspect van biodiversiteit of klimaat het
dan gaat.

Vlaktekap leidt tot schade aan het ecosysteem. Gebonden CO₂
wordt gemobiliseerd.

De investeringen die in bossen worden gedaan hebben bijna altijd betrekking op de houtproductie. Die investeringen
moeten worden beoordeeld op drie zaken:
Ze moeten afgerekend worden op de financiële meerwaarde
die verkregen wordt bovenop wat er zónder die investering
toch al netto aan geld uit houtgroei te genereren zou zijn geweest, en niet op de totále netto productie die er aan het eind
van de investeringsperiode is ontstaan.
Ze moeten afgerekend worden op de waarde die met dezelfde
investeringssom buiten het bos zou kunnen worden gerealiseerd, de zogenoemde ‘opportunity costs’.
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6. Twee verschillende
modellen van
bosbeheer
In deze paragraaf worden twee beheersystemen met elkaar
vergeleken: het model dat de Bosgroep heeft gepresenteerd
in het bosbeheerplan, en het model dat Natuurvolgend Bosbeheer wordt genoemd.
Voor het model van Bosgroep Zuid wordt gerefereerd aan het
door hen voor de gemeente Son en Breugel opgestelde bosbeheerplan. Dat wordt gekenmerkt door:
• Het zware accent dat bij houtoogst en houtproductie
wordt gelegd.
• Het baseren van de houtoogst op houtvolume- en kwaliteitsontwikkeling zonder daar financiële rendementsvoorwaarden aan te verbinden.
• Het bos vooral te beschouwen als middel om hout voort
te brengen. Dus meer als een vorm van grondgebruik,
een productiesysteem, dan een ecosysteem of een vorm
van natuur.
• Het grote aandeel, tot 80%, van de bijgroei dat wordt
geoogst, circa 1500 m³ per jaar.
• Hout te oogsten door dunningen, groepenkap, en
schermkap met slechts circa 20 overstaanders per ha.
• Houtoogst uit te voeren in 4 van elke 5 jaar.
• Uitsleeppaden te creëren als onderdeel van de exploitatie-infrastructuur.
• De grote oppervlakte bos die wordt verjongd, 1% van de
oppervlakte elk jaar.
• Het grote aantal boompjes dat wordt geplant.
• De sturing in het kronendak om het areaal struiken te
doen toenemen.
• De beperkte zone waar geen hout wordt geoogst.
• De actieve uitbreiding van het areaal en soortenpalet van
exoten.
• Het bijplanten van 650 veren (bomen van 2 tot 3 meter
groot) van in- en uitheemse boomsoorten per jaar, verdeeld over diverse percelen.
Voor wat het beheerplan volgens Natuurvolgend Bosbeheer in
zou moeten houden, zijn mede op basis van veldonderzoek en
kaartmateriaal de volgende uitgangspunten gekozen:
• Het bos wordt gezien en beheerd als een permanent
ecosysteem waarvan alle waarden behouden moeten
blijven.
• Buiten de hieronder genoemde ingrepen wordt de bosontwikkeling aan de natuurlijke processen overgelaten.
• In 1/3e deel van het bos vindt ten behoeve van biodiversiteit en natuurlijkheid geen houtoogst plaats.
• In het 1/3e deel van het bos zonder oogst worden de exoten (soorten van buiten Europa) teruggedrongen.
• In het overige 2/3e deel, wordt gemiddeld maximaal 2
kubieke meter per jaar en hectare geoogst, circa 400 m³
per jaar. Bij voorkeur alleen bouwhout in verband met de
langdurige CO₂-binding daarin.

•
•
•
•
•
•

•

Houtoogst vindt uitsluitend in de vorm van dunning/selectieve uitkap plaats.
Houtoogst wordt gebaseerd op financiële criteria.
Houtoogst wordt uitgevoerd in 4 van elke 10 jaar.
Bossen worden niet actief verjongd.
De ontwikkeling van de kruid- en struiklaag is geen doel
op zich. Die volgt uit zichzelf de natuurlijke ontwikkeling
van het bos.
Facultatief kunnen in de meest kwetsbare bospercelen
(monocultures waarin nog geen spontane bosverjonging of verloofing optreedt) per hectare 100 inheemse
loofboomveren, van diverse soorten, worden bijgeplant.
Noodzakelijk is het echter niet.
Facultatief kunnen bomen worden geringd, en jonge
loofbomen worden vrijgezet. Noodzakelijk is het niet.

In ‘t Harde Ven.
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7. De ‘zero-base’ aanpak
voor het beheer

8. Wat gebeurt er als we
geen beheer voeren?

In het bosbeheer worden vaak ingrepen gepleegd die van
oudsher zijn toegepast. Doordat de gevolgen van veel ingrepen pas na vele decennia duidelijk worden, vindt er zelden
een adequate ‘afrekening’ plaats op effectiviteit en efficiency.
Dat leidt ertoe dat maatregelen nog steeds worden uitgevoerd
ook al zijn ze allang door veranderde omstandigheden ingehaald.

Bos is een natuurlijk fenomeen. Als er geen mensen in Nederland zouden wonen zou vrijwel het hele land bedekt zijn door
bos. Loofbos. Zo is het vele millennia geweest. Het bos hield
zichzelf in stand. Daar waren mensen niet voor nodig.

Bij de onderstaande uitwerking van de bezinning op beheer
wordt daarom uitgegaan van de ‘zero-base’ aanpak. Die
gaat er van uit dat er bij het beheer van een object in eerste
instantie helemaal niets wordt gedaan. Wat gaat er met het
object gebeuren als we helemaal geen beheer toepassen? Hoe
ontwikkelt het zich? Welke diensten levert het dan aan de gemeenschap?
Als het antwoord daarop duidelijk is gaan we stap voor stap
vaststellen welke ingrepen tot extra netto meerwaarde leiden
en de verschillende aspecten van het beheer niet schaden. We
beschouwen zo steeds meer maatregelen, net zo lang tot de
extra maatregel niet meer tot een netto meerwaarde leidt of
dat er structureel schade aan deelaspecten wordt berokkend.
Dan moeten we van uitvoering van de laatste ingreep/maatregel afzien.
We kunnen dan kennelijk niet meer nettowaarde aan het object toevoegen dan wat we met de eerder beoordeelde ingrepen/maatregelen al tot stand brachten.

Het bos bestond uit de boomsoorten die er van nature voorkomen. De natuurlijke processen zoals vestiging, groei, sterfte, afbraak en nieuwe vestiging volgden elkaar in een variabele intensiteit op. Het bos bleef bos.
Stormen, ziektes en plagen zorgden van tijd tot tijd dat de ontwikkeling van het bos werd onderbroken, om vervolgens weer
opnieuw te beginnen. We noemen dat natuurlijke dynamiek.
Natuurlijke dynamiek zorgt ervoor dat alle stadia van soortopvolging en fases in de ontwikkeling van het bos voorkomen.
Daarmee wordt het voortbestaan van de biodiversiteit die bij
de aanwezige boomsoorten past, gegarandeerd.
Tegelijkertijd wordt er in de bomen en de bosbodem een grote
hoeveelheid CO₂ vastgelegd. Door sterfte van bomen, en de
vertering daarvan, komt een deel van de gebonden CO₂ weer
in de lucht. Groei van nieuwe bomen in de ontstane ruimte
zorgt er voor dat er weer nieuwe CO₂ werd vastgelegd.
Ook blijft het bos beschikbaar voor recreatie (als er mensen
zouden zijn gekomen).
Als het gewenst is zouden ook, op bescheiden schaal, selectief bomen uit het bos kunnen worden geoogst zonder het
bosecosysteem te schaden. Die bomen komen gratis beschikbaar.
Zoals het bos zichzelf van nature altijd al in stand heeft gehouden, zo zal het ook gaan met de gemeentebossen van Son
en Breugel als er geen enkele vorm van beheer zou worden
toegepast. Het enige verschil met vroeger is dat er inmiddels
allerlei boomsoorten zijn geïntroduceerd die hun eigen plaats
opeisen in het bossysteem. Maar bos zal het blijven.

Waar ruimte ontstaat verjongt het bos zich spontaan. Bos blijft
bos.
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9. Maatregelen voor
recreatief gebruik
Elk bos, beheerd of onbeheerd, leent zich uitstekend voor
recreatie. Recreatief gebruik doet geen schade aan het bos.
Ook niet als er op bescheiden schaal paden door het bos zijn
aangelegd, zoals die momenteel al in de gemeentebossen
aanwezig zijn.
Voor de inwoners van Son en Breugel zijn de gemeentebossen bovenal van belang om er te recreëren, te ontspannen, te
her-scheppen. Deze functie van het bos wordt te vaak ondergewaardeerd, en als sluitpost behandeld. Daarmee wordt de
fundamentele betekenis voor het welzijn van mensen genegeerd. Recreatief gebruik van bossen vertegenwoordigt ook
een economische waarde doordat het de gezondheid van
mensen ten goede komt. Deze waarde is echter moeilijk in
geld uit te drukken.
Om de recreatiebehoefte optimaal tot z’n recht te laten komen moet bos veilig, toegankelijk, schoon en mooi zijn.
Deze vereisten zijn perfect te combineren met de betekenis
die bossen hebben voor de biodiversiteit en bij het opslaan
van CO₂ ten behoeve van het klimaat.

Veilig bos

Bos is een natuurlijk fenomeen. Bomen groeien er, maar gaan
op hun tijd ook weer dood. Dode takken kunnen plotseling
afbreken. Dat kan zelfs met nog levende takken. Voor zover
dat buiten het bereik van wegen en paden gebeurt is dat geen
probleem. Daarbinnen echter wel. Het risico daarop moet tot
het minimum beperkt worden. Dat kan worden gerealiseerd
door stelselmatig controle te laten uitvoeren naar de vitaliteit
van bomen langs de wegen en paden. Dat wordt de Visual Tree
Assessment (VTA) genoemd.
Veiligheid is een harde voorwaarde voor onbezorgde recreatie. Zowel het Bosgroep- als het NVB-model stellen dat als
voorwaarde. Systematische uitvoering van de TVA-controle,
en consequente uitvoering van de daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn daarvoor cruciaal.

Toegankelijk bos

Na storm, sneeuw of ijzel kunnen wegen en paden versperd
zijn geraakt. Na dat soort gebeurtenissen moet er controle
op de toegankelijkheid worden uitgevoerd, en die waar nodig
weer worden hersteld.
Toegankelijk maken van het bos vereist ook informatie over
wat er wél en niet geoorloofd is. Duidelijke bebording kan
wezenlijk bijdragen aan het recreatiegenot van de bezoekers.

Schoon bos

Er wordt door recreanten nog wel eens slordig omgegaan met
de verpakkingen van versnaperingen en dergelijke. Dat ontsiert het bos en leidt tot ergernis.
Helaas worden bossen ook wel eens gebruikt als dumpplek.
Dat varieert van tuinafval tot matrassen, autobanden en zelfs
drugsafval. Controle daarop en prompte opruiming voorkomen dat de afvalberg in het bos kan groeien.

Mooi bos

Duidelijke bebording draagt bij aan recreatiegenot.

Wat ‘mooi’ genoemd wordt is niet voor iedereen hetzelfde.
Mooi is in het kader van bossen vooral: een harmonieus bosbeeld, natuurlijk of natuurlijk-ogend, niet zichtbaar verstoord
door menselijke handelingen, min of meer ongerept.
Bossen waaruit geen hout wordt geoogst of waar dat op beperkte schaal op zeer zorgvuldige wijze plaatsvindt, verkrijgen
hun eigen vorm van esthetiek.
De gemeentebossen voorzien momenteel al in een substantiële behoefte aan recreatieruimte. Het bosdecor kan echter
nog aanzienlijk worden verbeterd. Dat kan vooral gerealiseerd
worden door de bossen veel ouder te laten worden en de omvang van boswerkzaamheden drastisch te verminderen.
De maatregelen die worden uitgevoerd ten behoeve van de
bovengenoemde eisen leiden tot optimalisatie van de recreatiewaarde. De kosten ervan zijn een logisch en noodzakelijk
gevolg van het doel om recreatie te faciliteren en veilig mogelijk te maken.
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Schoonheid in het bos.

Recreatiewaarde bij het Bosgroep-model

Door het kappen van 1500 kubieke meter hout per jaar, waarbij elk jaar 1% van het volwassen bos verdwijnt, leidt het Bosgroep-model niet alleen tot veel ergernis bij recreanten door
het kappen op zich, maar ook doordat er voor de exploitatie
extra uitsleeppaden worden gemaakt en er vaak beschadigde
wegen en paden zijn.
Door het vele kappen, en de schaal waarop dat gebeurt verandert het decor van wat eerst volwassen bos was, tot een akker
met aanplant van kleine boompjes. Het decor van volwassen
bos verdwijnt. Houtakkers worden beeldbepalend. Bijzondere bomen en boomgroepen lijken daarbij niet te worden gespaard. Het bos wordt er steeds jonger door.
Het verlies aan recreatiewaarde door houtkap zal zich het hevigst doen voelen in de bossen die grenzen aan de stedelijke
bebouwing.

Recreatiewaarde bij het NVB-model

Het NVB-model gaat uit van een substantieel lagere houtoogst – gemiddeld slechts 400 kubieke meter per jaar – die
uitsluitend door uitdunning/uitkap wordt gerealiseerd, en
aanwijzing van zones zonder houtoogst. Met name de bossen
die aan de bebouwing grenzen en de bossen met de hoogste
biodiversiteit komen als eerste in aanmerking om er helemaal
geen hout uit te oogsten.
Doordat slechts een klein deel van de totale bijgroei van bossen wordt geoogst worden deze steeds ouder en mooier, en
neemt de recreatiewaarde toe.
Het NVB-model speelt daardoor beter in op het behoud en de
ontwikkeling van recreatiewaarden van het bos dan het Bosgroep-model.
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10. Maatregelen voor
natuurlijkheid en
biodiversiteit
In beginsel is niets doen de belangrijkste voorwaarde voor
het verkrijgen van natuurlijkheid en biodiversiteit. De natuur
regelt het vooral allemaal zelf, mits de natuurlijke processen
de ruimte wordt gelaten. Dus niet toegeven aan onze drang
tot te gelde willen maken van verkoopbaar hout of het opruimen van wat we te gemakkelijk als ‘slordigheid’ of ‘rommel’
bestempelen, zoals omgewaaide bomen, dode bomen of afgebroken takken.
Door bomen te kappen krijgen ze niet de kans om oud te worden. Door omgewaaide bomen op te ruimen ontstaat er maar
heel weinig dood hout in het bos. Hoe meer er in het bos door
mensen wordt ingegrepen, hoe onnatuurlijker het wordt.
Ingrepen uit het verleden laten sowieso al hun sporen na. Het
kappen van het bos in de middeleeuwen, het beweiden met
schapen, het afplaggen, herbeplanting met dennen, introductie van exoten, overmaat stikstof en door de mens veroorzaakte klimaatverandering hebben het er allemaal niet natuurlijker op gemaakt. Dat is echter geen reden om de natuurlijke
processen verder te willen beteugelen. Die blijven plaatsvinden en dragen bij aan enig herstel van de natuurlijkheid.
In plaats van de natuurlijke processen in een mal te willen gieten – zoals door vlaktekap en aanplant - en die krampachtig
te willen beheersen, is het veel efficiënter en effectiever om
de natuurlijke processen ruimte te bieden en op slimme wijze
daar de vruchten van te plukken.
Een complicerende factor in de gemeentebossen is de grote
hoeveelheid aangeplante uitheemse bomen en de vele nakomelingen daarvan. Waar een uitheemse boom staat is geen
plaats voor een van de boomsoorten die er van nature zou
kunnen staan. Dus geen plaats voor de hele biodiversiteit die
inheemse bomen bij zich dragen.
Voor het handhaven van de huidige biodiversiteit is het daarom van belang dat het areaal dat ingenomen wordt door uitheemse boomsoorten zich niet overal verder uitbreidt ten
koste van inheemse boomsoorten.
Sommige van die uitheemse boomsoorten zijn heel hardnekkig, zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Bestrijden daarvan is duur, en alleen zinvol als het tot een substantieel groter aandeel inheems bos gaat leiden waar hervestiging
van uitheemse boomsoorten relatief gemakkelijk te voorkomen is. Dit vereist nadere, en kritische, inventarisatie van de
aanwezigheid van inheemse en uitheemse boomsoorten in
het bos.
De eeuwenlange roofbouw die er met name op de zandgronden heeft plaatsgevonden heeft er toe geleid dat de bodems
sterk verarmd zijn. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de biodiversiteit. Ook die is verarmd. Daarbij heeft zich wel weer een
specifieke biodiversiteit ontwikkeld. Deze biodiversiteit staat

Bos van Amerikaanse eiken.
nu onder druk door de verzuring als gevolg van de overmatige
stikstofdepositie.
Het herstelproces van de bodems wordt spontaan vooral gevoed doordat veel dennenbossen geleidelijk ontwikkelen tot
loofbos met soorten die de verzuring remmen, zoals berk.
Dat verloofings- en herstelproces gaat langzaam. Het kan gestimuleerd worden door andere boomsoorten met rijkstrooisel, zoals linde, bij te planten. Maar om een substantiële verrijking van de bodem tot stand te brengen moeten er dan heel
veel loofbomen worden bijgeplant – wat het zeer duur maakt
– en zijn decennia aan tijd nodig. Op de arme zandgronden zal
het effect bovendien beperkt zijn.
Vanuit strategische overweging kan er toe besloten worden
om uitsluitend zaadbomen van ontbrekende rijkstrooiselboomsoorten te planten, en dat alleen in bospercelen die nu
een zeer beperkte biodiversiteit hebben. De tijd moet dan verder het werk doen.
Herstel van de oorspronkelijke hydrologie zal er toe bijdragen
dat er zich weer nat bos gaat ontwikkelen. Daarmee zal de
biodiversiteit flink toenemen.

Natuurlijkheid en biodiversiteit bij het
Bosgroep-model
Verjonging van bospercelen leidt er toe dat bos nooit oud kan
worden. Bij verjongingskap van 1% per jaar wordt bos nooit
ouder dan 100 jaar. De biodiversiteit zou echter bóven die
leeftijd juist extra toegenomen zijn, vooral omdat er dan niet
alleen oude bomen zijn, maar er ontstaat dan ook veel dood
hout. Circa 40 - 50% van alle biodiversiteit in bossen is gebonden aan dood hout, vooral aan dik dood hout.
Het hoge percentage van de gemiddelde bijgroei dat de Bosgroep kapt, beperkt de hoeveelheid hout die beschikbaar
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11. Maatregelen in bos
als klimaatbuffer
(CO2-binding)
komt om tot oude en dode bomen te ontwikkelen, en daarmee de biodiversiteit.
Door het voorgenomen aanplanten van meer exoten wordt de
ruimte die inheemse bomen kunnen innemen verder beperkt
dan nu al het geval is. Dat limiteert ook de vestigingsmogelijkheden voor organismen die gebonden zijn aan inheemse
bomen.
Door de omvang van de kap, het uitvoeren van schermkap
(al dan niet met overstaanders) en het extra aanplanten van
uitheemse boomsoorten voldoet het Bosgroep-model nauwelijks aan de eisen van biodiversiteitsduurzaamheid.

Biodiversiteit en natuurlijkheid bij het
NVB-model
Bij het NVB-model krijgen de natuurlijke processen volop
ruimte. Zij bepalen de grote lijn voor de ontwikkeling van het
bos. Uit het bos dat ontstaat kan, zonder dat het systeem daar
schade van ondervindt, op bescheiden en zorgvuldige wijze
hout worden geoogst.
Bij het NVB-model wordt substantieel minder hout geoogst
dan bij het Bosgroep-model. Er kunnen daardoor veel bomen
zeer oud worden en er komt veel hout beschikbaar voor het
hele scala aan biodiversiteit dat aan inheems bos gebonden is.
Doordat er zones worden aangewezen waar exoten expliciet
worden teruggedrongen blijft de biodiversiteit van inheems
bos onderdeel van de totale biodiversiteit van de bossen van
Son en Breugel.
Facultatief kan worden overwogen een beperkt aantal veren
(jonge bomen van 2 tot 3 meter lang) als toekomstige zaadbron te planten in bospercelen die nu erg bioarm zijn.

Ook voor het vastleggen van CO₂ is ‘niets doen’ een belangrijke maatregel. Bossen kunnen heel lang doorgaan met opbouwen van gebonden CO₂ in de bomen en de bosbodem. Pas
als bossen volgroeid zijn, om en nabij de tweehonderd jaar
oud zijn, ontstaat er een evenwicht tussen afbraak van hout
en hernieuwde bijgroei. Vanaf dat moment neemt de hoeveelheid gebonden CO₂ in de bomen niet meer toe. In de bodem
gaat de opbouw van geboden koolstof veel langer door.
Voor de gemeentebossen betekent dit dat er nog hele lange
tijd een toename is van CO₂-binding in de bomen en de bosbodem.
Het volume gebonden CO₂ kan in beperkte mate worden vergroot door selectief bomen uit het bos te oogsten die geschikt
zijn om in huizenbouw te gebruiken. Dat zijn dikke, goed
verkoopbare bomen. Die gebruiksvorm garandeert een lange periode van CO₂-vastlegging en komt in de plaats van het
gebruik van bouwmaterialen met een lager CO₂-rendement.
Ander gebruik, bij voorbeeld van dunnere bomen, leidt in de
praktijk tot kortstondige gebruiksvormen en spoedige mobilisering van de er in gebonden CO₂.
Veel meer effect op de CO₂-balans wordt verkregen door te
stoppen met maatregelen die leiden tot CO₂-verlies. Vlaktekap van bos leidt tot het versneld vrijkomen van CO₂ uit de
gekapte bomen en uit de bosbodem.
Het bewerken van de bosbodem ten behoeve van het verkrijgen van een geschikt kiembed voor een volgend generatie bos,
versterkt het afbreken van organisch materiaal in de bodem.
Dat resulteert in het vervliegen van nog meer gebonden CO₂.
Behalve de maatregel ‘niets doen’, inclusief het nalaten van
vlaktekap en bewerking van de bosbodem, is het selectief
oogsten van dikke, goed verkoopbare bomen voor de bouw
de enige maatregel die bijdraagt aan extra vastlegging van
CO₂.
NB.
Bomen zetten circa 1% van het opgevangen zonlicht om in
vastgelegde CO₂. Zonnepanelen circa 25 – 30 %. Beschikbare financiële middelen kunnen gebruikt worden om tot een
rendabeler CO₂-rendement te komen door te investeren in
het plaatsen van zonnepanelen in plaats van te investeren in
bosverjonging (die toch al vanzelf komt). Bosaanleg ten behoeve van CO₂-binding wordt pas ‘maatschappelijk rendabel’
als het bovenop de CO₂-binding tevens leidt tot ander maatschappelijk rendement, zoals biodiversiteit.

Het Bosgroep-model en CO2-binding
Biodivers en natuurlijk.

Veel van de CO₂ die is opgeslagen in de bomen die als groep
of vlakte worden gekapt, zoals het Bosgroep-model voorziet,
keert binnen een beperkt aantal jaren weer terug in de atmo-
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12. Maatregelen voor de
conditie van bodem
en bomen
sfeer. Dat gaat veel sneller dan het bos nieuwe CO₂ kan vastleggen. Bomenkap in groepen en als vlaktekap/schermkap
leidt daardoor tot een CO₂-schuld. Het veroorzaken van die
CO₂-schuld vertraagt de poging om de CO₂-uitstoot te verlagen.
Vlaktekap, en ook schermkap met een beperkt aantal overstaanders, maakt dat de bodem bloot wordt gesteld aan zon
en warmte. Dat versnelt de afbraak van CO₂ die in de bodem
is opgeslagen. In elke vlaktekapronde gaat zo circa 100 ton
vastgelegde CO₂ per hectare verloren. Bodembewerking verhevigt dat afbraakproces. Bovendien spoelen er dan versneld
mineralen uit wat tot verlies aan bodemvruchtbaarheid leidt.
Bekeken vanuit het perspectief van CO₂-binding en bodemvruchtbaarheid zijn vlaktekap en schermkap geen duurzame
beheervormen. En dus ook dit aspect van het Bosgroep-model niet.

Het NVB-model en CO2-binding

Bij het NVB-model is er sprake van permanent bos. De voorraad in bomen opgeslagen CO₂ blijft permanent behouden.
De bodem blijft continu beschermd door het boomkronendak. CO₂ blijft zich permanent ophopen in de bodem.
Er worden wel bomen gekapt, maar slechts een beperkt deel
van de bijgroei – circa 2 m³ per hectare per jaar in de bossen
die voor houtoogst worden aangewezen. Bij voorkeur worden
alleen bomen gekapt die hout leveren dat gebruikt kan worden in een langdurige bestemming, zoals in de bouw. De CO₂
die in dat hout is opgeslagen, blijft lang gebonden.

Bosbodems verzuren door de overmaat aan stikstofdepositie.
Dat speelt vooral in dennenbossen. Ook in de bossen van Son
en Breugel. De meest logische en structurele oplossing van dit
probleem moet gezocht worden buiten het bos, bij de bron
waar de stikstofuitstoot plaatsvindt.
Het einde aan het verzuringsproces is voorlopig nog niet in
zicht. Gelukkig vestigen zich in de bossen, met name in de
dennenbossen, steeds meer loofbomen (de ‘verloofing’).
Daarbij bevinden zich soorten waarvan het loof de verzuring
van de bodem remt, zoals berk, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes e.a.
De spontaan optredende verloofing van het dennenbos draagt
bij aan het afremmen van de verzuring. Het verloofingsproces
moet daarom worden gekoesterd.
Tegelijkertijd moet er niet meer gestreefd worden naar uitbreiding of vernieuwing van het areaal dennenbos. Zeker niet
actief door bos te kappen om het in te ruilen voor jong dennenbos.
De verzuring van de bosbodem heeft voor de meeste boomsoorten tot op heden geen al te ernstige gevolgen gehad. Op
diverse plaatsen hebben inlandse eiken er echter stevig onder
te leiden, maar niet zo zeer in het gemeentebos van Son en
Breugel.
In combinatie met droogte hebben fijnspar en, in mindere
mate, Japanse lariks het wel heel moeilijk. Deze uitheemse
boomsoorten hebben het echter altijd al moeilijk gehad op
droge zandgronden in Nederland.
Bij het treffen van maatregelen ten behoeve van de conditie
van bodem en bomen is het noodzakelijk om aan te geven
welke bosfuncties daarmee geholpen zouden moeten worden.
Zijn de maatregelen specifiek gericht op de houtproductie?
Zijn die maatregelen daarvoor effectief en efficiënt? Zo niet,
dan moeten de maatregelen niet worden uitgevoerd.
Zijn de maatregelen effectief en efficiënt voor het behoud van
de natuurlijke biodiversiteit, voor de CO₂-binding, voor het
behoud van recreatie-decor?
Zo niet, dan niet uitvoeren.

Conditie van bodem en bomen bij het
Bosgroep-model

Bijplanten van boomsoorten die hetzelfde effect
sorteren, zoals linde en esdoorn, is een mogelijkheid die
wordt voorzien in het Bosgroep-model. Het is een dure
ingreep, waarvan de meerwaarde betwijfeld kan worden
bij vergelijking met de massaal al aanwezige andere
boomsoorten, met name berken en Amerikaanse vogelkers,
die hetzelfde effect bewerkstelligen.
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13. Maatregelen voor
klimaatrobuustheid
Hoe heterogener een bosperceel is, hoe groter de kans is dat
het als bos klimaatverandering kan doorstaan.
De meeste boomsoorten kunnen de huidige klimaatverandering weerstaan. Zoals al eerder is aangegeven zijn fijnspar, en
in mindere mate ook Japanse lariks, daarop een uitzondering.
Die geïntroduceerde boomsoorten hebben het altijd al moeilijk gehad met droge omstandigheden op de zandgronden.

Massale aanwezigheid van loofboomsoorten met bodemverbeterend blad.
Door vlaktekap/schermkap/groepenkap die voorzien is in het
Bosgroep-model wordt met het kappen van de oude bomen
ook de ondergroei van loofbomen vernietigd. De bijdrage die
loofbomen aan het afremmen van de bodemverzuring levert
wordt daardoor gestopt.
Het kappen van bospercelen met het doel er jonge dennenbossen van te maken werkt averechts. De bodem zal er extra
door verzuren.

Conditie van bodem en bomen bij het
NVB-model

Het NVB-model gaat uit van het handhaven van het bestaande bos en de natuurlijke processen de ruimte te geven. Handhaven van de aanwezige loofbomen en ruimte bieden aan de
verloofing sluit daar naadloos op aan, en helpt de bodemverzuring te remmen en op termijn, in samenhang met verminderde depositie, terug te dringen. Gratis.
Uitbreiding of verjonging van het areaal dennenbos is niet aan
de orde.

Dat de meeste boomsoorten de veranderingen tot nu toe hebben doorstaan, is echter geen garantie voor de toekomst. Dat
geldt ook voor boomsoorten die aan het palet van de huidige
boomsoorten zouden worden toegevoegd. Daarvoor is de wijze waarop het klimaat exact zal veranderen te onbekend.
Net als bij het treffen van maatregelen ten behoeve van de
conditie van de bodem is het ook voor klimaatrobuustheid
noodzakelijk om aan te geven welke bosfuncties daarmee geholpen zouden moeten worden.
Zijn de maatregelen specifiek gericht op de houtproductie?
Zijn die maatregelen daarvoor effectief en efficiënt? Zo niet,
dan moeten de maatregelen niet worden uitgevoerd.
Zijn de maatregelen effectief en efficiënt voor het behoud van
de natuurlijke biodiversiteit, voor de CO₂-binding, of voor het
behoud van recreatie-decor?
Zo niet, dan niet uitvoeren.

Klimaatrobuustheid bij het Bosgroepmodel

Bij het verjongen van het bos door vlaktekap (dus ook schermkap en groepenkap) worden heterogene/diverse oude bospercelen, of delen daarvan, ingeruild voor homogene jonge
bospercelen. Het bos wordt gehomogeniseerd, en daarmee
klimaatlabieler. Dat is wat er gebeurt bij de uitvoering van het
Bosgroep-model.
Het aanplanten van ontbrekende inheemse soorten en nieuwe uitheemse boomsoorten kan mogelijk een bijdrage leveren aan het vergroten van de klimaatrobuustheid. Dat wil zeggen dat de kans wordt vergroot dat het bos blijft. Echter, of dat
werkelijk het geval zal zijn is pas over een halve eeuw bekend,
en zelfs dan nog niet zeker. Ook dan zal het klimaat nog verder
veranderen. Investeringen met dat doel zijn uiterst riskant, en
mogelijk zelfs ineffectief. Vergeleken met het kosteloos handhaven van de bestaande heterogeniteit in de bossen, wat een
vergelijkbaar effect zal hebben, zijn ze inefficiënt.

Klimaatrobuustheid bij het NVB-model

Spontane verloofing in volle gang. Het brandrisico neemt af.

Een beter alternatief voor het gestuurd veranderen van bossamenstelling begint met het handhaven van de bestaande
heterogeniteit in de bossen. Daarnaast is het zaak de geleidelijke aanpassing van het bos aan klimaatsveranderingen aan
het bos zelf over te laten. Sommige boomsoorten zullen zich
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kunnen handhaven, andere zullen op den duur verdwijnen of
juist verschijnen. Zaadbronnen van allerlei bomen zijn in de
omgeving al ruimschoots voorhanden.
Het behouden van de bestaande heterogeniteit, zoals dat
plaatsvindt bij het NVB-model, is een basisvoorwaarde. Bijplanten, als zich daarvoor spontaan gelegenheid aanbiedt,
van heel beperkte aantallen ontbrekende inheemse bomen
als toekomstige zaadbron kan worden overwogen.

Robuust bos.

14. Maatregelen voor de
houtvoorziening en
financiële meerwaarde
houtoogst
Houtvoorziening

Bos brengt hout voort. Dat is nuttig voor de maatschappij.
Het oogsten van hout op zich is geen maatschappelijke dienst
van het bos. Het is slechts een instrument om hout dat het bos
voortbrengt naar de markt te brengen. Geen enkele boseigenaar die hout uit zijn bos haalt en dat aan de maatschappij
beschikbaar stelt is daartoe verplicht, ook de gemeente niet.
Door hout op de markt te brengen levert de boseigenaar wél
een maatschappelijke dienst. Zolang de boseigenaar dat op
een manier doet die netto geld oplevert hebben zowel de
maatschappij als de eigenaar daar baat bij. Het is niet logisch
om van boseigenaren te verwachten dat zij hout uit hun bos
op de markt brengen en daar geld op toe leggen. De boseigenaar (gemeente Son en Breugel) is dan de nationale samenleving aan het subsidiëren.
Zodra een boseigenaar geld gaat bijleggen bij de houtproductie, is hij bezig een hobby te bedrijven. Hobby’s mogen geld
kosten. Rationeel bedrijfsmatig beheer niet. Er is dan ook
geen sprake van duurzaam beheer. Maatregelen die netto geld
kosten moeten daarom niet worden uitgevoerd. Dat geldt ook
voor het doen van investeringen die op termijn misschien wel
leiden tot grotere volumes en hogere houtopbrengsten (in
volume en/of kwaliteit), maar vanwege hun onrendabel-zijn
resulteren in lagere financiële bedrijfsresultaten.
Toekomstige generaties dragen voor de kosten op.

Het volume te oogsten hout

Bomen in bos groeien, en produceren daarmee hout. De hoeveelheid bijgroei aan hout varieert per boomsoort en bodemtype. Als gemiddelde wordt voor de zandgronden van Son en
Breugel circa acht kubieke meter bijgroei per hectare aangehouden.
Houtoogst leidt tot afvoer van mineralen uit het bossysteem.
Toch kan een deel van de bijgroei zonder aantoonbare schade
worden afgeroomd – worden geoogst. Bij welk aandeel oogst
van de bijgroei er schade op gaat treden is niet duidelijk, en in
het algemeen zelfs niet goed bekend. Het is daarom zaak om
bij het oogsten van bomen op armere bodems, zoals de zandgronden, aan de voorzichtige kant te blijven. Bij voorbeeld
door zeker niet meer te oogsten dan de helft van de bijgroei,
maar bij voorkeur minder.
Hoeveel hout er zal worden geoogst is een kwestie van afweging door de eigenaar.
Als er veel gewicht wordt gelegd bij de waarden van biodiversiteit, esthetiek en recreatie kan er voor worden gekozen om
heel weinig hout te oogsten, of helemaal niet.
Als er veel gewicht wordt gelegd bij de geldelijke opbrengsten
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uit houtoogst wordt er te gemakkelijk gedacht dat er dan ook
zoveel mogelijk geoogst moet worden. Dat klopt niet omdat
vooral de wijze waarop de exploitatie en de oogst van bomen
plaatsvindt bepalend is voor het netto financiële resultaat.
De prijs die kopers bereid zijn om voor bomen te betalen
hangt af van de kwaliteit – dikte, rechtheid, takvrijheid - van
de stam. Het mee verkopen van dunnen bomen en van de
laagwaardige takkige top van de bomen die veel snoeiwerk
vereist, is daarom in het nadeel van de verkoper.
Bomen die gebruikt kunnen worden voor toepassingen in de
bouw leveren de hoogste prijs per kubieke meter op, in het
bijzonder als alleen de onderstam aan het bos wordt onttrokken. Dat zijn de bomen – boomdelen - die in beginsel voor
oogst in aanmerking kunnen komen. In de regel zijn dat ook
de dikste bomen.
Het is overigens niet zo dat alle dikke bomen geoogst kunnen
worden. Voor het behoud van de biodiversiteit zijn permanent
dikke bomen en dode dikke bomen noodzakelijk. Het aantal
te oogsten bomen wordt daardoor gelimiteerd.
Dunne bomen moeten de tijd gegund worden om zó dik te
worden dat ze netto geld gaan opleveren. Laagwaardige
boomtopen kunnen beter in het bos worden achter gelaten.
Aftoppen moet daarvoor weloverwogen worden uitgevoerd.

gaat. Het is beter voor de natuurbeleving om te voorkomen
dat het harmonische bosbeeld door een veelheid aan exploitatiepaden wordt verstoord.
Het oogsten van bomen veroorzaakt altijd schade aan het bos,
de wegen en de bosbodem. Dat is niet te voorkomen. Ook niet
als voor het uitrijden van het hout uit het bos gebruik gemaakt
wordt van voertuigen met rupsbanden, al helpt dat wel. De
gevelde bomen met een lier uit het bos trekken is ook een optie, maar leidt wel tot hogere exploitatiekosten.
Houtoogst leidt er toe dat bomen niet oud kunnen worden en
dat het volume aan levende bomen afneemt. Daarmee neemt
ook het volume af dat dood hout kan gaan leveren. Ten behoeve van de biodiversiteit en natuurbeleving moeten er daarom
altijd en overal bomen gespaard worden om oud te worden en
om als dode boom in het bos achter te kunnen blijven.
Het oogsten van bomen heeft dus altijd een prijs.
De consequentie daarvan is dat houtoogst alleen te rechtvaardigen is als de netto opbrengst van elke geoogste boom
substantieel is, in geld of andere maatschappelijke meerwaarde (zoals langdurig vastgelegde CO₂ in constructiehout
in gebouwen), en het verlies aan ecologische en esthetische
waarde acceptabel is.
Los van bovenstaande afwegingen moet bedacht worden dat
het oogsten van bomen op zichzelf al geld kost, ook al worden
de bomen ‘op stam’ (nog te vellen door de koper) verkocht.
Die kosten zitten in blessen/verkoop/wegenherstel/administratie/overhead. De minimum verkoopprijs van te oogsten
bomen moet alleen al om die reden minstens € 15 per kubieke
meter op stam zijn. Bomen die minder opbrengen moeten in
het bos blijven staan.
Op basis van inschatting van de lokale groeiomstandigheden
en praktijkervaring wordt in het NVB-model het oogstniveau
op 2 kubieke meter per hectare per jaar gesteld.

Oogstfrequentie
Dunne bomen moeten de tijd gegund worden om dik te worden.

De vraag dient zich ook aan of er wel dunningspaden in het
bos moeten worden gemaakt. Dunningspaden zorgen ervoor
dat de schade die machines in het bos aan de bodem toebrengen, vooral samendrukking, beperkt blijft tot de oppervlakte
van deze paden. Als er echter minimaal hout wordt geoogst
is de invloed van machines op de bodem in het bos beperkt.
Dunningspaden dragen dan weinig bij aan het verminderen
van de beschadigde oppervlakte maar creëren wel het beeld
van een houtvesterij waar het vooral om de houtproductie

Bomen groeien langzaam. Daardoor is het niet nodig heel
vaak te oogsten. Dat veroorzaakt alleen maar extra kosten,
schade aan het bos en verstoring van de natuurbeleving bij
bezoekers.
Een interval van tien jaar tussen twee oogstrondes kan zonder
bezwaar als richtlijn worden aangehouden.

Rendement op investeringen

Vanwege de hoge plantkosten en de zeer lange tijd die nodig
is voordat er een verkoopbaar product geoogst kan worden, is
het planten van bomen als investering financieel onrendabel.
Vlaktekap dwingt tot vervolginvesteringen. Die zijn onder de
Nederlandse omstandigheden – met hoge aanlegkosten en
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zeer lange investeringstijd met rente op rente – altijd onrendabel. Om die reden alleen al is vlaktekap ongewenst.
Weliswaar is de korte rente op geleend geld op dit moment
miniem, maar lenen over vele decennia is duur. Zo duur dat
de rente-op-rentelast snel groter wordt dan er in de toekomst
aan geld uit houtoogst is te verdienen.
Het argument dat er geen rente hoeft te worden betaald als
met eigen middelen wordt geïnvesteerd gaat ook niet op. Je
kan het zelfde bedrag namelijk ook op een andere manier investeren die meer financieel rendement genereert. Het rendement dat elders gerealiseerd kan worden wordt opportunity
costs genoemd. Als de verwachte opportunity costs hoger zijn
dan het te verwachten rendement van de investering in het
bos, moet van de investering in het bos worden afgezien.
Het opsnoeien van bomen met een rechte stam is ook een
investering, net zoals het uitvoeren van dunningen die ruimte geven aan financieel waardevolle stammen zonder dat die
handeling kostendekkend is. Dat kúnnen rendabele investeringen zijn.
Van geval tot geval zal moeten worden berekend of dit soort
handelingen werkelijk rendabel zijn.

Het ‘Urgenda-model’ voor houtoogst

Urgenda heeft in haar voorstellen om te komen tot een hogere hoeveelheid gebonden CO₂ ook een bosbeheer/exploitatie-model opgenomen. In dat model worden alleen bomen
– selectief - geoogst die hout leveren dat gebruikt kan worden
als constructiehout waardoor de CO₂-vastlegging nog vele
decennia gewaarborgd is. Bomen die te dun zijn, of om andere redenen ongeschikt zijn voor de bouw, blijven in het bos
ten behoeve van biodiversiteit en bodemontwikkeling. Het
Urgenda-model valt min of meer samen met het NVB-model.
Het zou kunnen worden toegepast op de bossen van Son en
Breugel.

Houtvoorziening en houtoogst bij het
Bosgroep-model
Het Bosgroep-model gaat er van uit dat tot 80% van de bijgroei
geoogst kan worden in de bosgedeeltes waar daadwerkelijk
geoogst wordt. Dus worden er ook veel dunne bomen geoogst. De grote hoeveelheid hout die geoogst wordt leidt niet
automatisch tot een beter bedrijfsresultaat. In de plannen van
de Bosgroep wordt niet zichtbaar of er sprake is van oogst van
bomen die meer kosten veroorzaken dan ze opbrengen.
Door toepassing van vlaktekap worden er altijd bomen gekapt
die nog niet de financiële doeldiameter hebben bereikt. Dat
is de diameter die tot financiële maximalisering van de opbrengst leidt. Er worden dan bomen ontijdig gekapt. Dat leidt
tot inkomstenderving.

Houtoogst vindt in het Bosgroep-model frequent plaats. In
vier van de vijf jaren wordt er in het bos geoogst. Dat brengt
onevenredig veel werkzaamheden en kosten met zich mee.
De begroting van het beheer volgens het Bosgroep-model
roept vragen op. Enkele kostenposten ontbreken of zijn verborgen in een andere post waardoor niet helder wordt welke
kosten er allemaal aan de orde zijn.
De kosten worden hier besproken, ongeacht wie of welke partij die voor zijn rekening neemt.
• Aanplant met bosplantsoen dat wordt betrokken van
een kwekerij is zeer gevoelig voor wildvraat. Er moeten
daarom overal waar aanplant met plantsoen aan de orde
is, beschermingsmaatregelen worden getroffen. Die
kostenpost ontbreekt in de Bosgroep-begroting. Het
betreft voor het totale gemeentebos een geschatte post
van circa 17.000 euro per jaar als er voor inrasteren van
kapvlaktes wordt gekozen. Individuele boombescherming leidt tot minstens de dubbele kosten.
• Het extra onderhoud aan wegen en paden dat wordt
veroorzaakt door de vele houttransporten wordt in de
Bosgroep-begroting kennelijk verdisconteerd in de gemiddelde houtopbrengst. Daardoor wordt niet duidelijk
dat die kosten wel degelijk worden gemaakt. Het betreft
voor het totale gemeentebos een geschatte kostenpost
van 3 - 5.000 euro per jaar.
• Vlaktekap (ook schermkap) dwingen tot het maken van
hoge kosten voor herbebossing. Het bedrag dat daaraan
wordt besteed is daardoor niet beschikbaar om op een
financieel en CO₂-technisch meer rendabele manier te
investeren. De veroorzaakte inkomstenderving (‘opportunity costs’, gelegenheidskosten of opportuniteitskosten)
zijn ten onrechte niet als kostenpost opgevoerd bij de
begroting van het Bosgroep-model. Op elke hectare
waar de herbebossingsinvestering is uitgevoerd leidt dat
bij 1% opportunity costs tot een extra jaarlijkse kostenpost
van minimaal 100 euro. Wanneer het kap- en verjongingsplan van de Bosgroep consequent over de decennia wordt uitgevoerd leidt dat, afhankelijk of 1 tot 3%
rendement bij een alternatieve investering kan worden
behaald, uiteindelijk voor het totale bos tot een extra
kostenpost van 30.000 tot 90.000 euro per jaar.
• In de Bosgroep-begroting is weliswaar een bedrag opgenomen voor controle van de vitaliteit van bomen langs
wegen en paden - de zogenoemde VTA-controle - maar
voor de uitvoering van maatregelen die daaruit voortvloeien om de veiligheid van de bezoekers te garanderen
is geen bedrag opgenomen.
• In de Bosgroep-begroting is, begrijpelijk, nog geen
rekening gehouden met toekomstige betalingen voor
elke ton CO₂ die bij beheermaatregelen verloren gaan.
Bij vlaktekap gaat er alleen al uit de bodem circa 100 ton
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15. Rendement van
revitaliseringsinvesteringen

•

CO₂ /ha verloren in de 25 jaar daaropvolgend. Dat zou
bij de huidige prijs per ton dan tot een betaling van circa
6.000 euro per hectare leiden. Gemiddeld over 100 jaar
dus 60 euro per jaar voor elke hectare die is gekapt.
Ook als die betaling niet zou worden vereist, is er in feite
toch sprake van waardeverlies die op dit moment op
deze wijze gekwantificeerd zou mogen worden.

Verwerking van alle kosten (met uitzondering van de mogelijke betaling voor CO₂-verlies uit de bodem) leidt in het Bosgroep-model op elke verjongde hectare tot een exploitatietekort van meer dan 200 euro per jaar.
Het voorgestelde Bosgroep-model is derhalve fors verliesgevend en daardoor niet duurzaam.

Houtvoorziening en houtoogst bij het
NVB-model
Bij het NVB-model wordt niet geïnvesteerd in verjonging omdat dat niet nodig is. De bossen zijn nog relatief jong en er is
al veel verjonging aanwezig. Er hoeft daarom ook niet gekapt
te worden voor dat doel. Er treedt ook geen verlies aan gebonden CO₂ op. Ook zonder investeringen groeit het bos gewoon
door en verjongt het zich spontaan. Gratis.
Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat in 1/3e deel van het bos
geen hout zal worden geoogst, en in 2/3e deel gemiddeld 2 m³
per hectare en jaar. Dat is circa 25% van de bijgroei in de bosdelen waar geoogst wordt. Bij voorkeur worden uitsluitend
bomen geoogst waarvan het hout gebruikt kan worden in een
langdurige bestemming, zoals in de bouw. In slechts vier van
tien opvolgende jaren wordt in een kwart van het bos waarin
houtoogst past, daadwerkelijk geoogst.
De exploitatie van het bos is met het NVB-model jaarlijks sluitend te maken. Zelfs een bescheiden positief saldo is mogelijk. Intussen neemt de staande houtvoorraad in het bos over
de jaren toe.

Elke investering in aanleg en beheer van bos en het planten
van bomen is onderhevig aan extreem lange investeringsperiodes. Het wordt pas honderd jaar na het moment van investeren duidelijk of er enig rendement is, of dat de investering op
niets is uitgelopen.
Er moet daarom vanaf het allereerste begin voldoende duidelijkheid, en voldoende mate van zekerheid zijn dat de investering gaat renderen.
Vanwege de onduidelijkheid die klimaatverandering meebrengt is elke langlopende investering in bosaanleg en -beheer bezwaard door grote onzekerheid. Bij de huidige kosten/
baten verhoudingen is het planten van bomen financieel al
onrendabel. Alleen al dáárom is het niet zinvol om bomen te
planten met als doel er ooit geld mee te gaan verdienen.
Daar komt de onzekerheid nog bovenop of de geplante bomen, ongeacht de soort en herkomst, de verandering van het
klimaat gaan overleven.
In de Bossenstrategie van de Rijksoverheid wordt als argument voor het treffen van maatregelen in het bos, inclusief het
planten van bomen uit zuidelijke regionen, gegeven dat de
bossen moeten worden ‘gerevitaliseerd’ en klimaatrobuuster
moeten worden. Die argumentatie is zo algemeen, dat niemand daar bezwaar tegen kan hebben. De vraag is echter om
welke specifieke reden er gerevitaliseerd zou moeten worden.
Daarvoor is het nuttig om per bosfunctie – recreatie, biodiversiteit, CO₂-binding, bodemconditie, hout/grondstof voorziening, geld verdienen uit houtproductie – na te gaan wat
de revitalisering oplevert. Dat is elders in dit rapport reeds
algemeen besproken, maar wordt hier nog specifiek op het
‘revitaliserend’ effect uitgediept.

‘Revitaliserings’-investeringen voor
recreatie
Bossen lenen zich prima voor recreatie. Dat doet trouwens
elke vorm van natuur of semi-natuur. Ook landschappen zonder bomen, zoals duinen, heidevelden en zandverstuivingen.
In het onwaarschijnlijke geval dat door de klimaatverandering
geen enkele boomsoort het zou overleven, zal er zich op de
plaats van het huidige bos spontaan een vegetatie ontwikkelen die uitstekend als decor voor recreatie zal kunnen dienen.
Een risicovolle investering in het ‘revitaliseren’ van het huidige bos is voor het behouden van recreatieruimte in de toekomst daarom niet noodzakelijk.

‘Revitaliserings’-investeringen voor
biodiversiteit
Houtoogst kan niet altijd en overal.

Door uitheemse bomen te planten ter ‘revitalisering’ van het
bos wordt een rechtstreekse aanslag gedaan op de natuurlijke
biodiversiteit. Als de geplante bomen aanslaan, nemen ze de
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groeiruimte in van de bomen die er van nature zouden staan,
inclusief het biodiverse complex aan organismen dat aan de
inheemse bomen verbonden is.
Door bij verjongingsaanplant bosplantsoen (jonge boompjes)
van zogenoemde ‘goede/geselecteerde herkomst’ te gebruiken wordt de genetische samenstelling van het bos gereduceerd. De biodiversiteit neemt daardoor af.
Het aanwezige bos kappen om er ‘vitalere’ jonge bomen voor
in de plaats te laten komen ontneemt het aanwezige bos de
mogelijkheid om oud te worden, af te takelen, en dik dood
hout te produceren. Daarmee wordt de ontwikkeling van een
wezenlijk deel van de natuurlijke biodiversiteit, en daarmee
vitaliteit, geblokkeerd.

•
•
•
•

koste van de bestaande biodiversiteit gaat;
Dat er heel veel aan rijkstrooiselbomen aangeplant moet
worden om enig effect te sorteren;
Dat het vele decennia duurt voordat er van een substantieel effect sprake is;
Dat er niet is onderzocht wat het effect zal zijn als gevolg
van spontane verloofing;
Dat het onderzoek betreft waarbij bedrijfseconomische
aspecten buiten beschouwing zijn gelaten.

De meest natuurlijke en geleidelijke weg om de zuurgraad
van de bodem te herstellen vindt plaats door de dennenbossen met hun verzurende naalden langzaam maar zeker te laten ontwikkelen tot loofbossen. Het blad van de loofbomen
die nu al vaak massaal aanwezig zijn, zoals berk, lijsterbes en
Amerikaanse vogelkers, remt de verdere verzuring. Gratis.
De belangrijkste bijdrage die een eind aan de verzuring moet
brengen moet overigens komen door de stikstofbronnen buiten het bos aan te pakken.
Een (technische) investering in het ‘revitaliseren’ van het huidige bos is voor het behouden van de natuurlijke biodiversiteit
in de toekomst daarom niet gewenst.

‘Revitaliserings’-investeringen voor
CO2-binding
Gewone zwavelkop op berk. Dood hout leeft.

‘Revitaliserings’-investeringen voor de
conditie van de bodem

Het strooien van steenmeel wordt gepropageerd om de zuurgraad van de bodem terug te brengen op het peil van vóór de
overmaat aan stikstofdepositie, en het mineralenverlies te
compenseren.
Doordat steenmeel geleidelijk verweert, beïnvloed het de
zuurgraad relatief geleidelijk. De schok die het ecosysteem
wordt toegebracht blijft daardoor beperkt, maar het zal ten
koste kunnen gaan van de huidige biodiversiteit.
Verlagen van het volume hout dat wordt geoogst en afgevoerd, inclusief de daarin vastgelegde essentiële mineralen,
brengt dat risico niet met zich mee.
Ook het planten van rijkstrooiselboomsoorten wordt momenteel gepropageerd als maatregel om de verzuring van de bosbodem een halt toe te roepen. De onderzoeken die dit effect
aantonen maken ook duidelijk dat:
• Het effect op armere zandgronden veel kleiner is dan
op de rijkere gronden, en als er effect is dat dat dan ten

Groeiende bomen leggen CO₂ vast in het hout en, zoals elke
vegetatie, ook in de bodem.
Maatregelen die tot revitalisering van het bos leiden zouden
daar een positief effect op kunnen hebben, maar zeker is dat
niet.
In het onverhoopte geval dat alle bomen door klimaatverandering zouden verdwijnen gaat de CO₂-binding in de bodem
nog gestaag door.
Als revitaliseringsmaatregelen er toe zouden leiden dat er
meer bomen de klimaatverandering kunnen weerstaan zou
dat effectief kunnen zijn, maar als het specifieke doel is om
CO₂ vast te leggen, is het een uiterst inefficiënte maatregel.
Omdat bomen een zeer laag rendement hebben bij de omzetting van zonlicht via de koolzuurassimilatie tot vastgelegde
CO₂ - in de orde van grootte van 1% - is de revitaliseringsinvestering die daar voor moet worden gedaan buiten proporties.
Vanuit investeringsrendement is het veel efficiënter om te investeren in zonnepanelen.
Ter illustratie: Beukenbos legt gemiddeld per jaar het
CO₂-equivalent van circa 200.000 MJoule vast. Een hectare
zonnepanelen levert bij de huidige techniek circa 4 miljoen
MJoule/ha/jr.
Investeren in revitalisering van bossen met als doel meer CO₂
vast te leggen is daarom een inefficiënte keuze.
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16. Zonering naar
maatschappelijke
functies
‘Revitaliserings’-investeringen voor
houtvoorziening en als bron van
inkomsten uit hout
De effectiviteit van revitaliseringsmaatregelen op de termijn
van de levensloop van een boom is uiterst onzeker. Er is geen
enkele garantie te geven dat bomen die nu gedijen bij het huidige klimaat, honderd jaar klimaatverandering zullen overleven. Dat maakt elke investering in revitalisering dubieus.
Houtproductie in Nederland is al decennia financieel onrendabel. Als er nog allerlei extra maatregelen worden genomen
om de houtproductie op gang te houden bij het veranderende
klimaat, wordt de productieprijs van de bomen, het hout, helemaal onbetaalbaar. De markt zal die prijs niet gaan betalen.
De verliezen die bij de houtproductie ontstaan zullen alleen
maar toenemen.
Investeren in actief revitaliseren van bossen met als doel er
meer geld mee te kunnen gaan verdienen is daarom een illusie. In de meeste gevallen leidt het tot het verder vergroten
van de exploitatietekorten en verlies aan biodiversiteit, natuurlijkheid en esthetiek.
Uit strategische overwegingen is het aanplanten van momenteel ontbrekende boomsoorten als toekomstige zaadbronnen
in heel lage aantallen nog wel te rechtvaardigen. Het investeringsrisico dat door de lange tijd en het veranderende klimaat
onacceptabel groot wordt, is slechts aanvaardbaar te maken
door slechts zéér lage aantallen te planten.

De functies die bossen vervullen voor de maatschappij zijn:
• Recreatiefunctie.
• Natuurfunctie (biodiversiteit en natuurlijkheid).
• CO₂-binding.
• Houtproductiefunctie (grondstofvoorziening en inkomstenbron).
• Water en lucht zuivering.

Scheiden of verweven van functies

Sommige functies kunnen gemakkelijk tegelijkertijd op
dezelfde plek worden vervuld, zoals recreatie + natuur +
CO₂-binding + lucht/waterzuivering.
Waar houtproductie en -oogst via vlaktekap en herplant
plaatsvindt, wordt afbreuk gedaan aan de functies recreatie,
natuur en CO₂-binding.
Om optimale functievervulling te bereiken is het daarom zinvol om een zonering naar functievervulling in het bos aan te
brengen. Dat kan door verschillende zones aan te wijzen waar
aan onderling botsende functies verschillend gewicht wordt
toegekend.
Zo kunnen er zones worden aangewezen waar biodiversiteit/
natuurlijkheid – zonder exoten -prioriteit heeft. Houtkap vindt
daar uitsluitend plaats indien dat nodig is als instrument ten
behoeve van de biodiversiteit.
Ook kunnen er zones worden aangewezen waar recreatie prioriteit heeft. Daar moet dan geen houtoogst plaatsvinden.
In het overblijvende bosareaal kan dan op bescheiden schaal
houtoogst plaatsvinden. Bescheiden, zodat de minimale basisvoorwaarden voor recreatie en natuur gewaarborgd blijven.

SNL-subsidies

Bij het aanvragen van SNL-subsidie voor het beheer van de gemeentebossen moet rekening worden gehouden met de verschillende ‘natuurtypen’ die de Rijksoverheid onderscheidt,
en waarvoor verschillende randvoorwaarden worden gesteld.
De subsidiebedragen die worden toegekend verschillen voor
de verschillende natuurtypen.
Afhankelijk van de hoeveelheid hout die er uit een afgebakend
deel van het bos wordt geoogst, en het aandeel exoten dat in
zo’n bosdeel aanwezig is, zijn in het gemeentebos drie natuurtypen te onderscheiden, met elk een eigen subsidieniveau:
• Dennen, eiken- en beukenbos (N15.02), met € 95,16 subsidie/ha/jr.
• Droog bos met productie (N16.03), met € 27,26 subsidie/
ha/jr.
• Vochtig bos met productie (N16.04), met € 48,33 subsidie/ha/jr.
Afhankelijk van de functieprioritering die gekozen wordt, kan
subsidie worden aangevraagd. Zie Bijlage 3.
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17. Een optimaal model
voor de gemeenschap
Son en Breugel
NB. Los van deze indeling kunnen particuliere boseigenaren
en ‘terrein-beherende organisaties’ (tbo’s) voor het areaal dat
voor het publiek wordt opengesteld de ‘openstellingsbijdrage’ aanvragen. Deze bestaat uit twee onderdelen:
• Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage, € 38,99 /
ha/jr.
• Openstellingsbijdrage: toezichtbijdrage, € 17,93/ha/jr.
Gemeentes die bos bezitten komen echter niet voor deze subsidie in aanmerking.

Om het bos optimaal te laten voldoen aan de wensen van
de gemeenschap helpt het om onderscheid te maken in drie
‘functiegebieden’. Dat zijn:
• Bossen primair voor recreatie.
• Bossen primair voor biodiversiteit/natuurlijkheid (waar
recreatie mogelijk blijft).
• Bossen waar naast recreatief gebruik ook houtoogst kan
plaatsvinden.
Het is aan de gemeenschap van Son en Breugel om gewichten,
en dus zones, toe te kennen aan deze drie functiegebieden.
In de doorrekening van het beheer is door de auteurs van dit
rapport een keuze gemaakt die naar hun oordeel redelijk optimaal is, maar dat blijft arbitrair. De gemeenschap van Son
en Breugel kan en mag daar zeker anders over denken, en besluiten.
De voor dit rapport gemaakte keuze dient als voorbeeld om
de financiële consequenties zichtbaar te maken, en om dat
beheer te kunnen vergelijken met het beheer volgens het Bosgroep-model.
De auteurs kiezen ervoor dat in 1/3e deel van het bos geen houtoogst plaats vindt. In 2/3e deel van het bos wordt gemiddeld
maximaal 2 kubieke meter hout per hectare en jaar geoogst.
Houtoogst vindt uitsluitend via uitkap plaats. Bij voorkeur
worden alleen bomen geoogst die geschikt zijn voor toepassingen met een lange levensduur. Alleen het deel van de gekapte boom dat op die manier te gebruiken is wordt uit het
bos gehaald.

Massale verjonging van Amerikaanse eik.
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18. Financieel raamwerk
van het bosbeheer
De bosgebieden met de hoogste actuele en potentiële biodiversiteit, zoals de delen die baat gaan hebben bij herstel van
de hydrologie, zijn de meest aangewezen delen om aan te wijzen als bos zonder houtoogst. Ook voor het bos dat grenst aan
de bebouwing verdient overwogen te worden om houtoogst
te staken.
De auteurs kiezen er voor dat in ongeveer 1/3e deel van het bos
uitsluitend inheemse bomen groeien. In dat deel worden uitheemse bomen, ook de verjonging daarvan, verwijderd. De
consequentie is dat geaccepteerd wordt dat in het overige 2/3e
deel van het bos de spontaan verlopende uitbreiding door uitheemse boomsoorten doorzet.
De bosgedeelten die nu nog het meest gedomineerd worden
door inheemse boomsoorten vormen de meest logische keuze om inheems te houden.
Het ligt voor de hand om de zone met uitsluitend inheemse
boomsoorten zoveel als mogelijk is samen te laten vallen met
de zone zonder houtoogst, maar noodzakelijk is dat niet.
Bij de selectie van bomen die voor oogst in aanmerking komen wordt rekening gehouden met het optimale financiële
moment om te kappen, en met het in stand houden van de
heterogeniteit aan boomsoorten en biodiversiteit binnen het
bos ter plaatse.

Hieronder worden de geraamde kosten en opbrengsten van
het Bosgroep-model en het NVB-model per hectare naast elkaar gezet in de situatie dat beide modellen consequent worden toegepast: dat wil zeggen bij een going concern.
Er is bij het NVB-model uitgegaan van de zonering van houtoogst en exotenbestrijding zoals de auteurs dat in bovenstaande paragraaf beschrijven.
Alle bedragen zijn ramingen. De berekening gaat uit van 2/3e
van het bos mét en 1/3e van het bos zonder houtoogst. Bos
zonder exoten wordt op 1/3e deel gehouden.
Bijplanten van veren, vrijstellen van verjonging en ringen van
bomen zijn een optie. Het kan wel, maar is niet noodzakelijk.
De kosten voor openstelling, zoals VTA, vervolgacties op de
VTA, bebording, vuilruimen, etc , zijn gericht op de hoogte
van het bedrag van de openstellingssubsidie (ook al komt de
gemeente daar niet voor in aanmerking. De kosten worden
wél gemaakt.)
Toezicht is in elk beheermodel nodig. Daar is in het vergelijkende overzicht geen bedrag voor opgenomen.
Verjongingsactiviteiten vinden bij het NVB-model niet plaats,
omdat ze niet nodig zijn. Er worden daarom geen kosten gemaakt voor bodembewerking, plantsoen, plantwerk, verpleging aanplant en inrasteren.
De kosten en opbrengsten zoals ze in het overzicht op pagina 28 zijn opgenomen zijn gebaseerd op de aanname dat de
bosoppervlakte van het gemeentebos waar dit soort activiteiten plaatsvinden in totaal 300 hectare is. De exacte oppervlakte kan niet uit het bosbeheerplan van de Bosgroep worden gedestilleerd. Ook de verdeling in bos mét en zónder houtoogst
is niet uit dat plan op te maken. De kosten en opbrengsten zijn
weergegeven als gemiddelde per hectare over die 300 hectare.
In het Bosgroep-model wordt gemiddeld per jaar 1500 kubieke meter hout geoogst. In het NVB-model 400 kubieke meter
per jaar, voornamelijk dik stamhout.
De opbrengst van houtoogst uit 2/3e deel van het bos is bij NVB
weergeven als gemiddelde over alle hectares van het bos.
De houtopbrengsten in het NVB-model zijn ramingen op
basis van best professional judgement. De opbrengsten in het
Bosgroep-model zijn de cijfers uit het bosbeheerplan vermeerderd met de kosten aan veroorzaakt wegonderhoud. De
kosten van wegenonderhoud worden apart vermeld.
In het NVB-model is er van uitgegaan dat 1/3e deel van het bos
onder de SNL-subsidie valt voor bos met maximaal 20% houtoogst van de bijgroei, en met maximale bezetting van 20%
exoten. Dat deel levert € 95 subsidie op per hectare. Het overige 2/3e deel levert € 27 op per hectare. Gemiddeld is dat € 50
per hectare.
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Voor het Bosgroep-model is niet uit het bosbeheerplan te
destilleren hoeveel subsidie er voor het bosbeheer wordt. Het
financieel overzicht geeft daar geen specificatie van.
Volgens opgave door de provincie is recent voor 299 hectare
bosbeheersubsidie verstrekt:
• voor 27,49 hectare ‘Dennen-, eiken- en beukenbos’
(N15.02) € 2616.
• voor 271,82 hectare ‘Droog bos met productie’ (N16.03) €
7410.
Gemiddeld per hectare bos € 34.
Opportuniteitskosten worden door de Bosgroep niet opgenomen in hun bosbeheerplan. Om de twee beheermodellen
te kunnen vergelijken zijn ze in onderstaand raamwerk wél
opgenomen. Het te behalen rendement bij een andere belegging dan in de bosbeheermaatregelen is, uiterst behoudend,
gesteld op slechts 1% (hoewel een alternatief te behalen rendement van 3% niet onrealistisch is). Dat betekent voor het
Bosgroep-model 1% rente over het bedrag van de verjongingskosten van € 10.500/ha = € 105/ha/jr.
Opportuniteitskosten bij NVB in geval de facultatieve investeringen voor bijplanten van veren en vrijstellen van verjonging
daadwerkelijk zijn uitgevoerd, zijn eveneens gesteld op 1%
over de investeringslasten. In dit geval 1% van € 1300 = € 13/
ha/jr.

In het Sonse Bergen Bos.

Blessen bij gemiddeld dunnere bomen in het Bosgroep-model is per kubieke meter duurder dan bij de dikkere bomen in
het NVB-model.
Door meer transportbewegingen is er meer wegenonderhoud
nodig bij oogst van gemiddeld 5 m³ dan bij 2 m³.
Bij de posten Recreatie, Werkplan, Rapportages en Algemeenbeheer/overleg is er van uitgegaan dat de helft van de
bedragen die in het huidige bosbeheerplan worden genoemd
betrekking hebben op het bosbeheer en de andere helft op
het beheer van de overige terreinen.
In de post Algemeen Beheer bij het Bosgroep-model zijn de
kosten van uitvoeringsbegeleiding van de bosverjonging opgenomen.
De kostenpost voor monitoring komt overeen met de daarvoor verleende subsidie. De monitoring wordt op dit moment
door de Bosgroep uitgevoerd voor het daarvoor verkregen
subsidiebedrag.
Onder de kosten worden álle kostenposten opgenomen, ongeacht wie die kosten zal dragen.
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Geschatte kosten/opbrengsten
Gemiddelde kosten (posten en kosten) excl. BTW per hectare bos
Kostenpost

Bosgroep-model

NVB-model

Bodem bewerken

€8

Nvt

Bosplantsoen + plantwerk

€ 16

Nvt

Veren materiaal + plantwerk

€ 24

€ 11*

Wildbescherming

€ 56***

Nvt

Vrijstellen verjonging

€1

€ 2*

Beteugeling exoten

€ 10**

€ 10**

Opportuniteitskosten bij 1%

€ 105

€ 13

Blessen

€ 11

€3

Verkoop, aanbesteden etc.

€ 12

€ 6***

Regulier wegenonderhoud

€1

€1

Wegen houttransport

€ 15

€6

VTA-boomveiligheid

€ 5***

€ 5***

Opvolging VTA

€ 10***

€ 10***

Overige openstellingskosten

€ 10****

€ 10***

Uitvoering gedragscode

€3

PM

Ringen

€2

€ 1*

Monitoring

PM

PM

Algemeen Beheer, werkplan, rapportages, uitvoeringsbegeleiding

€ 46

€ 25***

Toezicht

PM

PM

Diversen

€ 10***

€ 5***

Totaal

€ 345

€ 108

Bosgroep model

NVB model

Geld uit hout

€ 100

€ 67

Geld uit beheersubsidies

€ 34

€ 50

Openstelling subsidies

Nvt

Nvt

Subsidie voor monitoring

PM

PM

* 	 Facultatieve maatregelen (Veren voor
NVB t.b.v. beplanten van de 10% meest
kwetsbare hectares in de komende 10 jaar
met 100 inheemse boomsoorten = 1 veer/ha/
jr = € 11/ha/jr. Vrijstellen gewenste inheemse
verjonging € 2. Ringen ten behoeve van
dood hout uitsluitend om tijdelijk aan
subsidievoorwaarde te kunnen voldoen. Bij
NVB komt na verloop van tijd spontaan
voldoende dood hout beschikbaar.)
**
Deze beteugeling van exoten is noodzakelijk
voor behoud van de biodiversiteit.
*** Cijfers met drie sterren zijn stelposten.
**** Begroot ‘groot onderhoud’ bij het Bosgroepmodel voor recreatievoorziening is niet
meegerekend in dit overzicht.

Opbrengsten

Opbrengsten uit subsidies: uitsluitend de SNL beheersubsidie.
Droog bos met productie € 27/ha/jr. Inheems bos met minder
dan 20% productie € 95/ha/jr.
Volgens opgave van de provincie is recent voor 299 hectare
bosbeheersubsidie verstrekt:
• voor 27,49 hectare ‘Dennen-, eiken- en beukenbos’
(N15.02) € 2616.
• voor 271,82 hectare ‘Droog bos met productie’ (N16.03) €
7410.

Gemiddeld per hectare bos € 34.
In het NVB model 1/3e deel van de hectares € 95 (bos met maximaal 20% van de bijgroei geoogst, maximaal 20% aandeel
zijn exoten) en 2/3e deel € 27 per hectare (het areaal met meer
oogst en/of meer exoten).
De subsidie voor monitoring gaat rechtsreeks naar de Bosgroep. Die voert de monitoring momenteel voor dat bedrag
uit.
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19. Conclusies

Financieel saldo
Financieel

Bosgroep model

NVB model

minus € 211

€9

Elke hectare waar het verjongingsregiem van de Bosgroep
op wordt uitgevoerd gaat vervolgens gebukt onder het hier
aangegeven minimale exploitatietekort. Naarmate de jaren
verstrijken wordt het exploitatietekort van het gemeentebos
navenant groter.
NB1.
Doordat bij vlaktekap een deel van de bomen nog niet de optimale financiële diameter hebben bereikt, treedt er inkomstenderving op.
Stel verlies gedurende 10 jaar van 2% (boven het rendement
bij de financiële diameter) van de waardebijgroei van de helft
van de voorraad = 0,5 x 200 m³ staande voorraad x € 40 o.s. x
10 x 2% = € 800 per ha over de eerstvolgende 10 jaar. Is € 80/
ha/jr in de eerstvolgende 10 jaren. Dit is exclusief een eventuele waarde-sprong per kubieke meter bij het dikker worden van
die bomen. Deze inkomstenderving is niet in bovenstaande
overzicht verwerkt.
NB 2.
Hoewel de gemeente geen subsidie voor openstelling van het
bos ontvangt, worden die kosten in de praktijk wél gemaakt.
In het overzicht zijn wel alle posten verwerkt die openstelling
van het bos met zich meebrengt. Particuliere boseigenaren en
de TBO’s (de provinciale Landschappen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) krijgen bij openstelling van hun bos €
39 /ha/jr voor ten behoeve van de daardoor extra veroorzaakte
beheerkosten en circa € 18 als bijdrage voor het houden van
toezicht.
NB 3.
Bij het NVB-model is er van uitgegaan dat 1/3e deel van het bos
voldoet aan de subsidievoorwaarden dat er minder dan 20%
van de bijgroei wordt geoogst en dat het aandeel exoten er
kleiner is dan 20%.
Omdat er voor wordt gekozen het oogstpercentage sowieso
maximaal op 20% van de bijgroei te zetten, kunnen in feite
alle bospercelen waar het aandeel exoten kleiner is dan 20%
onder de subsidieregeling voor ‘Dennen, eiken- en beukenbos (N15.02)’ vallen. Er moet dan wel voor worden gezorgd dat
het aandeel exoten in die bospercelen niet toeneemt tot meer
dan 20%. Deze optie is niet in het bovenstaande overzicht verwerkt.

Op basis van de beoordeling van het bos van de gemeente Son
en Breugel kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
1. Het gemeentebos vertoont een grote verscheidenheid
aan boomsoorten en bosstructuren.
2. Het gemeentebos voldoet in hoge mate aan de recreatiebehoefte van de gemeenschap, maar de recreatiewaarde kan nog aanzienlijk toenemen door minder hout te
oogsten de natuurlijke processen meer ruimte te bieden.
3. Bijna alle bospercelen zijn nog relatief jong. Oude en
dode bomen zijn schaars.
4. Een substantieel deel van het bos bestaat uit uitheemse
boomsoorten.
5. Het aandeel uitheemse boomsoorten neemt toe ten
koste van de inheemse boomsoorten.
6. Er is voldoende bosverjonging aanwezig om de duurzaamheid van het bos te waarborgen.
7. De enige maatregelen die noodzakelijk zijn, zijn de VTA en
de uitvoering van de aanbevelingen daaruit. Er is geen
enkele andere maatregel die persé moet worden uitgevoerd.
8. De natuurlijke biodiversiteit van het bos kan worden behouden door in een specifiek daarvoor uitgekozen deel
de uitheemse boomsoorten te verwijderen en hervestiging ervan te voorkomen.
9. Met uitzondering van in fijnspar- en Japanse larikspercelen, zijn er geen aanwijzingen waargenomen dat de bossen in een zorgelijke vitaliteitstoestand zouden verkeren.
10. De spontane afname van het areaal dennen en de toenemende aanwezigheid van berken, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en vuilboom, zullen het verzuringsproces
van de bodem, dat wordt gevoed door overmaat stikstof
en dennennaalden, afremmen.
11. Houtoogst is op bescheiden schaal mogelijk in delen van
het bos waar dat het recreatief gebruik niet overmatig
hindert en de biodiversiteit niet schaadt.
12. Uitvoering van het Bosgroep-model leidt tot grote
exploitatietekorten, die van jaar tot jaar toenemen, en
tot verlies aan recreatiewaarde, biodiversiteit, en CO₂
binding.
13. De beperkte kosten die gemoeid zijn met het beheer van
het bos volgens het NVB-model maakt het beheer financieel vrijwel onafhankelijk van het oogsten van hout.
14. De geringe afhankelijkheid van inkomsten uit houtoogst
schept de mogelijkheid om voor meer of minder houtoogst te kiezen.
15. Beperken van de houtoogst zal een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van de arme bodems. Het zal de
voorraad dood hout, de biodiversiteit en de recreatiewaarde doen toenemen.
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20. Aanbevelingen

De auteurs doen de volgende aanbevelingen.
a. Wijs zones aan waar biodiversiteit/natuurlijkheid prioriteit krijgt. Houtkap wordt daar uitsluitend toegepast
indien dat nodig is ten behoeve van de veiligheid van
bezoekers of voor behoud van de natuurlijke biodiversiteit.
b. Wijs zones aan waar recreatie prioriteit heeft, en geen
houtkap plaats zal vinden, tenzij dat om veiligheidsredenen nodig is.
c. Wijs zones aan waar houtoogst op bescheiden schaal kan
worden uitgevoerd.
d. Continueer de VTA-controles en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
e. Vergroot de natuurbeleving door minder, en minder
frequent, exploitatiemaatregelen uit te voeren.
f. Verhoog de biodiversiteit door minder te oogsten, meer
dood hout te laten ontstaan, en in delen van het bos
waar dat succesvol handhaafbaar is, de exoten te verwijderen.
g. Vergroot het CO₂-rendement van het bos door uitsluitend stamdelen te oogsten die langdurige gebruiksbestemmingen krijgen, zoals in de bouw.

Het spel van licht in het bos.

h. Vergroot het financieel rendement door:
> Uitsluitend bomen te oogsten die na aftrek van alle
kosten netto geld opleveren.
> Uitsluitend houtproductiemaatregelen uit te voeren
die aantoonbaar, na aftrek van alle kosten, netto
geld opleveren.
> Uitsluitend investeringen te doen die aantoonbaar
rendabel zijn, inclusief de daarbij te verdisconteren
opportunity costs.
i. Investeer uiterst selectief in vergroting van de klimaatrobuustheid van de ecologisch zwakste bospercelen door
bijplanten van een beperkt aantal inheemse zaadbomen
als daarvoor spontaan ruimte is ontstaan.
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Bijlage 1
Begripsomschrijvingen
Natuurlijke processen

De basisprocessen die van nature in bos optreden worden
vooral bepaald door de bomen. De ontwikkelingsreeks wordt
successie genoemd. Schematisch zijn de stadia: vestiging/
groei/concurrentie/sterfte/afbraak/verjonging/.
Deze processen worden door natuurlijke dynamiek (storm,
sneeuw/ijzel, droogte, overstroming, ziektes, plagen, vraat)
beïnvloed. Er kan dan weer een pionierssituatie ontstaan
waarbij het proces van voren af aan begint. Naast successie
in de boomlaag vinden soortgelijke processen plaats in alle
andere levensvormen in bossen, zoals struiken, kruiden, paddenstoelen, vogels en insecten, maar ook in de bodem door
de vorming van karakteristieke bodemprofielen in de loop van
vele eeuwen. Sommige bosplanten zijn bijvoorbeeld gebonden aan oude bosbodems.
De dynamiek zorgt er voor dat alle successiestadia van bossen, en de ontwikkelingsfases daarvan, van tijd tot tijd kunnen optreden. De dynamiek is niet een constante in de tijd
en ruimte. Hoe groter het bosareaal, des te groter is de kans
dat alle successiestadia en ontwikkelingsfases tegelijkertijd
aanwezig zijn.

Natuurlijkheid

Er zijn drie manieren om naar het begrip ‘natuurlijkheid’ te
kijken. Ten eerste op basis van de wijze van ontstaan van een
bos/natuurgebied (spontane vestiging versus planten), ten
tweede op basis van onze beoordeling van de mate waarin het
bos overeenkomt met bos dat zich van nature zou hebben gevormd, ten derde op basis van de (sporen van) de mate van
menselijk ingrijpen. Vooral dit laatste aspect is van belang in
hoeverre mensen bos als natuurlijk ervaren.
In het gemeentebos zijn oorspronkelijk alle bossen aangelegd. Van natuurlijke vestiging en ontwikkeling is tot op heden
slechts in beperkte mate sprake.
Het gebruik van het begrip natuurlijkheid richt zich in dit rapport specifiek op basis van de waarneming van kenmerken van
de huidige staat van de percelen bos en of die zich spontaan
kunnen ontwikkelen. Beoordeling daarvan wordt gebaseerd
op de boomsoortensamenstelling, de aanwezigheid van de
ontwikkelings- en successiestadia van het bos, en de ruimtelijke schakering daarvan.
Het zal duidelijk zijn dat het door ons bepleite beheermodel
bijdraagt tot veel minder menselijk ingrijpen dan het model
van de Bosgroep, en dus tot een veel sterkere ervaring van natuurlijkheid door bezoekers.

Biodiversiteit

Onder biodiversiteit verstaan we de diversiteit aan ecosystemen, soorten en genen die van nature aanwezig zijn. In zijn
algemeenheid: de soortenrijkdom.
In specifieke objecten, zoals het gemeentebos, gaat het vooral
om de soorten die deel uit zouden maken van het ter plaatse
meest natuurlijke ecosysteem. Niettemin brengen bossen met
exoten ook eigen biodiversiteit met zich mee. Omdat de natuurlijke biodiversiteit het meest wordt bedreigd, wordt aan
het behoud van díe biodiversiteit grote waarde gehecht.
Welke soorten zich in een ecosysteem vestigen wordt bepaald
door de beschikbaarheid van de kenmerkende structuren in
dat systeem, waarin zich passende niches kunnen ontwikkelen.
Of de organismen die daar gebruik van zouden kunnen maken dat ook daadwerkelijk doen of hebben gedaan, is aan de
natuur zelf.
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Bijlage 2
SNL-subsidies
Dennen, eiken- en beukenbos, N15.02
Droog bos met productie, N16.03
Vochtig bos met productie, N16.04

€ 95,16 /ha/jr
€ 27,26
€ 48,33

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage € 38,99 /ha/jr
Openstellingsbijdrage: toezichtbijdrage
€ 17,93
Monitoring

N15.02
N16.03
N16.04

€ 7,88/ha/jr
€ 5.28
€ 5,28

Bijlage 3
Afbakening van
natuurtypen volgens de
SNL-index
Dennen, eiken- en beukenbos volgens de SNL-regeling

Dennen-, eiken- of beukenbos omvat bossen en struwelen
gedomineerd door eiken, dennen, beuken, berken, lijsterbes,
ratelpopulier of vuilboom.
Maximaal 20% van het areaal van het betreffende bosgebied
wordt gedomineerd door boomsoorten die oorspronkelijk
van buiten Europa zijn ingevoerd, zoals Amerikaanse eik en
Douglasspar.
Op 80% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de
houtoogst minder dan 20% van de bijgroei. Op de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader van omvorming naar een natuurlijker bos.

Droog of vochtig bos met houtproductie volgens de
SNL-regeling

Geen beperkingen, anders dan instandhoudingsverplichting
van bos.
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Bijlage 4
Over de auteurs
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concept natuurvolgend bosbeheer ontwikkelde (www.
natuurvolgendbosbeheer.nl). Momenteel werkt hij als
consultant op het gebied van ecologisch bosherstelen beheer, zowel in Nederland als in de tropen
(www.jaapkuper.nl) .
Dr. Eef Arnolds studeerde biologie aan de universiteit van
Utrecht. Daarna was hij universitair hoofddocent aan het
Biologisch Station te Wijster van de Landbouwuniversiteit,
de laatste jaren als directeur, met als aandachtpunten
bosecologie en vegetatiekunde. Momenteel werkt hij als
vrijwilliger voor diverse organisaties, o.a. Stichting Het
Drentse Landschap en de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe
(www.paddenstoelenwerkgroepdrent.com). Hij realiseerde
op landbouwgrond een eigen natuurgebied, Schepping, met
een oppervlakte van 8,4 ha (www.schepping.org).
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