> Effecten op verjonging
De Veluwe heeft verschillende leefgebieden voor
het edelhert. Het Speulder en Sprielderbos valt
onder de Noordwest Veluwe. Volgens het Faunabeheerplan Grofwild Gelderland 2014-2019 is de
gewenste voorjaarsstand van edelherten voor de
Noordwest Veluwe 280 stuks. De actuele stand
in het voorjaar van 2013 bedroeg echter rond
de 600 edelherten. Deze hoge wildstand heeft
aanzienlijke effecten op de bosverjonging. Uit
waarnemingen van de beheerders blijkt dat er in
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Het Nederlandse bos is een belangrijk
leefgebied voor grofwild, zoals ree,
edelhert en wild zwijn. In veel gebieden
is de grofwildstand de laatste jaren sterk
toegenomen. Hoge(re) wildstanden
leiden in toenemende mate tot zorgen bij
bosbeheerders over vraat aan verjonging
en schil- en veegschade aan jonge bomen.
Pro Silva staat voor natuurvolgend
bosbeheer, waarbij je wilt werken aan
gemengde en stabiele bossen met een
breed palet aan houtoogstmogelijkheden
en een goede balans tussen economie
en ecologie. Daarbij wil Pro Silva
zoveel mogelijk gebruik maken van
natuurlijke processen. Tijdens de Pro
Silva najaarsexcursie op 5, 6 en 7 oktober
in het Speulder en Sprielderbos is
gediscussieerd over de vraag: hoe kun
je met een hoge wildstand werken aan
natuurvolgend bosbeheer volgens de Pro
Silva principes?

Natuurvolgend
bosbeheer en een
hoge wildstand:
gaat dat samen?

het Speulder- en Sprielderbos nauwelijks beukenof andere loofhoutverjonging van 15 jaar of jonger
aanwezig is. Uit metingen van studenten van
Wageningen Universiteit uit de periode 2014-2016
naar de vraat aan verjonging kleiner dan 1,6 meter,
blijkt dat loofhoutverjonging het sterkst wordt
aangevreten door het wild. In niet-uitgerasterde
verjongingen domineren naaldbomen. Het vraatpercentage aan loofbomen varieert tussen de 42%
(2014) en 71% (2016). Bij naaldbomen was in 2015
31% van de verjonging aangevreten. Ook hebben
uitgerasterde verjongingen een veel hogere dichtheid aan bomen dan niet-uitgerasterde verjongingen. Dit beeld werd bevestigd tijdens de Pro Silva
excursie waar diverse verjongingen zijn bezocht.
De conclusie was dat een hoge wildstand het
palet aan boomsoorten waarmee je als (Pro Silva)
beheerder kunt werken aanzienlijk verkleint. Ook
de keuzeopties van de beheerder worden beperkt,
aangezien de dichtheden van verjonging onder
invloed van hoge wilddruk een stuk lager zijn.

Stamkwaliteit
Tijdens de excursie werd een verjonging van
Japanse lariks bezocht van tien jaar oud. Een
aanzienlijk deel van de bomen in deze verjonging
had veeg- of schilschade. Totdat bomen een diameter (dbh) van ongeveer 15 cm hebben, blijven
ze aantrekkelijk voor reeën of herten om te schillen of vegen. Tijdens de excursie werd de vraag
gesteld hoe zorgelijk schil- of veegschade is. De
ervaring leert dat soorten als douglas, grove den
en Japanse lariks zich meestal wel herstellen van
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deze schade. De schade overgroeit waarna zich
nog een stam met een redelijke foutvrije mantel
kan ontwikkelen. Volgens sommige deelnemers
is het effect van wild op de stamkwaliteit geen
probleem, zolang de schade zich in de noestige
kern bevindt. Het is onbekend of de overgroeide
schade sneller leidt tot kernrot bij bomen op latere leeftijd. Hier is nog onvoldoende onderzoek
naar gedaan. Een deelnemer stuurde na aﬂoop
van de excursie foto’s van dwarsdoorsnedes van
boomstammen met overwalde schilschade. Deze
foto’s zijn gemaakt in de jaren tachtig van de
twintigste eeuw bij een onderzoek naar schilschade bij bomen in Boswachterij Nunspeet. Op een
deel van deze foto’s is te zien dat ook na overwalling schilschade een zwakke plek blijft in de stam.
Het is echter nog onduidelijk hoe schadelijk schilen vreetschade nou precies is.

Wildbeschermingsmaatregelen
Tijdens de excursie zijn diverse wildbeschermingsmaatregelen bekeken. Staatsbosbeheer,
beheerder van het Speulder- en Sprielderbos, kiest
op veel plekken voor het plaatsen van stroomrasters om voldoende verjonging van een goede
kwaliteit van de grond te krijgen. Dit vergt echter
een behoorlijke investering. Het plaatsen van
een raster met stroomdraden met een zonnepaneel (voor de stroomopwekking) kost ongeveer
€5,- per meter. De ervaring is wel dat materiaal
voor stroomrasters goed kan worden hergebruikt,
waarmee de kosten op de lange termijn lager zijn.
Een stroomraster vergt daarnaast onderhoud. Er

moet tweemaal per jaar worden gemaaid om weglekken van stroom door vegetatie tegen de draad
te voorkomen. De vraag rees tijdens de excursie of
dergelijke kosten wel opwegen tegen de opbrengsten (voordelen). Vanuit de Pro Silva gedachte willen we zo min mogelijk onzekere investeringen
doen in het beheer. Daarnaast is het bij rasteren
vanuit kostenoogpunt noodzakelijk om grootschalig te werken (te verjongen). Kleine groepjes
uitrasteren is te kostbaar. De vraag is daarom hoe
rasteren past bij de Pro Silva uitgangspunten om
te werken aan gelaagde en gemengde bossen waar
het bosklimaat zo veel mogelijk in stand wordt
gehouden. Kunnen we bij hoge wildstanden een
uitkap-achtig (Dauerwald) systeem vergeten? Enkele deelnemers suggereerden daarom om de oplossing vooral te zoeken in samenwerking met de
wildbeheerders. Maak duidelijke afspraken over
(tijdelijk) verhoogd afschot of het verlagen van de
wilddruk (door verstoring) in bepaalde delen van
je bos waar je verjonging wilt realiseren.

Niet alleen herten en reeën
Tijdens de excursie bleek (tot verrassing van
velen) dat ook wilde zwijnen aanzienlijke schade
aan verjonging kunnen veroorzaken. Een aanplant van douglas is na drie jaar volledig uitgegraven door de wilde zwijnen. Is dit het gevolg
van het gebruik van plantsoen afkomstig van de
kwekerij? Echter, ook een natuurlijke verjonging
van douglas en Japanse lariks was hetzelfde lot
beschoren.

Tot slot
De excursie in het Speulder- en Sprielderbos laat
zien dat een (te) hoge wildstand in dit gebied een
negatieve invloed heeft op:

•

De variatie aan boomsoorten en de verjongingsdichtheid en daarmee op je beheerkeuzeopties voor de toekomst.
• Het aandeel loofboomsoorten en daarmee je
natuurwaarde.
• De stamkwaliteit (als gevolg van vraat, veeg- en
schilschade) en daarmee op je toekomstige
houtinkomsten.
Een Pro Silva benadering van het bosbeheer,
waarbij er wordt gewerkt aan de verhoging van
het aandeel inheemse loofbomen, kleinschalig
wordt gewerkt en (onzekere) investeringen in
het bos worden vermeden, lijkt moeilijk samen
te gaan met wilddichtheden zoals die nu voorkomen in het Speulder- en Sprielderbos. Het nemen
van wildbeschermingsmaatregelen zoals rasteren
of boomkokers lijken ook niet te passen binnen
de Pro Silva gedachte. De oplossing moet eerder
worden gezocht in het (plaatselijk) verlagen van
de wildstand door afschot of verstoring. Niet
voor niets stellen onze oosterburen in hun (ANW)
richtlijnen voor natuurvolgende bosbeheer:
“Naturgemäße Waldwirtschaft ist ein Konzept, das
nur bei tragbaren Wilddichten funktioniert”. <
Martijn Boosten
met bijdragen van Patrick Jansen & Robbert Wolf
Met dank aan:
Leon Hahn voor het verzamelen van achtergrondinformatie voor de excursie
Jan den Ouden voor het ter beschikking stellen van
de onderzoeksresultaten naar vraat aan topscheuten in verjongingsvlaktes in het Speulderbos
Margriet Montizaan voor het toesturen van foto’s
van overwalde schilschade aan bomen in boswachterij Nunspeet

Het bestuur van de KNBV wenst alle KNBV-leden en lezers van vakblad Natuur,
Bos, Landschap hele prettige feestdagen. We hopen u ook in 2017 weer te mogen
begroeten op één van de vele bijeenkomsten en excursies. Bijzondere dank gaat
uit naar de vele actieve leden, sponsoren en donateurs. Alleen door hun inzet en
(ﬁnanciële) bijdragen kunnen de vele activiteiten georganiseerd worden.

Overtreffende trap
De houtoogst die volgde
op mijn eerste houtverkoop
in 1999 bracht weinig
verrassingen met zich mee.
Het was zoals ik op de
praktijkschool in Schaarsbergen had geleerd en
ervaren. Bomen omzagen, naar het pad slepen en
daar in de juiste sortimenten zagen. De aannemer
deed het precies zo. Het zware werk dwong
respect af; vooral het sortimentzagen en het
vervolgens opstapelen van het hout. De aannemer
vertelde dat hij voor de keuze stond een harvester
te kopen en als onderaannemer voor een grote
handelaar te gaan werken. Voor het handwerk zou
niet lang plek meer zijn.
Tijdens de volgende houtoogsten bleek dat
maar al te zeer waar. De harvesters namen het
handwerk over en al snel kwam de motorzaag er
nauwelijks meer aan te pas.
In de periode van toen tot nu evolueren de
harvesters en bijbehorende uitrijcombinaties.
Het lijkt een strijd van groot, groter en
grootst, gedreven door het behoud van de
concurrentiepositie van houthandelaren.
Uiteindelijk proﬁteert ook de boseigenaar
natuurlijk van de mechanisatie, omdat er dankzij
de goedkopere exploitatie wat meer overblijft om
voor het hout te betalen.
Minder versleten ruggen en wat meer geld
op de bank van de boseigenaar ten spijt zie
ik steeds vaker en nadrukkelijker de nadelen
van de verregaande mechanisatie. Een blik op
de hoogtekaart van Nederland (http://ahn.
arcgisonline.nl/ahnviewer/) zegt genoeg. In veel
bossen zijn de diepe sporen van de houtoogst
zichtbaar als veel paren van evenwijdig lopende
geulen. Een blik in het bos zelf doet soms de
tranen in de ogen springen.
Ook in de bossen die ik beheer zijn die sporen
te onderscheiden. Ik heb daar steeds meer moeite
mee. Terwijl het werken met vaste dunningspaden
als het ei van Columbus wordt gepredikt, vind
ik dat we ons als bosbouwers niet neer mogen
leggen bij het kapot rijden van ‘maar’ 20% van
ons kapitaal, de bosbodem (in de praktijk is het
percentage vaak veel hoger). Als we dat doen
zijn we het in de mond nemen van het begrip
duurzaamheid niet waard.
Het moet anders en dat het anders kan
bewijzen onze Oosterburen. Wij zullen ook
op zoek moeten gaan naar een betere balans
tussen efﬁciëntie en zorgvuldigheid en moeten
onderzoeken hoe we de wijze waarop we ons
hout uit het bos halen fundamenteel anders vorm
kunnen geven. We moeten van groot, groter,
grootst naar goed, beter, best.
Erik van der Staak
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