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‘Van aPPelboom 
tot toekomst-
boom’

Op 20, 21 en 22 mei 2015 vond de Pro Silva voor-
jaarsexcursie plaats. Ditmaal waren we te gast in de 
gemeentebossen ’t Zand in Alphen-Chaam (NB) om 
te discussiëren over ‘appelbomen’ en toekomstbomen, 
over QD-bomen, kastanjehakhout en groeischeuten. 
Ongeveer 70 bosliefhebbers uit Nederland en Vlaan-
deren, hebben verspreid over de drie dagen gepraat 
over bosontwikkeling en toekomstbomen. Het doel 
was om de toekomstboom weer nader te bekijken 
en te praten over timing van de eerste maal vrijstel-
len, groeiritmes en gewenste ‘einddoelen’ en bosbeel-
den. De gemeentebossen van Chaam worden met 
creatieve en innovatieve ingrepen omgevormd van  
vlaktegewijs bos naar een meer gemengd en gevari-
eerd bos. Recreatie en natuur zijn belangrijke functies, 
hier wordt duidelijk op gestuurd. Maar het bos moet 
ook z’n eigen broek ophouden, dus ja, houtproductie 
speelt ook een rol. Een ideale bestemming dus voor 
een Pro Silva excursie! 

Het eerste punt dat werd bezocht was een vrijwel 
ongemengde en gelijkjarige grove dennenopstand van 
bijna 30 jaar oud. Als eerste ingreep zijn op 23-jarige 
leeftijd dunningspaden aangelegd. De discussie kwam 
meteen goed op gang. Ja, er is voldoende kwaliteit te 
selecteren, maar zijn we hier nog op tijd met een eer-
ste dunning? Voor kroonontwikkeling en vitaliteit had-
den toekomstbomen al  eerder vrijgesteld mogen zijn. 
Het aardige was dat er niet alleen jonge rechte fijn-
betakte toekomstbomen werden aangewezen  maar 
ook oudere en/of mengbomen werden aangewezen 
om deze vast te leggen voor structuur en menging in 
het toekomstige bos.

Het tweede excursiepunt was voor velen bijzonder 
omdat het bosbeeld in Nederland weinig voorkomt. 
Hier is onder een scherm van oudere grove den in 
1998 tamme kastanje aangeplant. De grove den 
had destijds zwaar te lijden van aantasting door de 
Brunchorstia-ziekte na hagelschade, waarna de kastan-
je is ingebracht. Een deelnemer weet te melden dat 
in deze fase opgepast moet worden met ringscheu-
ren, tamme kastanje is daar gevoelig voor. Als je gaat 

Kampwallen rond de Eikelenkamp

dunnen, doe dat dan voorzichtig! Men is te spreken 
over de kwaliteit van deze kastanjes en de toepassin-
gen van het duurzame hout dat deze kastanjes kun-
nen voortbrengen. Het bleek goed mogelijk om zowel 
in het scherm van grove den als in de tweede etage 
van tamme kastanje toekomstbomen aan te wijzen 
Hoe ga je met het scherm om, wanneer en in welke 
mate haal je het weg, hoe haal je het weg, hoelang 
kun je nog profiteren van de bijgroei van het scherm, 
veroorzaakt het scherm verminderde kwaliteit en vi-
taliteit van de onderetage? Kortom, veel vragen, maar 
gelukkig werden tijdens de excursie ook veel ant-
woorden gevonden.

Het derde excursiepunt was nog een stuk ingewik-
kelder : Dennenbos van redelijk tot goede kwaliteit 

met een onderetage tussen de 2 en 10 meter hoog 
bestaande uit vele soorten, ieder met een eigen 
groeiritme. Voor het handhaven van de menging en 
structuur werd in eerste instantie het aanwijzen van 
toekomstbomen in elke etage belangrijk en handig ge-
vonden. Opvallend was dat op de ene locatie het lastig 
kiezen was tussen potentiële toekomstbomen en dat 
op andere plekken het erg lastig bleek daadwerkelijk 
goede toekomstbomen te vinden. Wanneer is een  
toekomstbomendunning dan een juiste keuze? Omdat 
de bijgroei van de grove den sterk is teruggelopen, is 
er bij de deelnemers weinig animo om met deze soort 
door te gaan, ondanks de kwaliteit.

Na een heerlijke lunch werd in de middag dieper in-
gegaan op het benutten van kansen in de nevenetage. 

Fo
to

’s 
Yv

es
 M

ar
te

ns

26 september 2015



8 oktober

Viering 
25 jaar 
Pro silVa in 
nederland

In de jaren zeventig en tachtig van de vo-
rige eeuw gingen er steeds meer stem-
men op om afscheid te nemen van het 
traditionele vlaktegewijze bosbeheer met 
monocultures. In 1989 werd de Euro-
pese beweging Pro Silva opgericht met 
de bedoeling om in Europa meer natuur-
volgend bosbeheer na te streven. Een 
van de eerste landen met een actieve 
Pro Silva beweging was Nederland. Op 
de KNBV-voorjaarsvergadering van 1990 
richtten enkele leden, waaronder Jaap 
Kuper, Gijs van Tol en Jan Sevenster, de 
werkgroep Pro Silva op met als hoofdoel 
“het werken aan en ontwikkelen van be-
heersvormen die leiden tot risico-arm, 
ecologisch en economisch gezond bos”. 
Bij de oprichting werd meteen gekozen 
voor een werkwijze waarbij kennisuitwis-
seling door middel van bijeenkomsten in 
het bos centraal stond, omdat “we het 
beste over het bos kunnen praten als 
het bos er zelf bij is”, aldus het oprich-
tingsbericht in het Nederland Bosbouw 
Tijdschrift. Na de eerste excursie in de 
Loenermark volgden er nog 47. De Pro 
Silva excursies zijn inmiddels een vast be-
grip geworden in de Nederlandse bos-
bouwwereld. 

In 2015 viert Pro Silva Nederland haar 
25-jarig bestaan. Dit willen we op 8 ok-
tober vieren met een speciale jubileum-
bijeenkomst in boswachterij Oostereng 
in Wageningen. Tijdens deze bijeenkomst 
staan we uiteraard stil bij 25 jaar Pro Silva: 
wat hebben we bereikt? Daarnaast willen 
we, zoals gewoonlijk, vooral actief met de 
deelnemers aan de slag gaan in het bos. 
Aan de hand van een blesoefening in de 
recent ingerichte marteloscope van Wa-
geningen Universiteit kunnen deelnemers 
hun blesvaardigheden testen. Daarnaast 
worden er tijdens een excursie diverse 
Pro Silva dilemma’s aan de  deelnemers 
voorgelegd. 

Het volledige programma en info over 
deelnamekosten en aanmelden zijn te 
vinden op www.knbv.nl. 

Tijdens de discussie kwamen alle aspecten van het 
aanwijzen van toekomstbomen aan bod met als een 
van de leidende thema’s: investeren in de toekomst-
boom. Daartoe werden opstanden bezocht waar al 
ingrepen en investeringen zijn gedaan voor het bos 
van de toekomst. Denk hierbij aan het aanwijzen van 
dunningspaden, selecteren en opsnoeien van kansrijke 
eiken in de tweede boomlaag, klepelen, aanplant met 
en zonder groeikokers. De investeringen werden door 
de deelnemers als realistisch gezien als men een vlak-
tegewijs aangelegd (homogeen) bos wil ontwikkelen 
richting een gemengd en gelaagd bos. 

Het tweede  excursiepunt in de middag liet een uit-
voering van de QD-methode zien. In het kort komt 
deze methode er op neer dat een gering aantal bo-
men in een opstand op een vroeg tijdstip wordt gese-
lecteerd en vrijgesteld. Alle ingrepen die jaren daarna 
in die opstand worden uitgevoerd zijn ten gunste van 
deze QD-bomen (een beknopte uitleg over deze me-
thode is te lezen op de website http://www.limburg.
be/qdmethode). De opstanden die werden bezocht 
leidden tot flinke discussies; men schrok van de forse 
ingreep en vroeg zich af of je, nadat je QD-bomen zijn 
vrijgesteld je nog aanvullend mag dunnen. En hoe om 
te gaan met verschillende boomsoorten? Alhoewel er 
al veel is geschreven en gesproken over deze metho-
de, hadden nog maar weinig mensen de praktische uit-
werking met eigen ogen gezien. Voor veel deelnemers 
was dit daarom een leerzaam bezoek!

De organisatie kijkt terug op drie interessante en 
leerzame excursiedagen waarin uitgebreid is gediscus-
sieerd over het selecteren van toekomstbomen en het 
nut van investeren in toekomstbomen.

Yves Martens, Anton Vos en Peter Stouten
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