
Pro Silva voorjaarsexcursie ‘Uitgedund in de dennen, wat nu? 

11-12-13 mei 2022 

Na 2 jaar van afwezigheid organiseren we als Pro Silva op 11, 12 en 13 mei weer onze jaarlijkse 

voorjaarsexcursie. Het thema is dit keer: boomgewijze uitkap in opstanden gedomineerd door grove 

den. Tijdens de Pro Silva voorjaarsexcursie willen we in het veld bekijken wat dit praktisch betekent 

voor de bosbeheerder.  

Grove den staat dus centraal in deze Pro Silva bijeenkomst. Een groot deel van het Nederlandse bos 

bestaat uit grove dennenbossen die in relatief korte tijd vlaktegewijs zijn aangelegd. Het alsmaar 

doordunnen lijkt voor een deel van de grove dennenbossen niet langer effectief te zijn. De door 

houtoogst vrijgemaakte ruimte wordt door individuele kroonexpansie niet meer ingenomen. De 

voorraad aan oogstbaar hout van bomen in de heersende boomlaag raakt op. In een fors deel van 

deze bossen is er een sprake van een weinig kansrijke onderetage. Dit zijn de zogenaamde hol 

staande grove dennenbossen!  

Pro Silva zet zich in voor toepassing van de principes van boomgewijs uitkapbeheer in het 

Nederlandse bos. Hoe doen we dit in grove dennenbossen? Kan doordunnen effectief zijn of toch 

beter doelgerichte verjongingskap? Hoe voorkomen we hol staande bossen? Kan de den haar plek 

houden in de nieuwe generatie bos? Wat zijn effectieve en efficiënte maatregelen en wanneer pas je 

deze toe? Hoe houden we het houtproducerend vermogen van deze bossen op peil? Veel van deze 

vragen zijn nog niet eenduidig te beantwoorden en zijn daarom des te interessanter om hierover in 

het bos te discussiëren. 

Tijdens de voorjaarsexcursie bent u van harte uitgenodigd op Landgoed Bieduinen te Putte op de 

Brabantse wal. Hier zijn interessante ontwikkelingsstadia te zien van circa 25 jaar boomsgewijze 

uitkap. 

U kunt zich voor de excursie opgeven via de website van de KNBV: knbv.nl/product/pro-silva-

voorjaarsexcursie-2022/. Hierbij kunt u een datum selecteren en eventuele dieetwensen aangeven. 

Deelname aan de excursie kost € 32,50 voor leden van de KNBV, € 15,00 voor studentleden en € 

42,50 voor niet-leden, inclusief koffie/thee en lunch. De excursies starten om 9.00 uur en eindigen 

rond 16.30 uur. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en de exacte locatie. Meer informatie 

kunt op opvragen via Martijn Griek: prosilva@knbv.nl (niet voor aanmeldingen). 


