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Inleiding
In 2014 liep op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Inverde het
onderzoeksproject “Aanleveren van basisinformatie voor de opmaak van bosbeheerpakketten”,
een KOBE-project uitgevoerd door INBO. Doel van deze opdracht was het bijeenbrengen van
uiteenlopende bosbeheerconcepten in een eenvoudig hanteerbaar en samenhangend geheel.
Het eindresultaat van dit project was het rapport ‘Bosbeheerpakketten: hulpmiddel voor
beheerkeuzes en -planning in bossen’ van Cosyns en Vandekerkhove (2014).
Het ANB wil deze bosbeheerpakketten inzetten als ondersteuning bij het bosbeheer en bij de
beheerplanning in Vlaanderen. Overkoepelende doelstelling is het streven naar een hogere
doelmatigheid van het beheer – voor zowel ecologische als economische doelen. Daarbij moet
specifiek aandacht gaan naar (1) het formuleren van duidelijke doelen, (2) het toewijzen van
beheermaatregelen in functie van deze doelen en de beschikbare middelen, en (3) het
consequent uitvoeren van deze maatregelen volgens de principes van adaptief beheer. Het
gebruik van beheerpakketten draagt daartoe bij.
Daarnaast bieden de beheerpakketten een verduidelijking van de terminologie omtrent
bosbeheer in Vlaanderen, en illustreren ze de potentiële diversiteit aan beheertypes. De
beheerpakketten zijn bewust niet normerend: het volledige gamma aan beheeropties wordt
opgelijst en de beheerder kan zelf inschatten welk beheer zijn doelstellingen best dient.
Sommige beheerpakketten zijn breed gekend en ingeburgerd, andere zijn recenter en nog
relatief ongekend. Een naslagwerk voor de ervaren bosbeheerder, een houvast voor wie minder
ervaring heeft.
Tegelijk is dit ook de belangrijkste beperking van de beheerpakketten: meer dan een
naslagwerk of een houvast bij beheer en beheerplanning bieden ze niet. Het zijn geen kant-enklare recepten voor de beheerder, maar hoogstens een voorzet. De omschrijving blijft dan ook
algemeen doelgericht en gaat niet in detail van specifieke terreinkeuzes. Het is aan de
beheerder om de beheerpakketten naar zijn hand te zetten, weliswaar binnen het hier
aangeboden kader.
Twee rapporten rond bosbeheerpakketten
In het INBO-rapport ‘bosbeheerpakketten’ van Cosyns en Vandekerkhove (2014) worden de
verschillende pakketten één voor één in detail beschreven en besproken. Het is een prima
inleiding in de bosbeheerpakketten, met veel praktische informatie.
Voorliggend rapport bouwt verder op het INBO-rapport over de bosbeheerpakketten van Cosyns
en Vandekerkhove (2014) in functie van de concrete toepassing door het ANB. Hierbij was de
input vanuit de KOBE infomarkt van februari 2015 bepalend. Volgende aspecten werden verder
uitgewerkt:
- Extra beheerpakketten: ‘hakhout en middelhout’ en ‘tijdelijk en permanent nulbeheer’
worden verder opgesplitst.
- De ecologische doelen en productiedoelen worden duidelijker afgebakend.
- De doelmatigheid en toepasbaarheid van de pakketten wordt verder uitgewerkt en
getoetst aan beheer- en beleidsdoelen.
- De flexibiliteit van de pakketten wordt verder gedocumenteerd (o.a. varianten
toegevoegd).
- Kosten-baten en werklast per beheerpakket werden uitgewerkt.
- De inpasbaarheid van de pakketten binnen het proces van de beheerplanning wordt
toegelicht.
- Er werden samenvattende fiches per beheerpakket opgemaakt.
De opbouw van dit rapport is anders, en meer toegespitst op de fijnstelling van het concept en
de onderlinge vergelijking van de beheerpakketten. De informatie uit Consyns en
Vandekerkhove (2014) wordt enkel overgenomen voor zover nodig. Beide rapporten blijven dus
naast elkaar bestaan en vullen elkaar aan.
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Waar informatie in de twee rapporten elkaar zou tegenspreken, is het voorliggende recentere
rapport doorslaggevend.
Verantwoording
De beheerpakketten overstijgen bewust de gangbare academische opdeling in bedrijfsvormen
(hakhout, middelhout, hooghout), bedrijfssoorten (kaalslag, schermslag, etc.) en
bosbehandeling (zuivering, dunning, etc.). Elk pakket stelt net een samenhangend geheel van
beheermaatregelen voor, van verjonging tot eindkap. Zo staat het pakket ‘gelijkmatige
hoogdunning’ in zijn standaardvorm niet louter voor een methode van dunning, maar ook voor
verjonging door aanplant, zuivering door negatieve selectie, en kaalkap. Wel worden ook steeds
varianten voorgesteld, zodat elk pakket flexibel kan samengesteld worden. Zo bestaat er een
variant van ‘gelijkmatige hoogdunning’ die uitgaat van natuurlijke verjonging en werkt met
(beperkte) opsnoei van bomen en schermslag. Omgekeerd wordt zo ook duidelijk welke
varianten expliciet niet van toepassing zijn: ‘gelijkmatige hoogdunning’ zal nooit werken met
zuivering door positieve selectie of individuele boomkap.
Deze keuze voor beheerpakketten maakt inzichtelijk dat doelen slechts door een samenhangend
geheel aan maatregelen kunnen bereikt worden. Het maakt ook de afweging tussen pakketten
i.f.v. de gestelde doelen en de uitgangssituatie bevattelijker. In die zin komen beheerpakketten
overeen met de “beheersystemen” zoals bedoeld in Den Ouden et al. (2010), p307.
Bij de naamgeving van de pakketten werd steeds gekozen voor de meest gangbare/bruikbare
term die in de praktijk breed ingezet wordt en die (vaak intuïtief) geassocieerd wordt met een
bepaalde samenhang in beheer. In het huidige rapport wordt de naamgeving van Cosyns en
Vandekerkhove (2014) overgenomen, met uitzondering van het beheerpakket ‘Dauerwald’ dat
hier systematisch met het synoniem ‘ongelijkvormig hooghout’ benoemd wordt.
Opbouw van het rapport
Deel 1 licht het concept van beheerpakketten toe, met in §1 een overzicht van de relatie tussen
beheerdoelen, uitgangssituatie en beheerpakketten, en in §2 een uitgebreide leidraad bij de
flexibele toepassing van beheerpakketten in de praktijk.
Deel 2 vergelijkt de beheerpakketten op verschillende criteria. Na een overzicht van de
doelmatigheid van beheerpakketten voor natuurdoelen en productiedoelen (§3) volgt een
vergelijking van de toepasbaarheid bij omvorming (§4), de financiële resultaten en werklast
(§5), de technische aspecten van het beheer (§6) en de risicospreiding (§7).
Deel 3 licht de concrete toepassing van de beheerpakketten toe in beheer (§8) en planning
(§9).
De bijlages geven een samenvattende fiche per beheerpakket (bijlage 1), een lijst van
beheermaatregelen per subpakket (bijlage 2), en een uitgebreide duiding bij de kosten-batenen werklastanalyse (bijlages 3-5).
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DEEL 1. CONCEPT
1 Doelen en uitgangssituatie bepalen het
beheerpakket
1.1 Overzicht
Figuur 1 geeft schematisch het principe van het gebruik van bosbeheerpakketten weer. In totaal
worden 11 bosbeheerpakketten onderscheiden. De keuze van een beheerpakket wordt bepaald
door de mogelijkheden van de uitgangssituatie enerzijds en door de vooropgestelde doelen
anderzijds – waarbij de doelen vanzelfsprekend ook compatibel moeten zijn met de
uitgangssituatie.

Figuur 1: Schematisch overzicht van de bosbeheerpakketten en hun relatie tot de
uitgangssituatie en de beheerdoelen. Vereenvoudigd uit Cosyns & Vandekerkhove (2014). De
term ‘Dauerwald’ wordt in dit rapport vervangen door het synoniem ‘ongelijkvormig hooghout’.

De 11 bosbeheerpakketten kunnen kort als volgt samengevat worden:
Populatiegerichte beheerpakketten
- Laagdunning staat voor vaksgewijze verjonging, zuivering door negatieve selectie,
dunning gericht op het wegnemen van onderdrukte bomen en kaalkap. Varianten
mogelijk.
- Gelijkmatige hoogdunning staat voor vaksgewijze verjonging, zuivering door negatieve
selectie, dunning gericht op het gelijkmatig wegnemen van (co)dominante bomen en
kaalkap of schermslag. Varianten mogelijk.
- Ongelijkmatige hoogdunning staat voor vaksgewijze verjonging, zuivering door
negatieve of positieve selectie, dunning gericht op het wegnemen van (co)dominante
bomen met variërende dunningssterkte en groepenkap of doordunnen. Varianten
mogelijk.
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Boomgerichte beheerpakketten
-

-

-

Toekomstboombeheer staat voor vaksgewijze of groepsgewijze verjonging, zuivering
door positieve selectie, eenmalige selectie van toekomstbomen bij omslagpunt 2/5,
dunning gericht op het vrijstellen van (een deel van de) toekomstbomen, groepenkap of
individuele boomkap.
QD-beheer staat voor groepsgewijze verjonging, zuivering door positieve selectie,
eenmalige en beperkte selectie van QD-bomen bij omslagpunt 1/4, opsnoei, dunning
gericht op het behoud van de kroonbasis van QD-bomen, groepenkap of individuele
boomkap. Varianten mogelijk.
Ongelijkvormig hooghout (synoniem: ‘Dauerwald’) (varianten: plenterbos; ‘futaie
irrégulière’; uitkapbos) is enkel van toepassing in ongelijkjarige en ongelijkvormige
bestanden, en heeft naast een boomgerichte ook een populatiegerichte component.
Daarbij worden alle beheermaatregelen in elke doorgang tegelijk uitgevoerd, en wordt
een continu voorraadpeil en zekere kroonsluiting nagestreefd door individuele boomkap
in alle diameterklassen. Varianten mogelijk. Consequent uitgevoerd toekomstboom- of
QD-beheer kan een bosstructuur opleveren die zich leent voor het instellen van een
ongelijkvormig hooghout.

Overige beheerpakketten
- Populierbeheer staat staat voor de specifieke aanpak van aanplant in definitief
plantverband en kaalkap in typische gelijkjarige productiebossen van populier. Daarbij
kan eventueel ook een onderetage voorkomen die als hakhout wordt beheerd.
Hakhout staat voor een vlaksgewijze kapping met relatief korte kapcyclus (6-30 jaar),
met vegetatieve verjonging door opslag. Kappingen gebeuren vlaksgewijs in
zogenaamde ‘houwen’.
Middelhoutbeheer (varianten: klassiek middelhout, hakhout met overstaanders)
combineert hakhoutbeheer met een – in principe – ongelijkjarige hooghoutcomponent
die gelijkenissen vertoont met een ijle vorm van het ongelijkvormig hooghout.
- Tijdelijk nulbeheer houdt in dat een periode zonder beheeringrepen ingelast wordt,
waarna het beheer hervat. Komt voor in een aantal specifieke omstandigheden.
- Permanent nulbeheer houdt in dat men bewust geen bosbehandeling of kap meer
voorziet.

1.2 Doelen compatibel met de uitgangssituatie en
randvoorwaarden
De eerste en belangrijkste afweging bij het kiezen van een geschikt bosbeheerpakket betreft de
compatibiliteit met de vooropgestelde beheerdoelstellingen. Bij bosbeheer zijn er doorgaans
twee types van doelstellingen die impact hebben op de keuze van het bosbeheerpakket:
ecologische doelen enerzijds en economische doelen (in het bijzonder duurzame houtproductie
en -vermarkting) anderzijds. Beide types van doelstelling worden in het beheerplan
geformuleerd, maar kunnen de termijn van het beheerplan overstijgen (m.a.w. het doel moet
niet noodzakelijk al tijdens de huidige beheerplanperiode bereikt worden, maar er moeten
minstens al maatregelen genomen worden om er op termijn te komen). De doelen worden
geformuleerd per beheereenheid, al dan niet gegroepeerd in zones.
Voorafgaand aan de keuze van een beheerpakket is het essentieel om te checken of de gestelde
beheerdoelen compatibel zijn met de uitgangssituatie en met de geldende juridische en
maatschappelijke randvoorwaarden. Voor de ecologische doelen houdt dit in dat bvb alle
abiotische kenmerken en de externe milieudruk de ontwikkeling naar het gestelde
natuurdoeltype toelaten (cf Van Uytvanck & De Blust (2012) voor een overzicht). Is dit niet het
geval, dan moet ofwel op de kritische factoren gestuurd worden, ofwel de doelstelling bijgesteld
worden.
Een gelijkaardige redenering geldt ook voor de productiedoelen. De factoren die daarbij spelen
omvatten zowel de biotische en abiotische uitgangssituatie als randvoorwaarden die de
duurzaamheid van de productie en de vermarkting garanderen. Ook hier moet actief op deze
factoren gestuurd worden wil men de doelstelling kunnen halen.
- Abiotische uitgangssituatie: standplaatsgeschiktheid, goede bosontsluiting
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-

-

Biotische uitgangssituatie: aanvaardbare wilddruk, potenties voor gekozen
sortimenten/kwaliteiten (soorten, stamkwaliteit, herkomst)
Behoud van het natuurlijk kapitaal: aangepaste exploitatie (vaste ruimingspistes,
schoontijd), aanvaardbaar oogstpeil t.o.v. de aanwas, passend in aanpak van
klimaatadaptatie (soort- en genetische differentiatie, landschapsdiversiteit)
Duurzaamheid van de vermarkting: voldoende afzetmogelijkheden (ook lokaal,
cascadering), risicospreiding

Merk op dat een aantal klassieke indicatoren van duurzaam bosbeheer geen randvoorwaarde
zijn voor duurzame houtproductie en vermarkting, omdat het eerder kenmerken zijn van
ecologische doelen: bvb soortendiversiteit, inheems karakter, ongelijkjarigheid,
ongelijkvormigheid, menging, dood hout, etc. Niettemin is duidelijk dat duurzame houtproductie
doorgaans niet alleen compatibel is met deze ecologische doelen, maar ze ook stimuleert (cf
§1.3).
Voor beide types doelstelling geldt ook dat deze compatibel moeten zijn met de overkoepelende
doelen die op een hoger schaalniveau zijn vastgesteld. Bij de natuurdoelen wordt dit in de
managementplannen opgevolgd. Voor de totale zone waarvoor houtproductiedoelen gelden kan
(bvb met Sim4Tree) berekend worden wat de geschatte houtoogst per soort doorheen de tijd
zal zijn, gegeven de actuele soortensamenstelling en de voorziene omvormingen. Dit kan
vervolgens afgestemd worden met overkoepelende houtproductiedoelen (bvb op niveau van een
ecoregio, provincie of beheerregio).

1.3 Beheerpakketten compatibel met de doelen
Eenmaal de doelstellingen helder zijn, is de volgende stap om na te gaan welke
bosbeheerpakketten hiermee compatibel zijn. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht (cf. §3 voor
een meer gedetailleerde analyse van de compatibiliteit van elk beheerpakket met ecologische
en productiedoelen).
Het breed spectrum aan ecologische doelen vatten we samen in drie categorieën:
- Realiseren van een goede Lokale Staat van Instandhouding: geldt voor alle doelen
waarbij een Europees boshabitat of rbb wordt nagestreefd (natuurstreefbeelden).
Realiseren van lokale structuurdiversiteit: geldt voor situaties waarin niet louter een
stand-still geldt maar gestreefd wordt naar meer menging, horizontale en/of verticale
structuurdiversiteit. In combinatie met een juiste soortenkeuze kan dit aanleiding geven
tot een voldoende Lokale Staat van Instandhouding.
- Stand-still: geldt waar louter een stand-still wordt nagestreefd.
Voor de productiedoelen gebruiken we de volgende onderverdeling:
Geen productiedoel: geldt als er geen houtoogst wordt nagestreefd binnen bos (o.a.
bosreservaat), of standaard bij niet-bos natuurdoeltypes. Wel kan éénmalig (bvb
ontbossing) of periodisch (bvb verwijderen opslag) hout vrij komen.
Duurzame houtoogst en vermarkting van één specifiek eindproduct: geldt als er
specifieke productiedoelen voor een welbepaald product gelden dat doorgaans in één lot
wordt aangeboden, bvb eenvormige maximale volumeproductie, kathedraalbos,
populierenteelt, louter brandhoutoogst, etc.
Duurzame houtoogst en vermarkting gediversifieerd: geldt als er verschillende
sortimenten en kwaliteitssegmenten nagestreefd worden, maar zonder expliciete focus
op productie van kwaliteitsstammen.
Duurzame houtoogst en vermarkting gediversifieerd met kwaliteit: geldt als er
verschillende sortimenten en kwaliteitssegmenten nagestreefd worden, met expliciete
focus op productie van kwaliteitsstammen.
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Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

Ongelijkvormig hooghout

Populierbeheer

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

Tijdelijk nulbeheer

Permanent nulbeheer

ECOLOGISCHE DOELEN
Realiseren van een goede Lokale Staat v.
Instandhouding (Natuurstreefbeeld) voor N
Natura2000- habitats(a)
Realiseren van lokale structuurdiversiteit(b) N
Stand-still(c) (J)
DUURZAME HOUTPRODUCTIE EN VERMARKTING
Geen N
Eén eindproduct(d) J
Gediversifieerd(d) N
Gediversifieerd met kwaliteit(d) N

Gelijkmatige hoogdunning

Laagdunning

Tabel 1: Compatibiliteit tussen beheerdoelstellingen en individuele bosbeheerpakketten.
Legende: J ja, N neen, (J) ja in specifieke situaties cf voetnoten.

N

(J)

J

J

J

N

(J)

J

(J)

(J)

J
J

J
J

J
J

J
J

J
J

(J)
J

(J)
J

J
J

J
J

J
J

N
J
N
N

N
N
J
N

N
N
J
J

N
N
N
J

N
N
J
J

N
J
N
N

N
J
N
N

N
N
J
N

N
(J)
(J)
(J)

J
N
N
N

(a) Ongelijkmatige hoogdunning kan helpen een goede Lokale Staat van Instandhouding te bereiken, mits niet gewerkt
wordt met een bestandsgewijze eindkap, en als geleidelijk overgeschakeld wordt op een boomgericht beheer.
Hakhoutbeheer enkel in specifieke boshabitats (cf. Van Uytvanck & De Blust (2012) p258 ev). Nulbeheer: afhankelijk
van de actuele soortensamenstelling, en (in het geval van tijdelijk nulbeheer) de keuze van het vervolg beheerpakket.
(b) Het realiseren van lokale structuurdiversiteit kan, in combinatie met de juiste soortenkeuze, aanleiding geven tot
een voldoende Lokale Staat van Instandhouding. Populierbeheer enkel mits in combinatie met goed ontwikkelde
onderetage van inheems loofhout. Hakhoutbeheer cf. (a).
(c) Steeds voor zover het beheerpakket niet leidt tot een achteruitgang t.o.v. de actuele ecologische toestand; wordt
verder afgewogen bij de compatibiliteit met de uitgangssituatie (Tabel 2).
(d) De houtproductiedoelen van tijdelijk nulbeheer hangen samen met die van het vervolg beheerpakket.

1.4 Beheerpakketten compatibel met de uitgangssituatie
De beheerdoelen bepalen een shortlist van mogelijk toepasbare bosbeheerpakketten. Van deze
shortlist nemen we aan dat ze compatibel is met de gestelde doelen (§1.3), die op hun beurt
haalbaar zijn gegeven de uitgangssituatie en randvoorwaarden (cf §1.2).
Waar een beheerpakket op de shortlist nu al toegepast wordt, kan het onverkort verder gezet
worden. We gaan er dan immers van uit dat de uitgangssituatie de toepassing van het
beheerpakket toelaat en dat de stand-still niet in het gedrang komt.
Wordt een beheerpakket op de shortlist opgestart, dan is voorafgaand een extra verificatie
nodig of het wel compatibel is met de lokale uitgangssituatie. De shortlist kan zo ingekort
worden:
als een bepaald beheerpakket een specifieke uitgangssituatie op het terrein vereist;
als de uitgangssituatie een beheerpakket uitsluit omdat anders een achteruitgang t.o.v.
de actuele toestand dreigt.
Tabel 2 geeft een overzicht van de relatie tussen de uitgangssituatie en de mogelijkheid om met
een beheerpakket te starten. Het schaalniveau van deze inschatting is die van een
samenhangende populatie waarvoor één beheerpakket gekozen wordt. Dit kan om praktische
redenen een beheereenheid zijn, maar dat hoeft niet. De kunst bestaat er net in om de lokale
variatie van het bos maximaal te vatten. Zo kunnen verschillende delen van één beheereenheid
afzonderlijk ingeschat worden en kan dit leiden tot een andere conclusie omtrent compatibele
beheerpakketten. Zie hiervoor ook §2.3.
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Tabel 2 documenteert ook de omstandigheden waarin tijdelijk nulbeheer van toepassing kan
zijn, met name: (1) Waar een tijdelijke rustpauze noodzakelijk is om bepaalde kenmerken te
verkrijgen (bvb voorraadopbouw, natuurlijke verjonging, etc.) om vervolgens in een ander
pakket te worden ingepast. (2) In geval van een lage natuurwaarde èn weinig potentieel voor
houtproductie, waar gekozen wordt om geen verdere investeringen te doen tot aan een
eindkap, waarna van nul kan gestart worden. (3) Waar men geen specifiek bosbeheer wenst te
voeren, tenzij een occasionele beperkte brandhoutkap voor eigen gebruik.

Middelhoutbeheer

-

-

V

-

-

V

-

-

V

V

-

-

V

V

-

-

V

U

U

U

U

-

U

-

-

-

V
-

U

U

Permanent nulbeheer

Hakhoutbeheer

V

Tijdelijk nulbeheer

Populierbeheer

(V)

V
V

Ongelijkvormig hooghout

QD-beheer

ONTWIKKELINGSFASE
Voor of op omslagpunt 1/4*
Voor of op omslagpunt 2/5*(a)
U
Ongelijkjarig U
BOSSTRUCTUUR
Individueel gemengd U
Ongelijkmatige dichtheid,
U
U
diameterdifferentiatie, dikke bomen
Startende kroondifferentiatie, ingroei U
Ontwikkelde kruid- of struiklaag U
Hoogtedifferentiatie, sterke verticale
U
U
gelaagdheid
U
Lage stabiliteit(b) (U) U
BOOMSOORTENSAMENSTELLING
Populier Naaldhout
SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN VOOR TIJDELIJK NULBEHEER
Rustpauze vereist om met gewenst pakket
te kunnen starten(c)
Lage potenties, op termijn van nul starten(c) Beperkte brandhoutkap in eigen regie(c) -

Toekomstboommethode

Ongelijkmatige hoogdunning

Gelijkmatige hoogdunning

Laagdunning

Tabel 2: Randvoorwaarden m.b.t. de waargenomen uitgangssituatie op het terrein voor het
opstarten van individuele bosbeheerpakketten. Legende: U uitgesloten, V vereist, (U) en (V)
uitgesloten/vereist in specifieke situaties cf voetnoten, - niet van toepassing, blanco duidt op
indifferente criteria.

U

-

-

-

-

-

-

(V)

-

-

-

-

-

-

-

(V)
(V)

-

* Het omslagpunt is gedefinieerd als het moment waarop de takvrije stamlengte 1/4 (QD) of 2/5 (toekomstboom) van
de verwachte eindhoogte bereikt heeft. Deze grens is niet absoluut scherp. Essentieel is wel dat bij QD-beheer duidelijk
vroeger (= bij een kortere takvrije stamlengte) gestart wordt met het vrijstellen van de kroon en het behouden van de
kroonbasis.
(a) Toepassing van de toekomstboommethode na het omslagpunt zal niet leiden tot productie van topkwaliteit, maar
kan wel een gediversifieerde houtoogst opleveren en het beheer vereenvoudigen.
(b) Een sterke laagdunning wordt afgeraden in bestanden met een dunningsachterstand en hoge H:D verhouding.
(c) Slechts één van deze omstandigheden is vereist om met tijdelijk nulbeheer te kunnen werken. Zie tekst voor meer
detail.
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1.5 Finale keuze op basis van onderlinge vergelijking
Indien op de shortlist nog meerdere opties open staan, dan kan de beheerder kiezen op basis
van de onderlinge vergelijking van de resterende beheerpakketten. Daartoe werd voor elk
beheerpakket een lijst van karakteristieken samengesteld die de keuze objectiveren (cf deel 2):
Bruikbaarheid van het pakket bij indirecte bosomvorming
Kosten-baten en werklast van het beheer
Technische aspecten van het beheer
Risicospreiding
De vergelijking van bosbeheerpakketten in deel 2 is generiek, zonder nuance m.b.t.
soortensamenstelling, standplaats of actuele bosstructuur. Daarom kan het interessant zijn om
bosbeheerpakketten ook door te rekenen en te vergelijken voor de specifieke uitgangssituatie in
een bos. Vergelijking is dan mogelijk m.b.t. bvb geschatte houtoogst doorheen de tijd in diverse
diameterklassen, ontwikkeling van de soortensamenstelling en voorraad, soorten- en
structuurdiversiteit, en kosten-baten. Ook de finaal gekozen beheerpakketten kunnen zo
doorgerekend worden om kenmerken van de houtproductiedoelen voor de looptijd van een
beheerplan te bepalen. Een dergelijke berekening is mogelijk met Sim4Tree, mits verdere
ontwikkeling.

1.6 Beheermaatregelen
Met het finaal gekozen beheerpakket komt een lijst van beheermaatregelen overeen. Vaak kan
nog gekozen worden tussen een aantal beheervarianten, of tot het schrappen en toevoegen van
individuele maatregelen. Zie hiervoor ook §2.1.

1.7 Een eenvoudig voorbeeld ter illustratie
Veronderstel een homogeen bestand van grove den in de Kempen, ongeveer 70 jaar oud, met
startende ingroei van loofhout (Figuur 1). Actueel beheer is een gelijkmatige hoogdunning.
Ecologisch doel: 9190-9120 -> uitgangssituatie en randvoorwaarden OK.
Economisch doel: gediversifieerd houtaanbod -> uitgangssituatie en randvoorwaarden OK mits
gebruik van vaste ruimingspistes.
Shortlist (Tabel 1): ongelijkmatige hoogdunning, toekomstboombeheer, ongelijkvormig
hooghout, middelhoutbeheer, tijdelijk nulbeheer.
Actueel beheer kan niet blijven.
Check uitgangssituatie (Tabel 2): De bosstructuur is niet compatibel met ongelijkvormig
hooghout of middelhoutbeheer. Omstandigheden voor tijdelijk nulbeheer niet voldaan.
Toekomstboombeheer kan, maar aangezien dit ingaat na het omslagpunt zal dit niet leiden tot
productie van topkwaliteit (wat hier overigens geen doel is). Ongelijkmatige hoogdunning kan.
Finale keuze op basis van de vergelijking van beheerpakketten:
Voorkeur ongelijkmatige hoogdunning bvb wegens: hogere volumeproductie, (beperkt)
lagere jaarlijkse beheerkost, lagere werklast, geen nood voor aanduiding
toekomstbomen
Voorkeur T-boom bvb wegens: meer structuur, meer kwaliteit, eenvoudiger beheer na
de selectie, beter economisch rendement, betere risicospreiding
Stel dat hier gekozen wordt voor ongelijkmatige hoogdunning. In dit voorbeeld zijn verjonging
en zuivering niet meer aan de orde. Het beheer gaat hier verder met variabele dunningen
gericht op het wegnemen van (co)dominante bomen, gevolgd door groepenkap, waarna een
nieuwe cyclus kan starten – al dan niet met hetzelfde pakket.
Voor bijkomende voorbeelden wordt verwezen naar (Cosyns and Vandekerkhove, 2014).
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Figuur 1: Een bestand van grove den in de Kempen (Foto: ANB).
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2 Een flexibel concept
Het concept in §1 lijkt behoorlijk lineair en deterministisch. In werkelijkheid is bosbeheer
afhankelijk van dynamische processen die niet volgens een vast en voorspelbaar stramien
verlopen. Een flexibele toepassing van het concept is dus noodzakelijk.
Deze flexibiliteit neemt verschillende vormen aan:
De variabele samenstelling van een gekozen beheerpakket
Het combineren van beheerpakketten in trajecten
Het combineren van verschillende pakketten in één beheereenheid
Het wijzigen van een pakket in het kader van adaptief beheer
Bosbeheerpakketten zijn richtinggevend en ondersteunen de beheerder, maar hij blijft de
eindverantwoordelijke: terreinkennis en ecologisch inzicht zijn de motor van flexibele
toepassing…

2.1 Variabele samenstelling van een gekozen pakket
Elk bosbeheerpakket is opgebouwd uit een aantal subpakketten, verspreid over de verschillende
beheerfases (verjonging & verpleging, zuivering, selectie, dunning, eindkap). Elk subpakket
omvat een samenhangende groep van maatregelen, die samengevat worden in Bijlage 2.
Het beheerpakket met de lijst van maatregelen die zo bekomen wordt, is een voorzet. De
omschrijving blijft algemeen doelgericht en gaat niet in detail van specifieke terreinkeuzes, om
te vermijden dat deze pakketten te veel als standaard recepten gezien worden. Verder heeft de
beheerder drie mogelijkheden om het beheerpakket naar zijn hand te zetten.
(1) Ten eerste zijn voor sommige subpakketten varianten beschikbaar. Tabel 3 geeft een
overzicht van de subpakketten die compatibel zijn met elk bosbeheerpakket, waarbij telkens
ook één combinatie van subpakketten als ‘standaard’ wordt aangeduid. Deze standaard is louter
een inschatting van de gemiddeld meest aangewezen manier van werken en is niet normerend:
elke beheerder kan de meest geschikte variant voor elke situatie kiezen, en zo een eigen
beheerpakket samenstellen. Zo is de eindkap bij gelijkmatige hoogdunning doorgaans een
kaalkap (standaard), maar kan ook schermslag gebruikt worden; de daaropvolgende verjonging
kan dan door aanplant (standaard) of natuurlijke verjonging.
(2) Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen elk subpakket een aantal maatregelen te
schrappen, indien ze niet van toepassing zijn (bvb inboeten, wildbescherming, snoei). Sommige
maatregelen zijn essentieel voor het goed uitvoeren van een pakket (bvb bij boomgericht
beheer: aanduiden van T/QD-bomen), maar andere zijn facultatief. Deze facultatieve
maatregelen staan telkens aangeduid als ‘OPTIE’ (cf Bijlage 1). Vanzelfsprekend kan een
beheerder ook maatregelen toevoegen, mocht dat nodig zijn (bvb inleidend beheer: bestrijding
exoten).
(3) Tenslotte moet elk pakket nog afgestemd worden op de lokale terreinsituatie (soort,
boniteit, bosstructuur, etc.), bvb door keuze van de dunningsfrequentie, het aantal
toekomstbomen, het tijdstip van eindkap, etc. De beheerpakketten geven hier hoogstens
algemene richtcijfers. Aangepast beheer blijft de verantwoordelijkheid van de beheerder, die
elke terreinsituatie afzonderlijk kan inschatten.
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Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

Ongelijkvormig hooghout

Populierbeheer

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

Tijdelijk nulbeheer

Permanent nulbeheer

VERJONGING EN VERPLEGING
Vlakdekkende aanplant, normale dichtheid S
Vlakdekkende aanplant, hoge dichtheid(a) Aanplant in groepen Vlakdekkende natuurlijke verjonging V
Doorlopende natuurlijke verjonging(b) Zaaien V
Aanplant van poten in breed verband Vegetatieve verjonging ZUIVERING
Vlagsgewijze negatieve selectie S
Lokale positieve selectie SELECTIE
Selectie (en opsnoei) van toekomst- of QDbomen
Selectie en opsnoei van individuele
bomen(c)
DUNNING
Laagdunning S
Hoogdunning Vrijstelling van toekomst- of QD-bomen VERJONGINGSKAP
Kaalkap S
Schermslag(d) Femelkap (groepenkap)(e) (V)
Doordunnen(e) Individuele boomkap Doorlopende kap in alle diameterklassen Geen ingrepen -

Gelijkmatige hoogdunning

Laagdunning

Tabel 3: Opbouw van bosbeheerpakket uit subpakketten, en varianten hierop. Legende: S
standaard, V variant, (V) variant in specifieke situaties cf voetnoten, - variant niet van
toepassing of uitgesloten.

S
V
V
-

S
V
V
-

V
V
S
V
(V)
V
-

S
V
(V)
V
-

S
-

S
-

(V)
S

(V)
V
S
S

-

-

S
-

S
V

S

S

-

-

-

-

-

-

-

-

S

S

-

-

-

-

-

-

(V)

(V)

-

-

V

V

-

V

-

-

S
-

S
-

S

S

-

-

-

-

-

-

S
V
(V)
(V)
-

(V)
S
V
-

V
S
-

V
S
-

V
S
-

S
-

S
-

S
S
-

V
V
S

S

(a) Aanplant bij hakhoutbeheer of middelhoutbeheer (hakhoutcomponent) enkel bij initiële aanleg.
(b) Deze variant bij toekomstboom- en QD-beheer is doorgaans pas van toepassing als het boomgericht beheer al een
tijd loopt, en opschuift richting ongelijkvormig hooghout.
(c) Selectie en opsnoei van individuele bomen bij hoogdunningsbeheer is enkel zinvol bij een beperkt aantal bomen die
vervolgens bij elke dunning vrijgesteld worden; dit volgt reeds meer de logica van het boomgericht beheer.
(d) Ongelijkmatige hoogdunning met schermslag is alleen zinvol als bij de opeenvolgende kappen de ongelijkmatige
bestandsdichtheid kan behouden worden.
(e) Femelkap of doordunnen bij laagdunning of gelijkmatige hoogdunning is geschikt voor de omvorming naar een
ongelijkvormig bestand en veronderstelt een overgang naar ongelijkmatige hoogdunning of boomgericht beheer.
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2.2 Combinatie van pakketten in trajecten
2.2.1

De referentie

Een beheerpakket kan, al dan niet met varianten en/of bijstelling van de maatregelen (cf §2.1),
na de eindkap opnieuw herhaald worden. Dit is het referentietraject, waarbij een bepaald
beheerpakket in alle opzichte voldoet en er geen reden is om bij te sturen.
Bvb: Een eigenaar heeft als doel om zaaghout van beuk van gelijkaardige dimensies te
produceren, en streeft daarbij een beperkte mate van verticale structuurvariatie na. Hij werkt
daarvoor met gelijkmatig hooghout. Bij een volgende einkap overweegt hij de variant
schermslag en vlakdekkende natuurlijke verjonging.

2.2.2

Instappen in een pakket afhankelijk van de ontwikkelingsfase

De meest voor de hand liggende aanpassing op het referentietraject is dat niet gestart wordt
vanuit de verjongingsfase, maar vanuit de actuele ontwikkelingsfase van het bosbestand. De
uitgangssituatie bepaalt de mogelijke beheerpakketten en de fase waarin ingestapt wordt.
Bvb: In een gemengd loofhoutbestand in de jonge boomhoutfase waar voldoende vitale bomen
met goede stamkwaliteit en goed ontwikkelde kroon aanwezig zijn kan nog een
toekomstbomenpakket worden opgestart met de bedoeling om topkwaliteit te produceren. Er
wordt dan ingestapt met de selectie van de toekomstbomen.
Ook het voorbeeld in §1.7 illustreert dit.

2.2.3

Veranderen van pakket na eindkap

Een beheertraject kan ook bestaan uit twee verschillende pakketten, bvb als het huidige beheer
niet doelmatig is en er na de eindkap met een nieuw beheerpakket gestart wordt.
Bvb: In een kathedraalbos van beuk wordt beheerd met laagdunning. Op termijn wil men
omvormen naar habitatbos. Bij de eindkap kiest men voor kaalslag en wordt herbebost met
gemengd loofhout in groepen gevolgd door QD-beheer.
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2.2.4

Vervroegde eindkap

Waar de uitgangssituatie ongunstig is en men bereid is de productie vroegtijdig te stoppen, kan
gekozen worden voor versnelde omvorming door de eindkap te vervroegen.
Bvb: In een homogeen dennenbestand van lage kwaliteit wordt gewerkt met gelijkmatige
hoogdunning. In het bestand is een onderetage bestaande uit inheemse soorten aanwezig
waarvan de stamkwaliteit door lichtgebrek in het gedrang komt. Er wordt gekozen om de
dennen vervroegd te vellen en over te schakelen op een toekomstboompakket in de jonge
generatie. Dat de volwassen bomen vervroegd gekapt worden, is aanvaardbaar door de slechte
kwaliteit en omdat de culminatie van de volumeproductie al achter de rug is.

2.3 Combinatie van pakketten binnen een beheereenheid
2.3.1

Vleksgewijs combineren

Het schaalniveau waarvoor een beheerpakket gekozen wordt kan om praktische redenen een
beheereenheid zijn, maar dat hoeft niet. De kunst bestaat er net in om de lokale variatie van
het bos maximaal te vatten. Zo kunnen verschillende delen van één beheereenheid afzonderlijk
ingeschat worden en kan dit leiden tot een andere conclusie omtrent compatibele pakketten. Er
worden dan meerdere beheerpakketten gecombineerd binnen deze beheereenheid.
Bvb: In een jong gemengd loofhoutbestand wordt gekozen voor QD-beheer. Centraal in het
bestand blijken er niet genoeg kwaliteitsvolle bomen te zijn, en wordt geopteerd om een
gelijkmatige hoogdunning toe te passen. Na de eindkap (die later valt bij de hoogdunning dan
bij het QD-beheer) wordt ook in dit centrale stuk opnieuw aanknoping gezocht met QD-beheer.

2.3.2

Ruimtelijk overlappende pakketten

Waar op eenzelfde plek verschillende ontwikkelingsstadia overlappen, kan in elke boomlaag een
ander beheerpakket toegepast worden. Dit is bvb van toepassing in tweevoudig hooghout, of in
ijle bossen met een goed ontwikkelde onderetage. Ook in veel bossen in geleidelijke omvorming
(bvb den naar loofhout) is dit van toepassing.
Bvb: Een gelijkmatige hoogdunning wordt toegepast in een bestand. In de onderetage is er
genoeg licht voor de vestiging van natuurlijke verjonging van schaduwboomsoorten. Er wordt
geopteerd om deze onderste boomlaag te beheren met een toekomstbomenpakket en bij de
bovenste boomlaag door te gaan met een gelijkmatige hoogdunning tot aan de eindkap.
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2.4 Adaptief beheer
Tijdens de uitvoering van het beheerplan kan blijken dat bepaalde randvoorwaarden voor de
uitvoering van een beheerpakket niet langer voldaan zijn, of dat de gestelde doelstelling niet
meer haalbaar is. In dat geval wordt best overgeschakeld op een nieuw beheerpakket, al dan
niet tijdelijk.
Bvb: Er wordt initieel gekozen voor een QD-beheer van eik. Na verloop van tijd stelt met vast
dat een aantal QD-bomen hun kwaliteitswaarde verloren, bvb als gevolg van waterlot of een
slecht uitgevoerde snoeibeurt. Volgens de principes van adaptief beheer stoppen voor deze
bomen de investeringen in QD-beheer en wordt overgegaan naar een minder intensief beheer
(bvb toekomstboombeheer, ongelijkmatige hoogdunning, tijdelijk nulbeheer). Dit pakket wordt
gevolgd tot op het moment dat er een goede afzet is voor de beschikbare houtproducten,
waarna een groepenkap plaatsvindt en in de nieuwe generatie terug met toekomstbomen wordt
gewerkt.

2.5 Een iets complexer voorbeeld ter illustratie
Veronderstel een niet beheerde 25-jarige aanplant van fijnspar (Figuur 2). Het bestand valt
duidelijk uiteen in twee stukken: aan de ene zijde ligt een vochtige depressie en zijn de sparren
afgestorven en recent omgewaaid met massale verjonging van berk tot gevolg, aan de andere
zijde vormen de resterende sparren een dichte populatie met hoog opgeschoven kroon en
dunningsachterstand.
Fijnspar staat hier duidelijk standplaatsongeschikt, en het bestand is bovendien onstabiel. Er is
dus niet voldaan aan de randvoorwaarden voor duurzame houtproductie. De standplaats
(vochtig lemig zand) en de spontane verjonging van berk wijzen op potenties voor het
zomereiken-berkenbos. Een versnelde eindkap laat toe om nieuwe doelstellingen te formuleren.
Ecologisch doel: 9120-9190 -> uitgangssituatie en randvoorwaarden OK, mits eindkap van
fijnspar.
Economisch doel: gediversifieerd houtaanbod met kwaliteit -> uitgangssituatie en
randvoorwaarden OK, mits eindkap van fijnspar en gebruik van vaste ruimingspistes.
Shortlist (Tabel 1): toekomstboombeheer, QD-beheer, ongelijkvormig hooghout, tijdelijk
nulbeheer.
Check uitgangssituatie (Tabel 2): De bosstructuur is niet compatibel met ongelijkvormig
hooghout. Verder is de uitgangssituatie verschillend in de beide delen:
Berkenverjonging: compatibel met toekomstboom- en QD-beheer
Resterende fijnspar: tijdelijk nulbeheer tot aan de einkap is een optie, nadien compatibel
met toekomstboom- en QD-beheer
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Figuur 2: Een onstabiele aanplant van fijnspar (Foto: ANB).

Stel dat hier gekozen wordt voor QD-beheer omwille van de gunstige kosten-batenverhouding,
en omdat de lokale know-how voorhanden is. In de berkenverjonging kan hier meteen mee
gestart worden: we voorzien binnen de looptijd van het beheerplan een fase van lokale
positieve selectie, gevolgd door het aanduiden en de snoei van QD-bomen en een eerste
dunning rond deze bomen. Op deze standplaats kunnen we een 45-tal QD-bomen van berk per
hectare voorzien (Buysse, 2013). In het stuk fijnspar voorzien we eerste een fase van tijdelijk
nulbeheer. Na de vervroegde eindkap (waarbij we de bestaande berkenverjonging maximaal
sparen) kiezen we voor een variant van QD-beheer met vlakdekkende natuurlijke verjonging
van berk. Van de optionele maatregelen voorzien we enkel het klepelen van tak- en tophout
over de te verjongen oppervlakte. Binnen de looptijd van het beheerplan start nog de fase van
lokale positieve selectie.
Bij de tussentijdse evaluatie van het beheerplan blijkt dat de natuurlijke verjonging na de
eindkap van fijnspar niet voldoet. Er worden daarom extra groepen van zomereik aangeplant.
Door het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding in de naburige bestanden is ook de
helft van het berkenstuk te nat geworden: hier wordt niet verder geïnvesteerd en
overgeschakeld op permanent nulbeheer.
In een volgende beheerplanperiode wordt opnieuw geëvalueerd of het QD-beheer overal
aanslaat. Waar de doelstelling van topkwaliteit niet meer zinvol is, kan bvb overgeschakeld
worden op toekomstboombeheer of ongelijkmatige hoogdunning. In elk geval worden ingrepen
die specifiek op kwaliteit gericht zijn (bvb snoei) dan stopgezet.
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DEEL 2. VERGELIJKING VAN BEHEERPAKKETTEN
3 Doelmatigheid
3.1 Natuurdoelen
Tabel 4 geeft een relatieve vergelijking van de doelmatigheid van de beheerpakketten voor het
realiseren van ecologische doelen op bestandsniveau. Pakketten die hoog scoren, komen in
aanmerking voor het realiseren van Europees boshabitat of rbb als streefbeeld. Lager scorende
pakketten kunnen nog steeds bijdragen aan een goede ecologische matrix, met een zeker mate
van menging, horizontale en/of verticale structuurdiversiteit, of minimaal een stand-still. Alle
beheerpakketten kunnen, ongeacht hun ecologische score in Tabel 4, bijdragen aan
landschapsdiversiteit en ecologische resiliëntie op landschapsschaal.
Tabel 4: Relatieve vergelijking van de bosbeheerpakketten m.b.t. doelmatigheid voor het
realiseren van ecologische doelen op bestandsniveau. Uitgebreid naar Cosyns & Vandekerkhove
(2014).
Motivering
*In de regel geen menging, homogenisering van
horizontale en verticale structuur, geen dood hout
*Beperkte sturing in soortensamenstelling mogelijk,
startende verticale structuur, weinig dood hout, vrij
gelijkmatig gesloten bestanden
*Idem, meer variatie in kroonsluiting, goede
horizontale en verticale structuur, kan ongelijkjarig
*In de regel gemengde, structuurdiverse bestanden,
met ruimte voor dood hout en habitatbomen
*Idem; meer ruimte voor habitatbomen, dood hout
en structuurvariatie; sneller dikke bomen
*In de regel in gemengde, ongelijkjarige bestanden,
zeer structuurdivers, veel dood hout mogelijk
*Gelijkjarige homogene boomlaag, mogelijkheden
voor ontwikkeling van soortenrijkdom en gelaagdheid
via onderetage, meestal weinig dood hout
*Zeer variabel, van homogeen gelijkjarig met korte
omlopen en weinig dood hout, tot gemengd met
meer dood hout, goed voor lichtminnende soorten
*In de regel gemengd, zeer structuurdivers maar
weinig dood hout, steeds ongelijkjarig, goed voor
lichtminnende soorten
*Doorgaans gemengd, structuurdivers, ongelijkjarig
en veel dood hout, (afhankelijk van uitgangssituatie
en tijd sinds instelling nulbeheer), kan donker zijn
*Variabel (afhankelijk van uitgangssituatie en duur
van het nulbeheer)

3.2 Productiedoelen
Tabel 5 geeft een relatieve vergelijking van de doelmatigheid van de beheerpakketten voor het
produceren van kwaliteitshout. Met kwaliteitshout wordt hier foutloos rondhout bedoeld, voor
toepassing als fineerhout of eerste keuze zaaghout. Pakketten die hoog scoren komen in
aanmerking voor de productie van topkwaliteit, al dan niet gecombineerd met andere
sortimenten. Lager scorende pakketten kunnen nog steeds een gediversifieerd aanbod leveren,
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of focussen op één eindproduct. Alle beheerpakketten kunnen, ongeacht hun score in Tabel 5,
bijdragen aan de duurzame productie en vermarkting van de hernieuwbare grondstof hout.
Tabel 5: Relatieve vergelijking van de bosbeheerpakketten m.b.t. doelmatigheid voor de
productie van kwaliteitshout. Uitgebreid naar Cosyns & Vandekerkhove (2014).
Motivering(a)
*Volumeproductie binnen één homogeen
sortiment, vnl bulk, lage stabiliteit
*Volumeproductie binnen één sortiment, vnl
zaaghout, ook veel bulk
*Volumeproductie in diverse sortimenten,
bulk en zaaghout
*Productie in diverse sortimenten, vnl.
zaaghout, ook bulk en fineerhout
*Productie in diverse sortimenten, vnl. bulk
en fineerhout, snel dikke bomen
*Productie in diverse sortimenten, vnl.
zaaghout, ook bulk en fineerhout
*Volumeproductie binnen één homogeen
sortiment, bulk of fineerhout
*Volumeproductie van bulk (brandhout)
*Productie in diverse sortimenten, vnl.
brandhout, bulk en zaaghout
*n.v.t.
*Variabel (afhankelijk van uitgangssituatie),
doorgaans brandhout of bulk
(a) Legende: brandhout = kleine volumes voor lokale afzet van energiehout; bulk = grote volumes voor gebruik in
industriële verwerking (OSB, spaanplaat, MDF, papier); zaaghout = stammen voor verwerking in zagerijen, met
uiteenlopende kwaliteit (bvb pallethout, constructiehout, meubelhout, massieven balken); fineerhout = stammen voor
verwerking als schil- of snijfineer.

De doelmatigheid van bosbeheerpakketten voor houtproductie wordt verder gemotiveerd in de
Figuren 4 t.e.m. 6, waarin achtereenvolgens de totale volumeproductie, de verdeling ervan over
kwaliteitsklassen, en de gemiddelde diameteraanwas gedocumenteerd worden – weliswaar
enkel voor de beheerpakketten waarvoor cijfermateriaal beschikbaar is.

Figuur 4: Totale volumeopbrengst per beheerpakket (laagdunning = 100%). Bron: Cosyns &
Vandekerkhove (2014).
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Figuur 5: Verdeling van het geoogste volume per bosbeheerpakket over potentiële
kwaliteitsklassen. Bron: Cosyns & Vandekerkhove (2014).

Figuur 6: Gemiddelde diameteraanwas per beheerpakket (laagdunning = 100%). Bron: Cosyns
& Vandekerkhove (2014).
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4 Bruikbaarheid bij indirecte omvorming
4.1 Omvorming naar ongelijkvormigheid
Om vanuit een bepaalde uitgangssituatie te ontwikkelen naar een meer ongelijkvormig bos
(toename van horizontale en verticale structuur, ongelijkjarigheid), kunnen volgende
beheerpakketten zinvol ingezet worden – steeds mits compatibiliteit met beheerdoelen en
uitgangssituatie:
Laagdunning met groepenkap, gevolgd door ongelijkmatige hoogdunning of een
boomgericht beheer
Gelijkmatige hoogdunning met groepenkap of doordunnen, gevolgd door ongelijkmatige
hoogdunning of een boomgericht beheer
Ongelijkmatige hoogdunning met groepenkap of doordunnen, eventueel gevolgd door
boomgericht beheer
Toekomstboom- en QD-beheer, eventueel gevolgd door ongelijkvormig hooghout
Middelhoutbeheer
Permanent nulbeheer

4.2 Omvorming naar soortensamenstelling
Om vanuit een bepaalde uitgangssituatie te ontwikkelen naar een andere soortensamenstelling
(meer of minder soorten, regeling van de menging), kunnen volgende beheerpakketten zinvol
ingezet worden:
Selectieve (on)gelijkmatige hoogdunning, met systematische selectie van de gewenste
soorten in de fases van zuivering en dunning, gevolgd door groepenkap of doordunnen
met aandacht voor verjonging van de gewenste soorten.
Toekomstboom- en QD-beheer met systematische selectie van de gewenste soorten in
de fases van zuivering, selectie en dunning.
Ongelijkvormig hooghout of middelhout met doorlopende selectie van de gewenste
soorten.
Nulbeheer: als de te verwachten spontane ontwikkeling leidt tot een geleidelijke
toename van de gewenste soorten die het overnemen van de ‘ongewenste’ boomsoorten
(bijvoorbeeld: dennen of fijnspar met spontane ingroei van inheems loofhout). Niet
toepasbaar bij invasieve exoten.
Belangrijk is wel dat bij deze vormen van indirecte omvorming steeds bosbouwkundig
verantwoorde dunningssterktes en –frequenties gerespecteerd worden. Zo niet dreigt
instabiliteit van het om te vormen bestand, en dus ondoelmatigheid.
Specifiek voor de indirecte omvorming van grove den of Corsikaanse den naar inheems loofhout
wordt vaak met een hoogdunning of toekomstboombeheer gewerkt waarbij systematisch
gewenste moederbomen (bvb eik, berk, beuk) worden vrijgesteld, of indien nodig aangeplant.
Na de culminatie van de aanwas kan gestart worden met een vervroegde eindkap door
doordunnen of groepenkap.
Indirecte omvorming van Amerikaanse eik (en in mindere mate tamme kastanje) naar inheems
loofhout kan lastig zijn door de massale verjonging onder scherm. Kies hier een beheerpakket
dat het bos lang relatief dicht houdt en geleidelijk deze soorten benadeelt (bvb selectieve
hoogdunning), en voorzie steeds de mogelijkheid om vroegtijdig in te grijpen in eventuele
verjonging of opslag. In homogene bestanden kan directe omvorming via eindkap en aanplant
de enige optie zijn.
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5 Financiële en werklastanalyse
De verschillende beheerpakketten worden onderling vergeleken op hun kosten-batenstructuur
doorheen de tijd. Deze analyse gebeurt afzonderlijk voor de belangrijkste boomsoorten
(zomereik, beuk, grove den) en twee uiteenlopende standplaatskwaliteiten (hoogproductieve
standplaats boniteit 1, laagproductieve standplaats boniteit 4, er wordt van uitgegaan dat de
soort op een ongeschikte standplaats van boniteit 5 niet gewenst is). We gaan telkens uit van
homogene en productieve bestanden. De beheerpakketten tijdelijk en permanent nulbeheer
worden niet behandeld aangezien de kosten-batenstructuur hier helemaal anders wordt
berekend (inkomensderving en uitsparen beheerkosten).
We simuleren telkens twee kostenscenario’s: een laag en een hoog. Het hoog kostenscenario
combineert beheermaatregelen van het standaard beheerpakket gebruik makend van
kunstmatige verjonging (Tabel 3). Het laag kostenscenario verschilt hiervan door de keuze van
het verjongingsregime (natuurlijke verjonging i.p.v. aanplant) – wat omwille van de vroege en
relatief hoge kost ook een groot effect op de kostenafweging heeft. De beide scenario’s kunnen
geïnterpreteerd worden als een realistische vork waarbinnen het beheerpakket zich situeert.
Variatie binnen (of net buiten) deze vork is vanzelfsprekend mogelijk t.g.v. het combineren van
andere beheervarianten, of het deels uitvoeren van beheerwerken met goedkopere
arbeidskrachten (bvb vrijwilligers, sociale tewerkstelling).
Enkel bij hak- en middelhoutbeheer wordt slechts één hoog kostenscenario aangenomen, dat
van toepassing is op moeilijk toegankelijke locaties waar het beheer volledig in regie moet
gebeuren. Vaak zal de reële kostprijs lager uitvallen, bvb waar het beheer (deels) kan
uitgevoerd worden door brandhoutkopers of vrijwilligers in ruil voor het hout.
De financiële analyse (kosten-baten) en de werklastanalyse van de beheerpakketten werd
uitgevoerd volgens de methodiek zoals beschreven in bijlage 3, met de kostentabel in bijlage 4.
Er wordt van uitgegaan dat alle werken door eigen arbeiders of in onderaanneming worden
uitgevoerd, behalve de verkoopbare kappingen. Werkuren voor velling en ruiming en bijhorende
werken opgenomen in de vellingsvoorwaarden (bvb opstapelen van takhout) zijn verrekend in
de geboden houtprijzen. De gehanteerde opbrengsten houden rekening met de mogelijke
verschillen in financiële return door verschillen in aandeel kwaliteitshout bij de verschillende
pakketten.
De resultaten per boomsoort zijn opgenomen in bijlage 5. Hier worden een aantal grote lijnen
van de resultaten samengevat.

5.1 Kosten-baten
5.1.1

Zomereik

Uit de kostensimulaties blijkt dat de totale beheerkost stelselmatig afneemt van
populatiegericht beheer over toekomstboombeheer naar QD-beheer. Maar aangezien tegelijk
ook de bedrijfstijd afneemt volgens dezelfde reeks, is het netto effect op de jaarlijkse kost
minder eenduidig. Kortere bedrijfstijden betekenen immers dat je enerzijds sneller je
doeldiameter bereikt, maar ook sneller terug moet investeren in verjonging en zuivering.
De jaarlijkse kosten van hooghoutbeheer voor zomereik (cf. Figuur 7) bedragen gemiddeld
tussen 15 euro/ha.jaar (laag kostenscenario) en 70 euro/ha.jaar (hoog kostenscenario). De
beheerpakketten hakhout en middelhout (in regie) zijn steeds zeer duur (gemiddeld 204
euro/ha.jaar), omwille van de hoge technische beheerkost en de korte omlooptijd van het
hakhout.
Bij het hoge kostenscenario blijkt gelijkmatige hoogdunning het duurste beheerpakket, gevolgd
door laagdunning. Dat ongelijkmatige hoogdunning, ondanks de grotere complexiteit van het
beheer, toch een iets lagere jaarlijkse beheerkost heeft, hangt samen met de keuze voor
gespreide eindkap, waardoor de totale kost over een grotere periode uitgemiddeld wordt.
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Gemiddeld genomen blijkt toekomstboombeheer geen kostenbesparing t.o.v. populatiegericht
beheer: de totale kostprijs is wel lager, maar door de kortere bedrijfstijd is de jaarlijkse kost
gelijkaardig. QD-beheer slaagt er wel in de jaarlijkse kosten effectief te drukken, met 15-20%
t.o.v. het duurste beheerpakket, afhankelijk van de boniteit. Ongelijkvormig hooghout houdt
het gemiddelde tussen toekomstboom- en QD-beheer.
Bij het lage kostenscenario vervagen de verschillen tussen de beheerpakketten, met enige
uitzondering nog steeds DQ-beheer met een merkelijk lagere kost.
Aan de batenzijde variëren de gemiddelde inkomsten voor zomereik tussen 377 euro/ha.jaar
voor boniteit 1 en 100 euro/ha.jaar voor boniteit 4 (Figuur 7).
Op de meest productieve standplaatsen werd gerekend met een doeldiameter van 80cm, en
komen laagdunning, gelijkmatige hoogdunning en toekomstboombeheer als gelijkwaardig naar
voor - al moet opgemerkt worden dat bij laagdunning in loofhout zelden of nooit naar een
doeldiameter van 80cm zal gestreefd worden en de opbrengst hier dus eerder theoretisch is.
Ongelijkmatige hoogdunning brengt door de iets langere productieperiode jaarlijks iets minder
op. Ook bij QD-beheer ligt de jaarlijkse opbrengst lager, een effect van de verlaagde
volumeoogst bij eindkap. Ongelijkvormig hooghout houdt ook hier het gemiddelde tussen
toekomstboom- en QD-beheer. Hakhoutbeheer heeft een relatief lage inkomst uit houtverkoop,
terwijl middelhout de opbrengsten van ongelijkvormig hooghout en hakhout combineert en zo
de hoogste opbrengst heeft.
Op de armere standplaatsen is het opvallend dat de opbrengsten fel lager liggen en uitvlakken
tussen beheerpakketten – wat logisch is gezien de veel lagere doeldiameters. De enige
duidelijke uitzondering is het QD-beheer dat hier relatief t.o.v. de andere hooghoutpakketten
steeds beduidend beter scoort (omwille van de kortere productieperiode).
Kosten-baten zomereik boniteit 1

Kosten-baten zomereik boniteit 4

Figuur 7: Verhouding tussen de gemiddelde jaarlijkse kosten (2 kostenscenario’s) en baten per
beheerpakket over de volledige bedrijfstijd of omloop voor zomereik, in €/ha.jaar. Voor het
hooghoutbeheer werd gerekend met een doeldiameter van 80cm (boniteit 1) of 40 cm (boniteit
4). Voor het hak- en middelhoutbeheer werd gerekend met een omloop van 15 jaar.

Kosten en baten mogen echter niet rechtstreeks met elkaar vergeleken worden. Als de kosten
vandaag gemaakt worden, volgen de baten doorgaans maar na vele tientallen jaren. Daarom
wordt de bodemverwachtingswaarde berekend (Figuur 8), als objectieve vergelijkingsmaat
van de rentabiliteit van beheerpakketten.
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BVW zomereik boniteit 1

BWV zomereik boniteit 4

Figuur 8: Bodemverwachtingswaarde (BWV) per beheerpakket voor het lage en hoge
kostenscenario en over de volledige bedrijfstijd of omloop voor zomereik, in €/ha. Boven rente
1.5%, onder rente 3%. Resultaten voor ongelijkvormig hooghout en middelhout (niet getoond
wegens hoge schaalverschil) worden besproken in de tekst.

Hooghoutbeheer van zomereik op een goede standplaats en met een lage kost is relatief
indifferent aan het gekozen beheerpakket: bij een rente van 1.5% mag gerekend worden op
een gemiddelde opbrengst rond de 10800 euro/ha, en zelfs bij een rente van 3% is er nog een
opbrengst rond de 1850 euro/ha. Naarmate de rente stijgt, blijft het boomgericht beheer wel
het langst rendabel, met een break-even rond 6% (i.t.t. 4.5% bij populatiegericht beheer).
Differentiatie tussen de beheerpakketten komt echter duidelijk naar voor als er hogere kosten
gemaakt worden, of op minder goede standplaatsen: boomgericht beheer is dan steeds
duidelijk rendabeler dan populatiegericht beheer. Bovendien komen de relatief lagere kosten en
vroegere opbrengsten van QD-beheer duidelijk naar voor. Bij een lage kost blijven toekomst- en
QD-beheer steeds rendabel tot een rente van 2à3%, zelfs op arme standplaatsen. Bij een hoge
beheerkost blijft QD-beheer nog rendabel tot een rente van 1.9% bij boniteit 1 of 0.6% bij
boniteit 4. Voor eik zijn dit relatief hoge rendementen, vanwege de lange productieperiode.
Opvallend is ook het systematisch hoge rendement van ongelijkmatig hooghout en van
middelhout op rijke standplaatsen (Bijlage 5). Deze beheerpakketten zijn echter niet
rechtstreeks vergelijkbaar met de andere pakketten: door de kosten en de baten in één bestand
uit te smeren over een volledige productieperiode, komen er al veel eerder opbrengsten en
vallen veel uitgaven pas later in de tijd. Dit beeld is dan ook sterk afhankelijk van een
bosstructuur die continu beheer en doorlopende oogst mogelijk maakt. Vaak zal dit vandaag
niet – of enkel op een hoger ruimtelijk schaalniveau – het geval zijn.
Hakhout- en middelhoutbeheer op arme standplaatsen hebben hogere kosten dan opbrengsten
en worden dus nooit rendabel. Door de relatief regelmatige inkomsten wordt het effect van de
hoge kosten wel enigszins getemperd. Let wel: dit zijn resultaten voor beheer in regie, op
moeilijk toegankelijke locaties. In weinig productieve maar goed toegankelijke eikenbossen,
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waar het beheer kan uitgevoerd worden in het kader van een brandhoutverkoop, kan hakhouten middelhoutbeheer bij goede brandhoutprijzen zeker rendabel worden.

5.1.2

Beuk

De resultaten bij beuk zijn grotendeels gelijkaardig aan die van zomereik, zij het met iets
hogere kosten (tussen 16 en 74 euro/ha.jaar, afhankelijk van het kostenscenario) en iets
hogere baten (tussen 453 en 208 euro/ha.jaar, afhankelijk van de boniteit).
Opvallend bij de simulaties voor beuk is het sterke effect van boomgericht beheer op de
bedrijfstijden, vooral dan op de armere standplaatsen. Waar populatiegericht beheer 180 jaar of
meer nodig heeft om een doeldiameter van 60cm te bereiken, lukt dat met
toekomstboombeheer in 130 jaar en met QD-beheer in 115 jaar. Dit is een rechtstreeks effect
van de sterk verhoogde diameteraanwas van beuk bij boomgericht beheer. Een gevolg hiervan
is dat, hoewel de totale beheerkost voor boomgericht beheer duidelijk lager ligt dan voor
populatiegericht beheer, de gemiddelde jaarlijkse kost toch niet lager uitkomt. QD-beheer
behoudt op de betere standplaatsen wel een jaarlijks kostenvoordeel van ongeveer 30% t.o.v.
het duurste beheerpakket, maar dit valt volledig weg op de armere standplaatsen.
Aan batenzijde zijn de verschillen tussen de beheerpakketten iets uitvergroot in vergelijking
met zomereik, maar de onderlinge trends blijven onveranderd.
Ook het netto effect op de bodemverwachtingswaarde blijft onveranderd, met een opvallend
hogere rentabiliteit van boomgericht beheer, zelfs op arme standplaatsen en hoge kosten. Zo
blijft bij een hoge beheerkost QD-beheer nog rendabel tot een rente van 2.3% bij boniteit 1 of
1.9% bij boniteit 4.

5.1.3

Grove den

Bij grove den liggen de kosten tussen 21 en 78 euro/ha.jaar (afhankelijk van het
kostenscenario) en de inkomsten tussen 219 en 75 euro/ha.jaar (afhankelijk van de boniteit).
In tegenstelling tot bij zomereik en beuk blijkt toekomstboombeheer bij grove den op rijke
standplaatsen wel een duidelijke kostenbesparing. De reden is dat de bedrijfstijd hier ook bij
populatiegericht beheer al kort is en niet verder inkort door toekomstboombeheer. Daardoor is
de jaarlijkse kost voor toekomstboombeheer hier zelfs lager dan voor QD-beheer, dat op zijn
beurt nog beter scoort dan populatiegericht beheer. Het jaarlijks kostenvoordeel valt wel weg
op de armere standplaatsen, aangezien de bedrijfstijd hier wel beduidend lager ligt.
Het batenvoordeel van QD-beheer, dat bij zomereik en beuk enkel op de armere standplaatsen
duidelijk zichtbaar werd, komt bij grove den ook op rijke standplaatsen naar voor omwille van
het relatief hoog volume van QD-bomen in het eindbestand. Het blijft wel onzeker of voor deze
bomen ook dezelfde prijsfactor van 2.7 (zoals aangenomen voor het loofhout) geldt.
Netto ligt bij grove den de bodemverwachtingswaarde lager dan bij zomereik en beuk, maar de
trends tussen beheerpakketten blijven onveranderd. Zo blijft bij een hoge beheerkost QDbeheer nog rendabel tot een rente van 1.7% bij boniteit 1 of 0.5% bij boniteit 4, waar dat voor
andere beheerpakketten telkens duidelijk lager ligt.

5.2 Werklast
De totale werklast is vanzelfsprekend beduidend lager als met natuurlijke verjonging gewerkt
wordt (laag kostenscenario), wat zich voornamelijk uit in een sterke afname van de uren voor
arbeiders (niveau D) (cf Figuur 9 voor het voorbeeld van zomereik). Het effect van het werken
met kunstmatige verjonging is het grootste bij boomgericht beheer, dat daardoor relatief meer
arbeidstijd vraagt dan populatiegericht beheer. Hakhout- en middelhoutbeheer zijn, indien alle
werken in regie moeten worden uitgevoerd, zeer arbeidsintensief (Bijlage 5, tot 429
uur/100ha.jaar), vooral dan omdat de werklast zich elke 15 jaar herhaalt – i.t.t. hooghout waar
veel langere productieperiodes gelden. Indien het hakhout echter verkoopbaar is, kan deze
werklast wellicht doorgeschoven worden naar de koper (of door vrijwilligers gebeuren).
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De werklast voor boswachters (niveau C) is grotendeels onafhankelijk van de verjongingswijze,
en meer gerelateerd aan aansturing van werken, terreincontrole, hamering en opvolging van de
exploitatie. Bij toekomstboombeheer, en nog meer bij QD-beheer, komt daar een surplus van
werklast bij, gerelateerd aan de zorgvuldige selectie en het beheer van opties en
toekomstbomen. Gemiddeld vraagt boomgericht beheer daardoor 8à14 uur/100ha.jaar meer
dan populatiegericht beheer, afhankelijk van de soort en standplaats. De globaal hogere
rentabiliteit van QD-beheer gaan dus gepaard met een hogere werklast voor boswachters.
De werklast voor administratieve medewerkers (niveau B) is beperkt en gelijkaardig voor alle
beheerpakketten.
Werklast zomereik bij lage kost

Werklast zomereik bij hoge kost

Figuur 9: Gemiddelde jaarlijkse werklast per beheerpakket over de volledige bedrijfstijd, voor
zomereik van boniteit 1, in uur/100ha.jaar. Resultaten voor boniteit 4 (niet getoond) zijn
grotendeels gelijk bij lage kost en een 10-tal uur lager bij hoge kost. Resultaten voor hakhout
en middelhout (niet getoond wegens hoge schaalverschil) worden besproken in de tekst.

5.3 Conclusie
Op basis van jaarlijkse kosten kan volgende ranking opgemaakt worden:
Hakhout & middelhoutbeheer op moeilijk toegankelijke locaties in (eigen) regie is zeer
duur. Deze kost kan dalen indien het hakhout verkoopbaar is, maar ook dan moet
rekening gehouden worden met extra kosten voor de indeling in loten en de opvolging
van de kappingen.
Populatiegericht beheer zit doorgaans boven de gemiddelde kost, met gelijkmatige
hoogdunning & laagdunning > ongelijkmatige hoogdunning. Enkel voor sommige soorten
op arme standplaatsen (beuk, den) is de jaarlijkse kost lager dan gemiddeld t.g.v. de
zeer lange bedrijfstijd.
Toekomstboombeheer zit doorgaans op of boven de gemiddelde kost (de totale kost ligt
lager dan bij populatiegericht beheer, maar wordt gespreid over een kortere bedrijfstijd).
Enkel voor grove den op rijke standplaatsen is de jaarlijkse kost lager dan gemiddeld
omdat de bedrijfstijd niet merkelijk daalt t.o.v. populatiegericht beheer.
Ongelijkvormig hooghout zit doorgaans op of onder de gemiddelde kost; houdt het
gemiddelde tussen toekomstboom- en QD-beheer.
QD-beheer zit doorgaans onder de gemiddelde kost. Enkel voor sommige soorten op
arme standplaatsen (beuk, den) is de jaarlijkse kost hoger dan gemiddeld t.g.v. de grote
inkorting van de bedrijfstijd.
De onderlinge verschillen tussen beheerpakketten vervagen bij een laag kostenscenario,
weliswaar steeds met een tendens tot lagere kost voor QD-beheer.
Op basis van de jaarlijkse opbrengsten kan volgende ranking opgemaakt worden:
Middelhout combineert de baten van ongelijkvormig hooghout met opbrengsten uit
hakhout en heeft zo de hoogste jaarlijkse opbrengsten.
Op rijke standplaatsen:
o Laagdunning, gelijkmatige hoogdunning en toekomstboombeheer scoren steeds
op of boven het gemiddelde.
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Afhankelijk van het verwachte aandeel van QD-bomen in het eindbestand scoort
QD-beheer beter dan gemiddelde (grove den) of onder het gemiddelde (zomereik
en beuk).
o Ongelijkmatige hoogdunning en ongelijkvormig hooghout scoren steeds op of
onder het gemiddelde.
Op arme standplaatsen is de volgorde omgekeerd:
o QD-beheer en ongelijkvormig hooghout scoren steeds boven het gemiddelde,
door de relatief korte productieperiodes.
o Toekomstboombeheer, laagdunning, gelijkmatige hoogdunning en ongelijkmatige
hoogdunning scoren steeds op of onder het gemiddelde.
Hakhout scoort dan weer het laagste bij alle soorten, al is het relatieve verschil met
andere beheerpakketten wel kleiner op de arme standplaatsen.
o

-

-

Op basis van de rentabiliteit kan volgende ranking opgemaakt worden:
Ongelijkmatig hooghout en middelhout op rijke standplaatsen scoren steeds het best,
maar dit resultaat is sterk afhankelijk van een bosstructuur die continu beheer en
doorlopende oogst mogelijk maakt. Vaak zal dit vandaag niet – of enkel op een hoger
ruimtelijk schaalniveau – het geval zijn.
Boomgericht beheer scoort steeds beter dan populatiegericht beheer, met QD-beheer >
toekomstboombeheer. Het effect wordt ook duidelijker naarmate de kosten stijgen, de
standplaats armer wordt, of de rente stijgt. Zelfs bij hoge kosten haalt QD-beheer nog
een positief rendement vanaf rentes tussen 0.5% en 2.3% (afhankelijk van soort en
standplaats).
Hakhoutbeheer heeft steeds een lage rentabiliteit, al daalt het verschil met andere
beheerpakketten wel bij dalende rente. Op de arme standplaatsen trekt het
hakhoutbeheer ook de rentabiliteit van het middelhout fors naar beneden. Op goed
toegankelijke locaties, waar het beheer kan uitgevoerd worden in het kader van een
brandhoutverkoop of door vrijwilligers, kan hakhout wel rendabel worden.
Op basis van de jaarlijkse werklast kan volgende ranking opgemaakt worden:
Hakhout & middelhout zijn het meest arbeidsintensief, tenzij de werklast kan
doorgeschoven worden naar brandhoutkopers of vrijwilligers.
Toekomstboombeheer en QD-beheer vragen een belangrijke extra inspanning en
technische bagage van de boswachters. Bij kunstmatige verjonging is ook de werklast
voor arbeiders hoger dan bij populatiegericht beheer.
populatiegericht beheer is globaal genomen het minst arbeidsintensief.
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6 Technische aspecten van beheer
6.1 Techniciteit
Tabel 6 geeft een relatieve vergelijking van de vereiste technische bagage van de beheerder bij
de selectie van toekomst- en QD-bomen en bij het uitvoeren van dunningen. Laagdunning is
zonder meer de eenvoudigste vorm van dunning. Aan het andere uiterste van het spectrum
vormen ongelijkvormig hooghout en middelhoutbeheer de meest complexe beheerpakketten,
met hoge bosbouwkundige eisen aan de beheerder. Toekomstboom- en vooral QD-beheer
vereisen in de fase van de selectie van de toekomst- en QD-bomen een goede inhoudelijke
bagage, maar nadien zijn de opeenvolgende dunningen wel relatief eenvoudiger dan bij
hoogdunning (waar een vorm van permanente selectie plaatsvindt).
Tabel 6: Relatieve vergelijking van de techniciteit van bosbeheerpakketten bij selectie van
toekomst- en QD-bomen en bij het aanduiden van dunningen. Aangepast naar Cosyns &
Vandekerkhove (2014).

6.2 Inventarisatienoden
Bij laagdunning, gelijkmatige hoogdunning en ongelijkmatige hoogdunning is een regelmatige
grondvlakmeting per soort in theorie noodzakelijk om de juiste dunningssterkte te kunnen
bepalen. In de praktijk zal dit echter meestal op basis van inschattingen ter plaatse op het
moment van de hamering door de boswachters gebeuren.
Bij ongelijkvormig hooghout variant ‘plenterbos’ is een regelmatige inventarisatie van de
diameterklassenverdeling noodzakelijk om te bepalen hoeveel in elke diameterklasse moet
gekapt worden. In de minder formele vorm van het ongelijkjarig hooghout (variant ‘uitkapbos’)
wordt deze strikte mathematische benadering grotendeels losgelaten, en zijn volopnames niet
strikt noodzakelijk. Niettemin zijn ook in dat geval (en zeker in de tussenvorm ‘futaie
irrégulière) een aantal basisgegevens naar grondvlak, boomsoortensamenstelling en
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diameterverdeling wel gewenst om de selectie van de te kappen bomen op een doelmatige
manier te laten verlopen.
Bij een klassiek middelhoutbeheer is een regelmatige inventarisatie van de
diameterklassenverdeling van de overstaanders noodzakelijk om te bepalen hoeveel in elke
diameterklasse moet gekapt worden. In de minder formele standaardvorm van het middelhout
wordt deze strikte mathematische benadering grotendeels losgelaten, en is een inschatting op
het terrein door ervaren en geschoolde boswachters ook mogelijk, al is ook hier een zeker
houvast via steekproefmeting van grondvlak en diameterspreiding zeker wenselijk om te
voorkomen dat te sterk of net onvoldoende sterk wordt ingegrepen in de bovenetage. Bij de
variant ‘hakhout met overstaanders’ valt de inventarisatienood grotendeels weg.
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7 Risicospreiding
Een algemene inschatting van de risicospreiding van een beheerpakket wordt gemaakt op basis
van de volgende elementen (Tabel 7):
Mate waarin ongelijkjarigheid, menging en structuurdiversiteit nagestreefd worden (hoog
= verhoogde stabiliteit en resiliëntie, meer mogelijkheden voor klimaatadaptatie).
Mate waarin een breed gamma aan eindproducten nagestreefd wordt (hoog =
economische risicospreiding, ruimte om in te spelen op marktverschuivingen).
Gemiddelde productieperiode, gemiddelde tijd nodig om een bepaald doelsortiment of
doeldiameter te bereiken (hoog = risico op productieverlies door calamiteiten).
Flexibiliteit naar doelzetting (hoog = ruimte om in te spelen op wijzigende
maatschappelijke noden of onvoorziene omstandigheden, adaptief beheer)

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

Tijdelijk nulbeheer

Permanent nulbeheer

0/+ +
+
0/+ 0
+
-/0 0/+ -/0
0/+ 0
+
0/+ 0/+ +

Populierbeheer

0
0
0
0

Ongelijkvormig hooghout

-/0
-/0
-/0
0
-/0

QD-beheer

Ongelijkmatige hoogdunning

0
-

Toekomstboommethode

Gelijkmatige hoogdunning

RISICOSPREIDING
Ongelijkjarigheid, menging en structuur
Gamma aan eindproducten
Productieperiode
Flexibiliteit van het beheer
TOTAALSCORE

Laagdunning

Tabel 7: Inschatting van de risicospreiding van de beheerpakketten. Legende: + goede
spreiding (laag risico), - lage spreiding (hoog risico), 0 gemiddelde spreiding.

+
-

+
-

+
+
0
+
+

-/+
nvt
nvt
+
0

+
nvt
nvt
0
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DEEL 3. TOEPASSING
Het ANB wil bosbeheerpakketten inzetten als ondersteuning bij het bosbeheer en bij de
beheerplanning. Overkoepelende doelstelling is het streven naar een hogere doelmatigheid van
het beheer – voor zowel ecologische als economische doelen. Daarbij moet specifiek aandacht
gaan naar (1) het formuleren van duidelijke doelen, (2) het toewijzen van beheermaatregelen
in functie van deze doelen en de beschikbare middelen, en (3) het consequent uitvoeren van
deze maatregelen volgens de principes van adaptief beheer. Het gebruik van beheerpakketten
draagt daartoe bij.

8 Toepassing in het bosbeheer
Doelmatig beheer
Het concept van beheerpakketten (cf. §1) biedt een denkkader voor het uittekenen en
onderbouwen van beheerkeuzes. Daarbij staan de beoogde doelen centraal. Het ANB biedt dit
concept aan om beheerders te helpen bij het consequent nastreven van natuur- en
houtproductiedoelen in hun bosdomeinen, weliswaar steeds binnen de mogelijkheden die de
uitgangssituatie op het terrein biedt. Verder kunnen ook aspecten van bosomvorming, kostenbaten, werklast, techniciteit en risicospreiding in de beslissing betrokken worden.
Deze objectivering van de beheerkeuzes verhoogt de kans op een doelmatig, kosteneffectief en
haalbaar beheer. De logische opbouw van de pakketten biedt verder een stimulans voor een
consequente en volgehouden beheerinspanning. Het concept van beheerpakketten vormt zo een
aanvulling op de beheervisie voor openbare bossen.
Flexibel beheer
Beheerpakketten zijn geen kant-en-klare recepten voor de beheerder, maar hoogstens een
voorzet. De omschrijving blijft dan ook algemeen doelgericht en gaat niet in detail van
specifieke terreinkeuzes. Het is aan de beheerder om de beheerpakketten naar zijn hand te
zetten, weliswaar binnen het hier aangeboden kader (cf §2). Om de flexibele toepassing te
faciliteren heeft de beheerder de keuze tussen verschillende varianten per beheerpakket, kan
hij pakketten onderling combineren in tijd en ruimte, en is bijsturing i.f.v. gewijzigde
omstandigheden steeds mogelijk.
Naslagwerk
Voor wie zijn beheerkeuzes nog moet maken, of eerder gemaakte keuzes wil aftoetsen vormt
het rapport ‘bosbeheerpakketten’ van Cosyns en Vandekerkhove (2014) en de verdere
uitwerkingen in onderliggend rapport een handige referentie met een overzicht van bestaande
en innovatieve bosbeheermethodes. Een naslagwerk voor de ervaren bosbeheerder, een
houvast voor wie minder ervaring heeft.
Het concept van beheerpakketten kan in die context ook handig ingezet worden in vormingen
omtrent duurzaam en doelgericht bosbeheer.
Eenduidige terminologie
De beheerpakketten overstijgen bewust de gangbare academische opdeling in bedrijfsvormen
(hakhout, middelhout, hooghout), bedrijfssoorten (kaalslag, schermslag, etc.) en
bosbehandeling (zuivering, dunning, etc.). Elk pakket stelt net een samenhangend geheel van
beheermaatregelen voor, van verjonging tot eindkap.
De benoeming van 11 afzonderlijke beheerpakketten maakt inzichtelijk dat doelen slechts door
een samenhangend geheel aan maatregelen kunnen bereikt worden. Met deze opdeling streven
we ook een duidelijk onderscheid na tussen populatie- en boomgericht beheer, evenals een
afbakening van de opties binnen deze twee categorieën.
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9 Toepassing bij de beheerplanning
Het gebruik van beheerpakketten vereenvoudigt de beheerplanning tot een benoeming van het
gekozen pakket (of de variant, of de combinatie van pakketten) voor elke beheereenheid of
groep van beheereenheden.
Verder is de afbakening van de beheerpakketten en hun doelmatigheid (cf. Tabel 1) maximaal
afgestemd op de structuur en onderliggende principes van de ondersteunende databanken voor
beheerplanning (CMSi, op termijn ook Sim4Tree). Zo wordt een zekere standaardisatie in de
beheerplanmethodiek nagestreefd, zonder de flexibele toepassing te compromitteren. Deze
koppeling van beheerpakketten aan de planningssoftware is een hulpmiddel: het blijft wel
noodzakelijk dat de beheerder op het terrein de doelstellingen concreet uitwerkt.
Om het concept van beheerpakketten vlot te kunnen toepassen bij de beheerplanning zijn
volgende basisgegevens vereist:
Lokale terreininformatie over het al dan niet aanwezig zijn van kritische factoren voor
het bereiken van natuur- en productiedoelen (abiotiek, biotiek, duurzaamheid); cf. §1.2.
Lokale terreininformatie over de uitgangssituatie van productieve beheereenheden, om
de compatibiliteit met beheerpakketten af te toetsen (ontwikkelingsfase, bosstructuur,
e.a.); cf. §1.4, Tabel 2.
Basisgegevens over boomsoortensamenstelling (grondvlak) en leeftijdsverdeling van
productieve beheereenheden, om realistische inschattingen van houtproductie/aanwas
en afstemming met overkoepelende doelen mogelijk te maken (cf. §1.2) en desgewenst
verschillende varianten in keuzes van beheerpakketten lokaal door te rekenen (cf. §1.5).
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DEEL 4. BIJLAGES
Bijlage 1: Samenvattende fiches per beheerpakket
In het INBO-rapport ‘bosbeheerpakketten’ van Cosyns en Vandekerkhove (2014) worden de
verschillende pakketten één voor één in detail beschreven en besproken. In voorliggend rapport
wordt deze informatie verder verfijnd en aangevuld. Waar informatie in de twee rapporten
elkaar zou tegenspreken, is het voorliggende recentere rapport doorslaggevend.
In onderstaande fiches wordt getracht om de informatie uit beide rapporten compact samen te
vatten.
Deze fiches veronderstellen dat de lezer de eigenlijke beheerpakketten al wat ‘in de vingers’
heeft. Hier wordt dus veel minder ingegaan op de precieze definitie en de verschillende (eerder
technische) aspecten van elk pakket – daarvoor wordt verwezen naar Cosyns en
Vandekerkhove (2014).
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Laagdunning
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “laagdunning” staat voor een
populatiegericht beheer met vlaksgewijze
verjonging, zuivering door negatieve selectie,
dunning gericht op het wegnemen van onderdrukte
bomen, en kaalkap. Varianten mogelijk.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: laagdunning leidt niet tot een goede Lokale Staat van Instandhouding of tot lokale
structuurdiversiteit (het werkt zelfs eerder homogeniserend), en is dus enkel inzetbaar bij een relatief laag
ecologisch ambitieniveau.
Duurzame houtproductie: laagdunning mikt bewust op één enkel eindproduct (bvb homogeen sortiment
rondhout geschikt voor industrieel gebruik) of louter op maximale volumeproductie. Er is een hoog risico op
lage stabiliteit van het bestand.
Overige: bepaalde landschappelijk waardevolle bosbeelden vereisen laagdunningsbeheer (bvb
kathedraalbos van beuk); ecologische en houtproductiedoelen zijn dan ondergeschikt.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: Laagdunning wordt in principe enkel toegepast in gelijkjarige, homogene en structuurarme
uitgangssituaties, bvb bij dunningsachterstand of waar al laagdunning wordt toegepast. In bestanden met
een dunningsachterstand en hoge H:D verhouding wordt een (te) sterke dunning afgeraden. Laagdunning is
uitgesloten van zodra dit zou leiden tot een achteruitgang van menging of structuur (gaat in tegen het
stand-still principe).
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende boomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: standaard niet geschikt voor omvorming. Ongelijkvormigheid kan wel ingeleid worden door
laagdunning met groepenkap, mits overgang naar ongelijkmatige hoogdunning of boomgericht beheer.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten hoger dan gemiddeld (behalve bij zeer lange bedrijfstijden), jaarlijkse
baten hoger (lager) dan gemiddeld op rijke (arme) standplaatsen, eerder lage rentabiliteit
Werklast: lager dan gemiddeld
Techniciteit: laag, verregaande mechanisatie mogelijk
Inventarisatienoden: regelmatige grondvlakmeting i.f.v. bepalen dunningssterkte
Risicospreiding: laag (hoog risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: vlakdekkende aanplant met normale dichtheid, vlakdekkende natuurlijke verjonging, zaaien
Zuivering: vlaksgewijze negatieve selectie
Dunning: laagdunning
Verjongingskap: kaalkap; eventueel groepenkap (i.f.v. omvorming, gevolgd door ongelijkmatige
hoogdunning of boomgericht beheer)
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Een traject van laagdunning wordt typisch toegepast in naaldhout met hoofdzakelijk productiedoelen en
relatief korte bedrijfstijden, en komt sterk in de buurt van klassiek plantagebeheer.
Vaak wordt een traject gevolgd van laagdunning tot aan een (eventueel vervroegde) kaalkap, gevolgd door
een nieuw beheerpakket dat beter de doelstellingen nastreeft. In plaats van laagdunning kan tot aan de
kaalkap ook gekozen worden voor tijdelijk nulbeheer, op voorwaarde dat de stabiliteit van het bestand dit
toelaat.
Laagdunning met groepenkap wordt logisch gevolgd door ongelijkmatige hoogdunning of boomgericht
beheer in de verjongingsgroepen.
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Gelijkmatige hoogdunning
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “gelijkmatige hoogdunning”
staat voor een populatiegericht beheer met
vaksgewijze verjonging, zuivering door negatieve
selectie, dunning gericht op het gelijkmatig
wegnemen van (co)dominante bomen en kaalkap of
schermslag. Varianten mogelijk.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: gelijkmatige hoogdunning leidt niet tot een goede Lokale Staat van Instandhouding maar
stimuleert wel (beperkt) lokale structuurdiversiteit (voornamelijk startende verticale structuur: behoud van
onderstandige bomen en ontwikkeling struiklaag). Menging is ongebruikelijk en dood hout volumes blijven
doorgaans laag.
Duurzame houtproductie: gelijkmatige hoogdunning mikt bewust op één enkel eindproduct, doorgaans
zaaghout binnen één homogeen sortiment. Tussentijds wordt als nevenproduct ook veel bulk
geproduceerd. Het totaal geproduceerde houtvolume is vergelijkbaar of iets lager dan bij laagdunning, maar
de stamkwaliteit ligt iets hoger.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: Gelijkmatige hoogdunning is enkel toepasbaar in gelijkjarige bestanden met een beperkte
structuurdiversiteit. Waar al een startende horizontale structuurdifferentiatie (bvb ongelijkmatige
dichtheid, diameterdifferentiatie, aanwezigheid van dikke bomen) of een goed ontwikkelde verticale
structuur (bvb hoogtedifferentiatie, sterke gelaagdheid) aanwezig zijn, werkt gelijkmatige hoogdunning
structuurverarmend en kan het niet worden toegepast. Ook in onstabiele bestanden is gelijkmatige
hoogdunning geen optie.
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende boomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: matig geschikt voor omvorming. Ongelijkvormigheid kan wel ingeleid worden door
gelijkmatige hoogdunning met groepenkap of doordunnen, mits overgang naar ongelijkmatige hoogdunning
of boomgericht beheer. De soortensamenstelling kan gestuurd worden door systematische selectie van de
gewenste soorten in de fases van zuivering en dunning, gevolgd door groepenkap of doordunnen met
aandacht voor verjonging van de gewenste soorten.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten hoger dan gemiddeld (behalve bij zeer lange bedrijfstijden), jaarlijkse
baten hoger (lager) dan gemiddeld op rijke (arme) standplaatsen, eerder lage rentabiliteit
Werklast: lager dan gemiddeld
Techniciteit: gemiddeld, verregaande mechanisatie mogelijk
Inventarisatienoden: regelmatige grondvlakmeting i.f.v. bepalen dunningssterkte
Risicospreiding: laag tot gemiddeld (verhoogd risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: vlakdekkende aanplant met normale dichtheid, vlakdekkende natuurlijke verjonging, zaaien
Zuivering: vlaksgewijze negatieve selectie
Selectie: De selectie gebeurt bij elke dunningsdoorgang opnieuw, wat kan leiden tot inconsequente keuzes.
Extra inspanning naar kwaliteit (bvb opsnoei) zijn maar zinvol op een beperkt aantal bomen die bij elke
dunning consequent vrijgesteld worden.
Dunning: hoogdunning
Verjongingskap: kaalkap, schermslag; eventueel groepenkap of doordunnen (i.f.v. omvorming, gevolgd door
ongelijkmatige hoogdunning of boomgericht beheer)
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TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Een traject van gelijkmatige hoogdunning wordt zeer vaak toegepast in gelijkjarige en doorgaans homogene
bestanden met een beperkte structuurontwikkeling. Het is een populair traject omwille van de relatief lage
werklast en techniciteit en de potentie tot oogst van interessante houtsortimenten.
Gelijkmatige hoogdunning met groepenkap wordt logisch gevolgd door ongelijkmatige hoogdunning of
boomgericht beheer in de verjongingsgroepen.
Gelijkmatige hoogdunning met doordunnen wordt logisch gevolgd door ongelijkmatige hoogdunning of
boomgericht beheer in de verjonging onder scherm. In de bovenste boomlaag kan verder gewerkt worden
met gelijkmatige hoogdunning i.f.v. de geleidelijke wegname van het scherm (al dan niet met behoud van
enkele permanente overstaanders).
Gelijkmatige hoogdunning kan binnen één beheereenheid vleksgewijs gecombineerd worden met andere
beheerpakketten (bvb boomgericht beheer, (tijdelijk) nulbeheer, afgestemd op de lokaal aanwezige
potenties naar houtkwaliteit), op voorwaarde dat de aaneengesloten oppervlakte van de gelijkmatige
hoogdunning groot genoeg is (boomsoortafhankelijk, typisch 0.1-0.5ha).
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Ongelijkmatige hoogdunning
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “ongelijkmatige hoogdunning”
staat voor een populatiegericht beheer vaksgewijze
verjonging, zuivering door negatieve of positieve
selectie, dunning gericht op het wegnemen van
(co)dominante bomen met variërende
dunningssterkte en groepenkap of doordunnen.
Varianten mogelijk.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: mits er niet gewerkt wordt met een bestandsgewijze eindkap draagt ongelijkmatige
hoogdunning bij aan het bereiken van een goede Lokale Staat van Instandhouding , maar om deze te
behouden wordt beter overgeschakeld op een boomgericht beheer. Zowel horizontale en verticale
structuurdiversiteit worden gestimuleerd. Menging en ongelijkjarigheid kunnen behouden en gestimuleerd
worden, dood hout volumes nemen toe (vnl dun dood hout).
Duurzame houtproductie: ongelijkmatige hoogdunning streeft een gevarieerd aanbod in sortimenten en
kwaliteiten na, gaande van zaaghout voor verschillende toepassingen tot bulk. Het totaal geproduceerde
houtvolume is vergelijkbaar met gelijkmatige hoogdunning, maar de kwaliteit is meer variabel. Door bewust
in bepaalde zones sterker of minder sterk te dunnen, wordt op een deel van het opbrengstpotentieel
ingeboet ten voordele van een grotere structuurdiversiteit.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: ongelijkmatige hoogdunning kan overal ingezet worden, al zal in de meest structuurdiverse
bestanden doorgaans een boomgericht beheer meer van toepassing zijn. Enkel in onstabiele bestanden is
ongelijkmatige hoogdunning geen optie.
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende boomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: geschikt voor omvorming. Ongelijkvormigheid wordt per definitie gestimuleerd, en kan
desgewenst verankerd worden met boomgericht beheer. De soortensamenstelling kan gestuurd worden
door systematische selectie van de gewenste soorten in de fases van zuivering en dunning, gevolgd door
groepenkap of doordunnen met aandacht voor verjonging van de gewenste soorten.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten hoger dan gemiddeld (behalve bij zeer lange bedrijfstijden), jaarlijkse
baten lager dan gemiddeld, lage rentabiliteit
Werklast: lager dan gemiddeld
Techniciteit: gemiddeld tot hoog, mechanisatie doorgaans lastig behalve bij de oogst
Inventarisatienoden: regelmatige grondvlakmeting i.f.v. bepalen dunningssterkte
Risicospreiding: gemiddeld (matig risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: vlakdekkende aanplant met normale dichtheid, vlakdekkende natuurlijke verjonging, zaaien
Zuivering: vlaksgewijze negatieve selectie, eventueel lokale positieve selectie
Selectie: De selectie gebeurt bij elke dunningsdoorgang opnieuw, wat kan leiden tot inconsequente keuzes.
Extra inspanning naar kwaliteit (bvb opsnoei) zijn maar zinvol op een beperkt aantal bomen die bij elke
dunning consequent vrijgesteld worden.
Dunning: hoogdunning met lokaal variabele sterkte; essentieel is dat bij opeenvolgende dunningen de
ruimtelijke variatie telkens consequent behouden of versterkt wordt.
Verjongingskap: groepenkap of doordunnen; eventueel schermslag (enkel indien de ongelijkmatige
bestandsdichtheid kan behouden blijven)
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TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Een traject van ongelijkmatige hoogdunning kan toegepast worden in een breed gamma aan bestanden:
gelijk- en ongelijkjarig, homogeen en gemengd, met variabele structuurontwikkeling. Het succes is echter
wisselend omwille van de relatief hoge moeilijkheidsgraad – vooral de consequent variabele dunning blijkt
in de praktijk lastig vol te houden waardoor men al vlug in een gelijkmatige hoogdunning hervalt. Volgens
de ene een goed compromis tussen natuurontwikkeling en houtproductie, volgens de andere net een
traject waarbij men te veel de kool en de geit wil sparen en daardoor op beide aspecten onder de
verwachting blijft.
Ongelijkmatige hoogdunning kan vlot overgaan in boomgericht beheer na verjonging in groep of onder
scherm. In de oude boomlaag kan verder gewerkt worden met ongelijkmatige hoogdunning tot aan de
eindkap, al dan niet met behoud van enkele permanente overstaanders.
Ongelijkmatige hoogdunning kan binnen één beheereenheid vleksgewijs gecombineerd worden met andere
beheerpakketten (bvb boomgericht beheer, (tijdelijk) nulbeheer, afgestemd op de lokaal aanwezige
potenties naar houtkwaliteit), op voorwaarde dat de aaneengesloten oppervlakte van de ongelijkmatige
hoogdunning groot genoeg is (boomsoortafhankelijk, typisch 0.5-1ha).
Ongelijkmatige hoogdunning wordt soms benaderd door een vleksgewijs patroon van gelijkmatige
hoogdunningen met wisselende dunningssterktes. De lokale structuurvariatie gaat hierdoor enigszins
verloren, maar blijft op een hoger schaalniveau wel bestaan. Dit is verdedigbaar op voorwaarde dat de
aaneengesloten oppervlaktes van de vlekken met gelijkmatige hoogdunning niet te groot worden
(boomsoortafhankelijk, typisch 0.1-0.5ha).
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Toekomstboombeheer
DEFINITIE
BOSBEELD
Het bosbeheerpakket “toekomstboombeheer” staat
voor een boomgericht beheer met een vaksgewijze
of groepsgewijze verjonging, zuivering door
positieve selectie, eenmalige selectie van
toekomstbomen bij omslagpunt 2/5, dunning
gericht op het vrijstellen van (een deel van de)
toekomstbomen, groepenkap of individuele
boomkap.
DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Toekomstboombeheer is volledig compatibel met het bereiken van een goede Lokale Staat
van Instandhouding. Het leidt tot zeer structuurdiverse bossen met eenvoudig behoud van habitatbomen.
Menging, ongelijkjarigheid en dood hout van diverse afmetingen kunnen behouden en gestimuleerd
worden.
Duurzame houtproductie: Toekomstboombeheer streeft naar een gediversifieerd houtaanbod van
verschillende sortimenten en kwaliteiten, eventueel ook met een aandeel van topstammen voor de
fineerindustrie. Het totale geproduceerde houtvolume ligt iets lager dan bij populatiegericht beheer.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: Toekomstboombeheer kan overal ingezet worden, zolang het omslagpunt 2/5 niet bereikt is.
Opstart van toekomstboombeheer na het omslagpunt blijft wel mogelijk, maar zal niet leiden tot productie
van topkwaliteit (maar kan wel een gediversifieerde houtoogst opleveren en het beheer vereenvoudigen).
Enkel in onstabiele bestanden is toekomstboombeheer geen optie.
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende boomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: geschikt voor omvorming. Ongelijkvormigheid wordt gestimuleerd door de gerichte dunning
rond toekomstbomen en de gespreide kap van individuele bomen. Een consequent doorgedreven
toekomstboombeheer kan op termijn zelfs leiden naar een beheer van ongelijkvormig hooghout. De
gewenste soortensamenstelling wordt eenvoudig gestuurd in de fases van zuivering, selectie en dunning.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten op of boven het gemiddelde (behalve als de bedrijfstijd niet merkelijk
lager ligt dan bij populatiegericht beheer), jaarlijkse baten hoger (lager) dan gemiddeld op rijke (arme)
standplaatsen, goede rentabiliteit
Werklast: hoger dan gemiddeld, vraagt een extra inspanning van boswachters
Techniciteit: hoog bij zuivering en het éénmalig aanduiden van toekomstbomen; laag tot gemiddeld bij de
daaropvolgende dunningen. Mechanisatie is lastig.
Inventarisatienoden: geen
Risicospreiding: gemiddeld tot hoog (verlaagd risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: aanplant in groepen, vlakdekkende aanplant met normale of hoge dichtheid, vlakdekkende
natuurlijke verjonging, zaaien; eventueel doorlopende natuurlijke verjonging (doorgaans pas vanaf het
beheer opschruift in de richting van ongelijkvormig hooghout).
Zuivering: lokale positieve selectie
Selectie: Eenmalige selectie en eventueel opsnoei van toekomstbomen (aantal is soortafhankelijk, typisch
60-100 per hectare). De selectie hoeft niet louter op productie gericht te zijn, maar kan ook habitatbomen
of specifiek gewenste soorten omvatten. Het omslagpunt 2/5 is gedefinieerd als het moment waarop de
takvrije stamlengte +40% van de verwachte eindhoogte bereikt heeft.
Dunning: vrijstelling van individuele toekomstbomen; eventueel ook een graduele dunning in de
toekomstbomen zelf.
Verjongingskap: individuele boomkap, groepenkap
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TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Toekomstboombeheer is een traject dat in zeer uiteenlopende bestanden van toepassing kan zijn en een
optimale mix van natuurwaarden en productie nastreeft. Als vroeg genoeg gestart wordt (voor het
omslagpunt 2/5), is productie van topkwaliteit haalbaar. Later starten kan nog steeds een gediversifieerde
houtoogst opleveren. Eens de selectie van de toekomstbomen is gebeurd, is dit een vrij eenvoudig en
rechtlijnig beheer dat geen grote techniciteit vereist en toch inzet op hoge ecologische en economische
meerwaarde. Het is daardoor globaal genomen eenvoudiger en succesvoller dan ongelijkmatige
hoogdunning, maar vereist wel een extra inspanning en inzicht van bosbeheerders bij zuivering en selectie.
Toekomstboombeheer kan vlot opgestart worden in jonge bestanden of in verjonging (onder scherm of in
groepen) na eindkap i.k.v. andere beheerplakketten.
Volgehouden toekomstboombeheer kan op termijn leiden tot ongelijkvormig hooghout.
Toekomstboombeheer kan binnen één beheereenheid vleksgewijs gecombineerd worden met andere
beheerpakketten (bvb (on)gelijkmatige hoogdunning, QD-beheer, (tijdelijk) nulbeheer, afgestemd op de
lokaal aanwezige potenties naar houtkwaliteit).
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QD-beheer
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “QD-beheer” staat voor een
boomgericht beheer met een groepsgewijze
verjonging, zuivering door positieve selectie,
eenmalige en beperkte selectie van QD-bomen bij
omslagpunt 1/4, opsnoei, dunning gericht op het
behoud van de kroonbasis van QD-bomen,
groepenkap of individuele boomkap. Varianten
mogelijk.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: QD-beheer is volledig compatibel met het bereiken van een goede Lokale Staat van
Instandhouding. Het leidt tot zeer structuurdiverse bossen met eenvoudig behoud van habitatbomen.
Menging, ongelijkjarigheid en dood hout van diverse (tot zeer dikke) afmetingen kunnen behouden en
gestimuleerd worden. Specifiek voor QD-beheer is een grote afwisseling van bestandsdichtheid en
lichtregime gecombineerd met een snelle en doorgedreven diameterdifferentiatie.
Duurzame houtproductie: QD-beheer streeft naar een gediversifieerd houtaanbod van verschillende
sortimenten en kwaliteiten, maar met een duidelijke focus op een aandeel van topstammen voor de
fineerindustrie. Een beperkt aantal QD-bomen kan snel aandikken waardoor de oogstbare leeftijd (sterk)
vervroegt. Het totale geproduceerde houtvolume ligt iets lager dan bij toekomstboombeheer, maar het
volume van topstammen wordt geoptimaliseerd.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: QD-beheer kan overal ingezet worden, zolang het omslagpunt 1/4 niet bereikt is. Opstart van
QD-beheer na het omslagpunt is niet zinvol, maar dan kan wel nog toekomstboombeheer overwogen
worden. In onstabiele bestanden is QD-beheer geen optie.
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende boomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: geschikt voor omvorming. Ongelijkvormigheid wordt gestimuleerd door de gerichte dunning
rond QD-bomen en de gespreide kap van individuele bomen. Een consequent doorgedreven QD-beheer zal
op termijn doorgaans leiden naar een beheer van ongelijkvormig hooghout. De gewenste
soortensamenstelling wordt eenvoudig gestuurd in de fases van zuivering, selectie en dunning. QD-beheer
stimuleert een zeer hoge structuurvariatie (meer nog dan toekomstboombeheer), waardoor het ook voor
omvorming van jonge homogene bestanden naar structuurrijke gemengde bossen kan ingezet worden.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten onder het gemiddelde (behalve als de bedrijfstijd zeer kort wordt),
jaarlijkse baten lager (hoger) dan gemiddeld op rijke (arme) standplaatsen, hoge rentabiliteit zelfs met hoge
kostenscenario en op arme standplaatsen.
Werklast: hoger dan gemiddeld, vraagt een extra inspanning van boswachters, meer nog dan bij
toekomstboombeheer
Techniciteit: zeer hoog bij zuivering en het éénmalig aanduiden van toekomstbomen; laag bij de
daaropvolgende dunningen. Mechanisatie is lastig.
Inventarisatienoden: geen
Risicospreiding: gemiddeld tot hoog (verlaagd risico)
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TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: aanplant in groepen, vlakdekkende natuurlijke verjonging, zaaien; eventueel doorlopende
natuurlijke verjonging (doorgaans pas vanaf het beheer opschruift in de richting van ongelijkvormig
hooghout).
Zuivering: lokale positieve selectie, enkel gericht op supervitale opties
Selectie: Eenmalige selectie van toekomstbomen (aantal is soortafhankelijk, typisch 30-50 per hectare). In
de praktijk is opsnoeien bijna altijd nodig omdat de QD-bomen net uit de groep van dominante bomen
gekozen worden. De selectie hoeft niet louter op productie gericht te zijn, maar kan ook habitatbomen of
specifiek gewenste soorten omvatten. Het omslagpunt 1/4 is gedefinieerd als het moment waarop de
takvrije stamlengte +25% van de verwachte eindhoogte bereikt heeft.
Dunning: volledige vrijstelling van individuele toekomstbomen in functie van het permanente behoud van
de levende kroonbasis.
Verjongingskap: individuele boomkap, groepenkap
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
QD-beheer is een traject dat in zeer uiteenlopende bestanden van toepassing kan zijn, op voorwaarde dat
vroeg genoeg gestart wordt (voor het omslagpunt 1/4). Het QD-beheer kan gezien worden als een
doorgedreven vorm van toekomstboombeheer, met focus op vroege selectie van een beperkt aantal bomen
die sterk vrijgesteld en intensief begeleid worden. Bij aanplant wordt typisch gewerkt met kleine groepen
(‘kloempen’). Deze keuzes maken QD-beheer tot de meest kosteneffectieve en rendabele beheerpakketten,
die bovendien (meer nog dan bij toekomstboombeheer) leidt tot zeer structuurrijke bossen met hoge
natuurwaarde. QD-beheer vereist in de fases van verjonging, zuivering en selectie een hoog technisch
inzicht en een extra inspanning van bosbeheerders. Eens de selectie van de toekomstbomen is gebeurd, is
dit een vrij eenvoudig en rechtlijnig beheer.
QD-beheer kan vlot opgestart worden in jonge bestanden of in verjonging (onder scherm of in groepen) na
eindkap i.k.v. andere beheerplakketten.
Volgehouden QD-beheer kan op termijn leiden tot ongelijkvormig hooghout.
QD-beheer kan binnen één beheereenheid vleksgewijs gecombineerd worden met andere beheerpakketten
(bvb (on)gelijkmatige hoogdunning, toekomstboombeheer, (tijdelijk) nulbeheer, afgestemd op de lokaal
aanwezige potenties naar houtkwaliteit).
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Ongelijkvormig hooghout
DEFINITIE
BOSBEELD
Het bosbeheerpakket “ongelijkvormig hooghout”
(synoniem: ‘Dauerwald’) (varianten: plenterbos;
‘futaie irrégulière’, uitkapbos) is enkel van
toepassing in ongelijkjarige en ongelijkvormige
bestanden, en heeft naast een boomgerichte ook
een populatiegerichte component. Daarbij worden
alle beheermaatregelen in elke doorgang tegelijk
uitgevoerd, en wordt een continu voorraadpeil en
zekere kroonsluiting nagestreefd door individuele
boomkap in alle diameterklassen. Consequent
uitgevoerd toekomstboom- of QD-beheer kan een
bosstructuur opleveren die zich leent voor het
instellen van een ongelijkvormig hooghout.
DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Ongelijkvormig hooghout gaat uit van een zeer hoge horizontale en verticale
structuurdiversiteit en een continu bosscherm met variabele dichtheid (microklimaat). Menging, dik dood
hout, habitatbomen en andere natuurwaarden kunnen eenvoudig hun plaats krijgen mits extra aandacht
van de beheerder. Is volledig compatibel met een goede Lokale Staat van Instandhouding.
Duurzame houtproductie: Ongelijkvormig hooghout streeft naar een gediversifieerd houtaanbod van
verschillende sortimenten en kwaliteiten, eventueel ook met een aandeel van topstammen voor de
fineerindustrie. Het streefdoel is een constante hoeveelheid houtoogst van alle sortimenten bij elke
doorgang, waardoor zowel de beheerkosten als de houtopbrengsten doorheen de tijd gespreid worden.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: Ongelijkvormig hooghout wordt toegepast in ongelijkjarige, ongelijkvormige bestanden waar alle
ontwikkelingsstadia intens gemengd over de gehele oppervlakte voorkomen. Niet van toepassing in
onstabiele bestanden.
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende boomsoorten. De variant ‘plenterbos’
is specifiek van toepassing voor schaduwboomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: Niet van toepassing: bestanden met ongelijkvormig hooghout zijn al volledig ongelijkvormig en
hebben doorgaans de gewenste soortensamenstelling. De soortensamenstelling kan desgewenst eenvoudig
bijgestuurd worden met doorlopende selectie van de gewenste soorten.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten onder het gemiddelde, jaarlijkse baten lager (hoger) dan gemiddeld op
rijke (arme) standplaatsen, hoogste rentabiliteit wegens continu beheer en doorlopende oogst.
Werklast: hoger dan gemiddeld, vraagt een extra inspanning van boswachters
Techniciteit: zeer hoog, vereist veel inzicht. Mechanisatie is lastig.
Inventarisatienoden: de variant ‘plenterbos’ vereist een regelmatige inventarisatie van de
diameterklassenverdeling i.f.v. het nastreven van het plenterevenwicht bij elke doorgang.
Risicospreiding: hoog (laag risico)
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TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: doorlopende natuurlijke verjonging
Selectie: eventueel selectie van individuele waardevolle bomen i.f.v. hun langdurig behoud.
Verjongingskap: Doorlopende kap in alle diameterklassen, met een streven naar een ongelijkvormige
bosstructuur met diverse leeftijds- en diameterklassen en een continuïteit van de hooghoutcomponent.
Verpleging van individuele bomen (vormsnoei, vrijstellen, selectie, opsnoei) gebeurt tegelijk met de
eindkap.
VARIANTEN VAN HET ONGELIJKVORMIG HOOGHOUT:
Variant ‘uitkapbos’: streeft naar ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid zonder strikte doelen m.b.t.
voorraad en diameterverdeling (om die reden ook soms ‘bosbouw vrije stijl’ genoemd), werkt met
selectieve individuele eindkap.
Variant ‘plenterbos’: Er wordt gestreefd naar een continu voorraadpeil en een evenwichtige
diameterklasseverdeling volgens een strikte mathematische benadering, werkt met schaduwboomsoorten.
Variant ‘futaie irrégulière’: Werkt met dezelfde basisprincipes als het plenterbos, maar minder strikt en
toegepast op een ijler bostype, waardoor ook met lichtboomsoorten zoals eik kan worden gewerkt.
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Het traject van ongelijkvormig hooghout wordt weinig toegepast, aangezien de vereiste bosstructuur nog
niet zo vaak voorkomt. De verwachting is wel dat dit in de toekomst zal toenemen, aangezien actiever naar
ongelijkjarige, ongelijkvormige bestanden zal toegewerkt worden (bvb via toekomstboom- of QD-beheer).
Doorgaans zal een van de varianten ‘uitkapbos’ of ‘futaie irrégulière’ verkozen worden boven het
mathematisch strikte ‘plenterbos’. Niettemin vereist dit beheer een groot inzicht en veel inspanning van de
beheerder.
Actieve omschakeling van een populatiegericht beheer naar ongelijkvormig hooghout is in theorie mogelijk,
maar de daarvoor noodzakelijke omvorming naar de gewenste structuurdiversiteit vraagt dan doorgaans
plotse grote afnames van het voorraadpeil en sterke rentabiliteitverliezen. Dit kan bosbouwkundig beter
opgevangen worden door de geleidelijke omschakeling via toekomst- of QD-beheer, zonder te moeten
inboeten op ecologische ambities.
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Populierenbeheer
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “populierbeheer” staat voor
de specifieke aanpak van aanplant in definitief
plantverband en kaalkap in typische gelijkjarige
productiebossen van populier.

BOSBEELD

Daarbij kan eventueel ook een onderetage
voorkomen die als hakhout wordt beheerd.

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Populierbeheer is niet compatibel met het bereiken van een goede Lokale Staat van
Instandhouding. Mits het naleven van een aantal randvoorwaarden (ontwikkeling onderetage van inheems
loofhout) kan wel een verbetering van de lokale structuurdiversiteit bekomen worden, die aanleiding geeft
tot een voldoende Lokale Staat van Instandhouding. Menging op boomniveau is niet mogelijk, gelaagdheid
wel. Er is meestal heel weinig dood hout.
Duurzame houtproductie: Populierbeheer is volledig gericht op maximale volumeproductie van een
eenvormig eindproduct op relatief korte termijn, doorgaans voor gebruik als zaaghout van diverse
kwaliteiten of afrolfineer.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur & soorten: Populierbeheer wordt enkel toegepast in of ter vervanging van bestaande homogene
populierenaanplantingen (of eventueel boomvormende wilgen), of bij nieuwe bebossingen.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: niet van toepassing
Financiële analyse: er werd geen financiële analyse uitgevoerd van populier; de soort is theoretisch bij de
meest rendabele van alle bosbouwsoorten, maar dit staat onder druk omwille van de stijgende kost voor
ziektebestrijding.
Werklast: er werd geen werklastanalyse uitgevoerd van populier.
Techniciteit: laag
Inventarisatienoden: geen
Risicospreiding: laag (hoog risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: aanplant van poten in breed plantverband
Selectie: optionele selectie en opsnoei van individuele bomen
Verjongingskap: kaalkap na een korte bedrijfstijd.
Extra: Eventueel hakhoutbeheer in de onderetage (twee tot drie kapcycli per bedrijfstijd). Bijkomende
ziektebestrijding (bvb roest) kan noodzakelijk zijn, binnen de wettelijke randvoorwaarden.
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Populierenteelt is een vaak gebruikt economisch bosbeheer dat nauw aanleunt bij plantagebeheer. Een
variant met onderetage van inheems loofhout (veelal met hakhoutbeheer), behoud van habitatbomen en
zorg bij de exploitatie (vaak op kwetsbare bodems) verbetert wel de ecologische funtievervulling.
Populierenbeheer wordt soms overwogen als eerste pakket bij bosaanplanting, omwille van de snelle groei
waardoor vlug een bosklimaat ontstaat en het gunstige effect op de bodem door de ontwikkeling van een
mull-humus. Na eindkap van de populier kan hier dan uitgaande van de bestaande onderetage, of via
kunstmatige of gefusioneerde verjonging, naar een ander bostype en beheerpakket worden
overgeschakeld.
Op de meest kwetsbare bodems of op plekken met uitzonderlijk hoge natuurwaarde kan overwogen
worden om het populierenbeheer (vroegtijdig) af te breken en over te schakelen op een permanent
nulbeheer of andere bosbeheerpakketten die meer compatibel zijn met een hoger ecologisch ambitieniveau
(bvb middelhoutbeheer, met behoud van een aantal populierenoverstaanders).
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Hakhoutbeheer
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “hakhoutbeheer” staat voor
een vlaksgewijze kapping met relatief korte
kapcyclus (6-30 jaar), met vegetatieve verjonging
door opslag. Kappingen gebeuren vlaksgewijs in
zogenaamde ‘houwen’.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Hakhoutbeheer leidt in principe niet tot een goede Lokale Staat van Instandhouding
(wegens te structuurarm), maar kan niettemin lokaal een te overwegen beheervorm zijn in specifieke
boshabitats (bvb behoud van oude hakhoutelementen of zeldzame lichtminnende soorten); cf. Van
Uytvanck & De Blust (2012) p258 ev. De bestanden zijn vaak vrij structuurarm, maar de oude hakhoutstoven
kunnen wel veel microhabitats (holtes, ….) en ondergronds dood hout bevatten.
Duurzame houtproductie: De economische vorm van hakhoutbeheer streeft doorgaans naar maximale
biomassaproductie door korte kapcycli en hoge bedekking (cf ook de moderne landbouwvariant van korteomloop houtteelt KOH). Toepassingen zijn meestal als industriehout, brandhout of energiehout. Historisch
werd ook soms gestreefd naar welbepaalde eindproducten (bvb wissenteelt, bezemstelen, etc.).
Overige: Hakhoutbeheer is een historische beheervorm die om cultuurhistorische redenen kan toegepast
worden.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: hakhoutbeheer wordt doorgaans enkel toegepast in of ter vervanging van bestaande
hakhoutpercelen, of in jonge aanplantingen. Omvormingen van hooghout naar hakhout kan enkel als dit de
stand-still niet in het gedrang brengt.
Soorten: hakhoutbeheer is mogelijk met alle loofboomsoorten.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: niet van toepassing
Financiële analyse: jaarlijkse kosten zeer hoog, jaarlijkse baten zeer laag, zeer lage rentabiliteit (in regie). De
kosten-batenverhouding verbetert wel indien het beheer kan uitgevoerd worden in het kader van een
brandhoutverkoop of door vrijwilligers, of bij toepassingen zoals KOH.
Werklast: zeer arbeidsintensief
Techniciteit: laag, sterke mechanisatie is mogelijk in een doorgedreven economische variant (KOH)
Inventarisatienoden: geen
Risicospreiding: laag (hoog risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Verjonging: vegetatieve verjonging; aanleg door aanplant (of door omvorming van hooghout)
Verjongingskap: kaalkap na een korte omloop. Gebeurt in zogenaamde ‘houwen’. Deze zijn meestal tussen
0.25 en 2 ha groot.
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TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Hakhoutbeheer met een ecologische doelstelling zal doorgaans kleinschalig en lokaal zijn, vleksgewijs
gemengd met andere beheerpakketten. Deze vorm van hakhoutbeheer heeft doorgaans geen expliciet
productiedoel, en focust op het behoud en de ontwikkeling van ecologisch waardevolle hakhoutelementen
of het behoud van specifieke flora en fauna die aan historisch hakhoutbeheer verbonden zijn.
Een economische variant van hakhoutbeheer werkt met duidelijk afgebakende percelen die onderverdeeld
worden in houwen. De rentabiliteit van deze beheervorm is zeer variabel, en sterk afhankelijk van de lokale
markt voor brandhout en de toegankelijkheid van het perceel. Een moderne (landbouw)variant is de korteomloop houtteelt (KOH) waar met zeer korte omlooptijden (2-5 jaar) wordt gewerkt en een doorgedreven
mechanisatie mogelijk is. Deze variant valt echter buiten de ‘scope’ van de bosbeheerpakketten.
Een cultuurhistorische variant van hakhoutbeheer kan focussen op specifieke historische gebruiken van
hakhout i.f.v. welbepaalde producten (bvb wissenteelt). Dit wordt hier niet verder behandeld.
Hakhout was samen met middelhout vele eeuwen de dominante beheervorm in West-Europa, maar is in
onbruik geraakt sinds het wegvallen van de noodzaak aan grootschalige brandhoutproductie en door de
stijgende arbeidskost. Omvorming van hakhout naar hooghout (door inplanten van naaldhout of beuk, of
door ‘op enen zetten’) was daardoor een vaak gebruikt traject, maar komt nu nog zelden voor. Er is eerder
een beperkte omgekeerde tendens tot het herstellen van historisch hakhout.
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Middelhoutbeheer
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “middelhoutbeheer”
(varianten: klassiek middelhout, hakhout met
overstaanders) combineert hakhoutbeheer met een
– in principe – ongelijkjarige hooghoutcomponent
die gelijkenissen vertoont met een ijle vorm van het
ongelijkvormig hooghout.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Middelhoutbeheer is een historische beheervorm die leidt tot ongelijkjarigheid en een
hoge structuurdiversiteit en die compatibel is met het realiseren van een goede Lokale Staat van
Instandhouding. De structuur van de overstaanders in het middelhout is vergelijkbaar met een ijle vorm van
het ongelijkvormig hooghout. Deze beheervorm wordt tegenwoordig vooral nog (en opnieuw) toegepast in
functie van behoud en herstel van lichtminnende fauna en flora. Menging, dik dood hout, habitatbomen en
andere natuurwaarden kunnen eenvoudig hun plaats krijgen mits extra aandacht van de beheerder.
Duurzame houtproductie: Middelhoutbeheer streeft naar een gediversifieerd houtaanbod van
verschillende sortimenten en kwaliteiten (uit de hooghoutcomponent) aangevuld met een volumeproductie
van brandhout (uit de hakhoutcomponent). Het streefdoel is een constante hoeveelheid houtoogst van alle
sortimenten bij elke doorgang, waardoor zowel de beheerkosten als de houtopbrengsten doorheen de tijd
gespreid worden. In vergelijking met klassiek hooghout en hakhout is het middelhout minder productief in
het hakhout en levert het minder kwantiteit in het hooghout. De kwaliteit kan hierbij zeer variabel zijn.
Overige: Middelhoutbeheer is een historische beheervorm die om cultuurhistorische redenen kan
toegepast worden.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: Middelhoutbeheer wordt toegepast in ongelijkjarige, ongelijkvormige bestanden waar alle
ontwikkelingsstadia intens gemengd over de gehele oppervlakte voorkomen. In de variant ‘hakhout met
overstaanders’ kan de bovenetage ook gelijkjarig zijn. Niet van toepassing in onstabiele bestanden.
Soorten: toepasbaar op alle voor productie in aanmerking komende lichtminnende loofboomsoorten met
ijle kroon en hoge stabiliteit (voor de hooghoutcomponent) en alle loofboomsoorten met goede vegetatieve
opslagcapaciteit (voor de hakhoutcomponent).
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: Niet van toepassing: bestanden met middelhoutbeheer zijn al volledig ongelijkvormig en
hebben doorgaans de gewenste soortensamenstelling. De soortensamenstelling kan desgewenst eenvoudig
bijgestuurd worden met doorlopende selectie van de gewenste soorten.
Financiële analyse: jaarlijkse kosten zeer hoog, jaarlijkse baten hoger dan gemiddeld, hoogste rentabiliteit
op rijke standplaatsen wegens continu beheer en doorlopende oogst, maar op arme standplaatsen trekt de
hakhoutcomponent de rentabiliteit fors naar beneden. De kosten-batenverhouding verbetert wel indien het
hakhoutbeheer kan uitgevoerd worden in het kader van een brandhoutverkoop of door vrijwilligers.
Werklast: zeer arbeidsintensief
Techniciteit: zeer hoog, vereist veel inzicht. Mechanisatie beperkt
Inventarisatienoden: de variant ‘klassiek middelhout’ vereist een regelmatige inventarisatie van de
diameterklassenverdeling van de hooghoutcomponent i.f.v. het nastreven van het plenterevenwicht bij elke
doorgang. In de minder formele standaardvorm van het middelhout is een inschatting op het terrein door
ervaren en geschoolde boswachters ook mogelijk. Bij de variant ‘hakhout met overstaanders’ valt de
inventarisatienood grotendeels weg.
Risicospreiding: hoog (laag risico)
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TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
HAKHOUTCOMPONENT:
Verjonging: vegetatieve verjonging; aanleg door aanplant (of door omvorming van hooghout)
Verjongingskap: kaalkap na een korte omloop
HOOGHOUTCOMPONENT:
Verjonging: doorlopende natuurlijke verjonging of aanplant in groepen of individueel hoog plantsoen
Selectie: eventueel selectie van individuele waardevolle bomen i.f.v. hun langdurig behoud.
Verjongingskap: Doorlopende kap in alle diameterklassen (na de hakhoutkap), met een streven naar een
ongelijkvormige bosstructuur met diverse leeftijds- en diameterklassen en een continuïteit van de
hooghoutcomponent. Verpleging van individuele bomen (vormsnoei, vrijstellen, selectie, opsnoei) gebeurt
tegelijk met de eindkap.
VARIANTEN VAN MIDDELHOUT:
Standaard middelhout: streeft naar een ongelijkjarige leeftijdsverdeling zonder strikte doelen m.b.t.
voorraad en diameterverdeling, werkt met selectieve individuele eindkap.
Variant ‘klassiek middelhout’: streeft naar een continu voorraadpeil en een evenwichtige
diameterklasseverdeling volgens een strikte mathematische benadering, gelijkaardig aan de
plenterstructuur in het ongelijkmatige hooghout. Wordt zelden zo toegepast.
Variant ‘hakhout met overstaanders’ (in Nederland ook wel ‘middenbos’ genoemd): geen strikte doelen
m.b.t. voorraad en diameterverdeling, zelfs de ongelijkjarigheid in het hooghout wordt niet meer
nagestreefd, selectieve individuele eindkap. Is vergelijkbaar met tweevoudig hooghout met een onderetage
in hakhoutbeheer.
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Het traject van middelhoutbeheer wordt maar weinig toegepast, omwille van de specifieke vereisten naar
bosstructuur en de hoge beheerintensiteit. Dit beheer vereist een groot inzicht en veel inspanning van de
beheerder. Er is een beperkte tendens tot het herstellen van historisch middelhoutbeheer.
Actieve omschakeling van een populatiegericht beheer naar middelhoutbeheer is in theorie mogelijk, maar
de daarvoor noodzakelijke omvorming naar de gewenste structuurdiversiteit vraagt dan doorgaans plotse
grote afnames van het voorraadpeil en vervroegde eindkappen die kunnen aanleiding geven tot
rentabiliteitsverliezen. Jonge tot middeloude loofhoutbestanden met goed opslagvermogen kunnen indien
gewenst vrij snel omgevormd worden naar een middelhoutstructuur, door vervroegde eindkap met
overstaanders, waarna geleidelijk naar een ongelijkjarige leeftijdsstructuur in de overstaanders wordt
gewerkt in combinatie met een hakhoutbeheer.
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Tijdelijk nulbeheer
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “tijdelijk nulbeheer” houdt in
dat een periode zonder beheeringrepen ingelast
wordt, waarna het beheer hervat. Komt voor in een
aantal specifieke omstandigheden.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Tijdelijk nulbeheer kan spontaan aanleiding geven tot meer structuurdiversiteit en dood
hout, maar wordt zelden vanuit ecologische overwegingen ingesteld. De tijdspanne met nulbeheer is vaak
te kort om spontaan tot structuurrijke, ecologisch waardevolle bossen te leiden. Aangezien vaak gelijkjarige
homogene bosbestanden voor dit traject worden geselecteerd (in afwachting van vlaksgewijze eindkap) zal
het tijdelijk nulbeheer zelden tot een goede Lokale Staat van Instandhouding leiden, vooraleer gekozen
wordt voor een ander pakket.
Duurzame houtproductie: De houtproductiedoelen van het tijdelijk nulbeheer hangen samen met die van
het daarop volgende beheerpakket. Doorgaans is de productie te herleiden tot een eindoogst aan het eind
van het traject; tijdens de fase van nulbeheer is deze afwezig of beperkt tot wat brandhoutoogst.
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Structuur: Tijdelijk nulbeheer kan worden overwogen in de volgende uitgangssituaties (echter nooit in
onstabiele bestanden):
- Waar een tijdelijke rustpauze noodzakelijk is om bepaalde kenmerken te verkrijgen (bvb
voorraadopbouw, natuurlijke verjonging, etc.) om vervolgens in een ander beheerpakket te worden
ingepast.
- In geval van een lage natuurwaarde èn weinig potentieel voor houtproductie, waar gekozen wordt
om geen verdere investeringen te doen tot aan een eindkap, waarna van nul kan gestart worden.
- Waar men geen specifiek bosbeheer wenst te voeren, tenzij een occasionele beperkte
brandhoutkap voor eigen gebruik.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: tijdelijk nulbeheer kan een overgangsfase zijn naar een directe omvorming.
Financiële analyse: niet van toepassing
Werklast: geen
Techniciteit: niet van toepassing
Inventarisatienoden: geen
Risicospreiding: gemiddeld (matig risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Standaard zijn er helemaal geen ingrepen tot een ander beheerpakket het weer overneemt; occasioneel
oogst van brandhout via individuele boomkap.
Dit pakket eindigt eventueel met een vlaksgewijze eindkap (kaalkap of met overstaanders) i.f.v. een nieuwe
start met een ander beheerpakket. Waar nodig veiligheidsvellingen te overwegen.
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Tijdelijk nulbeheer kan een elegante oplossing zijn om bestanden met beperkte kwaliteitsperspectieven
zonder veel investeringen een voorraad te laten opbouwen die als massaproduct kan worden geoogst.
Voorwaarde is dat de stabiliteit van het bestand dit toelaat. Kan na kaalkap gevolgd worden door een nieuw
beheerpakket dat beter de lokale doelstellingen nastreeft.
Tijdelijk nulbeheer kan ook voor kortere of langere periode ingelast worden om het bestand spontaan te
laten ontwikkelen naar een meer gewenste bosstructuur om nadien op verder te werken via een ander
beheerpakket.
Tijdelijk nulbeheer kan ook gecombineerd worden met een occasionele beperkte oogst van wat brandhout.
Dit is typisch het traject dat veel kleine boseigenaars toepassen: ze hebben geen specifiek natuur- of
productiedoel en laten het bestand zijn natuurlijke gang gaan, maar oogsten af en toe wat hout voor eigen
gebruik.
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Permanent nulbeheer
DEFINITIE
Het bosbeheerpakket “permanent nulbeheer” houdt
in dat men bewust geen bosbehandeling of kap
meer voorziet.

BOSBEELD

DOELMATIGHEID (cf §1.3, §3)
Ecologisch doel: Permanent nulbeheer gaat uit van spontane natuurlijke ontwikkeling, wat naargelang de
uitgangssituatie op korte tot middellange termijn leidt tot grote structuurdiversiteit en de opbouw van dood
hout. Dit zal aanleiding geven tot een goede Lokale Staat van Instandhouding, op voorwaarde dat de
soortensamenstelling gunstig is of spontaan in die richting evolueert. In geval ongewenste soorten blijvend
dominant of invasief zijn bij nulbeheer kan dit deze goede Lokale Staat van Instandhouding
compromitteren.
In dat geval is nulbeheer geen goede optie of zijn inleidende beheermaatregelen noodzakelijk. Op locaties
met belangrijke natuurwaarden in de open sfeer kan nulbeheer leiden tot het verdwijnen van deze
waarden.
Duurzame houtproductie: geen
COMPATIBELE UITGANGSSITUATIES (cf. §1.4)
Niet van toepassing
BELANGRIJKSTE KENMERKEN (cf §4, §5, §6, §7)
Omvorming: permanent nulbeheer leidt spontaan tot grotere ongelijkvormigheid, zij het vaak langzamer
dan bij actieve omvorming.
Financiële analyse: niet van toepassing
Werklast: geen
Techniciteit: niet van toepassing
Inventarisatienoden: geen
Risicospreiding: gemiddeld (matig risico)
TYPISCH BEHEER EN VARIANTEN (cf §2.1, bijlage 2)
Niet van toepassing; enkel veiligheidsvellingen te overwegen.
TYPISCHE TRAJECTEN (cf §2.2, §2.3)
Permanent nulbeheer is een op zich staand beheerpakket dat toegepast wordt in reservaten,
verouderingseilanden en in zeer gevoelige/kwetsbare ecosystemen.
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Bijlage 2: Maatregelen per subpakket
Verjonging en verpleging
Vlakdekkende aanplant, normale dichtheid
- OPTIE: Klepelen van tak- en tophout over de ganse bestandsoppervlakte.
- Gelijkmatige vlaksgewijze aanplant in regelmatig plantverband (2x2, 1.5x2), plantsoen
2-3 jaar (maat 80-120). Eventueel breder plantverband en groter plantsoen.
- OPTIE: Collectieve of individuele wildbescherming indien nodig.
- OPTIE: Inboeten bij uitval >10% bij wijde of >20% bij dichte plantverbanden.
- OPTIE: Vrijstellen van concurrerende vegetatie, tot kroonsluiting (dichtwasfase).
Vlakdekkende aanplant, hoge dichtheid
- OPTIE: Klepelen van tak- en tophout over de ganse bestandsoppervlakte.
- Gelijkmatige vlaksgewijze aanplant in regelmatig plantverband (1.5x1.5 of dichter),
plantsoen 2-3 jaar (maat 80-120).
- OPTIE: Collectieve of individuele wildbescherming indien nodig.
- OPTIE: Vrijstellen van concurrerende vegetatie, tot kroonsluiting (dichtwasfase). Is vaak
niet nodig wegens dicht plantverband.
Aanplant in groepen
- OPTIE: Klepelen van tak- en tophout over een deel van de bestandsoppervlakte.
- Aanplant in groepjes van een 30-tal bomen in dicht plantverband (1.5x1.5m of dichter),
plantsoen 2-3 jaar (maat 80-120). Aantal groepen kan variëren, en komt in grootteorde
overeen met het gewenste aantal toekomst- of QD-bomen.
- OPTIE: Individuele wildbescherming van planten of groepen
- OPTIE: Vrijstellen van concurrerende vegetatie, tot kroonsluiting (dichtwasfase). Is vaak
niet nodig wegens dicht plantverband.
- OPTIE: Vormsnoei van een aantal potentiële toekomst- of QD-bomen op 5 jaar
Vlakdekkende natuurlijke verjonging
- OPTIE: Klepelen van tak- en tophout over de ganse bestandsoppervlakte.
- Doel: gelijkmatige verdeling van voldoende gevestigde zaailingen (>4000 /ha) van de
doelboomsoorten.
- OPTIE: Collectieve wildbescherming indien nodig.
- OPTIE: Gericht bijplanten.
- OPTIE: Systematische stamtalvermindering door uitmaaien van stroken (kijkgangen,
toekomstige ruimingswegen).
Doorlopende natuurlijke verjonging
- Doel: continue verjonging en ingroei van jonge bomen van de doelboomsoorten.
- OPTIE: Wildstandbeheer indien nodig.
- OPTIE: Gericht bijplanten met groot plantsoen.
- OPTIE: Individueel vrijstellen van concurrerende vegetatie indien nodig.
- OPTIE: vormsnoei.
Zaaien
- OPTIE: Klepelen van tak- en tophout over de ganse bestandsoppervlakte.
Gelijkmatig zaaien over het hele terrein om voldoende gevestigde zaailingen (>4000
/ha) van de doelboomsoorten te bekomen.
- OPTIE: Collectieve wildbescherming indien nodig.
- OPTIE: Systematische stamtalvermindering door uitmaaien van stroken (kijkgangen,
toekomstige ruimingswegen).
Aanplant van poten in breed plantverband
Specifiek voor populier, typische plantverbanden 7x7 tot 10x10.
- OPTIE: Vrijstellen van concurrerende vegetatie.
- OPTIE: roestbehandeling (met wettelijke randvoorwaarden).
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Vegetatieve verjonging
Verjonging door afzetten van stobben en opslag.
OPTIE: dode stobben vervangen door aanplant.
OPTIE: bij volumeproductie, periodisch alle stobben uitfresen en heraanplanten.
OPTIE: op enen zetten voor het creëren van middelhout of omvorming naar hooghout.

Zuivering
Vlakgsgewijze negatieve selectie
- Eerste zuivering zo snel mogelijk bij het begin van de dichtwasfase, nadien elke 5à10
jaar tot aan de eerste dunning.
- Verwijderen van slechtgevormde voorlopers (‘wolven’); beperkte stamtalreductie
(einddoel: 1000-3000 bomen/ha gelijkmatig verdeeld).
Lokale positieve selectie
- Eerste zuivering zo snel mogelijk bij het begin van de dichtwasfase, nadien 4-jaarlijkse
controle.
Enkel potentiële toekomst- of QD-bomen wordt vrijgesteld, indien ze supervitaal en
zonder gebreken zijn (opties) èn de terminale knop overschaduwd wordt.

Selectie
Selectie (en opsnoei) van toekomst- of QD-bomen
- Selectie van toekomstbomen bij omslagpunt 2/5 OF selectie van QD-bomen bij
omslagpunt 1/4. T/QD-bomen worden gekozen omwille van hun soort, uitzonderlijke
kwaliteit, of biodiversiteitswaarde. Ze liggen op voldoende afstand van elkaar.
- Aantal T/QD-bomen is afhankelijk van de uitgangssituatie. Bij gelijke omstandigheden
ligt het aantal doorgaans hoger bij toekomstboombeheer dan bij QD-beheer.
- OPTIE: opsnoei van toekomstbomen (wel standaard bij QD-bomen).
Selectie en opsnoei van individuele bomen
Selectie (bij populier: alle) en opsnoei van individuele kwalitatieve bomen, al dan niet in
meerdere doorgangen.

Dunning
Laagdunning
- Eerste dunning vanaf de staakhoutfase (bij startende hoogtedifferentiatie), nadien elke
5à10 jaar tot aan eindkap.
- Elke keer wegname van de onderdrukte en onderstandige bomen (levend en dood), met
behoud van gesloten kronendak.
Hoogdunning
- Eerste dunning vanaf de staakhoutfase (bij startende hoogtedifferentiatie), nadien elke
5à10 jaar tot aan eindkap. Dunningsfrequentie kan sneller afgebouwd worden dan bij
laagdunning wegens de grotere dunningsvolumes.
- Elke keer selectie en vrijstelling (50-75% van de kroon) van de lokaal beste boom door
wegname van de (co)dominante concurrenten.
- OPTIE: bij ongelijkmatige hoogdunning is de dunning nog steeds vlaksgewijs, maar met
verschillende intensiteit in verschillende zones. Die intensiteit wordt doorheen de tijd
aangehouden.
- OPTIE: bij een selectieve hoogdunning worden specifieke bomen (omwille van hun soort,
uitzonderlijke kwaliteit, of biodiversiteitswaarde) duidelijk geprefereerd en waar mogelijk
behouden over verschillende dunningsomlopen.
Vrijstelling van toekomst- of QD-bomen
Eerste dunning aansluitend op selectie van T/QD-bomen, nadien elke 5à10 jaar tot aan
eindkap. Bij toekomstboombeheer komt de frequentie grotendeels overeen met
hoogdunnning, bij QD-beheer ligt het dunningsritme hoger en eindigt het vroeger.
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-

Elke keer vrijstelling van de T/QD-boom door wegname van de (co)dominante
concurrenten. T-bomen vrijstelling 50-75% van de kroon, QD-bomen 100% van de
kroon, met als doel om de levende kroonbasis steeds te behouden.

Eindkap en verjongingskap
Kaalkap
- Alle bomen worden in én keer geveld.
- Eindkap op bedrijfstijd of bij gemiddelde doeldiameter.
- OPTIE: bij hakhout, eindkap in houwen met omloop 5-15 jaar.
Schermslag
- Sequentie van voorbereidende kappen (zaadzetting bij moederbomen), bezaaiingskap
(tijdens een goed zaadjaar, kort na de zaadval) en 1-4 lichtingskappen.
- Eerste kap op bedrijfstijd of bij gemiddelde doeldiameter, nadien elke 4à8 jaar.
- OPTIE: geen bezaaiingskap, maar werken met beschikbare natuurlijke verjonging.
- OPTIE: geen voorbereidende kappen, maar meteen lichtingskappen in een goed zaadjaar
(passieve schermslag, enkel bij lichtboomsoorten)
Femelkap (groepenkap)
-

-

Kappen van groepen, gespreid in de tijd.
Eerste kap op bedrijfstijd of bij gemiddelde doeldiameter, nadien elke 5à10 jaar. Bij
volgende kappen kunnen groepen uitgebreid worden (Zwitserse femelslag) of kunnen
nieuwe groepen gemaakt worden die niet noodzakelijk met elkaar verbonden zijn
(groepsgewijze plentering). Alle bomen zijn gekapt na 15-30 jaar (uitzonderlijk ook
langer).
Grootte van de groepen 0.1-0.2ha bij schaduwboomsoorten (beuk, esdoorn), 0.25-0.5ha
bij halfschaduwboomsoorten (eik), >0.5ha bij lichtboomsoorten (berk, grove den).

Doordunnen
-

Bomen worden gespreid in de tijd gekapt, volgens de principes van een sterke
hoogdunning zodat verjonging mogelijk wordt. Typisch gebruikt bij omvorming.
Tijdstip van eerste kap is sterk afhankelijk van de beheerdoelen (bvb tijdstip van
omvorming). De kapfrequentie is doorgaans die van een hoogdunning, en steeds lager
dan bij schermkap, zodat ook andere soorten dan die van de aanwezige populatie
kunnen vestigen.

Individuele boomkap
Individuele bomen worden geselecteerd voor kap, afhankelijk van hun diameter en
kwaliteit. Komt overeen met ‘single tree selection’ of ‘Zielstärkennutzung’.
Doorlopende kap in alle diameterklassen
Tijdens elke omloop (4-12 jaar) wordt gekapt in alle diameterklassen, met individuele
eindkap of in kleine groepen.
Verpleging van individuele bomen (vormsnoei, vrijstellen, selectie, opsnoei) gebeurt
tegelijk met de eindkap.
De opeenvolgende kappen streven naar een ongelijkvormige bosstructuur met diverse
leeftijds- en diameterklassen en een continuïteit van de hooghoutcomponent.
OPTIE: Er wordt gestreefd naar een continu voorraadpeil en een evenwichtige
diameterklasseverdeling (ongelijkvormig hooghout variant plenterbos).
OPTIE: Geen strikte doelen m.b.t. voorraad en diameterverdeling, selectieve individuele
eindkap (standaard ongelijkvormig hooghout).
OPTIE: Er wordt gestreefd naar een continu voorraadpeil en een evenwichtige
diameterklasseverdeling. Relatief ijle hooghoutcomponent (kroonsluiting 50-75%),
gekapt na het afzetten van hakhout (middelhout variant plenterstructuur).
OPTIE: Geen strikte doelen m.b.t. voorraad en diameterverdeling, selectieve individuele
eindkap. Relatief ijle hooghoutcomponent (kroonsluiting 50-75%), gekapt na het
afzetten van hakhout (standaard middelhout).
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Bijlage 3 Methodiek van de financiële en
werklastanalyse
De verschillende beheerpakketten worden onderling vergeleken op hun kosten-batenstructuur
doorheen de tijd. Deze analyse gebeurt afzonderlijk voor de belangrijkste boomsoorten
(zomereik, beuk, grove den) en twee uiteenlopende standplaatskwaliteiten (hoogproductieve
standplaats boniteit 1, laagproductieve standplaats boniteit 4, er wordt van uitgegaan dat de
soort op een ongeschikte standplaats van boniteit 5 niet gewenst is). We gaan telkens uit van
homogene en productieve bestanden. Resultaten voor gemengde bestanden kunnen benaderd
worden door het gewogen gemiddelde (à rato van de mengfracties) van de betrokken soorten.
De beheerpakketten tijdelijk en permanent nulbeheer worden niet behandeld aangezien de
kosten-batenstructuur hier helemaal anders wordt berekend (inkomensderving en uitsparen
beheerkosten).
Onderstaande methodiek kan vanzelfsprekend geactualiseerd worden naarmate meer gegevens
beschikbaar komen.
Kosten
De kosten per activiteit zijn afgeleid uit eerdere oefeningen bij het ANB (opmaak
beheerkostenlijst IHD, ontwikkeling Sim4Tree, kosten plantgoed ANB, schatting kost hamering)
en aangevuld/gevalideerd op basis van externe bronnen (normenboek Alterra 2014, catalogi
van boomkwekers, literatuur). De gehanteerde kostentabel is opgenomen in bijlage 4. Er wordt
van uitgegaan dat alle werken door eigen arbeiders of in onderaanneming worden uitgevoerd,
behalve de verkoopbare kappingen. Werkuren voor velling en ruiming en bijhorende werken
opgenomen in de vellingsvoorwaarden (bvb opstapelen van takhout) zijn verrekend in de
geboden houtprijzen, zie verder.
Bij de kostenberekening van een beheerpakket worden de volgende activiteiten opgenomen:
Verjonging: takhout verkleinen, lossen en inkuilen van plantsoen, het plantsoen zelf, de
aanplanting op een kapvlakte, extra plantkost bij aanplanting in groepen,
wildbescherming, inboeten.
Verpleging: vrijstelling, zuivering, vormsnoei.
Selectie: selectie en merken van toekomstbomen, opsnoei van toekomstbomen,
aanduiden van de dunning met digitale meetklem en zonder hoogtemeting.
Hakhoutkap. Overige kosten voor houtexploitatie worden niet opgenomen, aangezien
deze verrekend zitten in de netto prijzen van de houtverkoop op stam.
We simuleren telkens twee kostenscenario’s: een laag en een hoog. Het hoog kostenscenario
combineert beheermaatregelen van het standaard beheerpakket gebruik makend van
kunstmatige verjonging (Tabel 3). Het laag kostenscenario verschilt hiervan door de keuze van
het verjongingsregime (natuurlijke verjonging i.p.v. aanplant) – wat omwille van de vroege en
relatief hoge kost ook een groot effect op de kostenafweging heeft. De beide scenario’s kunnen
geïnterpreteerd worden als een realistische vork waarbinnen het beheerpakket zich situeert.
Variatie binnen (of net buiten) deze vork is vanzelfsprekend mogelijk t.g.v. het combineren van
andere beheervarianten, of het deels uitvoeren van beheerwerken met goedkopere
arbeidskrachten (bvb vrijwilligers, sociale tewerkstelling).
Enkel bij hak- en middelhoutbeheer wordt slechts één hoog kostenscenario aangenomen, dat
van toepassing is op moeilijk toegankelijke locaties waar het beheer volledig in regie moet
gebeuren. Vaak zal de reële kostprijs lager uitvallen, bvb waar het beheer (deels) kan
uitgevoerd worden door brandhoutkopers of vrijwilligers in ruil voor het hout.
Samenvattend: de kostenscenario’s maken de volgende aannames per beheerpakket (waar
relevant wordt onderscheid gemaakt tussen het hoog en het laag kostenscenario):
Laagdunning:
o Klepelen tak- en tophout in de opstand (hoog 100%, laag 50%)
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Aanplanting op de kapvlakte, handkracht, onbewerkte grond, 2*2m LH, 1.5*1.5
NH, met wildbescherming (hoog) OF natuurlijke verjonging zonder
wildbescherming (laag)
o Inboeten 10% (enkel hoog)
o Vrijstelling van concurrerende vegetatie, 2x in de eerste 5 jaar (enkel hoog)
o Klepelen gangen in natuurlijke verjonging na 5 jaar (enkel NH, laag)
o Zuivering van opgaand bos (>5m) door vlaksgewijze negatieve selectie, elke 5
jaar herhaald tot eerste dunning
o Eerste dunning vanaf de staakhoutfase (benaderd door 1/4 van verwachte
eindhoogte)
o Dunningsfrequentie elke 5 (later 10) jaar; eerst met de rits (tot 45 jaar), nadien
met de hamer; aanname van 80% van gemiddelde kostprijs bij hamering
o Eindkap bij doeldiameter
Gelijkmatige hoogdunning: zoals laagdunning, maar:
o Dunningsfrequentie kan sneller afgebouwd worden wegens grotere
dunningsvolumes
o Dunning aan 100% van de gemiddelde kostprijs van hamering (bij elke
dunningsdoorgang moeten (co)dominante kwalitatieve bomen geselecteerd en
vrijgesteld worden)
Ongelijkmatige hoogdunning: zoals gelijkmatige hoogdunning, maar:
o Dunning aan 120% van de gemiddelde kostprijs van hamering (extra complexiteit
om variatie in dunningssterkte te behouden)
o Eindkap bij doeldiameter, gespreid over 30 jaar (groepenkap)
Toekomstboombeheer:
o Klepelen tak- en tophout in de opstand (50%) (enkel hoog)
o Aanplanting op de kapvlakte, handkracht, onbewerkte grond, in een beperkt
aantal groepjes (zomereik/beuk 70, grove den 100) van 30 bomen, 1.5x1.5m,
wildbescherming a rato van de beboste oppervlakte (hoog) OF natuurlijke
verjonging zonder wildbescherming (laag)
o Inboeten en vrijstellen niet nodig omwille van dicht plantverband
o Klepelen gangen in natuurlijke verjonging na 5 jaar (enkel NH, laag)
o Vormsnoei van 140-tal potentiële toekomstbomen op 5 jaar (enkel LH)
o Zuivering door lokale positieve selectie, elke 10 jaar tot eerste dunning
o Selectie en opsnoei van toekomstbomen (zomereik/beuk 70, grove den 100) bij
omslagpunt 2/5 (benaderd door 3/5 van eindhoogte)
o Dunningsfrequentie elke 5 tot 10 jaar, ritme zoals hoogdunning; eerst met de rits
(tot 45 jaar), nadien met de hamer; aanname van 140% van gemiddelde
kostprijs bij hamering voor de eerste dunning, nadien 100%
o Eindkap bij doeldiameter, gespreid over 30 jaar (individuele boomkap)
QD-beheer: zoals toekomstboombeheer, maar:
o Aanplanting zonder terreinvoorbereiding, met lager aantal groepjes
(zomereik/beuk 40, grove den 50) van 30 bomen, 1x1.5m (enkel hoog)
o Vormsnoei van 80-tal potentiële toekomstbomen op 5 jaar (enkel LH)
o Selectie en opsnoei van QD-bomen (zomereik/beuk 40, grove den 50) bij
omslagpunt 1/4 (benaderd door 3/8 van eindhoogte); wel 50% hogere kost
omwille van de extra ruimtelijke dimensie met minimale tussenafstanden en
afstand tot de rand van de ruimingspistes
o Dunningsfrequentie aanvankelijk iets hoger (gericht op het behouden van de
levende kroonbasis); aanname van 140% van gemiddelde kostprijs bij hamering
voor de eerste dunning, nadien 80%
Ongelijkvormig hooghout (enkel LH): We nemen aan dat dit het gemiddelde houdt
tussen toekomstboom- en QD-beheer, waarbij alle beheermaatregelen tegelijk genomen
worden in een volmaakt ongelijkjarig en ongelijkvormig bestand. De gemiddelde kosten
en opbrengsten van toekomstboom- en QD-beheer worden uitgesmeerd over de tijd die
nodig is voor een individuele boom om de doeldiameter te halen.
Hakhout (ecologisch beheer, geen productiedoel) (enkel hoog, enkel LH):
o Bestaand hakhoutperceel, met een omloop van 15 jaar in 3 houwen
Middelhout (enkel hoog, enkel LH): Het hakhoutbeheer blijft identiek, voor de
hooghoutcomponent nemen we de periodische kost van ongelijkvormig hooghout aan.
o

-

-

-

-

-

-
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Baten
De opbrengsten omvatten de inkomsten uit houtverkoop, gebaseerd op de prijszetting bij
openbare verkopen in de periode 2008-2012. Dit zijn netto prijzen waarin de kost van de
exploitatie verrekend zit. We werken met de gemiddelde prijs per soort en per diameterklasse
(index 2014) met aanname van een vast lotvolume (gemiddeld lot loofhout 100m³, gemiddeld
lot naaldhout 1000m³), waarop telkens twee extremen (piek/dal) berekend worden a.d.h.v.
correctiefactoren voor beheerregio, jaar van verkoop en koper. Vervolgens nemen we aan dat
de prijs per diameterklasse een lineair gewogen gemiddeld is van deze twee extremen, met
stijgend gewicht voor de piekprijzen bij hogere diameters. Voor toekomstbomen en QD-bomen
van topkwaliteit wordt een supplement op de prijs gerekend (factor *2.7), afgeleid uit
ervaringen bij houtverkoop van zomereik op gespecialiseerde veilingen (Buysse, 2014).
De oogstvolumes en de verdeling ervan over de diameterklassen komen rechtstreeks uit de
opbrengsttabellen voor Nederland (voor laagdunning), of zijn afgeleiden hiervan op basis van
correctiefactoren zoals berekend door Cosyns & Vandekerkhove (2014) (voor de andere
beheerpakketten). We nemen aan dat 30% van de gevelde toekomstbomen en 50% van de QDbomen van topkwaliteit is, geschikt voor verkoop op een veiling (expertinschatting). Er wordt
geen niet-productieve oppervlakte aangenomen. Voor hakhout worden aangepaste
productieschattingen van zomereik uit Frankrijk als basis genomen. Voor middelhout nemen we
aan dat de hakhout- en hooghoutoogst dalen met 25% t.o.v. het hakhoutbeheer en
ongelijkvormig hooghoutbeheer.
Vergelijking van kosten en baten
Kosten en baten kunnen niet rechtstreeks vergeleken worden, aangezien kosten doorgaans
vroeg gemaakt worden en baten pas tientallen jaren later verwacht worden. Om dit te
objectiveren en vergelijking tussen beheerpakketten mogelijk te maken, gebruiken we de
bodemverwachtingswaarde (BVW) voor 1ha beheerd bos. Deze maat gaat uit van een continu
en ongewijzigd beheer doorheen de tijd (opeenvolgende bedrijfstijden of omlopen), en is dus
een goede maat voor de lange-termijn reële rentabiliteit van een beheer. De aangenomen
rentevoeten zijn 1.5% en 3%, wat respectievelijk een relatief laag en hoog rentabiliteitsniveau
in de bosbouw nastreeft. Negatieve waarden voor BWV wijzen op een beheer dat, rekening
houdend met verdisconteerde kosten en baten, deze jaarlijkse rente niet opbrengt.
Werklast
Naast de totale kosten en baten wordt ook de werklast per beheerpakket geschat, voor de
verschillende niveaus van administratief medewerker (B), boswachter (C) en arbeider (D). Een
inschatting van de werklast per activiteit en het bijhorende niveau is opgenomen in bijlage 4.
De totale werklast omvat:
De werklast per activiteit (cf. bijlage 4). Alle beheerwerken worden uitgevoerd door
arbeiders, met uitzondering van de selectie en de snoei van toekomst- en QD-bomen, en
het aanduiden van dunningen.
Extra werklast voor de boswachter: aansturing arbeiders, terreincontrole, input voor
bestekken.
o Bij verjonging: standaard 1u/ha bij aanplant; 2u/ha bij toekomst- en QD-beheer
wegens de hogere complexiteit van aanplant in groepen
o Bij verpleging (per doorgang): standaard 0.5u/ha bij zuivering van wolven; 1u/ha
bij toekomstboombeheer en 3u/ha bij QD-beheer wegens de toenemende
complexiteit van de selectie
o Controle bij exploitatie: standaard 0.5u/ha bij reguliere kap, 0.75u/ha bij
eindkap, 1.5u/ha bij hakhoutkap
o Organisatie differentiatie houtverkoop (bvb langs de weg, op een beurs): 2.5u/ha
Extra werklast voor een administratief medewerker: opmaak bestekken
o Aanname dat 1.000.000 euro uitbesteden 1 VTE vereist; doorgerekend a rato van
de voorziene beheerwerken bij verjonging en verpleging
o Organisatie differentiatie houtverkoop (bvb langs de weg, op een beurs): 1u/ha
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Bijlage 4 Kostentabel
Om alle kosten vergelijkbaar te maken werd gepoogd de kosten steeds samen te stellen volgens de methode van het normenboek van Alterra.
Deze kosten omvatten:
Personeelskost: bij eigen schattingen rekenen we met een standaard uurtarief van 30€/uur niveau C, 25 €/uur niveau D. Dit tarief
omvat zowel effectieve arbeidstijd als de onproductieve tijd (bvb reistijden, vakantie, vormingen etc.).
Materiaalkost: plantgoed, rasters, etc.
Machinekost: afschrijving, onderhoud, opslag, brandstof, etc.
Een algemene overhead van 20%: planning, aansturing, management, winstmarge van een aannemer, etc. We maken geen
onderscheid tussen beheer door eigen arbeiders of in regie.
De inschatting van de benodigde werkuren omvat:
De effectieve productieve tijd voor het uitvoeren van de betreffende werken, inclusief terreinoverhead (pauzes, kleine herstellingen),
maar exclusief de onproductieve tijd (reistijd, vakanties, vorming, etc.) en exclusief de algemene organisatieoverhead.

ACTIVITEIT
VERJONGING
takhout verkleinen 1ha
takhout verkleinen 1ha
lossen, inkuilen en laden plantsoen stuk
lossen, inkuilen en laden plantsoen stuk
aanplanting stuk
aanplanting stuk
aanplanting stuk
aanplanting stuk
aanplanting stuk
aanplanting stuk
aanplanten populier/wilg stuk

DETAIL
klepelen tak- en tophout in de opstand, 50%
klepelen tak- en tophout in de opstand, 100%
alle soorten behalve Pinus
enkel Pinus
loofhout, op kapvlakte, handkracht, geen
terreinvoorbereiding (best tot 3500 stuk/ha)
naaldhout, op kapvlakte, handkracht, geen
terreinvoorbereiding (best tot 1000 stuk/ha)
zE, op kapvlakte, handkracht, takhout reeds
verkleind, onbewerkte grond
beuk, op kapvlakte, handkracht, takhout reeds
verkleind, onbewerkte grond
den, op kapvlakte, handkracht, takhout reeds
verkleind, onbewerkte grond
ander NH, op kapvlakte, handkracht, takhout
reeds verkleind, onbewerkte grond
boren gat + aanplant bewortelde stek, klei,
kapvlakte, geen hinder, 100-200 bomen

WERKUREN

NIVEAU

TOT. €

BRON

4.00
7.50
0.00
0.00
0.02

D
D
D
D
D

406
761
0.071
0.053
0.78

normenboek 2014
normenboek 2014
normenboek 2014
normenboek 2014
normenboek 2014

0.03

D

0.99

normenboek 2014

0.02

D

0.55

normenboek 2014

0.02

D

0.62

normenboek 2014

0.01

D

0.39

normenboek 2014

0.01

D

0.44

normenboek 2014

0.05

D

1.91

normenboek 2014
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extra kost bij aanplanting toekomstboomgroep
extra kost bij aanplanting QD-groep

wildbescherming arbeid 1ha
wildbescherming materiaal 1ha
plantgoed zE stuk
plantgoed zE stuk
plantgoed beuk stuk
plantgoed beuk stuk
plantgoed gD stuk
inboeten stuk
inboeten stuk
VERPLEGING
vrijstelling met bosmaaier 1ha
klepelen gangen in NV 1ha
vormsnoei stuk
zuivering 1ha
zuivering 1ha
beperkte zuivering 100 bomen 1ha
afzetten en insmeren Prunus 1ha
nabehandeling Prunus 1ha
afzetten en insmeren Prunus +
nabehandeling 1ha
snoei 1 populier (0-2m) stuk
snoei 2 populier (2-4m) stuk

extra kost aanplant (hogere complexiteit, helft van
QD) (berekend op 30 bomen/groep, zonder palen
of GPS-plaatjes)
terreinvoorbereiding + extra kost aanplant
(hogere complexiteit) (berekend op 30
bomen/groep, zonder palen of GPS-plaatjes)
gemiddelde kost raster plaatsen/afbreken of
wildkokers
aanname van 70% materiaal- en machinekost op
totale prijs (cf normboek)

loofhout
naaldhout (gemiddelde)
tussen de rijen (2m), gemiddelde alle vegetatie,
maaien/afzetten, 25-100% bedekking
klepelen struiketage voor 50%
loofhout (kers, robinia, eik, esdoorn, notelaar),
gemiddeld kost voor diverse afmetingen
opgaand bos >5m, monocultuur loofhout
(menging: x2)
opgaand bos >5m, monocultuur naaldhout
(gemiddelde)
6-10m hoog, monocultuur loofhout (menging: x2)
gemiddelde bedekking 25-75%
op jaar 5, 10, 15, 20
gemiddelde van verschillende bronnen

0.53

D

16.70

Bosgroep Zuiderkempen

1.90

D

59.24

Bosgroep Zuiderkempen

29.04

D

907.5

H2, enkel plaatsing

2117.5

H2, enkel materiaal
Sylva 2013-2014
gemiddelde ANB
Sylva 2013-2014
gemiddelde ANB
Sylva 2013-2014
normenboek 2014
normenboek 2014

0.02
0.02

D
D

0.59
0.79
0.43
0.96
0.24
0.81
0.655

7

D

348.67

normenboek 2014

4.00
0.02

D
D

378
0.68

normenboek 2014
normenboek 2014

10.00

D

419

normenboek 2014

16.74

D

702.25

normenboek 2014

7
10
3.15
13.79

D
D
D
D

293
793.5
250
1094

normenboek 2014
normenboek 2014
S4T
H2

0.03
0.05

D
D

0.99
1.84

normenboek 2014
normenboek 2014
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snoei 3 populier (4-6m) stuk
SELECTIE
selectie en merken toekomstbomen 1ha
selectie en merken toekomstbomen 1ha
opsnoei toekomstbomen stuk
opsnoei toekomstbomen stuk

0.07

D

2.34

normenboek 2014

<80 stuks (loofhout)
80-120 stuks (naaldhout)
0-6m, lastige soorten (D, fS,)
0-6m, eenvoudige soorten (gD, kers) (ook wel B,
zE, Be)
0-6m, matig lastige soorten (cD, L)
uit te voeren op 12-15j (tot 4m)
uit te voeren op 20-25j (tot 8-10m)
ploeg 4man, inclusief nazorg
ploeg 4man, inclusief nazorg, met digitale
meetklem, geen hoogtemeting

1.50
2.00
0.21
0.10

C
C
C
C

73
96
7.43
3.54

normenboek 2014
normenboek 2014
normenboek 2014
normenboek 2014

0.13
0.06
0.08
2.42
1.23

C
C
C
C
C

4.6
2
3
87.12
46.98

aanduiden dunning 1ha

ploeg 4man, inclusief nazorg, met digitale
meetklem, geen hoogtemeting, verf/rits

1.07

C

41.22

voorbereiding bij verkoop per ton/m³
zonder hamering 1ha
KAP
vellen hakhout 1ha
vellen en afvoeren hakhout/houtwal 1ha

enkel terreinbezoek met schatting
volume/tonnage

0.3

C

10.8

normenboek 2014
J. Spaas
J. Spaas
nota DR
nota DR; aanname 2.7
euro materiaalkost per
ha (4000€/meetklem, 10
jaar afschrijving,
150ha/jaar.meetklem)
nota DR; aanname 2.7
euro materiaalkost per
ha (4000€/meetklem, 10
jaar afschrijving,
150ha/jaar.meetklem)
nota DR

60.00
100.00

D
D

2513
4188

normenboek 2014
normenboek 2014

opsnoei toekomstbomen stuk
opsnoei 1 toekomstbomen eik stuk
opsnoei 2 toekomstbomen eik stuk
aanduiden dunning 1ha
aanduiden dunning 1ha

6500 stoven/ha
oogstbaar hout uitsnoeien, inkorten en uitdragen;
50m³
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Bijlage 5 Resultaten van de kosten-baten- en
werklastanalyse per boomsoort

Gelijkmatige hoogdunning

Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

Ongelijkvormig hooghout

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

ALGEMEEN
doeldiameter op (leeftijd)
gemiddelde BT (jaar)
omloop (jaar)
Baten (€/ha.j)
HOGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
LAGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
MEDIAAN KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)

Laagdunning

Zomereik boniteit 1 (doeldiameter 80cm)

120
120
nvt
401

115
115
nvt
403

115
130
nvt
367

100
115
nvt
405

95
110
nvt
371

100
113
nvt
389

nvt
nvt
15
200

nvt
nvt
15
478

80
2
19
100
120
1452
-6280

83
2
20
104
126
1860
-6099

75
1
21
92
114
802
-6341

79
2
28
116
146
2590
-5231

64
2
29
122
153
3564
-3909

71
2
28
119
149
22000
11012

166
3
30
396
429
2380
1243

246
3
29
257
289
16134
8424

15
0
18
20
38
10767
1657

15
0
19
21
40
11322
1876

15
0
20
18
38
9865
1537

17
1
26
27
54
11224
2090

12
1
27
14
42
10750
2113

16
1
27
20
48
25902
12987

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

47
1
19
60
79
6109
-2312

49
1
19
63
83
6591
-2111

45
1
20
55
76
5334
-2402

48
2
27
71
100
6907
-1571

38
2
28
68
97
7157
-898

44
2
27
70
99
23951
11999

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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Gelijkmatige hoogdunning

Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

Ongelijkvormig hooghout

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

ALGEMEEN
doeldiameter op (leeftijd)
gemiddelde BT (jaar)
omloop (jaar)
Baten (€/ha.j)
HOGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
LAGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
MEDIAAN KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)

Laagdunning

Zomereik boniteit 4 (doeldiameter 40cm)

155
155
nvt
90

145
145
nvt
89

145
160
nvt
81

120
135
nvt
77

100
115
nvt
116

110
128
nvt
95

nvt
nvt
15
100

nvt
nvt
15
156

68
1
16
90
107
-8392
-8795

72
1
17
97
115
-8469
-8791

66
1
18
88
107
-8499
-8803

67
2
24
99
125
-7292
-7492

61
2
26
117
145
-4610
-5855

63
2
25
108
135
2175
1076

166
3
30
396
429
-4590
-2397

239
3
28
252
282
-5798
-3027

17
0
15
28
44
219
-1007

18
0
16
30
47
297
-975

17
0
18
28
45
45
-1026

15
1
22
23
46
879
-283

11
1
25
14
39
2454
135

15
1
24
18
43
5701
2874

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

42
1
15
59
76
-4086
-4901

45
1
17
63
81
-4086
-4883

42
1
18
58
76
-4227
-4915

41
1
23
61
85
-3206
-3888

36
1
26
65
92
-1078
-2860

39
1
24
63
89
3938
1975

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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Gelijkmatige hoogdunning

Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

Ongelijkvormig hooghout

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

ALGEMEEN
doeldiameter op (leeftijd)
gemiddelde BT (jaar)
omloop (jaar)
Baten (€/ha.j)
HOGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
LAGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
MEDIAAN KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)

Laagdunning

Beuk boniteit 1 (doeldiameter 80cm)

115
115
nvt
535

110
110
nvt
548

110
125
nvt
461

100
115
nvt
474

95
110
nvt
427

100
113
nvt
451

nvt
nvt
15
200

nvt
nvt
15
531

92
2
19
117
138
6392
-5223

96
2
19
123
144
7222
-4886

85
2
20
108
129
4955
-5323

83
2
29
120
151
7036
-3742

65
2
24
122
148
7694
-2337

74
2
27
121
150
26168
13099

166
3
30
396
429
2380
1243

250
3
28
258
290
19614
10242

19
0
18
30
48
16588
3375

20
0
18
31
50
17595
3759

18
0
19
27
47
14850
3199

17
1
27
27
55
16288
4101

10
1
23
14
38
15134
3897

16
1
25
20
46
30290
15183

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

55
1
18
73
93
11490
-924

58
1
19
77
97
12408
-563

52
1
19
68
88
9902
-1062

50
2
28
73
103
11662
180

38
2
23
68
93
11414
780

45
2
26
71
98
28229
14141

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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Gelijkmatige hoogdunning

Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

Ongelijkvormig hooghout

Hakhoutbeheer

Middelhoutbeheer

ALGEMEEN
doeldiameter op (leeftijd)
gemiddelde BT (jaar)
omloop (jaar)
Baten (€/ha.j)
HOGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
LAGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
MEDIAAN KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)

Laagdunning

Beuk boniteit 4 (doeldiameter 60cm)

180
180
nvt
187

180
180
nvt
157

180
195
nvt
125

115
130
nvt
199

100
115
nvt
241

105
125
nvt
219

nvt
nvt
15
100

nvt
nvt
15
266

63
1
11
86
98
-6405
-9055

63
1
10
86
97
-7043
-9169

58
1
11
80
91
-7356
-9197

73
2
24
106
131
-4449
-7296

65
2
25
123
150
-1498
-5443

68
2
24
114
141
10645
5364

166
3
30
396
429
-4590
-2397

247
3
27
255
285
1350
705

16
0
10
30
40
2566
-704

16
0
9
30
40
1928
-818

15
0
10
28
38
1485
-860

15
1
22
24
47
4411
452

13
1
24
20
44
5815
758

16
1
23
22
45
14492
7341

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

40
1
10
58
69
-1920
-4880

40
1
10
58
69
-2557
-4993

37
1
11
54
65
-2935
-5029

44
2
23
65
89
-19
-3422

39
2
24
71
97
2159
-2342

42
2
24
68
93
12568
6353

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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Gelijkmatige hoogdunning

Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

ALGEMEEN
doeldiameter op (leeftijd)
gemiddelde BT (jaar)
omloop (jaar)
Baten (€/ha.j)
HOGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
LAGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
MEDIAAN KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)

Laagdunning

Grove den boniteit 1 (doeldiameter 55cm)

100
100
nvt
225

100
100
nvt
207

100
115
nvt
187

100
115
nvt
216

75
90
nvt
260

98
2
21
149
172
-2618
-6444

97
2
21
149
171
-2994
-6464

86
2
21
129
152
-3271
-6525

69
2
32
118
152
274
-4137

79
3
35
181
219
1630
-3642

27
0
20
41
62
6477
963

27
0
20
41
62
6101
944

24
0
21
36
57
5322
740

19
1
30
22
53
7338
1878

18
1
33
20
55
9143
2347

62
1
21
95
117
1929
-2741

62
1
20
95
117
1553
-2760

55
1
21
83
105
1025
-2893

44
2
31
70
103
3806
-1130

49
2
34
100
137
5386
-647
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Gelijkmatige hoogdunning

Ongelijkmatige hoogdunning

Toekomstboommethode

QD-beheer

ALGEMEEN
doeldiameter op (leeftijd)
gemiddelde BT (jaar)
omloop (jaar)
Baten (€/ha.j)
HOGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
LAGE KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)
MEDIAAN KOSTENSCENARIO
Kosten (€/ha.j)
Werklast niveau B (u/100ha.j)
Werklast niveau C (u/100ha.j)
Werklast niveau D (u/100ha.j)
Werklast totaal (u/100ha.j)
BVW à 1.5% (€/ha)
BVW à 3% (€/ha)

Laagdunning

Grove den boniteit 4 (doeldiameter 32cm)

140
140
nvt
75

140
140
nvt
68

140
155
nvt
42

95
110
nvt
74

80
95
nvt
114

71
1
19
106
127
-7983
-8262

71
1
20
106
127
-8100
-8264

65
1
21
96
118
-8373
-8295

71
2
31
123
156
-6125
-6300

75
2
34
171
207
-4699
-5764

20
0
18
30
48
60
-1126

20
0
19
30
49
-57
-1128

19
0
21
27
48
-552
-1200

19
1
29
23
53
1061
-252

17
1
32
19
52
2627
164

46
1
19
68
88
-3962
-4694

46
1
20
68
88
-4079
-4696

42
1
21
61
83
-4463
-4748

45
2
30
73
104
-2532
-3276

46
2
33
95
130
-1036
-2800
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