


HET MEETNET FUNCTIEVERVULLING BOS

Het Nederlandse Bos moet aan steeds meer eisen vanuit de samenleving voldoen. Meer

recreatie, meer natuur, meer vastleggen van broeikasgassen en ook nog eens hout oog

sten. Maar hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van ons bos en kan het voldoen aan

de wensen vanuit beleid, bestuur en samenleving? Het Meetnet Functievervulling Bos is

voor het beantwoorden van deze vragen opgezet.

Het Meetnet Functievervulling Bos De op

namen van de Viel'de Bosstatistiek dateren alweel' van

de periode 1980-1983. Dat betekent dat ons inzicht

over bos, op basis van feitelijke cijfers, alweer aal'dig is

verouderd.

Door het Ministerie van Landbouw, Vissel'ij en Natuur

beheer werd de noodzaak ingezien om het verzamelen

van gegevens over bossen anders en vooral doelgel'ich

tel' op te pakken. In tegenstelling tot een integrale op

name van el ke bosopstand in de Vierde Bosstatistiek

worden de gegevens nu via een steekproefmethode

opgenomen, De opnamen zijn toegespitst op belangl'ijke

functies van het bos: recreatie, natuul', houtproductie,

landschap en m iIieu, Vandaar de naam "Functie

vervulling Bos",

Nog lang niet alle resultaten uit het Meetnet Functie

vervulling Bos zijn definitief. Van het totaal aantal steek

proefpunten is een kwart gemeten, De voorlopige resul

taten moeten daarom met de nodige voorzichtigheid

worden gehanteerd,

Meer bos Nederland heeft afgerond 360,000 ha bos.

Daal'mee kan een gem iddelde areaaltoename van

ongeveer 1400 hectare per jaal' sinds de Vierde Bos

statistiek worden vastgesteld. Omdat in het huidige

natuurbeleid de toename bos zit versleuteld in de

uitbreid ing van natuur, hoogwaardig stedel ij k groen en

de groen-blauwe dooradering van het landschap, is

moeilijk na te gaan wat dit cijfer betekent voor de

bestaande beleidsambitie, Wel sluit ze goed aan bij

de constatering uit de Natuurbalans 1999 dat de

bosuitbreiding flink achterloopt bij de taakstelling

van de rij ksoverheid ,

Versnippering Het Nederlandse bos bestaat uit

veel kleine bosjes en enkele grote boscomplexen. In

vergelijking met de Vierde Bosstatistiek is het aantal

bospercelen ook nog eens verdubbeld.

Ongeveer 80% van het aantal bospercelen is kleiner

dan 5 ha. Dit illustl'eert het grote belang van kleine

bosjes en bosranden als karakteristiek voor het

Nederlandse landschap. Aan de andere kant is deze

versnippering ongewenst waar het gaat om het

nastreven van grootschalige gebieden binnen een

deel van de ecologische hoofdstructuur.

Van wie is het bos? De gemiddelde Neder

lander denkt dat het bos een collectief goed is.

Echter, de helft van het bos is eigendom van particu

lieren of particuliere organisaties. Particuliere natuur

beschermingsorganisaties beheren 15% van het bos

oppervlak, private boseigenal'en 35%. Andere grote

beherende organisaties zijn Staatsbosbeheer en niet

te vergeten de gemeenten.

In twintig jaar is het aandeel bos van de particuliere

natu urbescherm ing organ isaties toegenomen met



4% procent; dat van de private bosei

genaren is in dezelfde periode afge

nomen met 5%.

Mooier bos, maar wèl veel

herrie De afgelopen decennia is

het Nederlandse bos letterlijk en

figuurlijk meel' volwassen geworden.

Er is meer te zien. Onder invloed van

natuurlijke bosontwikkeling en

beheer is het aandeel ongemengde

"dennenakkers" sterk afgenomen en

het aandeel dikke bomen is sterk toe-

genomen. Het bos is de afgelopen

20 jaar veel structuur rijker geworden.

Het Nederlandse bos is grotendeels (80%) voor

het publiek opengesteld. Daarmee wordt

meteen het grote maatschappelijke belang van

bossen en het frequente bosbezoek verklaard.

Bos is dus een topattractie. Slechts 7% van het

bos is onbereikbaar. Ruim 35% is per open

baar vel'voer te bel'eiken. In tweederde van het

bosal'eaal bevinden zich gemarkeerde wandel

routes. Het bos wordt door de beheerder net

jes schoon gehouden. In 87% van het bos

komt geen recreatie-afval voor.

Eenmaal in het bos aangekomen, blijken

I'ustige gebieden voor mens en dier onder druk

te staan. In nog maar 23% van het bos hoort

men uitsluitend natuurgeluiden. In 37% van de

gevallen worden de waargenomen geluiden als

hindel'lijk of storend ervaren. Rust en stilte

worden een kostbaar goed.

Meer bronsgroen eikenbos Verande-

I'i ngen in het bos verlopen in het algemeen

langzaam. De meest opmerkelijke ver

schuiving is de opmars van de zomereik. In
twintig jaar tijd is de oppel'vlakte waarin de

ei k aspectbepalend is, gestegen van 27.000

naar 51.000 hectare. Daarnaast komt de eik

veel in menging voor. De kans dat je in een

willekeurig stuk bos een zomereik tegenkomt

is inmiddels groter dan de kans op een grove

den. In de boom laag is de zomereik de meest

algemene voorkomende soort evenals in de

kruidenlaag. In de struikenlaag staat hij op

nummer 4. Er zijn dus genoeg perspectieven

voor een bronsgroen eikenbos. Daarmee komt

ook een einde aan een hardnekkig fabeltje dat

het Nederlandse bos alleen maar bestaat uit

m ij nhoutbosjes.

Het beukenareaal is de afgelopen twintig jaar

met slechts 2000 ha toegenomen. In procenten

is dat een stijging van 3% naar 3,5%. Voor de

douglas geldt een ongeveer vergelijkbaar ver-



haal, waarmee de exotenvrees behoorlijk gerelativeerd

kan worden.

Dode bomen doen leven Naast een gebrek aan

boomstructuur waren dikke dode bomen altijd een

ontbrekend natuuraspect binnen het Nederlandse bos.

Inmiddels zijn op 64% van het bosoppervlak dode

bomen aanwezig. In totaal bestaat 6% van de totale

houtvoorraad uit liggende of staande dode bomen.

Daarmee kan gesteld worden dat dode bomen sub

stantieel onderdeel zijn geworden van het bos.

Sombere perspectieven voor de houtproductie

In het Nederlandse bos neemt de houtvoorraad verder

toe, hetgeen betekent dat in principe meer hout

beschikbaar kan komen voor houtoogst. Gemiddeld

staat er nu een kleine 200 m3/ha. Echter, belangrijke

"broodboomsoorten" zoals den, spar en lariks nemen in

aandeel af. Bovendien is het aantal bospercelen sterk

toegenomen (versnippering), hetgeen de exploitatie niet

eenvoudiger maakt. Op veel plaatsen laat ook nog eens

de houtkwaliteit te wensen over.

Als houtproductie een doel is, zal verbetering van de

houtkwaliteit via beheer nadrukkelijker aan de orde

moeten zijn.

Verbeterpunten Het Meetnet Functievervulling staat

tussen beleid en praktijk in, en dat is een prima positie.

Daarmee kan het vele partijen van informatie voorzien,

zowel beleidsmakers, beheerders als het natuurplan

bureau. Voor de toekomst zijn er wel een paar

verbeterpu nten aan te geven.

1. Allereerst zullen internationale klimaatverdragen eisen

gaan stellen aan een goede bosboekhouding in Neder

land. Als centraal meetnet zal het Meetnet Functiever

vulling Bos volledig aan deze eisen moeten voldoen.

Dit is nog niet het geval.

2. In de handhaving van administratieve procedures

rond Boswet, bestemmingswijzigingen, bosuitbrei

ding, certificering en eventueel subsidieaanvragen,

kan de bossen kaart uit het Meetnet Functievervulling

uitgroeien tot een GIS-applicatie. Daarmee kan natio

naal en internationaal beleid "online" worden geëva

lueerd.

3. In het natuurbeleid is de laatste jaren veel veranderd.

Bosuitbreiding wordt niet meer als een aparte

beleidscategorie zichtbaar. Evaluatie van de bosuit

breiding dient daarom beter aan te sluiten bij de hui

dige beleidsdoelstellingen.

4. Via de systematiek van de natuurdoeltypen heeft het

natuurbeleid de gewenste natuurkwaliteit vastgesteld,

dus ook voor bossen. Het Meetnet Functievervulling

Bos zou beter moeten aansluiten bij deze natuurdoeI

typen.
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Aandeel dode bomen

gering,...
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