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Wat kan de bosbeheerder direct doen?

• Gebonden koolstof vast houden

• Groei van biomassa (hout + humus) continueren





De afgelopen 5 jaar meer dan 5000 ha 



Verlies aan gebonden koolstof

• Door afvoer van de bovengrondse biomassa

• Door afvoer van top- en takhout

• Door mineralisatie van substantieel deel van de ondergrondse 
biomassa



Bodembewerking versterkt mineralisatie, uitspoeling, en 
koolstofverlies
(na 100 jaar bos zit er ca 75 ton C per ha in de bodem)



afvoer van aanwezige jonge loofbomen,
diep geklepelde strooisel- en humuslaag, op arme bodems,
vermindering van waterhoudend vermogen en verwering. 



Versnelde afbraak organisch bodemmateriaal:

• Mobilisatie van koolstof: bos als koolstof uitstoter

• Versnelde uitspoeling bodemmineralen: armere 
bodem

• Afbraak waterhoudend vermogen: minder vruchtbaar

• Verlaging verweringscapaciteit: armere bodem



Kaalkap en her-aanleg



van multifunctioneel naar monofunctioneel,
terug naar de kwetsbare houtakkers van vroeger



terug naar landbouwbos



én de exploitatie van landbouwbos

Opbrengst gd hout op stam 5 m³ x € 40 =   € 200

• Verjonging, bodembew € 15

• Verj rente/opportunity costs € 45

• Blesser/auto € 20

• Wegen € 25

• Kant/comm/transp € 30

• Verz/verpleg/div € 25

• Personeel, directie, overhead        € 100-120

Totale kosten € 260-280

Negatief saldo € 60-80/ha/jr en ook verlies biodiv, beleving , koolstof
(bij “going concern”, excl opbrengst jacht en openstelling)



De nadelen van kaalkap + her-aanleg

• Uitstoot van bodem-gebonden koolstof

• Extra uitspoeling van mineralen

• Verlagen van vochthoudend vermogen en 
verwering

• Afbreken van natuur- en belevingswaarde

• Onrendabel én onzeker investeren in her-aanleg
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De nadelen van kaalkap + her-aanleg

• Uitstoot van bodem-gebonden koolstof

• Extra uitspoeling van mineralen

• Verlagen van vochthoudend vermogen en 
verwering

• Afbreken van natuur- en belevingswaarde

• Onrendabel én onzeker investeren in her-aanleg

Dit niet-duurzame systeem wordt door subsidie 
in stand gehouden.
En ook door de huidige certificering?



Kan het ook anders?



Spontaan ontstaan bos



Koolstofvoorraad?
Bodemvruchtbaarheid?
Biodiversiteit?
Biomassa/hout productie?
Exploitatie perspectief?



Kaalkappen of natuur volgen?



Spontane verjonging



Spontaan weg van de verzurende dennen



Robuust biodivers systeem



Netto financiële bijgroei



Fysiek robuust, gemengd loofbos



De natuur het werk laten doen ……..

……. en daaruit, met mate, bomen 

oogsten die netto geld opleveren.



De natuur het werk laten doen ……..

……. en daaruit, met mate, bomen 

oogsten die netto geld opleveren.

Dat leidt tot semi-natuurlijk bosecosysteem:
- goed voor koolstofbinding

- goed voor mineralenhuishouding
- goed voor flora en fauna

- goed voor de portemonnee



Gemengd uitkapbos, natuurvolgend  



Beukenuitkapbos, natuurvolgend
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Gemengd, natuurvolgend uitkapbos



Natuurvolgend bosbeheer



Rol van exoten









Hoge koolstofvoorraad, 
beperkte menging, 
lage natuurwaarde.



Resultaat van natuurvolgend beheer

1. Gebonden koolstof en mineralen

2. Grote biodiversiteit (in geval van inheems bos)

3. Redelijk volume houtoogst

4. Positief exploitatiesaldo (laag bij inheems, hoog 
bij uitheems bos)
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Prioriteit?

• Direct stoppen met kaalkappen

• Direct stoppen met bodem bewerken

• Direct stoppen met afvoer van top- en takhout

Écht duurzaam gaan beheren
(kost niets)

(netto veel goedkoper dan huidige beheer)



Investeren?

CO2-rendement per bostype (op bestaande bosgrond)

- Douglas geplant : ca 40 Euro per ton CO2, ca 8 ton/ha/jr

- spontaan loofbos : 0 Euro per ton, ca 4 ton/ha/jr

Dus meerkosten bij Douglas planten ca 80 Euro/ton



Investeren?

CO2-rendement per ha

- zonnepanelen :  factor 30 – 40 t.o.v. dg/bu per ha

- steenmeel :  ??



www.natuurvolgendbosbeheer.nl



Wild, integraal onderdeel van bos en natuur
Wildstand = sleutel voor biodiversiteit en houtproductie 



Veel of weinig wild



Wildstand/vraatdruk

• Vanuit beleving zijn hoge wildstanden gewenst.

• Vanuit biodiversiteit zijn fluctuerende wildstanden 
gewenst.

• Vanuit houtproductie zijn periodiek lage standen 
gewenst.



Wildstand/vraatdruk

• Vanuit beleving zijn hoge wildstanden gewenst.

• Vanuit biodiversiteit zijn fluctuerende wildstanden 
gewenst.

• Vanuit houtproductie zijn periodiek lage standen 
gewenst.

Oplossing: Ecologisch jagen.



Ecologisch jagen
(niet specifiek voor natuurvolgend bosbeheer)

• Afschot concentreren in te verjongen bosgebied

• Effect van predatoren op gedrag van prooidieren 
nabootsen (maar dan passend bij ons doel met het 
bos)

• Hele jaar in het te verjongen gebied jagen

• Op onvoorspelbare momenten van het etmaal 
jagen.


