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Wat is natuurtechnisch
bosbeheer?
Bos en natuurbehoud
In 1876 werd het laatste oerwoud, het Beekberger woud, in
Nederland gekapt en daarmee verdween al het oorspronkelijk
natuurbos. In de jaren ’30 van de vorige eeuw werden veel
productiebossen aangeplant. Deze bossen werden grotendeels monotoon perceelsgewijs volgeplant met vooral exotische boomsoorten van dezelfde leeftijd. Ecologisch weinig
waardevol voor flora en fauna. Voor dieren valt er weinig te
beleven: weinig structuur en weinig ondergroei die extra levensmogelijkheden biedt, waar in een natuurbos oorspronkelijke inheemse bosdieren, vogels, insecten en planten kunnen
floreren.
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Met natuurtechnisch bosbeheer imiteren we dynamiek die in
oerbossen spontaan voorkomt.
Door structuurvariatie in een eenvormig productiebos aan
te brengen scheppen we voorwaarden voor een zelfstandig
verloop van natuurlijke processen. Met de methodiek van
natuurtechnisch bosbeheer wordt beoogd het bos zichzelf tot
een volwaardig natuurbos te laten ontwikkelen. Zo wordt met
het doorbreken van gelijkjarigheid van bomen de cyclus van
verval en verjonging versneld die in oerbossen eeuwen vergt.
Door bijvoorbeeld bomen om te trekken wordt een langsrazende storm nagebootst. Een natuurlijk ecosysteem “weet”
hoe daarop te reageren. Op de open plekken die ontstaan
kunnen zich inheemse bomen en struiken vestigen.
Het is essentieel dat dood en verterend hout in het bos blijft
liggen. Op en in het verterende hout groeien allerlei schimmels, mossen en varens en vinden veel insecten een goed
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Ecosysteem en levenscyclus
van natuurbos
De ecologische rol van bos

Dood en verterend hout blijft liggen

leefmilieu. Daarnaast bieden de omgetrokken bomen dekking
en schuilplaats.
Andere natuurtechnische beheermaatregelen - naast
omtrekken – zijn: verwijderen van boombast rondom de stam
(ringen), exotenbeheer, introductie van grazers, maaien van
bepaalde plekken, achterwege late van grondwaterstandregulatie en niet ingrijpen.
Natuurtechnisch bosbeheer richt zich op het handhaven en
vergroten van de natuurwaarde van bossen, dit in tegenstelling tot bosbouwkundig beheer dat zich op houtoogst richt.
Natuurtechnisch bosbeheer staat gelijk aan natuurbeheer
van bossen.
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Een bos is meer dan een perceel bomen, van nature is bos het
climaxstadium in de successie van vegetatie. Een natuurbos
is een complex functionerend ecosysteem, houdt zich zelf in
stand, is in voortdurende ontwikkeling en heeft een gesloten
voedselkringloop.
Bomen vormen ook door hun afmetingen een eigen milieu en
groeiplaats, die talrijke organismen een leefomgeving biedt.
- bomen bouwen hun eigen bodemprofiel op en fixeren op
hellingen de bodem
- ze zorgen voor schaduw en luwte
- ze vormen hun eigen microklimaat, relatief koel en vochtig
- bossen bufferen heel goed (hemel-)water
Bossen zijn onontbeerlijk in het ecologische netwerk.
Veel diersoorten als vlinders, vleermuizen en marterachtigen
gebruiken bomen en bos als verplaatsingscorridor of oriëntatiepunt. Bomen en struiken bieden nest- en schuilgelegenheid. Blad, nectar en vruchten dienen als voedsel voor allerlei
dieren.
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Zelfs dood zijn bomen, staand en liggend, als stronk of als
takkenril, belangrijk. Ze bieden dan een overwinteringsmogelijkheid aan bijvoorbeeld vleermuizen en egels, een groeiplaats voor schimmels, varens en mossen en zijn voedsel voor
insecten.

Het bos - flora en fauna

De bosstructuur en boomsoorten bepalen welke flora en fauna een bos bevat. Loofbossen zijn ‘s winters kaal en dus licht.
Daar komen, van onder naar boven gezien, successievelijk de
moslaag, de kruidlaag, de struiklaag en tenslotte de bomen
in blad. In dit milieu kunnen veel plantensoorten gedijen die
vroeg in het voorjaar bloeien, zoals Speenkruid.
Later in het jaar ontwikkelen zich in de kern van het bos planten en kruiden die weinig licht nodig hebben, zoals varens,
Rankende helmbloem, Kamperfoelie.
Op oudere bomen en struiken tref je epifyten aan, in onze
streken mossen en korstmossen.
Ook de fauna is aangepast aan de bosstructuur. Oerbossen
hebben een rijke fauna. Van de grote zoogdieren komen
Edelhert, Ree en Wild zwijn nu nog voor; de Oeros en Tarpan
zijn uitgestorven.
Van de kleine zoogdieren zijn Boommarter, Eekhoorn, diverse
soorten muizen en vleermuizen specifiek aan bos gebonden.
Andere zoogdieren die in het bos leven, zoals Das, Egel, Mol,
Konijn en Vos, kunnen ook in een andere omgeving bestaan.
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Dode bomen bieden overwinteringsmogelijkheden

Er zijn echte bosvogels die leven en foerageren in het bos,
zoals de Grote bonte specht, de Zwarte specht, Boomklever,
Fluiter. Andere soorten broeden alleen in het bos - Houtduif,
Ransuil, Buizerd - maar zoeken hun voedsel ergens anders. De
bosstructuur is ook bepalend voor slakken, vlinders, mieren en
vele andere insectensoorten.

boomlaag

struiklaag
kruidlaag
strooisellaag
schimmellaag

Over de structuur en levensfasen van bossen
In de loop van de tijd zal de ruimtelijke structuur in een
natuurbos steeds gevarieerder worden. Verschillen tussen
individuele bomen zullen groter worden, bomen sterven af, er
kan zich een tweede boomlaag ontwikkelen, aan de rand van
een bos zullen lichtminnende soorten voorkomen.
We kunnen een verticale en een horizontale bosstructuur
waarnemen.
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De verticale structuur van een natuurbos in (vegetatie)lagen
Verticaal zien we van boven naar onder een boomlaag, struiklaag, kruidlaag, strooisellaag en schimmellaag. Diersoorten
benutten verschillende vegetatielagen: zo broedt de Zwartkop in de struiklaag maar foerageert in struik- en boomlaag.
Houtsnip broedt en foerageert op de grond, Fitis leeft vooral
in de struiklaag en Pimpelmees in de boomkruinen.

Boomlaag Het kronendak.

Wanneer het kronendak licht doorlaat - Es, Grove den, Zo11

mereik of Zoete kers - dan kunnen andere lagen onder deze
boomlaag groeien. Er kan een tweede boomlaag opkomen
met Haagbeuk, Hulst, Veldesdoorn, Inheemse vogelkers,
Lijsterbes of Boswilg, afhankelijk van de grondsoort. Onder
een weinig licht doorlatend kronendak van Beuk of Esdoorn
is ontwikkeling van andere vegetatielagen slechts beperkt
mogelijk.

Struiklaag

Onder de boomlaag kan zich een struiklaag ontwikkelen met
ook de generatie jonge bomen. Het gaat om schaduw verdragende struiken als Hazelaar, Rode Kornoelje, Meidoorn.

Kruidlaag

mels en bacteriën - verteert en mineraliseert dit organische
materiaal. De strooisellaag levert zo een constante stroom
voedingsstoffen.

Schimmellaag

Voor bomen en struiken fundamenteel in hun ecosysteem.
Alle bomen en struiken leven in symbiose met één of meer
schimmels. In ruil voor suikerhoudend sap van een boom
leveren schimmeldraden de boom voedingszouten en water.
Dit gebeurt via de mycorrhiza: schimmeldraden die in of om
de boomwortels groeien. Het zeer fijne netwerk van schimmeldraden, het mycelium in de bosgrond, is vooral in de herfst
goed te zien aan alle vruchtlichamen: de paddenstoelen.

In een jong bos zal de kruidlaag uitgebreid en dominant
aanwezig zijn. Eerst zullen de grassen en graslandsoorten
domineren, later ruigtkruiden. Als het bos verdicht en donkerder wordt zal de kruidlaag verdwijnen. Na de stakenfase van
het bos, komt met de volwassen fase de kruidlaag opnieuw
tevoorschijn, nu gevormd door echte bossoorten waartoe ook
varens en mossoorten behoren en lentebloeiers als Bosanemoon, Daslook, Speenkruid, Aronskelk, Holwortel.

Strooisellaag

In het bosecosysteem is deze laag onmisbaar. Alle afgestorven
organische materiaal, bladeren, takken, zaden en vruchten, komen hierin terecht. Bosplanten overwinteren of overzomeren
in deze laag. Het bodenleven - wormen, pissebedden, schim
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De locaties van zoom-mantel-kern-patronen zijn altijd tijdelijk.
Afhankelijk van milieudynamiek zoals storm of graasdruk zal
dit patroon zich naar open plekken uitbreiden of naar de kern
opschuiven. Dan wordt de zoom grasland, mantel wordt zoom,
kern wordt mantel.

Natuurlijke ontwikkelingsfasen van bos
grasland
(grassen)

zoom

(ruigtkruiden)

mantel

(struiken en
jonge bomen)

kern

(volwassen bomen)

De horizontale structuur en variatie in een natuurbos

Een natuurbos kent de volgende fasen: de jonge fase, dichte
fase, stakenfase, volwassen fase en de aftakelings- of verjongingsfase. Als een bos tijd van leven heeft komen de verschillende fasen naast elkaar voor en kent de begroeiing een
interne gesloten cyclus. Bij bossen tel je niet in jaren maar in
eeuwen.

Na verloop van tijd ontwikkelt een natuurbos ook een gevarieerde horizontale structuur door verschillen in soort en
leeftijd van bomen. Als een bos zich aan de randen uitbreidt
ontstaat er een zoom-mantel-kern-patroon.
De zoom bestaat vooral uit ruigtkruiden en jonge zaailingen
(pioniers).
De mantel wordt gevormd door struiken - het struweel - en
enkele jonge bomen die beschermd worden door doornstruiken als Sleedoorn, Meidoorn, Hondsroos en Braam.
De kern bestaat uit dominante hoge bomen. Naast volwassen
bomen zijn er jonge bomen, struiken, en de kruidlaag met
bosplanten, varens en mossen. De kern kent de volledige verticale structuur zoals hierboven beschreven.
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jonge fase
Van kieming totdat de
kronen elkaar raken

dichte fase
Vanaf het moment dat
de kronen zich sluiten;
bomen gaan onderling
concurreren om licht

stakenfase
Bomen groeien vooral in
de lengte, nauwelijks in
dikte; hevige concurrentie
om licht en ruimte; takken
en individuen sterven af,
natuurlijke dunning
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De betekenis van dood hout
voor een levend bos
volwassen fase
Onderlinge concurrentie neemt
af; overgebleven individuele
bomen worden volwassen, gaan
vruchten en zaden dragen en
groeien vooral in de dikte; zaden
en vruchten zorgen voor nieuwe
generaties
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aftakelings- of verjongingsfase
de eerste generatie bomen raakt aan het eind
van haar leven en sterft langzaam af. De jonge
generatie staat reeds klaar en maakt de overgang naar de jonge of dichte fase; het aandeel
dood hout zal in deze fase sterk toenemen.
Een natuurbos is altijd bezig zichzelf te
verjongen.

Een dode boom is een essentieel onderdeel in het bosecosysteem. Voor tal van organismen is dood hout een levensvoorwaarde, bijvoorbeeld voor zwammen, mossen en korstmossen.
Dood hout speelt een belangrijke rol in de voedselkringloop;
door afbraak van het hout worden nutriënten teruggeven
aan de bodem. Liggend of staand dood hout draagt bij aan de
horizontale structuur van een bos. De aanwezigheid van dood
hout vergroot het aantal micro-milieu’s in het bos.
Massief dik dood hout is vele malen waardevoller dan dun
stam- of takhout. Oude dikke stammen van Zomereik, Es
of Zoete kers blijven jarenlang beschikbaar en dienen veel
langlevende insectenlarven zoals de Heldenbok en het
Vliegend hert tot voedsel en onderdak. Maar ook de zachte
soorten als Berk, Linde, Zwarte els en Beuk hebben hun specifieke waarde.
Dood hout begint meestal rechtopstaand als een boom een
natuurlijke dood is gestorven. Holten in staand dood hout zorgen voor onderkomens voor vleermuizen, kleine zoogdieren
als de Boommarter, voor vogels - voor holenbroeders als
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staat of ligt of aan de drogere zonniger rand van een bos.
Met natuurtechnisch bosbeheer zorgen we voor staand en
liggend dood hout door bomen om te trekken en te ringen.
Daarmee versnellen we eigenlijk de overgang van de volwassen fase naar de aftakelings- of verjongingsfase en geven zo
de cyclus een slinger.
Het is essentieel bij natuurlijk bosbeheer om al het dode hout
in het bos te laten en niet af te voeren.
In een natuurbos bestaat 30 tot 40 procent van de biomassa
uit dood organisch materiaal.

Tonderzwam??

de Grote bonte specht, Zwarte specht, Houtduif, Koolmees,
Pimpelmees, Boomklever, Boomkruiper, Torenvalk en uilen.
Een staande dode boom droogt uit en is een groeiplaats voor
Tonderzwammen.
De Tonderzwam zit vergroeid op de stam en maakt elk jaar
een nieuwe jaarring. Op de Tonderzwam leven zo’n 6 soorten
loopkevers.
Alle dood hout eindigt liggend. Liggende hout houdt vocht
vast en verteert sneller dan het drogere staand hout en
herbergt heel andere schimmels en houtetende organismen.
Liggende bomen vormen een prima groeiplaats voor varens.
Ook maakt het verschil of dood hout in de schaduwrijke kern
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Nardinclant Landschapsbeheer is sinds de jaren ’80 actief als
vrijwillige natuurbeheerorganisatie in het Gooi en omstreken.
Natuurtechnisch bosbeheer is onze specialiteit. Wij willen het
belang van het natuurlijk beheren van bossen graag opnieuw
onder de aandacht brengen en de methode van Natuurtechnisch bosbeheer en de toepassing daarvan stimuleren. Vanaf
de beginjaren hebben wij onder andere regelmatig natuurtechnisch bosbeheer uitgevoerd in het Spanderswoud in
Hilversum, het allereerste grote bos in Nederland waar in de
80er jaren natuurtechniek werd ingezet voor de omvorming
tot een zo natuurlijk mogelijk bos.
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Met welke natuurtechnieken wij werken

Wij werken al meer dan 30 jaar met de volgende drie natuurtechnieken: omtrekken, ringen, exotenbeheer.

Natuurtechnisch
bosbeheer door Nardinclant
landschapsbeheer
Nardinclant Landschapsbeheer is sinds de jaren ’80 actief als
vrijwillige natuurbeheerorganisatie in het Gooi en omstreken.
Natuurtechnisch bosbeheer is onze specialiteit. Wij willen het
belang van het natuurlijk beheren van bossen graag opnieuw
onder de aandacht brengen en de methode van Natuurtechnisch bosbeheer en de toepassing daarvan stimuleren. Vanaf
de beginjaren hebben wij onder andere regelmatig natuurtechnisch bosbeheer uitgevoerd in het Spanderswoud in
Hilversum, het allereerste grote bos in Nederland waar in de
80er jaren natuurtechniek werd ingezet voor de omvorming
tot een zo natuurlijk mogelijk bos.
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Omtrekken

Met het omtrekken van bomen boots je een flinke storm na.
Het gereedschap dat we daarvoor gebruiken is een lier met
blok en kabel. We maken zo open plekken voor verjonging
van het bos waar zich inheemse bomen en struiken kunnen
vestigen met bijbehorende bosflora en fauna. Bij zo’n windworp wordt de wortelkluit uit de grond getrokken en ontstaat
een gat - in natuurbossen een natuurlijke gang van zaken. Er
ontstaat variatie in microreliëf en structuur, er kan zich een
minipoeltje vormen, nog doorgroeiende takken bieden luwte
en dekking.
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De wortelkluit en liggende verterende stammen vormen de
habitat voor speciale mossen, varens en insecten. Dit alles
vergroot de ecologische variatie in het bos. Zo kunnen we
een productiebos langzaam veranderen in een natuurbos en
werken we aan behoud van een rijke bosflora en -fauna.
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Exotenbeheer

Met de aanplant van productiebossen heeft men een aantal
exotische bomen en struiken geïntroduceerd die zich zo
goed verspreiden dat ze inheemse boomsoorten dreigen te
overwoekeren en verdringen. Vooral Amerikaanse vogelkers,
bijgenaamd Bospest, en Amerikaanse eik zijn op veel plaatsen
dominant. Verder zijn dat Noorse esdoorn en diverse naaldboomsoorten. Om inheemse boomsoorten een kans te geven
zagen en snoeien we kleine exemplaren weg en kappen of
ringen grotere zaadbomen.

Geringde boom

Ringen

Met ringen verwijderen we met een zaag of bijl plaatselijk
rondom de boomstam de schors en bast, zodat de boom
staand afsterft. In natuurbossen sterven geregeld bomen op
stam af door natuurlijke oorzaken - ouderdom, vraat, zwammen. Met ringen vervroeg je de stervensfase van bomen en
versnellen we het natuurlijk proces. In relatief jonge bossen
imiteren we daarmee processen die van nature spontaan in
oude bossen plaats vinden. Zo komen rechtopstaand stervende en dode boomstammen voor de dierenwereld eerder
beschikbaar. Ze zijn kraamkamers voor bijen, vlinders, kevers,
houtboorwespen en andere insecten. Er zijn veel planten- en
diersoorten die aan dit zeer specifieke milieu gebonden zijn.
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Op weg naar een natuurbos
Effecten van natuurtechnisch bosbeheer

Met natuurtechnisch bosbeheer versnel je het ontwikkelingsproces van een bos tot natuurbos. Natuurlijke processen
als verval van bomen en bosverjonging waar in oerbossen
eeuwen mee gemoeid zijn geef je met natuurtechniek een
kickstart.
Door natuurtechnisch bosbeheer neemt de variatie in
de structuur van een bos toe en wordt de verjonging van
inheemse boomsoorten op gang gebracht. Met dit beheer
vormen we eentonige bosssen om in gevarieerde levendige
natuurbossen met een mozaïek van open plekken, dicht en
open, jong en oud bos. Het omvormingsbeheer naar een
natuurbos leidt al op korte termijn tot een hogere natuurwaarde. De diversiteit aan broedvogels, zoogdieren, insecten,
kruiden, mossen schimmels en zwammen neemt ongelofelijk
toe. Natuurlijke bossen hebben een grote betekenis voor het
bewaren van genetische variatie binnen inheemse boomsoorten.
In de jaren ’90 spraken natuurbeheerders van het Spanderswoud de hoop uit dat zich in de toekomst misschien wel een
Boommarter zou vestigen. Inmiddels is het Spanderswoud
al jaren territorium van boommarters en hebben zij er hun
jongen groot gebracht.
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Nardinclant Landschapsbeheer
Nardinclant Landschapsbeheer is sinds de jaren ’80 actief als
vrijwillige natuurbeheerorganisatie in het Gooi en omstreken.
Van augustus tot april organiseert Nardinclant werkdagen
voor bos- en heidebeheer, beheer van hooi- en rietland, van
poelen en legakkers, knotwilgen en meer. Natuurtechnisch
bosbeheer is onze specialiteit. Wij willen het belang van
het natuurlijk beheren van bossen graag opnieuw onder de
aandacht brengen en de toepassing van deze methode van
Natuurtechnisch bosbeheer stimuleren. Vanaf de beginjaren
hebben wij regelmatig natuurtechnisch bosbeheer uitgevoerd in het Spanderswoud in Hilversum, het allereerste
grote bos in Nederland waar in de 80er jaren natuurtechniek werd ingezet voor de omvorming tot een zo natuurlijk
mogelijk bos. Natuurtechnisch bosbeheer hebben we ook
uitgevoerd in Westerveld te Laren en in het Bikbergerbos bij
Huizen.
Meer informatie over wat wij aan natuurbeheerwerk doen,
waar we werken en hoe je met ons mee kan doen is te vinden
op onze website www.nardinclant.nl
Nardinclant landschapsbeheer
www.nardinclant.nl
nardinclant@nardinclant.nl
06-28151125 of 06-53714842
Oosterengweg 4/43 .  1221 JV Hilversum

