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Samenvatting 

Bosbeheerpakketten zijn opgemaakt in opdracht van Het Agentschap voor Natuur 

en Bos ter ondersteuning van het bosbeheer in haar domeinen. Bedoeling is via het 

gebruik van deze beheerpakketten een hogere doelmatigheid te bereiken, het 

planningsproces ten dele te vereenvoudigen en beter de consequenties van keuzes 

in het beheerplan te kunnen inschatten. 

 

Op basis van de uitgangssituatie (bottom-up-principe) én de vooropgestelde doelen 

en randvoorwaarden voor het beheer (top-down principe) kunnen potentieel 

toepasbare beheerpakketten geselecteerd worden. Uit deze potentieel toepasbare 

pakketten kan dan een keuze worden gemaakt op basis van specifieke doelen en de 

aanwezige expertise en uitrusting. 

 

Het gebruik van beheerpakketten beoogt de beheerder bewuster te maken van de 

maatregelen die genomen worden en keuzes die gemaakt worden bij het beheer 

van het bos. Beheerpakketten zijn enkel bedoeld als een hulpmiddel, een houvast 

voor het maken van deze keuzes. Het zijn geen recepten die zonder nadenken 

zomaar dienen gevolgd te worden. Duurzaam bosbeheer is flexibel en adaptief en 

gebeurt op het terrein. 

 

Voor het onderscheiden van verschillende beheerpakketten is uitgegaan van de 

belangrijkste en meest frequente beheerinterventie: de dunning. Er worden negen 

verschillende pakketten onderscheiden:  

 

 Laagdunning 

 Gelijkmatige hoogdunning 

 Ongelijkmatige hoogdunning 

 Toekomstbomen 

 QD-methode 

 Dauerwald 

 Populierenbeheer 

 Hakhout – middelhout 

 Nulbeheer 

 

Een beheerpakket doorloopt de verschillende fasen van een bestand (of boom) 

startend bij de verjonging tot aan de eindkap. Hierbij worden in elke fase de te 

nemen bosbouwkundige maatregelen besproken, ondersteund met praktijkgericht 

cijfermateriaal. We onderscheiden binnen elk pakket: 

 

 Beschrijving van het beheerpakket 

 Geschikheid naar ecologische en economische functievervulling 

 Randvoorwaarden om dit beheerpakket te kunnen toepassen 

 Beheermaatregelen  

 Kosten 

 Houtopbrengst 

 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

 Inventaristatievereisten 

 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

 Vermarktingsmogelijkheden 

 

Tenslotte worden de beheerpakketten onderling vergeleken via overzichtstabellen 

en figuren. Zo kunnen de voor- en nadelen van elk pakket gemakkelijk onderling 

afgewogen worden en kan de beheerder beslissen welk beheerpakket in een 

bepaalde situatie het meest geschikt is.  
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English abstract 

Forest Management Packages have been developed on behalf of the Flemish Agency 

for Nature and Forests (ANB) to support forest management in their domains. The 

goals of using Management Packages are: to accomplish higher effectiveness, 

simplify the planning process, and to better estimate the consequences of choices 

made in forest management plans. 

 

Once Management Packages have been defined, based on the start situation 

(bottom-up principle) as well as the preset goals and preconditions (top-down 

principle) the potentially applicable Management Packages can be selected. From 

this selection a final choice of a Management Package can be made based on 

specific goals and available expertise and equipment. 

 

The use of Management Packages aim to make the foresters/forest managers more 

conscious about the measures and decisions that are made when managing a 

forest. Management Packages are meant as a tool, a support when making such 

decisions. They are no recipes which can be followed without thinking. Sustainable 

forest management is flexible and adaptive and is done in the field. 

 

The distinction of different Management Packages was based on the most frequent 

and important management intervention: the thinning. Nine different Packages 

were distinguished: 

 

 Low thinning 

 Regular high thinning 

 Irregular high thinning 

 Future crop trees 

 QD-method 

 Continuous cover forestry (single tree selection)  

 Poplar Management 

 Coppice – Coppice with standards  

 Non-intervention management  

 

A Management Package treats the different phases in a stand (or tree) starting 

from the regeneration until the final felling. The silvicultural management measures  

which should be taken during each phase are discussed, and where possible 

supported by figures for practice. We discuss in each Management Package: 

 

 Description of the package 

 Suitability towards ecological and economical goal setting 

 Preconditions discussing when a package can be applied 

 Forest management measures 

 Costs 

 Potential for wood production 

 Suitability of the package for forest conversion 

 Inventory requirements 

 Required technicity  

 Sale approach 

 

Finally, the Management Packages are mutually compared. This part makes it 

possible to compare the advantages and disadvantages of each Management 

Package and can be a guidance when choices are to be made. 
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DEEL 1: Situering   
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1.1 Bosbeheerpakketten: waarom, wat en wanneer? 

1.1.1. Waarom beheerpakketten 

Bosbeheerpakketten zijn opgemaakt in opdracht van Het Agentschap voor Natuur en 

Bos ter ondersteuning van de bosbeheerders. Bedoeling is via het gebruik van deze 

beheerpakketten een hogere doelmatigheid te bereiken, het planningsproces ten dele 

te vereenvoudigen.en beter de consequenties van keuzes in het beheerplan te kunnen 

inschatten.  

 

Beheerpakketten zijn een samenhangend geheel van beheermaatregelen volgens een 

bepaalde logica (bestandsgericht, boomgericht, etc.), gekenmerkt door een eigen 

toepasbaarheid, functionaliteit en techniciteit (cf §1.1.2). 

 

Op basis van de uitgangssituatie (bottom-up-principe) én de vooropgestelde doelen en 

randvoorwaarden voor het beheer (top-down principe) kunnen potentieel toepasbare 

beheerpakketten geselecteerd worden (cf §1.1.3). Uit deze potentieel toepasbare 

pakketten kan dan een keuze worden gemaakt op basis van specifieke doelen en de 

aanwezige expertise en uitrusting. 

 

Bosbeheerpakketten geven bosbeheerders een overzicht van verschillende mogelijke 

manieren om hun bos te beheren. Het gebruik van beheerpakketten beoogt de 

beheerder bewuster te maken van de maatregelen die genomen worden en keuzes die 

gemaakt worden bij het beheer van het bos. Bosbeheerpakketten zijn bedoeld als een 

hulpmiddel, een houvast voor het maken van deze keuzes. 

 

Beheerpakketten zijn geen ‘recepten’ die tot op de letter moeten gevolgd worden, 

maar ze geven een richting aan en zijn voorzien van richtcijfers die de beheerder 

toelaten de verschillende beheeropties te overzien en gefundeerde keuzes te maken. 

In de praktijk zal het gebruik van beheerpakketten eerder flexibel gebeuren (cf 

§1.1.4). 

 

Bosbeheerpakketten worden zo een instrument om beheerkeuzes te onderbouwen, 

deze consequent uit te voeren en te evalueren, en waar nodig adaptief bij te sturen. 

 

1.1.2. Afbakening van de pakketten 

Voor het onderscheiden van verschillende beheerpakketten is uitgegaan van de 

belangrijkste en meest frequente beheerinterventie: de dunning. Dunningen bepalen 

hoe je bos er in de toekomst gaat uitzien, het is één van de meest directe interventies 

om de economische en ecologische waarden van een bestand te sturen en 

doelstellingen na te streven.  

 

Vanuit dit oogpunt werden er 9 beheerpakketten onderscheiden, opgedeeld in 4 grote 

groepen (zie Figuur 1 op pagina 12).  

 

1) De populatie(bestands)-georiënteerde pakketten waarbij ingrepen focussen op 

het behandelen van de populatie of het bestand als één geheel, zoals 

laagdunning, gelijkmatige en ongelijkmatige hoogdunning; boomkenmerken 

spelen een secundaire rol bij beheerbeslissingen. 

2) De boomgerichte beheerpakketten waarbij zoals de naam het zegt de focus op 

de individuele boom ligt, hieronder vallen de pakketten toekomstbomen en QD-

methode; vanaf het omslagpunt spelen bestandskenmerken hier een 

secundaire rol bij beheerbeslissingen. 

3) Dauerwald, wat het pakket is voor ongelijkvormige, ongelijkjarige bestanden 

en waarbij zowel naar de individuele boom gekeken wordt als naar de populatie 

bij beheerbeslissingen. 

4) Bijzonderheden, deze groep groepeert de bosbeheerpakketten met specifieke, 

afwijkende kenmerken. 
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Een beheerpakket doorloopt de verschillende fasen van een bestand (of boom) 

startend bij de verjonging tot aan de eindkap. Hierbij worden in elke fase de te nemen 

bosbouwkundige maatregelen besproken, ondersteund met praktijkgericht 

cijfermateriaal. Daarnaast wordt de impact van elk beheerpakket op de ecologische en 

economische functie besproken. De randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 

in een pakket te kunnen stappen worden weergegeven. Uiteindelijk worden ook de 

kosten en houtopbrengsten die met het pakket gepaard gaan opgesomd en, waar 

nuttig en mogelijk, gekwantificeerd. 

 

Bij het afbakenen van de beheerpakketten is het een bewuste keuze geweest om alle 

beheerpakketen neutraal naast mekaar te poneren, en zo volledig mogelijk te zijn wat 

betreft mogelijke combinaties. Dit heeft ertoe geleid dat het rapport enkele minder 

courante en, in het kader van de huidige beleidsdoelen rond (geïntegreerd duurzaam) 

bosbeheer, soms zelfs onlogische combinaties van dunningsbeheer en eindkappen 

bevat. Toch is in dit rapport gekozen om volledigheid na te streven en op die manier 

de vergelijkbaarheid tussen de bosbeheerpakketten te vergroten en het maken van 

bewuste keuzes te promoten. Zo is het bijvoorbeeld in principe mogelijk om een QD-

methode te combineren met een kaalslag als alle QD-bomen ongeveer op hetzelfde 

moment kaprijp zijn, maar deze combinatie zal de opgebouwde structuurdiversiteit 

(één van de troeven van QD) weer teniet doen. Toch werden soortgelijke combinaties 

in dit rapport opgenomen omdat je dan trajecten vanuit dezelfde uitgangssituatie over 

een bepaalde looptijd, mits een heleboel aannames, min of meer kan vergelijken. 

 

1.1.3. Een pakket kiezen 

Verschillende aspecten zullen uitmaken in welke mate een bepaald pakket in een 

bepaalde situatie gewenst of mogelijk is. Deze kunnen opgedeeld worden in: de 

fysieke uitgangssituatie, de doelen en de juridische en maatschappelijke 

randvoorwaarden (zie Figuur 1).  

 

Langs de ene kant zullen aspecten van de uitgangssituatie, het bosbeeld waarvan je 

vertrekt, reeds bepalen welke beheerpakketten technisch mogelijk zijn en welke 

pakketten kunnen worden uitgesloten. Zo kan je in een homogeen grove dennen 

bestand niet het pakket “dauerwald” of “hakhout en middelhout” starten.  

 

Langs de andere kant zijn er de doelen en randvoorwaarden, in hoofdzaak bepaald 

door de ruimere juridische en maatschappelijke context en de uitgangssituatie, die als 

een selectiefilter optreden. Elk pakket zal in verschillende mate tegemoetkomen aan 

de vooropgestelde doelstellingen en zo dus minder of meer geschikt zijn voor een 

bepaalde situatie. 

 

De randvoorwaarden zullen de keuze van de doelen voor een bepaald bos of bestand 

beïnvloeden. Zo gelden voor openbare bossen en bossen in SBZs of het VEN hoge 

ecologische doelstellingen, of kan een sterke vraag naar bepaalde sortimenten de 

productiedoelen in de verf zetten, etc. 

 

In de praktijk zal soms een combinatie van verschillende opeenvolgende of 

overlappende pakketten (samen een “beheertraject”) nodig zijn om vanuit een 

welbepaalde uitgangssituatie de vooropgestelde doelen te bereiken (zie ook §1.1.4). 

In dit rapport wordt hier abstractie van gemaakt en ligt de focus op het afbakenen en 

beschrijven van individuele pakketten. 
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Figuur 1: Schematische voorstelling van de belangrijkste beheerpakketten en factoren die de 

mogelijke toepasbaarheid van een pakket beïnvloeden 
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1.1.4. Een flexibel concept 

Voor elk van de beheerpakketen werd een modelpakket uitgewerkt ondersteund door 

cijfermateriaal. Beheerpakketen zijn evenwel geen recepten. Het is niet de bedoeling 

een modelpakket letterlijk te volgen, de gegeven cijfers zijn daarvoor te veel 

algemene gemiddelden. Planners kunnen hieruit wel inspiratie halen om te zien welke 

sequentie of combinatie van pakketen (samen een zogenaamd ‘beheertraject’) best 

gevolgd wordt om bepaalde beheerdoelstellingen te realiseren, of om na te gaan of 

sommige beheerdoelstellingen wel realistisch zijn. 

 

Om dit te illustreren worden hieronder enkele belangrijke mogelijke scenario’s 

weergegeven. Er kunnen verschillende varianten op deze scenario’s voorkomen.  

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat bij afwijking of het veranderen van het 

beheerpakket de in dit document weergegeven beheermaatregelen en cijfers minder 

representatief zullen zijn. Toch kunnen deze mits enige aanpassing en interpolatie nog 

steeds een indicatie geven aan de beheerder. Daarnaast gaat de standaard set van 

beheermaatregelen meestal uit van een gelijkjarig bestand, maar kan deze mits enige 

voorzichtigheid ook voor ongelijkjarige bestanden worden gebruikt. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met de spreiding in de tijd van de verschillende 

beheermaatregelen en zullen sommige richtcijfers moeten aangepast worden.  

 

1. De referentie. Hierbij wordt 1 pakket gevolgd van bij de verjonging tot aan de 

eindkap en daarna wordt verdergegaan met ditzelfde pakket.  

 
 Verjonging  Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

   

Beheerpakket 2 
   

   

Beheerpakket 3 
   

   

Beheerpakket … 
   

   

 

Voorbeeld: Een bestand wordt aangeplant, gelijkmatige hoogdunning vindt plaats tot 

aan de eindkap. Na de eindkap begint hetzelfde pakket opnieuw met een nieuwe 

aanplant. Het beheertraject (rode lijn) bestaat uit één beheerpakket dat steeds 

herhaald wordt. 

 

2. Instappen. Er kan in een pakket gestapt worden indien aan de randvoorwaarden 

voor dat pakket wordt voldaan. De toestand/bosontwikkelingsfase van de 

uitgangssituatie zal bepalen in welke fase in het beheerpakket je instapt. 
 
 Verjonging  Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

    

Beheerpakket 2 
    

    

Beheerpakket 3 
    

    

Beheerpakket … 
    

    

 

Voorbeeld: In een bestand in de jonge boomhoutfase waar voldoende vitale bomen 

met goede stamkwaliteit en goed ontwikkelde kroon aanwezig zijn kan nog een 

toekomstbomenpakket worden toegepast. Er wordt dan ingestapt in de 

beheermatregel ‘selectie van de toekomstbomen’. Het beheertraject (rode lijn) bestaat 

uit één beheerpakket dat steeds herhaald wordt. 

 

3. Veranderen na het pakket. Er wordt met een bepaald pakket begonnen. Na de 

eindkap, bij een volgende generatie, wordt er gekozen om met een ander pakket 

verder te gaan.  

 
 Verjonging  Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

   

Beheerpakket 2 
   

   

Beheerpakket 3 
   

   

Beheerpakket … 
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Voorbeeld: Er werd initieel gekozen voor het beheerpakket laagdunning. Na een 

kaalslag wordt herbebost en wordt gekozen voor gelijkmatige hoogdunning. Het 

beheertraject (rode lijn) bestaat uit een opeenvolging van twee pakketten. 

 

 

4. Veranderen tijdens het pakket. Er wordt met een bepaald pakket begonnen, 

maar in de loop van dit pakket wordt er naar een ander pakket overgegaan. Van 

pakket veranderen is mogelijk indien er een objectieve aanleiding bestaat (bvb 

omdat de doelen van het oude pakket niet meer haalbaar zijn) en aan de 

randvoorwaarden voor het nieuwe pakket wordt voldaan. Na de eindkap, bij een 

volgende generatie, kan er dan voor gekozen worden om al dan niet terug met het 

oorspronkelijke pakket te beginnen. 

 
 Verjonging  Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

    

Beheerpakket 2 
    

    

Beheerpakket 3 
    

    

Beheerpakket … 
    

    

 

Voorbeeld: Er wordt initieel gekozen voor een toekomstbomenpakket. Na verloop van 

tijd stelt met vast dat de toekomstbomen hun kwaliteitswaarde verloren, en wordt 

volgens de principes van adaptief beheer overgegaan naar het pakket (tijdelijk) 

nulbeheer. Dit pakket wordt gevolgd tot op het moment dat de gemiddelde jaarlijkse 

biomassa-aanwas culmineert en er een goede afzet is voor de beschikbare 

houtproducten, waarna een eindkap plaatsvindt en in de nieuwe generatie terug met 

toekomstbomen wordt gewerkt. Het beheertraject (rode lijn) bestaat uit een 

afwisseling van twee pakketten. 

 

5. Vervroegde eindkap. Indien gewenst kan een vervroegde eindkap plaatsvinden 

om zo plaats te maken voor een nieuw generatie. 

 
 Verjonging  Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

    

Beheerpakket 2 
    

    

Beheerpakket 3 
    

    

Beheerpakket … 
    

    

 

Voorbeeld: In een homogeen dennenbestand van lage kwaliteit wordt een gelijkmatig 

hoogdunningspakket gevolgd. In het bestand is een onderetage bestaande uit 

inheemse soorten aanwezig waarvan de stamkwaliteit door lichtgebrek in gedrang 

komt. Er wordt gekozen om de dominante bomen, die reeds een dimensie hebben 

waarvoor een goede afzetmarkt is, vervroegd te vellen en over te schakelen op een 

toekomstboompakket, om op die manier de omvorming naar een inheems bos 

waarvan de nieuwe generatie alsnog kwaliteitshout kan opleveren te bestendigen. Het 

beheertraject (rode lijn) bestaat uit een opeenvolging van twee pakketten, waarbij 

een aantal maatregelen van het eerste pakket wordt geschrapt. 

 

6. Combineren. Bij de vorige scenario’s wordt de overgang van het ene naar het 

andere traject eenvormig en sequentieel benaderd. In sommige bestanden kunnen 

trajecten ook gecombineerd worden. Dit kan horizontaal, verticaal en/of in de tijd 

gespreid verlopen. Bovendien zal een beheerpakket niet altijd aan een bestand 

gebonden zijn, maar kunnen in hetzelfde bestand twee, zelfs drie, 

beheerpakketten door elkaar lopen. Het komt er dan op neer de uitgangssituatie 

pleksgewijs in te schatten, telkens de meest geschikte beheeroptie te kiezen en die 

dan als beheerpakket te benoemen. Via deze aanpak kan optimaal ingespeeld 

worden op de potenties die de natuur ons aanbiedt. Toch is deze manier van 

werken praktisch niet altijd voor de hand liggend en is hierbij heel wat technisch 

inzicht vereist. 
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a) De pakketten worden vleksgewijs binnen hetzelfde bestand toegepast. 

Als je een dunning moet aanduiden in een bestand waar een dichte verjonging 

staat van gewenste boomsoorten die net de leeftijd van het omslagpunt 

hebben bereikt, dan kan je de keuze van het beheerpakket lokaal afstemmen 

op de waargenomen kwaliteit van de verjonging. Waar lokaal voldoende 

hoogkwalitatieve opties staan, kan je kiezen voor de QD-methode. Stel je wat 

verder in het bestand vast dat de kwaliteit van de bomen veel slechter is dan in 

het eerste stuk, dan kan je nog altijd met het toekomstbomenpakket werken. 

En is de kwaliteit van de bomen wat verder in het bestand nog slechter terwijl 

de standplaats bijvoorbeeld een stuk natter is, dan is nulbeheer daar wellicht 

een goede keuze. In dit voorbeeld zit je onmiddellijk aan 3 beheerpakketten 

binnen één bestand. Een ander voorbeeld ontstaat wanneer er in de tijd 

gespreide eindkappen plaatsvinden. Waar openingen ontstaan begint de 

nieuwe generatie aan een nieuwe ontwikkelingsfase waarop een beheerpakket 

kan worden toegepast (al dan niet met hetzelfde pakket als bij de vorige 

generatie).  

 
 Verjonging     Eindkap       Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

     

Beheerpakket 2 
     

     

Beheerpakket 3 
     

     

Beheerpakket … 
     

     

 

Voorbeeld: Er wordt initieel gekozen voor de QD-methode toe te passen in het 

volledige bestand. Centraal in het bestand blijken er niet genoeg kwaliteitsvolle bomen 

te zijn. In dit deel van het bestand wordt geopteerd om een gelijkmatige hoogdunning 

toe te passen; na de eindkap (die later valt dan bij QD-beheer) wordt opnieuw 

aanknoping gezocht met het QD-beheer in de rest van het bestand. Het beheertraject 

(rode lijn) bestaat uit een combinatie van twee pakketten die naast elkaar worden 

toegepast. 

 

b) De pakketten overlappen elkaar ruimtelijk. Bomen in verschillende 

ontwikkelingsstadia boven elkaar kunnen, indien gewenst, een verschillend 

beheerpakket krijgen. Dit is typisch voor situaties na een bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers gevolgd door een dunning. In de bovenetage wordt dan 

bijvoorbeeld nog verder gedund, al dan niet met toekomstbomen, terwijl in de 

massale verjonging in de onderetage QD-beheer kan opgestart worden.  

Een variant is dat een pakket gelijktijdig in verschillende ontwikkelingsfasen 

wordt toegepast. Dit is typisch bij een gespreide eindkap van toekomstbomen 

(voor eik bvb van 120 tot 200 jaar) of bij een groepsgewijze plentering: 

telkens er ruimte vrijkomt start het pakket van nul af aan (of kies je voor een 

nieuw pakket), terwijl elders in het bestand het pakket gewoon doorloopt. 

 
 Verjonging  Eindkap 

 

Beheerpakket 1 
   

     

Beheerpakket 2 
     

     

Beheerpakket 3 
     

     

Beheerpakket … 
     

     

 

Voorbeeld: 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 

regelmatige hoogdunning tot aan de eindkap. Het beheertraject (rode lijn) bestaat uit 

een combinatie van twee pakketten die in verschillende bestandslagen worden 

toegepast. 
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1.1.5. Omvormingsbeheer 

Beheerpakketten kunnen ingezet worden in het kader van een omvorming. 

Verschillende pakketten leiden in verschillende mate tot een bepaalde bosstructuur en 

soortensamenstelling en zullen dus in minder of meerder mate voor een omvorming 

kunnen zorgen. In deel II wordt voor elk beheerpakket afzonderlijk het potentieel naar 

omvorming toe besproken. Dit potentieel zal natuurlijk sterk afhankelijk zijn van de 

uitgangssituatie waarmee men te maken heeft en het bosbeeld waar men naartoe wil. 

 

Daarnaast dienen sommige omvormingen gerealiseerd te worden via een sequentie of 

combinatie van beheerpakketten. 

 

Tenslotte is een goede inschatting van de uitgangssituatie bij een omvorming steeds 

noodzakelijk, in het bijzonder de staat van de verjonging. Ook de keuze van het 

eindkaptype zal sterk bepalend zijn voor de richting waarin het bos evolueert, over 

welke tijdsspanne en welke beheermaatregelen dienen genomen te worden (Tabel 1).  

 

Tabel 1: Impact van de keuze van een eindkaptype in het kader van een omvorming  

 

  
Lengte 

verjongingsperiode 
Verjonging 
Boomsoort 

Gangbare 
verjongingswijze 

Te verwachten 
bosstructuur 

Doordunnen Lang schaduw natuurlijk 
ongelijkvormig  

  (individueel gemengd) 

Kaalslag Kort licht kunstmatig gelijkvormig 

Schermslag Middelmatig 
licht + 

schaduw 
natuurlijk ± gelijkvormig 

Femelslag middelmatig-lang 
licht + 

schaduw 
natuurlijk + 
kunstmatig 

ongelijkvormig                
(groepsgewijs gemengd) 

Dauerwald Lang 
licht + 

schaduw 
natuurlijk 

ongelijkvormig                        
(individueel gemengd) 

Gebaseerd op Den Ouden et al. (2010)  

 

1.1.6. Ecologische en economische doelen 

Bossen leveren diverse ecosysteemdiensten, geënt op de biofysische structuur en 

processen en de biodiversiteit van het ecosysteem. Hier wordt enkel ingegaan op het 

behoud en de ontwikkeling van het ecosysteem (samengevat onder de noemer 

‘ecologisch doelen’) en de dienst houtproductie (‘economische doelen’). 

 

De negen beheerpakketten zullen in verschillende mate bijdragen tot economische 

(houtproductie) en ecologische doelstellingen. De nadruk op ecologische of 

economische doelen kan in de beheerpakketten bepaald worden door bij de 

boomselectie te focussen op kenmerken die de economische of ecologische kwaliteit 

van een boom bepalen. Indien het economische luik doorslaggevend is wordt o.a. 

gekeken naar vorm, stamkwaliteit en takkigheid van de bomen. Als gefocust wordt op 

ecologische waarden kunnen inheemse, holle, kromme of andere ecologisch 

interessante exemplaren in alle pakketten bevoordeeld worden. Dit principe kan in 

bijna alle pakketten toegepast worden, van gelijkmatige hoogdunning tot QD-

methode. Het is duidelijk dat een combinatie van economische en ecologische 

invalshoeken, waarbij zowel bomen worden weerhouden voor economische en andere 

voor ecologische redenen, veelal aan de orde zal zijn. 

 

De richtcijfers weergegeven in de beheerpakketten gaan ervan uit dat alle bomen 

geselecteerd zijn op basis van economische redenen: houtproductie. In praktijk zal 

een deel van het bestand niet gefocust zijn op houtopbrengst en zullen ecologisch 

waardevolle bomen, open plekken, habitatbomen, en andere elementen in 
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verschillende mate in het bos aanwezig zijn. Afhankelijk van het percentage van het 

bestandsoppervlak / aandeel bomen dat niet beheerd wordt met het oog op productie, 

zullen de cijfers dus moeten worden aangepast. Omdat het gewenste aandeel van 

deze elementen zeer variabel is, werden deze cijfers niet in de beheerpakketten 

opgenomen. Zo kunnen in een bestand waar een toekomstbomenpakket gevolgd 

wordt geen 60-80 (economische) toekomstbomen/ha (uitgangscijfer in modelpakket) 

geselecteerd worden, maar slechts 30. Met de beschikbare gegevens kan dan 

berekend worden wat de economische impact is van dergelijke keuze (hierbij moeten 

natuurlijk wel nog de mogelijke kosten voor het ecologisch beheer in rekening 

gebracht worden, o.a. Niedermann-Meier et al. 2010, 2013). 

 

Bovendien zijn voor elk modelpakket de opbrengsten en kosten ook steeds 

gedocumenteerd. Afhankelijk van de beginsituatie en de mate waarin het te volgen 

pakket afwijkt van dit modelpakket zullen ook de opbrengsten en kosten variëren. Een 

volledige kosten-batenanalyse van de pakketten valt buiten het bestek van dit 

rapport. 
 

1.2 Beschrijving van de uitgangssituatie 

De uitgangssituatie samen met de doelstellingen en randvoorwaarden bepalen in 

welke mate een pakket in een bepaalde situatie gewenst of mogelijk is (zie Figuur 1 

en sectie 1.1.3). Om inzicht te verkrijgen in dit omkaderend geheel werden checklists 

opgesteld. De ingevulde checklists bieden op een eenvoudige manier een houvast om 

te bepalen welke pakketten al dan niet kunnen toegepast worden in een welbepaalde 

situatie.  

1.2.1  Toelichting parameters ‘Checklist uitgangssituatie’  

De kenmerken van het uitgangsbestand zullen zowel op directe als op indirect wijze de 

keuze van de beheerpakketten beïnvloeden. De checklist op pagina 19 dient als 

leidraad om de belangrijkste aspecten van de uitgangssituatie te overschouwen. 

 

Op directe wijze kan een uitgangssituatie kenmerken hebben waardoor ze niet voldoet 

aan de randvoorwaarden om in een pakket te stappen. Zo zal een bestand (of een 

deel ervan) waarvan de dominante boomlaag zich al in de boomhoutfase bevindt, niet 

meer in aanmerking komen om er de QD-methode op toe te passen. Deze parameters 

staan in de linker kolom van onderstaande checklist. 

 

Op indirect wijze kan de uitgangssituatie de keuze van de doelstellingen beïnvloeden. 

Een bestand (of een deel ervan) met slechte stamkwaliteit en lage vitaliteit zal op dat 

moment niet in aanmerking komen om er kwaliteitshout mee te produceren. De 

belangrijkste parameters die de doelstellingen kunnen beïnvloeden staan in de 

rechterkolom van de checklist. 

 

De eerste parameter in de linker kolom geeft de ontwikkelingsfase weer waarin het 

bestand zich bevindt. Ruwweg onderscheiden we ‘ongelijkjarige, ongelijkvormige’ 

bestanden van gelijkjarige bestanden. Onder deze laatste onderscheiden we de 

verschillende ontwikkelingsstadia die een dergelijke eenheid doorloopt: 

 

 ‘kaal’ waar weinig tot geen verjonging aanwezig is;  

 ‘jongwas’ waar de verjonging toeneemt en culmineert; 

 ‘dichtwas’ op het moment dat er kroonsluiting optreedt; 

 ‘stakenfase’ wanneer de hoogtegroei culmineert en er doorgaans verticale 

differentiatie optreedt; 

 ‘jong boomhout’ waarbij de grote bomen het kronendak domineren en de 

sociale posities vastgelegd zijn;  

 ‘middeloud’ en ‘oud boomhout’ refereren ruwweg naar een bestand waarvan de 

bomen respectievelijk ½ tot 3/4de van de verwachte bedrijfstijd hebben;  

 eens voorbij de bedrijfstijd spreken we van de ‘verouderingsfase’. 
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Bij de dominante boomsoort wordt ‘gewenst ‘en ‘ongewenst’ onderscheiden wat mede 

kan bepalen of een omvorming nodig is en dus welk pakket geschikt is. De ‘wilddruk’ 

bepaalt of met een pakket met natuurlijke verjonging kan gewerkt worden of niet 

(zonder bijkomende maatregelen tegen vraat), want een te hoge wilddruk betekent 

onvoldoende continue natuurlijke verjonging van voldoende kwaliteit, zeker bij 

loofbomen. De ‘stabiliteit’ zal bepalen of er nog dunningen kunnen plaatsvinden en 

met welke sterkte, in te onstabiele bestanden kunnen hoogdunningen leiden tot een 

groot risico op windval [stabiliteit o.a. te bepalen via h/d-waarden uit van der Jagt et 

al. (2000)]. Informatie over parameters in de checklist die refereren naar 

boomspecifieke eigenschappen kunnen o.a. gevonden worden in Maes (2006). 

 

In de rechter kolom van de checklist vinden we factoren met een indirecte invloed op 

de beheerpakketten. Hieronder vinden we de abiotische factoren ‘voedselrijkdom’ en 

‘waterhuishouding’, waarvoor verwezen wordt naar de bodemkaart (AGIV, 2006). De 

indeling van ‘waterhuishouding’ loopt ongeveer gelijk met deze van de klassen van de 

bodemkaart waarbij ‘nat’ = zeer nat en uiterst nat; ‘vochtig’ = nat en matig nat; 

‘droog’ = matig droog, droog en zeer droog. Voor de ruwe bepaling van de 

voedselrijkdom van een bestand kan naar de aanwezige vegetatie en bodemtextuur 

gekeken worden. Zo zal een eiken-dennen bos op zandgrond onder ‘arm’ vallen terwijl 

een bestand met beuk op een zandleembodem veelal als ‘matig’ kan geclassificeerd 

worden en een elzen-essen bos op alluviale leem of klei bodem als ‘voedselrijk’. 

Daarnaast is in volgroeide bestanden de opperhoogte een goede indicator van 

standplaatskwaliteit.  

 

Voor de classificatie van de hellingsgraad wordt gerefereerd naar Goris et al. (2005), 

waarbij hellingen >30% te steil zijn voor exploitatie met machines die in het bos 

rijden. Voor de indeling van ‘bodemkwetsbaarheid – exploitatiegevoeligheid’ wordt 

gerefereerd naar Goris et al. (2005), voor ‘standplaatsgeschiktheid’ naar De Vos 

(2000), voor de andere parameters en indelingen wordt verwezen naar vaklitteratuur 

zoals Den Ouden et al. (2010), Cornelis et al. (2009) en Decleer (2007). 
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1.2.2 Checklist uitgangssituatie 

 
Ontwikkelingsfase dominante 
boomlaag 

o Ongelijkvormig, ongelijkjarig  
o Kaal 

o Jongwas 
o Dichtwas 
o Staakhout 
o Jong boomhout 
o Middeloud boomhout 
o Oud boomhout 
o Verouderingsfase 

 
Boomsoortenmenging 

o Homogeen, geen ingroei 
o Homogeen met ingroei 
o Groepsgewijs gemengd 

o Individueel gemengd 
 

Samenstelling boomsoorten 
Opsomming : .. 
 
 
 
 

Dominante boomsoort is  
o Inheems           ○    Exoot  

 
o Gewenst           ○    Ongewenst 

 

o Lichtboomsoort 
o Halfschaduwboomsoort 
o Schaduwboomsoort 

 

Wilddruk  
o Hoog   ○   Matig   ○   Laag 

 
Stabiliteit bestand 

o Hoog   ○   Matig   ○   Laag 

 
Abiotische factoren 
Voedselrijkdom: 
   ○  voedselrijk    ○  matig     ○  arm 

Waterhuishouding:  
   ○  nat               ○  vochtig   ○  droog 

Hellingsgraad: 
○  vlak tot zwak hellend (≤5%) 
○  matig hellend (>5 % en ≤20%) 

○  sterk hellend (>20% en ≤30%) 
○  zeer sterk hellend (>30%) 
○  geaccidenteerd (vb. rabatten) 

 
Ontsluiting van het bestand 

o Goed  ○   Matig   ○   Slecht 

 
Bodemkwetsbaarheid-Exploitatiegevoeligheid  
 ○   Uiterst kwetsbaar      ○    Zeer kwetsbaar     
 ○   Kwetsbaar                ○   Weinig kwetsbaar    
 ○   Robuust                          

 

Standplaatsgeschiktheid van de huidig 
dominante boomsoorten 

o Heel goed    ○  Goed  
o Matig           ○   Slecht 

 

Ecologische waarde van het bestand 
o Hoog    ○  Matig    ○ Laag     

 
Voorraadpeil  

o Hoog    ○  Matig    ○ Laag     

 
Stamkwaliteit  

o Heel goed   ○  Goed  ○ Matig   ○ Slecht 

 
Voornaamste gebreken 

o vorm                   ○    vitaliteit 
o waterlot              ○    takkigheid 

o vorstscheuren 
 

 

 

 

1.3  Beschrijving van de doelen en randvoorwaarden 

1.3.1 Toelichting parameters ‘Checklist doelen en randvoorwaarden’ 

Een overzicht van de belangrijkste aspecten van de doelstellingen en 

randvoorwaarden die invloed hebben op de keuze van een beheerpakket kan 

verkregen worden met behulp van de checklist op pagina 21. 

 

Doelstellingen voor een bestand worden hoofdzakelijk bepaald door de functies die 

een bos acht te vervullen ten behoeve van de eigenaar en/of maatschappij. Daarnaast 

kunnen de doelstellingen beïnvloed worden door een aantal randvoorwaarden die de 

ruimere context bepalen zoals ontsluiting en afzetmogelijkheden. Natuurlijk worden de 

doelstelling ook sterk beïnvloed door de uitgangssituatie van een bepaald 

bos/bestand. 
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We onderscheiden 4 grote doelstellingen die weergegeven worden in de linker kolom 

van onderstaande checklist: 1) de soortensamenstelling; 2) de structuur; 3) het 

ecologisch ambitieniveau; en 4) het productie ambitieniveau.  

 

‘Soortensamenstelling’ verwijst naar de soortensamenstelling die men nastreeft voor 

de dominante boomlaag. Hierbij wordt gefocust op het onderscheid tussen loofbos en 

naaldbos of de relatieve menging van beide. Men spreekt over een loofbos of naaldbos 

als het grondvlak respectievelijk uit minstens 80% loof- of naaldbomen bestaat. 

Indien het grondvlak lager is dan 80% spreken we of over een bos waar meer 

naaldhout voorkomt dan loofhout (‘naaldhout + loofhout’), of omgekeerd (‘loofhout + 

naaldhout’). Voor een verdere indeling wordt gekeken naar het inheems karakter van 

de dominante bomen (inheems dominant = 90% van het grondvlak bestaat uit 

inheemse soorten). Als voor een bestand het inheems karakter niet van belang is - 

geen doelstelling is - , kan dit geclassificeerd worden als ‘niet gespecifieerd’, wat 

inhoud dat het zowel inheemse soorten als exoten mogen en kunnen staan. Onder 

loofhout snelgroeiend worden populier- en wilgenbossen/aanplanten verstaan. 

Naaldbos snelgroeiend verwijst naar uitheemse naaldsoorten zoals lork, Corsicaanse 

den en Douglasspar.  

 

De doelstelling ‘structuur’ beoogt een onderscheid te maken tussen gelijkjarig, 

gelijkvormig en ongelijkvormig bos, de eerste twee al dan niet met nevenetage. Onder 

gelijkvormig bos wordt een bos verstaan dat één of meerdere visueel duidelijk te 

onderscheiden boomlagen heeft, maar waar de leeftijden in sommige van deze 

boomlagen verschillen. Een voorbeeld hiervan is middelhout alsook een bos met één 

duidelijk boomlaag bestaande uit verschillende soorten en generaties. Met een 

ongelijkvormig, ongelijkjarig bos wordt een bos bedoeld waarin bomen van 

verschillende hoogte, dikte en leeftijd samen voorkomen. Dit kan boomgewijs 

gemengd zijn of in groepen. Als typevoorbeeld wordt verwezen naar de structuur bij 

een plenterslagsysteem of een futaie claire irrégulière.  

 

Onder ‘ecologisch ambitieniveau’ worden drie niveaus onderscheiden: ‘basis’, ‘hoog’ en 

‘zeer hoog’. Het basisniveau komt overeen met het stand-still principe. De aanwezige 

ecologische waarden moeten dus minstens behouden worden, maar er zijn geen 

bijkomende ecologische doelen. Het niveau hoog verwijst naar een situatie die goed 

scoort vanuit ecologisch perspectief. Belangrijke parameters hierbij zijn 

ongelijkjarigheid, gemengd karakter en een groot aandeel inheemse soorten. De 

aanwezigheid van habitatbomen en het aandeel dood hout zijn andere aspecten die 

kunnen meegenomen worden. In de huidige context kan het niveau hoog gelijkgesteld 

worden aan bestanden die aan de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (CDB) voldoen. 

Het ‘ecologisch ambitieniveau’ zeer hoog, houdt rekening met de reeds vermelde 

parameters, maar de streefwaarden zijn hoger. In de huidige context kan dit niveau 

gelijkgesteld worden aan bestanden die beantwoorden aan de voorwaarden om als 

Natuurstreefbeeld ingedeeld te worden (Decreet tot wijziging van de regelgeving 

inzake natuur en bos 2014). 

 

Tenslotte is er nog het ‘productie ambitieniveau’. Hierbij onderscheiden we een 

kwantitatieve en kwalitatieve maat. Onder kwantitatief wordt de indeling van ‘geen 

productie’, ‘matige’ en ‘hoge productie’ gemaakt. Bij matig wordt verondersteld dat 

een belangrijk deel van het kapkwantum niet wordt geoogst (voorraadopbouw, dood 

hout, …). Bij een hoge productie oogst men in de buurt van het kapkwantum. Onder 

het kwalitatieve luik worden in volgorde van afnemende kwaliteit: topkwaliteit (cfr. 

fineer), hoge kwaliteit (cfr. zaaghoutkwaliteit) en bulkproductie onderscheiden.  

 

Zoals reeds vermeld worden doelen dus mede bepaald door maatschappelijk en 

juridische randvoorwaarden. De parameters die hiervoor zeker nader bekeken moeten 

worden staan opgelijst in de rechterkolom van de checklist.  



 

www.inbo.be INBO.R.2014.5443883 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Checklist doelen en randvoorwaarden 

 

Doelstellingen wat betreft: 
Juridische en maatschappelijke 

randvoorwaarden: 

 
Soortensamenstelling 

o Loofbos inheems       ○  homogeen 
                               ○  gemengd 

o Loofbos snelgroeiend (Po, Wi) 

o Loofbos niet gespecifieerd 
o Grove den 

o Naaldbos snelgroeiend (Lx, Do, Fi, Pc) 
                                ○  homogeen 
                                ○  gemengd 

o Loofhout    +  naaldhout 
                         ○  inheems dominant 
                         ○  niet gespecifieerd 

o Naaldhout + loofhout 
                         ○  inheems dominant 
                         ○  niet gespecifieerd 

 
Structuur 

o Gelijkjarig zonder nevenetage 

o Gelijkjarig met nevenetage 
o Gelijkvormig, ongelijkjarig zonder 

nevenetage 
o Gelijkvormig, ongelijkjarig  

met nevenetage 
o Ongelijkvormig, ongelijkjarig 

 

Ecologisch Ambitieniveau 
o basis (cfr. stand-still) 
o hoog (cfr. CDB) 
o zeer hoog (cfr. Natuurstreefbeeld) 

 
Productie ambitieniveau 

 
Juridische verplichtingen     

o Erkend reservaat            ○   VEN    
o Beschermd Landschap    ○    SBZ    

o Erfgoedlandschappen 

o … 
 

Speelbos 
o Ja           ○  Nee    

 

Recreatiedruk 
o Hoog    ○  Matig    ○  Laag    ○  Geen 

 
Beschikbare mensen 

o met hoge technische bagage 
                       ○  Voldoende 

                       ○  Onvoldoende 

o zonder hoge technische bagage 
                       ○  Voldoende 
                       ○  Onvoldoende 

Andere beschikbare middelen 
o Voldoende     ○  Onvoldoende 

 
Omvorming gewenst  

o Nee   ○   Neutraal   ○   Ja 

Indien JA op:  
o Korte termijn  
o Middellange termijn 
o Lange termijn 

 

Ontsluiting omgeving 
o Goed  ○   Matig   ○   Slecht 

 
Afzetmogelijkheden houtproducten 
 ○   Zeer goed      ○   Goed     

 ○  Matig              ○   Slecht 

 
Specifieke wensen eigenaar: … 
 

       Kwantiteit Kwaliteit 

o geen 
o matig 
o  hoog 

○   topkwaliteit 
○   hoge kwaliteit 
○   bulk 
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1.4 Kies een beheerpakket: enkele praktijkvoorbeelden  

 

Op basis van de uitgangssituatie en de doelen en randvoorwaarden zal dus een eerste 

belangrijke selectie gebeuren i.v.m. welk beheerpakket in een bepaalde situatie van 

toepassing is. Dit zal a.d.h.v. enkele voorbeelden geïllustreerd worden waarbij we 

vertrekken van de checklist uitgangssituatie en checklist doelen en randvoorwaarden.  
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1.4.1 Voorbeeld 1: Homogeen dennenbestand in de jonge 
boomhoutfase met als doel dennenbestand te behouden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de checklist van de 

uitgangssituatie (en de 

bosbouwkundige randvoorwaarden 

van elk afzonderlijk beheerpakket), 

kunnen reeds enkele pakketten 

geschrapt worden. Zo is bv. het 

bestand reeds te oud om overal de 

eerste dimensionering van een QD-

pakket toe te passen, en is het te 

homogeen om snel naar Dauerwald 

over te stappen. Populierenbeheer 

en hakhout zijn in dit dennebestand 

uiteraard niet van toepassing 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

 

 

Als we dan kijken naar de checklist 

voor doelen en randvoorwaarden 

wordt duidelijk dat laagdunning 

eruit valt wegens zijn slechte 

ecologische functievervulling. 

Nulbeheer ook, wegens de beoogde 

productie van kwaliteitshout. De 

andere drie pakketten zijn wel 

mogelijk, de keuze tussen deze 

pakketten zal o.a. afhangen van de 

rigiditeit van de andere 

randvoorwaarden en de 

prioriteiten/voorkeuren van de 

beheerder. 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

 

Grove den, 
Nevenetage met spork, eik, lijsterbes 
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1.4.2 Voorbeeld 2: Homogeen dennenbestand in de jonge 
boomhoutfase met als doel omvorming naar ongelijkvormig, 
gemengd habitatbos (eikenmengbos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt vertrokken van hetzelfde 

dennenbestand als in vorig 

voorbeeld maar we willen dit nu 

omvormen naar gemengd habitat 

bos. Er kunnen reeds enkele 

pakketten geschrapt worden. Zo is 

bv. het bestand reeds te oud om 

nog een QD-pakket toe te passen, 

is hakhout met grove den 

onmogelijk. De gelijkvormige 

structuur sluit het Dauerwald-

pakket uit. 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

Laagdunning valt weg wegens zijn 

slechte ecologische functie-

vervulling. Nulbeheer ook, wegens 

de gevraagde productiefunctie van 

kwaliteitshout. Omdat omvorming 

aan de orde is, is gelijkmatige 

hoogdunning minder aangewezen. 

Blijft de keuze tussen 

toekomstbomen en een selectieve 

ongelijkmatige hoogdunning. QD-

pakket zou ook de omvorming 

kunnen bestendigen, maar 

daarvoor is het bestand reeds te 

ver ontwikkeld. In een latere fase 

kan van pakket veranderd worden, 

bvb. QD-methode of Dauerwald. 

 
 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

 

Grove den, 
Nevenetage met spork, eik, lijsterbes 
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1.4.3 Voorbeeld 3: Middeloud homogeen loofhoutbestand met 
verjongingsgroepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : bestandsniveau;         gedeelte boomhoutfase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : bestandsniveau;        gedeelte boomhoutfase  

De uitgangssituatie is een bestand 

dat bestaat uit groepen in 

verschillende ontwikkelingsstadia 

waar verschillende beheerpakketten 

op van toepassing kunnen zijn. Er 

worden 2 groepen onderscheiden: 

de verjongingsgroepen en de 

groepen in boomhoutfase. Op deze 

pagina wordt het gedeelte in 

boomhoutfase toegelicht en op de 

volgende de verjongingsgroepen.  

De bomen in de boomhoufase zijn 

reeds te oud om nog QD-bomen of 

T-bomen aan te duiden, deze opties 

vervallen (T-bomen aanduiden kan 

wel een alternatief zijn vanuit 

praktisch oogpunt, er kan wel geen 

topkwaliteit meer bereikt worden). 

Ook de uitloopcapaciteit van de 

bomen zal wegens de leeftijd 

slechts beperkt zijn wat het 

hakhoutpakket uitsluit. 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

Als we dan kijken naar de checklist 

voor doelen en randvoorwaarden 

wordt duidelijk dat laagdunning 

eruit valt wegens zijn slechte 

ecologische functievervulling. In het 

boomhout-gedeelte kan een 

(on)gelijkmatige hoogdunning 

plaatsvinden.  Tijdelijk nulbeheer is 

ook een optie.  

 

 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

 

Eik (dominant), haagbeuk, esdoorn 
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 : bestandsniveau;        verjongingsgroepen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : bestandsniveau;        verjongingsgroepen  

 

 

In de verjongingsgroepen kunnen in 

tegenstelling tot het gedeelte in de 

boomhoutfase nog veel pakketten  

toegepast worden. Dit is gelinkt aan 

de jonge leeftijd van de groepen. 

De gelijkvormige structuur sluit 

enkel Dauerwald uit. Het specifieke 

pakket Populierenbeheer is 

natuurlijk ook niet mogelijk wegens 

de soortensamenstelling. 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

 
 

 

 

Bij de verjongingsgroepen zijn 

enkel het QD-pakket en in minder 

mate T-bomen geschikt om 

topkwaliteitshout te produceren. 

Alle andere pakketten kunnen door 

het streven naar topkwaliteitshout 

geschrapt worden.   

 

 

 

De beheerpakketten 

Laagdunning 

Gelijkmatige hoogdunning 

Ongelijkmatige hoogdunning 

Toekomstbomen 

QD-pakket 

Dauerwald 

Populierenbeheer 

Hakhout en Middelhout 

Nulbeheer 

 

Esdoorn, es, haagbeuk 
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DEEL 2: De beheerpakketten 
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2.1 Opbouw van de pakketten 

De manier waarop elk pakket is opgebouwd wordt hieronder kort uiteengezet met een 

toelichting van de veronderstellingen die gemaakt werden en een verwijzing naar de 

belangrijkste literatuur.  

Het is de bedoeling dat elk pakket afzonderlijk kan geraadpleegd worden, hierdoor 

treedt in sommige pakketten een deel herhaling op. 

2.1.1 Beschrijving 

In de beschrijving van het pakket wordt een algemene definitie van het pakket 

gegeven. De bijhorende figuur is een weergave van het bosbeeld in volgroeide fase 

dat verkregen wordt via dit beheerpakket. Indien nuttig wordt via een kleiner figuurtje 

het bosbeeld meegegeven tijdens de dichtwas-staakhout fase. Er wordt ook een 

overzicht gegeven van de belangrijkste voor en nadelen van het pakket.  

2.1.2 Geschiktheid naar functievervulling 

De compatibiliteit van het pakket met het vervullen van ecologische en economische 

(productie van hout) doelen wordt besproken.  

Bij de economische functie worden afzonderlijk de houtopbrengst en de risicospreiding 

behandeld. Bij de houtopbrengst wordt kort besproken welke kwantitatieve en/of 

kwalitatieve houtproducten we kunnen verwachten via dit pakket. Onder 

risicospreiding komen verschillende aspecten aan bod:  

- In hoeverre zorgt het pakket voor stabiele bomen en/of bosbestanden, die 

bestand zijn tegen abiotische en biotische verstoringen. 

- In hoeverre leidt het pakket tot diversificatie in geleverde producten 

(boomsoort en sortiment). 

- Wat is de invloed van het pakket op de bedrijfstijd (in functie van een 

doeldiameter): kortere bedrijfstijden voor eenzelfde doeldiameter betekenen in 

principe een lager risico. 

- Rigiditeit (mogelijkheid tot inspelen op onvoorziene omstandigheden). 

2.1.3 Randvoorwaarden  

Niet elk pakket kan in om het even welke uitgangssituatie worden toegepast. Onder 

deze paragraaf worden bosbouwkundige randvoorwaarden weergegeven waaraan een 

bestand (of boom) moet voldoen om een bepaald pakket te kunnen toepassen. Eerst 

worden de algemene voorwaarden besproken en daarna deze per 

bosontwikkelingsfase. Andere randvoorwaarden zoals het beschikken over voldoende 

werkkrachten, nood aan beheerders met hoge techniciteit, etc. worden hier niet 

vermeld, maar komen wel aan bod in de verdere bespreking van het beheerpakket. 

2.1.4 Beheermaatregelen 

Dit deel is een beschrijving van de uit te voeren bosbouwkundige beheermaatregelen 

die karakteristiek zijn voor een bepaald pakket. Deze worden per bosontwikkelingsfase 

nader bekeken, beginnend bij de verjonging tot aan de eindkap. De beschreven 

maatregelen kunnen niet als rechtstreekse praktische handleiding gebruikt worden 

maar geven eerder de rode draad weer van een bepaald pakket. Voor elke 

terreinsituatie moet afzonderlijk bekeken worden of en in welke mate deze standaard 

set van maatregelen moet bijgestuurd worden. 

Bij de boomgerichte beheerpakketten (toekomstbomen en QD-pakket) wordt er bij de 

beheermaatregelen uitgegaan van een nieuwe aanplant/natuurlijke verjonging, en dus 

van een vrij gelijkvormige situatie. In praktijk zullen deze beheerpakketten eveneens 

toegepast worden in bestanden die reeds (deels) ongelijkvormig zijn en zal het 
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sequentiële karakter van de beheermaatregelen zoals voorgesteld in dit rapport zich 

uiten op boomniveau. Op bestandsniveau worden dan verschillende beheerpakketten 

gecombineerd (zie p14). 

Het geheel wordt ondersteund door praktijkgericht cijfermateriaal bestaande uit 

momenteel beschikbare gemiddelde waarden, maar deze zijn zeker niet blindelings toe 

te passen. 

Er worden 4 verschillende eindkaptypes of verjongingskaptypes onderscheiden: 

kaalslag, schermslag, femelslag en doordunnen. Met doordunnen wordt gerefereerd 

naar ‘single tree selection’ of ‘zielstärktennutzung’. Dit houdt in dat bomen die hun 

doeldiameter bereikt hebben (gespreid in de tijd) worden gekapt. Doordunnen is zeer 

compatibel met een ongelijkjarig, ongelijkvormig bestand.  

2.1.5 Kosten per ha 

De kosten werden berekend op basis van een modelpakket. In het modelpakket 

werden voor elk beheerpakket bepaalde beheermaatregelen opgenomen en andere 

niet. Welke beheermaatregelen werden opgenomen per pakket wordt in detail vermeld 

in Bijlage 1.  

Het modelpakket om de kosten te berekenen gaat uit van een aantal 

veronderstellingen zoals weergegeven in Tabel 2. Indien van deze veronderstellingen 

wordt afgeweken (vb. er wordt niet op stam verkocht maar een verkoop in eigen regie 

uitgevoerd) zullen er facultatieve extra kosten van toepassing zijn. De voornaamste 

facultatieve extra kosten zijn weergegeven in Tabel 3. 

Dus, om de kosten van een bestand in de praktijk te kunnen bepalen zullen de cijfers 

van het modelpakket zeker moeten aangepast worden naar de lokale omstandigheden 

waar de beheerder mee te maken heeft. Er worden wat data weergegeven in Bijlage 1 

en Tabel 3 maar het blijft aangewezen om voor elke specifieke situatie de nodige 

gespecialiseerde literatuur (of andere bronnen) te raadplegen.  

De kostencijfers in dit rapport zijn hoofdzakelijk gebaseerd op ‘het Normenboek 2012’ 

uit Nederland van van Raffe & de Jong (2012). Indien de kost van een bepaalde 

beheermaatregel niet vermeld werd in het Normenboek werd data uit andere bronnen 

geraadpleegd (o.a. Goris et al. 2005, Ammann 2005, de Turckheim & Bruciamacchie 

2005,…). Sommige daarvan zijn eenmalige cases die werd uitgevoerd onder specifieke 

omstandigheden. De bekomen kosten voor elk pakket werden indien mogelijk getoetst 

aan cijfers uit andere bronnen (o.a. Wilhelm & Rieger 2013).  

Daarnaast zijn, bij de pakketten waar het mogelijk/nuttig is, scenario’s uitgewerkt  

voor twee boomsoorten, één voor den en één voor eik, waarvoor de jaartallen zijn 

weergegeven waarop een bepaalde beheermaatregel moet plaatsvinden en er kosten 

gemaakt worden. Ook hierbij werden verschillende veronderstellingen gemaakt (Tabel 

2). 

Het bij elk beheertraject vermelde kostenplaatje is dus vaak een zeer grove 

benadering.   
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Tabel 2: Veronderstellingen bij het berekenen van de kosten voor de beheerpakketten 

Algemene veronderstellingen 
 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. 

werden niet in rekening gebracht 

 Aantal toekomstbomen = 80 bomen/ha; aantal QD-bomen = 40 bomen/ha 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam 

 Bij de eindkappen zijn enkele bijkomende taken zoals hamering en toezicht 

opgenomen  

 Er wordt steeds een klassieke volinventaris (zonder elektronische meetklem) gemaakt 

van de bomen in het eindbestand (enkel T/QD-bomen) 

 De eindkappen Doordunnen, Schermkap en Femelkap bestaan uit 4 kappingen 

gepreid in de tijd. Na de vierde kap zijn alle bomen van het initiële bestand 

verwijderd. 

 Er worden gemiddeld 150 bomen geveld tijdens een dunning zowel in bestands- en 

boomgerichte pakketten (met uitzondering van laagdunning = 100 bomen) 

 Er worden 150  bomen geveld bij de eindkap van laagdunning en (on)gelijkmatige 

hoogdunning 

 Voor bepaalde maatregelen (wolven verwijderen,..) werden relatieve verschillen 

tussen de beheerpakketten ingeschat (in de mate van het mogelijke op bestaande 

casestudies). Deze relatieve verschillen komen terug onder de vorm van de factor 

waarmee de standaardkost moet vermenigvuldigd worden; in de rechterkolommen 

onder de beheerpakketten in Bijlage 1. 

 
Veronderstellingen bij het doorrekenen van de beheerscenario’s bij den en eik; bij 
de pakketten: laagdunning, (on)gelijkmatige hoogdunning, toekomstbomenpakket en het 
QD-pakket. 

 

 Twee zuiveringen per decennia 

 Dunningsomloop van 8 jaar  

 Bedrijfstijd i.f.v de doeldiameter bij grove den: 45cm, eik: 80cm (uitz. bij 

laagdunning: maximalisatie gemiddelde jaarlijkse voumeaanwas)  

 standplaats matige boniteit 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Facultatieve extra kosten die niet standaard in het modelpakket om de kosten te 

berekenen zijn vervat 

Maatregel  Kosten  Bron 

Inboeten Loofbomen 2,3 uur/100stuks 1 
Snoeien Begeleidingssnoei-

vormsnoei;  
(voor het planten) 

Loofhout (Zoete kers, 
robinia, maar ook eik, 
es, esdoorn, notelaar. 
Niet bij naaldhout) 

10-20 min/10stuks 1 

 

Opsnoei 

0-6.5m 
Ladder 
en 
handzaag 

Grove den, zoete 
kers 

11-13 min/boom 
 

Larix 14 min/boom  

Douglas, fijnspar 19 min/boom 1 

Populier (verdeeld 
over 3 periodes) 

20min/boom  
 

(inlandse eik),… 7,4 min/boom  
Boombescherming Aanbrengen wildgaaskoker 1,3 uur/100 stuks 1 

Exotenbestrijding Bestrijding Prunus 
serotina; afzetten en 
insmeren met 
glyfosaatoplossing 

Bedekking 0-5% 6 uur/ha  

Bedekking 25-
50% 

8 uur/ha 
1 

Bedekking 75-

100% 
15 uur/ha 

 

 Afzetten ongewenste opslag; 5-25% bedekking 5 uur/ha 1 
 Vaste uitsleeppistes met gebruik van skidder en 

lier (indien nodig)  1-2 euro/m³  
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Gaan voor 
kwaliteit 

Toppen van kwaliteitsbomen 
2-3 uur/boom 2 

Vermarkting    
Verkoop langs de 
weg 

Verkoop (toezicht exploitatie) 0.75-6 uur/ha 2 
Exploitatie in 
eigen regie 
(uitbesteding) 

Populier (kaalkap) 7 euro/m³ 3 
Dunningen 10-12 euro/m³ 2,3 
Gemengd loofhout (strenge 
exploitatievoorwaarden) 

14-16 
euro/m³  

 2,3 

  (zelf doen) Uitslepen langhout 
met paard en uitsleepbord; 10 
bomen/m³, 1,6 
bomen/vracht, afstand van 
30m 

0,27 uur/m³  1 

 Organisatie 0,12 uur/m3   3 
 Inventarisatie en sortering op kwaliteit na 

velling 
0,03 uur/m³ 0,09-

0,12 
uur 
/m³ 

3 

 Verkoop  
0,06 uur/m³ 3 

 Totaal exploitatie en verkoop langs de weg 
(met strenge exploitatievoorwaarden) 

40% meer uur dan 
verkoop op stam 

3 

Verkoop op 
houtveiling 

Exploitatie in eigen regie +organisatie 

150 euro/m³ 

 
Inventarisatie en kwaliteitsbepaling na velling 4 
Transport  

 Verkoop op veiling  

1: van Raffe en de Jong  (2012) 
2: Goris et al. (2005) 
3: van Nevel et al. (2009) 
4: mondelinge overdracht Wim Buysse 

 

 

 

2.1.6 Houtopbrengsten 

Houtopbrengsten worden in de verschillende beheerpakketten ofwel in relatieve cijfers 

weergegeven (t.o.v. een laagdunning) of, indien dergelijke vergelijking niet mogelijk 

was, worden enkele absolute waarden aangehaald uit praktijkvoorbeelden. 

Studies die de houtopbrengsten (volumes, kwaliteit, etc.) die voortvloeien uit de 

verschillende beheerpakketten vergelijken zijn schaars. De studies die bestaan 

beperken zich tot een vergelijking van slechts enkele bosbeheerpakketten (veelal 

laagdunning vergeleken met gelijkmatige hoogdunning) en/of zijn sterk gelimiteerd in 

de tijd (max 20-30 jaar). Zeker voor de beheerpakketten die in Vlaanderen nog maar 

recent worden toegepast, zoals toekomstbomendunning en de QD-methode zijn weinig 

gegevens beschikbaar. Daarnaast zijn opbrengstcijfers qua volume zeer standplaats- 

en soortspecifiek waardoor het veelal onmogelijk is om verschillende studies te 

combineren. In plaats van uit te gaan van deze gefragmenteerde informatie werd in 

dit rapport geopteerd om gebruik te maken van een model dat in staat is om vijf van 

de negen pakketten te modelleren: laagdunning, (on)gelijkmatige hoogdunning, 

toekomstbomen en QD-methode.  

Forest Simulator BWINPro 7.7.01. werd ontwikkeld door Nagel et al. (2013), 

verbonden aan de Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, en is gebaseerd op 

groeiparameters op boomniveau. De data voor het bepalen van de 

boomsoortspecifieke groeiparameters komt uit onderzoeksvlakken verspreid over 

Noordwest Duitsland. Het nadeel is dat de groeiparameters gebaseerd zijn op 

standplaatsen in Noordwest Duitsland en dat deze niet volledig representatief voor 

onze regio. Daarnaast zijn de groeidata en daaruit afgeleide groeimodellen niet voor 

alle boomsoorten even gedetailleerd beschikbaar. Hoewel het programma Forest 

Simulator BWINPro 7.7.01. niet ideaal is, is het in staat om een objectieve, 

gekwantificeerde vergelijking te maken tussen de verschillende beheerpakketten. 

In dit rapport werd ervoor geopteerd om het verschil in houtopbrengst van een 

gemodelleerd beheerpakket relatief uit te drukken t.o.v. een gemodelleerde 

laagdunning. De relatieve data maakt een onderlinge vergelijking van de 
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beheerpakketten toegankelijker en kan indien gewenst gecombineerd worden met 

absolute aanwascijfers die representatiever zijn voor onze regio (vb. 

opbrengsttabellen Jansens 1996) dan deze waarop het model gebaseerd is. Hou er wel 

rekening mee dat de vergelijking uitgaat van eenzelfde doeldiameter voor elk pakket 

om ze op die manier gemakkelijker onderling te kunnen vergelijken. Dit is een 

theoretisch uitgangspunt, in praktijk zijn de diameters, op het moment van de 

eindkap, bij laagdunningen doorgaans veel lager dan bij bv. de QD-methode. De 

grafieken in deze sectie gaan ook steeds uit van een relatieve vergelijking met een 

laagdunning. Let er hierbij op dat er in de grafieken een aparte referentie is 

(laagdunning) voor slechte en goede standplaatsen. Hou er steeds mee rekening dat 

de weergegeven resultaten slechts indicatief zijn. 

Voor de houtopbrengsten uit beheerpakketten die niet gemodelleerd konden worden 

zijn absolute cijfers weergegeven van voorbeelden uit de literatuur van dit bepaald 

beheerpakket op een bepaalde standplaats. 

De verhoudingen naar houtkwaliteit (fineer, zaaghout, bulk) die via een bepaald 

pakket potentieel verkregen kunnen worden zijn bepaald door het gemiddelde te 

nemen van cijfers uit casestudies (o.a. Zing & Bernhard 1997, Hein et al. 2007, Lenk 

2007, de Turckheim & Bruciamacchie 2005, Thomassen & Nyssen 2013, Meiresonne 

2006). 

2.1.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

In deze sectie worden besproken: 

 Omvorming van structuurarme naar structuurrijke bestanden  

We beschouwen de invloed van het beheerpakket op een gelijkvormig bestand dat 

we wensen om te vormen naar een ongelijkvormig bestand. 

 

 

 Omvorming naar boomsoortensamenstelling:  

We beschouwen mogelijkheden voor het inzetten van het beschouwde pakket om 

de boomsoortensamenstelling van een bosbestand te veranderen. Dat omvat zowel 

indirecte omvorming (door gewenste soorten te bevorderen en niet gewenste te 

kappen) als de mogelijkheid om met directe omvorming te werken (inbrengen van 

de gewenste soort via verjonging). 

 

2.1.8 Inventarisatievereisten 

De inventarisatievereisten die in dit document aangehaald worden zijn richtgevend en 

gaan uit van het minimum dat nodig is aan inventarisatie om na te gaan of een 

bepaald pakket al dan niet toepasbaar is (vb. staan er genoeg potentiële T-bomen) en 

om bepaald keuzes te maken voor het nemen van de uitgezette beheermaatregelen 

(vb. bepaling moment aanduiden eerste dunning).  

 

In dit document worden bijkomende inventarisaties, die nuttig kunnen zijn om via 

grondvlakken, stamtallen, soortensamenstelling, etc. een beter inzicht te verkrijgen in 

het bestand en de beheermaatregelen te evalueren en/of bij te sturen, niet besproken.  

 

We onderscheiden 

 Kwalitatieve inventarisaties  

 Kwantitatieve inventarisaties 

 

Per fase worden de vereiste inventarisatiemaatregelen gegeven: 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase 

o Dunningsfase 

o Eindkapfase 
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2.1.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

In dit deel wordt de vereiste techniciteit besproken die nodig is bij de selectie en 

hamering van de bomen. Dit wordt ook opgedeeld per beheerfase: 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase 

o Dunningsfase 

o Eindkapfase 
 

2.1.10 Vermarkting van het hout 

Twee aspecten komen hierbij aan bod:  

1. Aanduiden van de te kappen bomen: worden de bomen individueel gemerkt 

(gehamerd, met verf) of niet? In dat laatste geval volstaat het dat de te kappen zone 

(vb. hakhoutkap) op kaart of op terrein is gemarkeerd, en dan alle bomen binnen deze 

zone mogen worden gekapt (eventueel met uitzondering van voorbehouden bomen die 

dan als ‘te behouden’ gemerkt worden). Alternatief kunnen ook eenvoudige en 

duidelijke richtlijnen meegegeven worden met de exploitant (“neem elke 3e boom 

weg”), bvb bij systematische dunning in laagkwalitatief naaldhout. 

2. Eigenlijke verkoopwijze: daarbij worden er vier verkoopswijzen onderscheiden: 

1. Verkoop per volume of per ton. Is steeds van toepassing indien te kappen 

bomen niet worden gemerkt. Maar ook als bomen wel worden gemerkt maar 

niet worden opgemeten. Er wordt verkocht aan een eenheidsprijs per m³ of per 

ton. Daarbij zijn enkele varianten gebruikelijk: 

o Variant: registratie via harvester 

 Hierbij wordt een harvester (met gekalibreerde zaagkop) in het 

bestand gestuurd om de bomen te vellen. Na de velling kan het 

totaal geoogst volume eenvoudig van de harvester afgelezen 

worden. 

o Variant: opmeten langs de weg 

 Bomen worden geveld en gestapeld naast de weg waar het 

volume opgemeten wordt.  

o Variant: weging 

 Er wordt gewerkt met weegbonnen van volgestapelde 

vrachtwagens. 

2. Verkoop op stam: te kappen bomen worden gemerkt, opgemeten, en 

samengevoegd in loten die te koop worden aangeboden. Er wordt één prijs per 

lot geboden. 

3. Vellen in eigen regie en verkoop van de liggende stammen langs de weg. 

4. Vellen in eigen regie en verkoop via gespecialiseerde kanalen (gespecialiseerde 

houtveilingen en klanten). 
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Tabel 4: Enkele kenmerken van de verschillende vermaktingstypes  

 Vermarktingstype 

 Per volume-
eenheid  

Op stam 
 

Langs de weg 
 

Naar 
gespecialiseerde 
kanalen 

Beschikbare 

houtkwaliteit 

Laag, 

bulkproductie 

Laag - hoog Hoog- zeer hoog Zeer hoog of zeer 

specifieke 
sortimenten 

Vereiste 
techniciteit 
bosbeheerder 
(naast de 
basisvereisten 
voor planning, 
exploitatie, 
verkoop, etc.) 

Laag  Laag-Matig Hoog Hoog-zeer hoog 

 
 

 Inschatten 
houtkwaliteit op 
stam 

 Complexe planning 
Per kwaliteitsboom: 

 Bepalen specifieke 

exploitatie- 
vereisten* 

 Kwaliteitsbepaling 
en sortering* 

 Controle behoud 
van kwaliteit 

 Complexe planning 
 Connecties met 

specifieke 

afzetmarkten 
Per kwaliteitsboom: 

 Bepalen specifieke 
exploitatie- 
vereisten* 

 Kwaliteitsbepaling en 
sortering* 

 Controle behoud van 
kwaliteit 

Vereiste 

arbeidsinput 
bosbeheerder 

Laag-matig Laag-matig Matig-hoog Hoog-zeer hoog 

 Verkoop 
 Controle harvester 

OF 
 Verkoop 
 Opmeten langs de 

weg 

 Opmeten 
 Verkoop 

 Exploitatie in eigen 
regie organiseren 

 Detail opmeten  
 Verkoop 

 Exploitatie in eigen 
regie organiseren 

 Detail opmeten 
 Transport regelen 
  Verkoop 

waaronder: 
vereiste 
inventarisatie  

 Geen 
OF 

 Opmeten langs de 
weg 

 op stam 
opmeten, 
volinventaris 

Per kwaliteitsboom: 
 specifieke 

exploitatie- 
vereisten 

  detail opmeten na 
exploitatie* 

 kwaliteitsbepaling 
en sortering* 

Per kwaliteitsboom: 
 specifieke 

exploitatie- vereisten 
 detail opmeten na 

exploitatie* 
 kwaliteitsbepaling en 

sortering* 

Techniciteit 
exploitatie  

Laag Laag-Matig Hoog Hoog 

   Behoud kwaliteit  Behoud kwaliteit 

Kosten (meer 

details zie Tabel 
3) 

Laag  
(tenzij hakhout-
middelhout) 

Matig Hoog Hoog-zeer hoog 

Risico’s Laag 
 verkoop kan 

uitgesteld worden 

Laag 
 verkoop kan 

uitgesteld worden 

Hoog 
 verkoop moet 

‘vlug’ gebeuren 

 Houtgebreken 
zichtbaar 

Hoog 
 verkoop moet ‘vlug’ 

gebeuren 

 Houtgebreken 
zichtbaar 

Potentiële 
winstmarge 

Laag-matig Laag-matig Matig-hoog Hoog-zeer hoog 

* deze vereisten kunnen soms (deels) uitgevoerd worden door externen (exploitanten, keurmeester 

houtveiling, etc.) 
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2.1.11 Enkele cijfers 

Hier worden richtcijfers voor het beheertraject gegeven van enkele belangrijke 

bosbouwparameters, zoals: de te verwachte bedrijfstijd, leeftijd en opperhoogte bij 

eerste dunning, doeldiameter etc. Deze cijfers worden gegeven voor enkele 

belangrijke, representatieve boomsoorten: eik, beuk, berk en grove den.  
 



Laagdunning 

www.inbo.be INBO.R.2014.5443883 36 

2.2 Laagdunning 
 

 

 

 

©Hannes Cosyns 

   

 

 

2.2.1 Beschrijving 

Bij een laagdunning wordt het bosbestand geheel doorlopen en worden alle 

weggeconcurreerde, gedomineerde en onderstandige bomen (levend en dood) 

weggenomen. De bedoeling is de dominante en co-dominante bomen zoveel mogelijk 

te behouden en het bovenste kronendek zo weinig mogelijk te verstoren tenzij enkele 

opvallend slechtgevormde bomen. 

 

 

 

 

 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van laagdunning 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie kwaliteitshout  

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  
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V
o
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d
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le
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eenvoudig en éénduidig dunningstype, dat weinig techniciteit vereist, en sterke 

mechanisatie toelaat vroeger heel veel werd gehanteerd in homogene 

aanplantingen. Het levert een hoog oogstvolume (bij de eindkap), dat bovendien 

vrij uniform is : leent zich dus goed voor het leveren van relatief laagkwalitatief 

industrieel basismateriaal (bulkproductie). Ook een aantal cultuurhistorisch 

relevante bestandtypes wordt via laagdunning verkregen (bvb kathedraalbos van 

beuk). 

N
a
d

e
le

n
 

Werkt de homogeniteit naar structuur en soortensamenstelling van het 

bosbestand verder in de hand, en is daardoor weinig geschikt voor integratie van 

natuurdoelen; niet geschikt voor omvormingen naar meer structuur- en 

soortenrijke bestanden; ook naar risicospreiding (minder stabiele bestanden, 

uniform eindproduct) scoort dit beheerpakket niet goed 

 

2.2.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: laag 

 Bij het verwijderen van wegkwijnende en dode bomen worden ecologisch 

waardevolle habitats voor dood-hout organismen weggenomen.  

 Dit beheerpakket werkt homogeniserend, het vermindert de bestaande 

horizontale en verticale bosstructuur en leidt tot een gelijkvormig bestand 

bestaande uit één dominante boomlaag. 

 Het dicht kronendek laat weinig licht door wat de ontwikkeling van de kruid- en 

struiklaag tegenwerkt. 

 

Houtproductie: Gericht op bulkproductie 

 Houtopbrengst: Laagdunning geeft aanleiding tot een hoge 

biomassaproductie bestaande uit stammen met een vrij grote uniformiteit maar 

met een variabele houtkwaliteit die sterk soortafhankelijk is.  

 

 Risicospreiding: Homogenisering en gelijkvormigheid zorgt voor een lagere 

stabiliteit op bestandsniveau en hogere risico’s op biotische en abiotische 

aantastingen. Via laagdunning wordt een zeer beperkt variatie aan sortimenten 

verkregen. Bedrijfstijden om een bepaalde diameter te bekomen zijn bij dit 

beheerpakket langer dan bij alle andere beheerpakketten wat ook een hoger 

risico inhoudt op schade door calamiteiten. Daartegenover zijn hoge diameters 

doorgaans geen doel (uitz: kathedraalbos), de eindkap gebeurt doorgaans al 

vroeg, bij de culminatie van volume-aanwas, of als bepaalde technische eisen 

voldaan zijn (bvb mijnhout). 

 

2.2.3 Randvoorwaarden  

Dit pakket heeft een bestandsgerichte aanpak en kan in gelijkvormige 

hooghoutbestanden in alle bosontwikkelingsfasen toegepast worden. Dit pakket is niet 

aangewezen voor structuurrijke ongelijkvormige bestanden. 

Enkel bij bestanden die lang niet gedund zijn geweest en waar men een sterke tot 

zeer sterke laagdunning wil doorvoeren moet rekening gehouden worden met de 

stabiliteit van het bestand.  

  

Randvoorwaarden per bosontwikkelingsfase 

Verjongingsfase: Met het oog op houtproductie is een regelmatige ruimtelijke 

verspreiding van de bomen gewenst, dit geldt voor alle bosontwikkelingsfasen. 

 

Stakenfase en boomhoutfase: zie hierboven, verder geen specifieke vereisten 
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2.2.4 Beheermaatregelen 

 

 

V
e
r
jo

n
g

in
g

 Doel: Dichte verjonging, gelijkmatig verspreid over het terrein (vlakdekkend). 

 Afhankelijk van de voorgaande verjongingskap(pen) zal de verjongingsfase geleidelijk of direct 
verlopen.  

 Vooraf klepelen van de bestandsoppervlakte kan noodzakelijk zijn. 

Natuurlijke verjonging 

 Verjonging dient vlakdekkend aanwezig te zijn 

 Indien nodig/wenselijk kan de natuurlijke verjonging worden aangevuld met gerichte bijplanting 
(gefusioneerde verjonging) 

Kunstmatige verjonging 

 Plantverband en -dichtheid: gelijkmatige, vlakgewijze aanplant in regelmatig plantverband; 2500-
5000 boompjes per ha.  Eventueel minder bij gebruik van groot plantsoen (maat 150-200). Dit groot 
plantsoen (ook ‘spillen’ of ‘veren’ genoemd) kan ook aangewend worden om in te boeten. 

 Gebruikelijk plantsoen heeft een leeftijd van 2 tot 3 jaar (maat 80-120)  

 Ook zaaien is een optie: gelijkmatig over het hele terrein en met voldoende dichtheid om een 
vergelijkbare dichtheid van gevestigde verjonging van de gewenste soorten te bereiken. 

V
e
r
p

le
g

in
g

 

 Inboeten indien nodig (bij uitval >10% en meer dan >20% bij resp. wijde en dichte plantverbanden). 

 Vrijstellen van concurrerende vegetatie, enkel indien echt nodig.  

 Bij een dichte natuurlijke verjonging over grotere oppervlakten kunnen stroken uitgemaaid worden, 
deze openingen kunnen later dienen als kijkgangen (1-2m breed om de 5-6m, waarvan sommige 
toekomstige ruimingswegen. 

Z
u

iv
e
r
in

g
   De eerste zuivering gebeurt tijdens het begin van de dichtwasfase (opperhoogte van 2-3m).  

 In (naaldhout)bestanden waar niet voldoende differentiëring optreedt en waar de stabiliteit van het 
bestand in gedrang kan komen (h/d >85-100, soortafhankelijk), kan een vlaktegewijze 
stamtalreductie nuttig zijn. Dit gebeurt dan als eerste ingreep (opperhoogte van 2-3m). De bedoeling 
is om een vitaal bestand te creëren bestaande uit bomen met een goede kwaliteit en vitaliteit. De 
blijvende bomen moeten gelijkmatige verdeeld zijn over het bestand en alle ongewenste bomen (en 
andere vegetatie) worden verwijderd.  

 Afhankelijk van de boomsoort en standplaats staan er na de ingreep nog 1000-3000 bomen/ha 
gelijkmatig verdeeld over het terrein. 

 Soortenmenging (doorgaans niet nagestreefd bij laagdunning) dient tijdens deze fase reeds gestuurd 
te worden (opperhoogte van 2-4m). 

 Bij de daaropvolgende zuivering wordt vlaktegewijs een negatieve selectie uitgevoerd. Hierbij worden 
slechtgevormde voorlopers (wolven) verwijderd. Dit kan gebeuren door afknikken, ringen of vellen. 
Onthoud daarbij wel dat de dichtwasfase niet te sterk mag verstoord worden „Dickung muss Dickung 
bleiben“. 

 Zuiveringen dienen enkel herhaald te worden indien een goede ontwikkeling van het bestand in 
gedrang komt. Meestal vindt 1-5 maal een zuivering plaats. Veelal 1à2 keer elke 10 jaar, maar dit is 
situatie, soort en standplaatsafhankelijk. 

S
e
le

c
ti

e
 

 Steeds een negatieve selectie waarbij enkel de bomen met de laagste kwaliteit en vitaliteit worden 

verwijderd en op die manier de beste elementen in het bestand behouden blijven. 

D
u

n
n

in
g

  Zuiveringen gaan ongemerkt over in dunningen, want ook bij deze laatste wordt gefocust op het 
wegnemen van onderstandige, gedomineerde bomen. Ook slechtgevormde dominantere bomen en 
wolven worden nog steeds verwijderd. De continuïteit van de kruinlaag wordt hierbij zoveel mogelijk 
behouden om de lopende aanwas hoog te houden. Het eindresultaat van de dunning is een 
gelijkvormig bestand hoofdzakelijk opgebouwd uit (co)dominante bomen. 

 Er wordt om de 3-5 jaar in jonge bestanden en 8-10 jaar in oudere bestanden (>70 jaar) gedund. 

 Er kan ook gestreefd worden naar een bepaald bestandsgrondvlak, bvb het ‘normaal’ grondvlak uit de 
opbrengsttabellen. 

 Afhankelijk van o.a. de boomsoort, doeldiameter, standplaats, stamaantal en de sterkte van de 
dunningen, vinden 4-15 dunningen plaats vooraleer de eindkappen aanvangen. 
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2.2.5 Kosten per ha 

 
  

Werk-
uren/ha 

Vereiste 
Techniciteit 

Jaar interventie 

Grove den 
(bedrijfstijd: 60 

jaar) 

Eik 
(bedrijfstijd:90 

jaar)  

Verjonging Nat. Verjong. 7 Laag 0 0 
 Kunst. Verjong. 

(excl. kostprijs 
plantgoed) 

32 Laag 0 0 

Verpleging  2,4 Laag 3 4 

Zuivering 15 Laag 4, 14 5, 15, 25 
     
Selectie (zie dunning)    
Opsnoeien n.v.t. 0    
Dunning en 

selectie 

1ste dunning 2,6 Laag 25 35 

Volgende 
dunningen 

2,6 Laag 33-57 
(4 dunningen) 

43-83 
(5 dunningen) 

Subtotaal aantal werkuren/ha  53-75 werkuur 72-93 werkuur 

Eindkap Kaalkap 3,7 Laag 60 90 

 Femelslag 7,1 Laag-Matig 57-78 83-106 

 Doordunnen 7,1 Laag-Matig 57-78 83-106 

Totaal aantal werkuren/ha  57-83 werkuur 73-100 werkuur 

Veronderstellingen: 

 Dunningsomloop van 8 jaar; standplaats matige boniteit; bedrijfstijd: max gemiddelde jarlijkse volume aanwas: 

den:60jaar, eik: 90jaar 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in rekening 

gebracht 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam; bij de eindkappen zijn enkel bijkomende taken zoals hamering 

en toezicht opgenomen (voor bijkomende kosten zie bijlage 1 en sectie 2.1.5) 

 

Eindkappen – Verjongingskappen 

Laag- en hoogdunningspakketten kennen in de regel groeps- of vlaksgewijze eindkappen waarbij de 
resterende bomen over een vrij korte periode gespreid worden geoogst (eventueel m.u.v. enkele 
habitatbomen die bewust behouden worden). Bij verder doordunnen evolueert het bosbestand naar een 
ongelijkvormig bos, en gelden andere pakketten (zie lager). 

Eens de bomen hun doeldiameter bereikt hebben kunnen de eindkappen aanvatten. Laagdunning gaat 
veelal gepaard met een kaalkap. Bij de andere eindkaptypes ontstaat veelal een stabiliteitsprobleem. 

Kaalkap 

 Alle bomen van het bestand worden in 1 keer geveld. Na kaalslag wordt doorgaans gebruik gemaakt 
van kunstmatige verjonging. 

Doordunnen 
Doordunnen is geen typische eindkap voor een hoog- of laagdunning : Als je beslist om door te dunnen 
ben je eigenlijk aan het verschuiven naar een ander pakket met ongelijkvormige bosbestanden en 
boomsgewijze benadering. 

Doorgaans niet mogelijk wegens de lage stabiliteit van het overblijvend bestand. 

Femelkap 

De femelkap is geschikt voor de omvorming naar een ongelijkvormig bestand 

 Kappen van groepen, gespreid in de tijd. Voor de verjonging van schaduwboomsoorten max 0,1-0,2 
ha (beuk, esdoorn), voor lichtboomsoorten >0,25-0,5 ha (eik) of >0,5 ha (grove den, berk).  

 Bij de volgende kappingen kunnen de groepen systematisch uitgebreid worden (o.a. Zwitserse 
variant) of kunnen er nieuwe groepen gemaakt worden die niet noodzakelijk met elkaar verbonden 
zijn (o.a. groepsgewijze plenterslag). 

Schermslag 

Schermslag is niet evident bij een laagdunning omdat een goede stabiliteit van de moederbomen veelal 
moeilijk te bereiken is. 
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2.2.6 Houtopbrengsten 

 

 

Dit pakket beoogt het verkrijgen van een hoge 

hoeveelheid uniforme houtproducten van variabele 

kwaliteit. Doordat de inspanningen voor 

kwaliteitsverhoging moeten gespreid worden over 

een groot aantal bomen, en ook andere 

doelstellingen (structuurvariatie) meespelen, zal dit 

beheerpakket meestal vrij veel hout van matige 

kwaliteit opleveren (ongeveer 30% zaaghout) en 

zeer veel bulkhout. Het probleem bij laagdunning is 

dat de (eerste) dunningen veelal niet renadabel zijn 

omdat slechts weinig hout met kleine diameters 

wordt geoogst. 

 

De figuren hieronder tonen de volumeopbrengst en 

diameteraanwas bij een matige laagdunning; cijfers 

van de opbrengsttabellen uit Jansen et al. (1997) 

en Wiedemann & Schober (1957). 

 

 

 

 

   
 

Eik Beuk Grove den 

Standplaats Slecht Goed Slecht Goed Slecht Goed 

Diameter 63 30 70 80 45 53 48 80 34 28 43 51 

Leeftijd (jaar) 200 120 200 120 140 150 140 110 140 100 140 85 

Hoogte na 100 jaar 22,8 24,4 26,0 33,3 27,7 27,8 32 40,1 20,3 19,9 28 28,8 

Dunningsvolume 
(m³)* 

581 320 771 652 485 531 605 825 335 251 523 527 

Eindvolume (m³)* 424 247 499 346 549 328 638 471 276 242 459 354 

Gemiddelde 
dbhaanwas bij eindkap 
(cm/jaar) 

0,31 0,25 0,35 0,68 0,32 0,35 0,34 0,73 0,24 0,28 0,31 0,60 

Gemiddelde aanwas 
(m³/ha/jaar) 

5,0 4,7 6,4 8,3 7,4 5,7 8,8 11,6 4,4 4,9 7,0 10,4 

Bron 

SCHO 
 p 12 

JANS  
p 86  

SCHO 
p 10 

JANS 
 p 90     

SCHO  
p 38  

JANS 
p 101 

SCHO 
p 36 

JAN 
p 104 

SCHO 
 p 128 

JAN 
 P 44 

SCHO 
 p 126 

JANS 
p 47 

SCHO: Wiedemann & Schober; JANS: 1957 Jansen et al. 1996 
* Bij SCHO is het volume uitgedrukt in ‘Derbholz’: bovengronds hout met diameter ≥ 7cm met schors’;  bij JANS 
is het volume spilhoutvolume met schors 

 

2.2.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Omvorming naar boomsoortensamenstelling  

Dit pakket is niet geschikt om boomsoortensamenstelling te wijzigen. Indirect 

omvorming is niet evident omdat er in de dominante boomlaag niet wordt ingegrepen 

en dus niet gestuurd wordt en er enkel natuurlijke selectie plaatsvindt. Ook zal er 

veelal zeer weinig licht tot op de bosbodem doordringen waardoor de natuurlijke 

verjonging zeer beperkt is tot op het moment van de eindkappen. 

Bij een directe omvorming (aanplant van gewenste soorten in de verjongingskappen) 

zal succes, eens de aanplant en/of natuurlijke verjonging zich gevestigd heeft, vooral 

bepaald worden door de natuurlijke concurrentie. Intieme mengingen kan enkel met 

boomsoorten die gelijkaardige karakteristieken hebben, via groepsgewijze mengingen 

kan de boommsoortensamenstelling wel gedeeltelijk gestuurd worden. 
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Omvorming naar structuur: 

Dit pakket is niet geschikt voor de omvorming van gelijkvormige naar structuurrijkere 

bestanden. Laagdunning creëert een zeer sterke gelijkvormigheid op bestandsniveau.  

In de eindkapfase zal de gekozen verjongingskap bepalend zijn of er een zekere 

structuurvariatie wordt gecreëerd (bvb door femelkap), maar veelal zal enkel een 

kaalkap kunnen plaatsvinden omdat de andere eindkaptypes leiden tot een groot 

stabiliteitsprobleem bij het overblijvende bestand.  

2.2.8 Inventarisatievereisten  

Kwalitatieve evaluatie 

Kwalitatieve inschattingen zijn voornamelijk gelinkt aan mogelijke 

stabiliteitsproblemen van het bestand 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: inschatten voldoende verjonging, noodzaak 

tot inboeten  

o Dunningsfase: stabiliteit van het bestand  

o Eindkapfase: evaluatie bereiken doeldiameter, kwaliteitsinschatting, … 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: geen vereiste 

o Dunningsfase: afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder), verder geen 

vereisten. Indien een dunning plaatsvindt i.f.v. een beoogd grondvlak is wel 

een grondvlakbepaling nodig (bvb met een Bitterlich) 

o Eindkapfase: afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder), verder geen 

vereisten 

 

2.2.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: Lage techniciteit bij zuiveringen 

o Dunningsfase: Lage techniciteit vereist bij dunningen 

o Eindkapfase: Lage techniciteit 
 

2.2.10 Vermarkting   

Dunningen : 

o 1) Individueel merken van te kappen bomen, of 2) in een aantal gevallen 

(naaldhout van slechte kwaliteit, dunningsachterstand) waar individuele 

boomselectie er niet toe doet, kan ook zonder hamering gewerkt worden. De 

exploitant krijgt dan een eenvoudige en duidelijke dunningsinstructie. Dit gaat 

dan automatisch gepaard met verkoop per volume. 

 

o Verkoop (afhankelijk van de kwaliteit) 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg). Een 

dunning zonder hamering (optie 2) zal steeds gepaard gaan met 

verkoop per volume 

Eindkap : 

o 1) Individueel merken van de te kappen bomen, of 2) zonder hamering, 

afzetten van grenzen of duidelijke instructies meegeven aan exploitant 

o Verkoop 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg) 

Eindkap zonder hamering (optie 2) zal steeds gepaard gaan met 

verkoop per volume  

- Verkoop op stam (volinventaris) 
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- Velling in eigen regie zal hier eerder uitzonderlijk zijn, gezien bij 

laagdunning vooral matige stamkwaliteit wordt gerealiseerd, en zelden 

uitzonderlijke kwaliteiten.  

2.2.11 Enkele cijfers 

 

Doeldiameter 
(cm) 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

Opperhoogte 
bij eerste 

dunning (m) 

Leeftijd bij eerste 
dunning (jaar) 

Eik 80-100 160-220 12-17 30-50 

Beuk 60-80 120-200 18-27 40-60 

Berk 30-40 80-100 10-12 12-15 

Grove den 40-60 90-180 11-18 20-40 
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2.3 Gelijkmatige hoogdunning 
 

 ©Hannes Cosyns 

2.3.1 Beschrijving 

Bij een hoogdunning worden enkel dominante en co-dominante bomen gekapt. De te 

bevoordelen bomen worden tijdens elke dunningsdoorgang opnieuw bepaald. Dode en 

gedomineerde bomen, die dus geen rol meer spelen in de onderlinge 

kronenconcurrentie in de bovenetage worden niet gekapt.  

 

Bij een gelijkmatige hoogdunning wordt tijdens een dunning in het hele bestand met 

eenzelfde intensiteit gedund, met de bedoeling om een gelijkmatige dichtheid in het 

bosbestand te behouden. De dunningsintensiteit verandert dus niet in de ruimte. Deze 

intensiteit kan wel veranderen in de tijd: in sommige ontwikkelingsfases (of 

economische omstandigheden) kan het wenselijk zijn om sterker of minder sterk te 

dunnen.  

 

‘Selectieve’ gelijkmatige hoogdunning: 

Er is sprake van een ‘selectieve’ hoogdunning wanneer bij de dunning specifieke 

bomen (omwille van hun soort of uitzonderlijke stamvorm of –afmeting) duidelijk 

geprefereerd worden bij de dunning. Indien tegelijk ook een gelijkmatige verdeling 

van de bomen (in voorraad of stamtal) nagestreefd wordt, kan men spreken van een 

‘selectieve gelijkmatige hoogdunning’. 

 

 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van de gelijkmatige hoogdunning 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie kwaliteitshout  

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  
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Vraagt meer techniciteit dan de laagdunning, maar nog steeds vrij eenvoudig. 

Ook hier blijft sterke mechanisatie mogelijk. Via selectieve dunning is dit 

beheerpakket ook inzetbaar voor geleidelijke omvorming van de 

soortensamenstelling. Door het selectief bevorderen van bomen van betere 

kwaliteit kan dit beheerpakket al meer kwaliteitshout opleveren dan een 

laagdunning. Onderstandige bomen met natuurwaarde kunnen worden 

behouden. 

N
a
d

e
le

n
 

Door de vrij gelijkmatige sterkte van de dunning blijven de bestanden naar 

horizontale structuur vrij homogeen, al is er door de sterkere lichtstelling al wat 

meer vertikale structuur mogelijk. Door bij elke dunningdoorgang de selectie 

opnieuw te doen, kunnen inconsequente keuzes optreden, en zijn extra 

inspanningen naar kwaliteit (bv opsnoeien) niet zinvol. Het beheerpakket is niet 

geschikt voor (omvormingen naar) structuurrijke ongelijkvormige bestanden; de 

bestanden zijn iets stabieler dan bij laagdunning, maar blijven nog lang vrij 

homogeen (vrij uniform uitzicht en eindproduct). Bij eindkap (grootschalig) kan 

de opgebouwde structuurrijkdom weer volledig teniet worden gedaan  

 

2.3.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: matig-hoog 

 Versterkt de gelijkvormigheid van het bestand in de dominante boomlaag. 

Daartegenover wordt het kronendak geopend en wordt meer licht doorgelaten 

waardoor zich een kruid- en struiklaag en/of nevenetage kunnen ontwikkelen. 

Er blijft wel dood hout in het bos doordat dode en gedomineerde bomen, die 

geen rol meer spelen in de onderlinge kronenconcurrentie in de bovenetage, 

niet worden gekapt. 

 

Houtproductie:  

 Houtopbrengst: Dit beheerpakket biedt potentieel voor de productie van 

voornamelijk zaaghout. De uiteindelijke houtkwaliteit van de bomen kan sterk 

variëren van bestand tot bestand. Gelijkmatige hoogdunning leidt tot een 

eerder uniform aanbod qua stamdimensies.  

 

 Risicospreiding: Hoogdunning leidt tot vrij stabiele bosbestanden met een 

hoge individuele stabiliteit van de bomen; selectieve hoogdunning laat toe om 

de menging te sturen en zo ook te zorgen voor meer variatie in het aanbod 

(spreiding afzetmarktrisico), en opstanden die beter bestand zijn tegen 

abiotische en biotische schade. De ruimtelijke uniformiteit van het bestand 

zorgt voor een beperkte spreiding qua te oogsten houtdomensies. Doordat bij 

elke doorgang de selectie van de bomen voor eindkap opnieuw gebeurt is er 

een grotere flexibiliteit en mogelijkheid om in te spelen op verschuivingen van 

de markt en onvoorziene tegenslagen. ‘Selectieve’ gelijkmatige hoogdunning 

waarbij één bepaalde soort geprefereerd wordt, kan wel risico inhouden als 

later blijkt dat deze soort niet bestand is tegen bepaalde ziekte of 

klimaatwijziging… 

2.3.3 Randvoorwaarden  

Dit beheerpakket heeft een bestandsgerichte aanpak en kan in gelijkvormige 

hooghoutbestanden in alle bosontwikkelingsfasen toegepast worden. Dit pakket is 

minder geschikt voor toepassing in ongelijkvormige bestanden. Een 

hoogdunningspakket is hier niet op afgestemd en zal ook tot homogenisering van de 

structuurdiversiteit leiden.  

Bestanden met een lage individuele stabiliteit (ongedunde of met historiek van 

laagdunning) zijn ook minder geschikt voor dit pakket : hier kan een plotse overstap 

naar gelijkmatige hoogdunning leiden tot een verhoogd risico op grootschalige 

windval. 
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Randvoorwaarden per bosontwikkelingsfase 

Verjongingsfase: Hoge dichtheden tijdens de jongwas en dichtwasfase zijn gewenst 

indien goede houtkwaliteit een doel is (>4000 bomen/ha). Met het oog op 

houtproductie is een regelmatige ruimtelijke verspreiding van de bomen gewenst, dit 

geldt voor alle bosontwikkelingsfasen. 

Stakenfase en boomhoutfase: Er kan met gelijkmatige hoogdunning gewerkt 

worden indien de stabiliteit het toelaat (geen te grote dunningsachterstand). 

2.3.4 Beheermaatregelen 

V
e
r
jo

n
g
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g

 Doel: Dichte verjonging, vlakdekkend aanwezig  

 Afhankelijk van de voorgaande verjongingskap(pen) zal de verjongingsfase geleidelijk of direct 
verlopen.  

 Vooraf klepelen van de bestandsoppervlakte kan noodzakelijk zijn. 

Natuurlijke verjonging 

 Voor een voldoende potentieel voor houtkwaliteit is een voldoende hoge dichtheid aan gevestigde 
zaailingen (>4000 zaailingen/ha), van de doelboomsoorten vereist. Deze zijn voldoende gelijkmatig 
over het terrein verdeeld.  

 Indien nodig/wenselijk kan de natuurlijke verjonging worden aangevuld met gerichte bijplanting 
(gefusioneerde verjonging). 

Kunstmatige verjonging 
 Plantverband en -dichtheid: gelijkmatige, vlakgewijze aanplant in regelmatig plantverband; 2500-

5000 boompjes per ha. Eventueel minder bij gebruik van groot plantsoen (maat 150-200). Dit groot 
plantsoen (ook ‘spillen’ of ‘veren’ genoemd) kan ook aangewend om in te boeten en bij gefusioneerde 
verjonging. 

 Gebruikelijk plantsoen heefteen leeftijd van 2 tot 3 jaar (maat 80-120). 

 Ook zaaien is een optie : gelijkmatig over het hele terrein en met voldoende dichtheid om een 
vergelijkbare dichtheid van gevestigde verjonging van de gewenste soorten te bereiken. 

V
e
r
p

le
g
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g

 

 Inboeten indien nodig( bij uitval >10% en meer dan >20% bij resp. wijde en dichte plantverbanden). 

 Vrijstellen van concurrerende vegetatie, enkel indien echt nodig.  

 Bij een dichte natuurlijke verjonging over grotere oppervlakten kunnen stroken uitgemaaid worden, 
deze openingen kunnen later dienen als kijkgangen (1-2m breed om de 5-6m, waarvan sommige 
toekomstige ruimingswegen. 

Z
u
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e
r
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   Zuiveringen gebeuren tijdens de dichtwasfase, begin stakenfase (opperhoogte van 2-12m), waarbij 

geldt, hoe vroeger ingrijpen hoe beter.  

 Bij de zuivering wordt vlaktegewijs een negatieve selectie uitgevoerd. Hierbij worden slechtgevormde 
voorlopers (wolven) verwijderd. Dit kan gebeuren door afknikken, ringen of vellen.  De dichtwasfase 
mag echter niet te sterk verstoord worden „Dickung muss Dickung bleiben“. 

 Soortenmenging dient tijdens deze fase reeds gestuurd te worden (opperhoogte van 2-4m). 

 Zuiveringen dienen enkel herhaald te worden indien een goede ontwikkeling van het bestand in 
gedrang komt. Meestal vindt 1-3 maal een zuivering plaats. Veelal 1 keer elke 10 jaar, maar dit is 
soort- en standplaatsafhankelijk. 

 In (naaldhout)bestanden waar niet voldoende differentiëring optreedt en waar de stabiliteit van het 
bestand in gedrang kan komen (h/d >85-100, soortafhankelijk), kan een vlaktegewijze 
stamtalreductie nuttig zijn. Dit gebeurt dan als eerste ingreep (opperhoogte van 2-3m). De bedoeling 
is om vitaal bestand te creëren bestaande uit bomen met een hoge kwaliteit en vitaliteit. De blijvende 
bomen moeten gelijkmatige verdeeld zijn over het bestand en alle ongewenste bomen (en andere 
vegetatie) worden verwijderd.  

 Afhankelijk van de boomsoort en standplaats staan er na de ingreep nog 1000-3000 bomen/ha 
gelijkmatig verdeeld over het terrein. 
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  De te bevoordelen bomen worden tijdens elke dunning opnieuw bepaald. Bomen uit de vorige selectie 

worden enkel behouden als geen beter alternatief beschikbaar is. Vaak zal men tijdens de selectie 
niet eenduidig kunnen vaststellen welke bomen eerder al geselecteerd werden. 

 Indien een bepaalde takvrije stam gewenst is kan opsnoeien nodig zijn, zeker bij soorten die een 
slechte natuurlijke takreiniging hebben (boskers, populier, fijnspar,…). Aangezien bij elke 
dunningsdoorgang de selectie van de bomen opnieuw gebeurt moeten dus in principe alle bomen 
opgesnoeid worden, waardoor dit een zeer dure en weinig doelmatige ingreep wordt. Wordt 
doorgaans dus niet gedaan in dit pakket. 

D
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n
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 De eerste dunning gebeurt op het moment van het omslagpunt (2/5de takvrije stam van de totaal 
verwachte boomhoogte). De dunningsingreep is vlaktegewijs en gelijkmatig, op elke locatie wordt de 
beste boom uitgekozen en vrijgesteld, rekening houdend met de kwaliteit van de omliggende bomen.  

 Er wordt enkel ingegrepen in de dominante en co-dominante bomen. Een richtlijn hierbij is om 50-
75% van de kroon vrij te stellen, hoewel de dunningsintensiteit sterk afhankelijk is van soort, 
standplaats en doel. Er kan ook gestreefd worden naar een bepaald bestandsgrondvlak. 

 Het eindresultaat van een ongelijkmatige hoogdunning is een bestand waarbij de heersende 
boomlaag zoveel mogelijk is opgebouwd uit bomen die potentiele kandidaten zijn voor de eindkap  

 Het moment van de volgende dunning dient zich aan wanneer de goede kroonontwikkeling van de 
bomen in het gedrang komt. In praktijk komt dit neer op een periode van 3-5 jaar in jonge 
bestanden en 8-10 jaar in oudere bestanden (>70 jaar). 

 Afhankelijk van o.a. de boomsoort, doeldiameter, standplaats, stamaantal en de sterkte van de 
dunningen, vinden 5-18 dunningen plaats vooraleer de eindkappen aanvangen. 

Eindkappen – Verjongingskappen 
 

Laag- en hoogdunningspakketten kennen in de regel groeps- of vlaksgewijze eindkappen waarbij de 
resterende bomen over een vrij korte periode gespreid worden geoogst (eventueel m.u.v. enkele 
habitatbomen die bewust behouden worden). Bij verder doordunnen evolueert het bosbestand naar een 
ongelijkvormig bos, en gelden andere pakketten (zie lager). 

Eens de bomen hun doeldiameter bereikt hebben kunnen de eindkappen aanvatten. 

Kaalkap 

 Alle bomen van het bestand worden in 1 keer geveld. Na kaalslag wordt doorgaans gebruik gemaakt 
van kunstmatige verjonging. 

Femelkap 

De femelkap is geschikt voor de omvorming van gelijkmatige hoogdunningen naar een ongelijkvormig 
bestand 

 Kappen van groepen, gespreid in de tijd. Voor de verjonging van schaduwboomsoorten max 0,1-0,2 
ha (beuk, esdoorn), voor lichtboomsoorten >0,25-0,5 ha (eik) of >0,5 ha (grove den, berk).   

 Bij de volgende kappingen kunnen de groepen systematisch uitgebreid worden (o.a. Zwitserse 
variant) of kunnen er nieuwe groepen gemaakt worden die niet noodzakelijk met elkaar verbonden 
zijn (o.a. groepsgewijze plenterslag). 

Schermslag 

 Voorbereidende kappen om de 4 à 5 jaar kunnen plaatsvinden om de moederbomen voor te bereiden.  

 Tijdens een goed zaadjaar wordt de bezaaiingskap uitgevoerd kort na de zaadval (kan ook met 
verworven zaailingen, ‘regeneration sur semis aquis’). De jaren na de bezaaingskap worden 
belichtingskappen uitgevoerd om de natuurlijke verjonging geleidelijk aan meer licht te geven (1-4 
kappen om de 4-8 jaar).  

 Bij lichtboomsoorten kan ook geopteerd worden voor een passieve schermslag. Er worden geen 
voorbereidende kappen uitgevoerd en men gaat na een goed zaadjaar direct over tot een 
belichtingskap. 

Doordunnen 
Doordunnen is geen typische eindkap voor een hoog- of laagdunning : Als je beslist om door te dunnen 
ben je eigenlijk aan het verschuiven naar een ander pakket met ongelijkvormige bosbestanden en 
boomsgewijze benadering. 

 Bomen worden gespreid in de tijd geveld. Onder ijler kronendak is plaats voor verjonging. Afhankelijk 
van de beoogde doelstellingen (doeldiameter, verjonging boomsoorten, etc.) kunnen deze kappingen 
sterk gespreid in de tijd liggen of elkaar snel opvolgen. 
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2.3.5 Kosten per ha 

 
 

  

Werk-
uren/ha 

Vereiste 
Technici-

teit 

Jaar interventie 

Grove den 
(bedrijfstijd: 

120jaar) 

Eik 
(bedrijfstijd:175 

jaar)  

Verjonging Nat. Verjong. 7 Laag 0 0 
 Kunst. Verjong. 

(excl. kostprijs 
plantgoed) 

62 Laag 0 0 

Verpleging  2,4 Laag 3 4 

Zuivering  15 Laag-Matig 4, 14 5, 15, 25 
Selectie (zie dunning) Hoog   
Opsnoeien n.v.t. 0    
Dunning 1ste dunning 3,5 Hoog 25 35 

 Volgende 
dunningen 

3,5 Hoog 28-116 
(12 dunningen) 

43-167 
(17 dunningen) 

Subtotaal aantal werkuren/ha   85-137 werkuur 117-170 werkuur 

Eindkap Kaalkap 3,7 Laag 120 175 

 Schermkap 7,1 Matig-Hoog 116-136 167-191 

 Femelslag 7,1 Matig 116-136 167-191 

 Doordunnen 7,1 Matig-Hoog 116-136 167-191 

Totaal aantal werkuren/ha  89-144 werkuur 120-177 werkuur 

Veronderstellingen: 

 Dunningsomloop van 8 jaar; doeldiameter grove den: 45cm, eik: 80cm; standplaats matige boniteit 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in rekening 

gebracht 
 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam; bij de eindkappen zijn enkel bijkomende taken zoals hamering 

en toezicht opgenomen (voor bijkomende kosten zie bijlage 1 en sectie 2.1.5) 
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2.3.6 Houtopbrengsten 

Dit beheerpakket beoogt het verkrijgen van hoge 

hoeveelheid uniforme houtproducten van lage tot matige 

kwaliteit. Doordat de inspanningen voor 

kwaliteitsverhoging moeten gespreid worden over een 

groot aantal bomen zal dit pakket meestal vrij veel hout 

van matige kwaliteit opleveren (ongeveer 40% zaaghout) 

en nog steeds hoofdzakelijk bulkhout. De eerste dunning 

is doorgaans reeds rendabel (itt laagdunning). De figuur 

rechts geeft weer welke houtkwaliteit je potentieel kan 

behalen via gelijkmatige hoogdunning. De figuren 

hieronder tonen de volumeopbrengst en diameteraanwas 

bij gelijkmatige hoogdunning in vergelijking met een 

matige laagdunning. 

 

   

Figuur: De totale volumeopbrengst bij de gelijkmatige hoogdunning in vergelijking met een matige 

laagdunning voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). Resultaten 

verkregen via modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01.  

 

Figuur: De diameteraanwas bij de gelijkmatige hoogdunning in vergelijking met een matige laagdunning 

voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). Resultaten verkregen via 

modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01. 
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2.3.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Omvorming naar boomsoortensamenstelling:  

Dit beheerpakket is matig geschikt voor indirecte omvormingen naar 

soortensamenstelling : door selectieve dunning kunnen de gewenste boomsoorten 

systematisch bevoordeeld worden. Het gelijkmatige karakter van dit beheerpakket 

zorgt voor vrij homogene lichtcondities onder het scherm waarbij slechts een bepaald 

type boomsoorten kan verjongen. 

Een directe omvorming (aanplant van gewenste soorten in de verjongingskappen) is 

in de eindkapfase bij de verschillende gehanteerde eindkapsystemen mogelijk. 

Omvorming naar structuur: 

Dit pakket is niet geschikt voor de omvorming van gelijkvormige naar structuurrijkere 

bestanden. Gelijkmatige hoogdunning creëert een gelijkvormigheid op bestandsniveau  

In de eindkapfase zal de gekozen verjongingskap bepalend zijn of er zeker  

structuurvariatie wordt gecreëerd (bvb door femelkap).  

 

2.3.8 Inventarisatievereisten  

Kwalitatieve evaluatie 

Een goede kwalitatieve opvolging (terreincontrole en –evaluatie) is noodzakelijk bij de 

verschillende beheerfases : 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: inschatten voldoende verjonging, noodzaak 

tot inboeten  

o Dunningsfase: stabiliteit van het bestand  

o Eindkapfase: evaluatie bereiken doeldiameter, kwaliteitsinschatting, … 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: geen vereisten 

o Dunningsfase: afhankelijk vermarktingstype (zie hieronder), verder geen 

vereisten Indien een dunning plaatsvindt i.f.v. een beoogd grondvlak is wel een 

grondvlakbepaling nodig (bvb met een Bitterlich) 

o Eindkapfase: afhankelijk vermarktingstype (zie hieronder), verder geen 

vereisten 

 

In bepaalde fases/situaties kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om bepaalde 

inschattingen ook met kwantitieve metingen te checken :  

o globaal voorraadpeil en verschuivingen in de soortensamenstelling 

 

2.3.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: Lage techniciteit  

o Dunningsfase: Hoge techniciteit vereist bij dunningen  

o Eindkapfase: Matige techniciteit: vastleggen vellingsvoorwaarden, planning, 

controle, etc. 

 

2.3.10 Vermarkting  

Dunningen : 

o 1) Individueel merken van te kappen bomen, of 2) in een aantal gevallen 

(naaldhout van slechte kwaliteit, dunningsachterstand) waar individuele 

boomselectie er niet toe doet, kan ook zonder hamering gewerkt worden. De 
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exploitant krijgt dan een eenvoudige en duidelijke dunningsinstructie. Dit gaat 

dan automatisch gepaard met verkoop per volume. 

 

o Verkoop (afhankelijk van de kwaliteit) 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg). Een 

dunning zonder hamering (optie 2) zal steeds gepaard gaan met 

verkoop per volume 

 

Eindkap : 

o 1) Individueel merken van de te kappen bomen of 2) zonder hamering, 

afzetten van grenzen of duidelijke instructies meegeven aan exploitant 

 

o Verkoop 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg), 

Eindkap zonder hamering (optie 2) zal steeds gepaard gaan met 

verkoop per volume  

- Velling in eigen regie zal hier eerder uitzonderlijk zijn, gezien hier vooral 

matige tot goede stamkwaliteit wordt gerealiseerd, en zelden 

uitzonderlijke kwaliteiten. 
 

2.3.11   Enkele cijfers 

 

 

Doeldiameter 
(cm) 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

Opperhoogte 
bij eerste 

dunning (m) 

Leeftijd bij eerste 
dunning (jaar) 

Eik 80-100 150-200 12-17 30-50 

Beuk 60-80 120-180 18-27 40-60 

Berk 30-50 70-90 10-12 12-15 

Grove den 40-60 80-150 11-18 20-40 
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2.4 Ongelijkmatige hoogdunning 
   

 

©Hannes Cosyns 

2.4.1 Beschrijving 

Bij een hoogdunning worden enkel dominante en co-dominante bomen gekapt. De te 

bevoordelen bomen worden tijdens elke dunningsdoorgang opnieuw bepaald. Dode en 

gedomineerde bomen worden niet gekapt.  

 

Wanneer hierbij bepaalde delen of specifieke zones van het bosbestand (bewust) 

sterker en andere minder sterk gedund worden, is sprake van een ‘ongelijkmatige 

hoogdunning’. Bedoeling is om meer ruimtelijke variatie in stamtal/voorraad te 

verkrijgen en op die manier een minder gelijkmatige ontwikkeling of omvorming van 

een bosbestand te realiseren. Essentieel in functie van dit doel is dat bij de 

opeenvolgende dunningsdoorgangen deze ruimtelijke variatie telkens consequent 

wordt behouden of versterkt, en niet ongedaan wordt gemaakt.  

 

‘Selectieve’ ongelijkmatige hoogdunning.  

Er is sprake van een ‘selectieve’ hoogdunning wanneer bij de dunning specifieke 

bomen (omwille van hun soort of uitzonderlijke stamvorm of –afmeting) duidelijk 

geprefereerd worden bij de dunning. Wanneer hierbij bepaalde delen van het 

bosbestand (bewust) sterker en andere minder sterk gedund worden, met de 

bedoeling meer ruimtelijke variatie in het bosbestand te verkrijgen, is sprake van een 

‘selectieve ongelijkmatige hoogdunning’.  

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van de ongelijkmatige hoogdunning 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie kwaliteitshout  

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  

 



Ongelijkmatige hoogdunning 

www.inbo.be INBO.R.2014.5443883 52 

V
o

o
r
d

e
le

n
 

Door de variabele sterkte van dunning is dit beheerpakket zeer geschikt voor 

omvorming van homogene bestanden naar structuur- en soortenrijke gemengde 

bestanden.  Toch blijft mechanisatie van de oogst mogelijk. Door het selectief 

bevorderen van bomen van betere kwaliteit kan dit beheerpakket meer 

kwaliteitshout opleveren dan een laagdunning.  Onderstandige bomen, en zones 

met belangrijke natuurwaarde of hoge bodemkwetsbaarheid kunnen worden 

behouden en ontzien. 

N
a
d

e
le

n
 

Vraagt al meer techniciteit, en vooral consequentie in de dunningssterkte. De 

opgebouwde structuurvariabiliteit kan bij elke dunningsdoorgang door 

inconsequentie weer verloren gaan. Door bij elke dunningsdoorgang de selectie 

opnieuw te doen zijn extra inspanningen naar kwaliteit (bv opsnoeien) niet 

mogelijk. Volgens de ene een goed compromis tussen ecologische en 

economische doelen, volgens de ander net een beheerpakket waar men te veel 

de kool en de geit wil sparen en daardoor op beide aspecten onder de 

verwachtingen blijft 

 

2.4.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: Goed 

 Onregelmatige hoogdunning zorgt voor een grote structuurdiversiteit. Hoe 

sterker de ingrepen in het bestand geografisch variëren, hoe hoger de 

structuurdiversiteit. Via een selectieve ongelijkmatige hoogdunning kunnen 

daarboven bepaalde soorten en ecologisch waardevolle bomen bevoordeeld 

worden. Ook hier blijft wat dood hout in het bos doordat kwijnende bomen in 

onderetage blijven staan. 

 

Houtproductie: 

 Houtopbrengst: Dit pakket biedt potentieel voor de productie van 

hoogwaardig hout, vooral zaaghout, met vrij hoog opbrengstpotentieel zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Door bewust in bepaalde zones sterker of minder 

sterk te dunnen zal bewust op een deel van het opbrengstpotentieel worden  

ingeboet (sacrifices d’exploitabilité) in functie van een grotere 

structuurkwaliteit (en risicospreiding, zie hieronder). 

 

 Risicospreiding: Hoogdunning leidt tot vrij stabiele bosbestanden met een 

hoge individuele stabiliteit van de bomen; selectieve hoogdunning laat toe om 

de menging te sturen en zo ook te zorgen voor meer variatie in het aanbod 

(spreiding afzetmarktrisico), en opstanden die beter bestand zijn tegen 

abiotische en biotische schade. De ruimtelijke variatie in dunningssterkte leidt 

ook tot grotere variatie (dus breder marktspectrum) in de aangeboden 

sortimenten. Doordat bij elke doorgang de selectie van de bomen voor eindkap 

opnieuw gebeurt is er een grotere flexibiliteit en mogelijkheid om in te spelen 

op verschuivingen van de markt en onvoorziene tegenslagen. 

 

2.4.3 Randvoorwaarden  

Dit pakket heeft een bestandsgerichte aanpak en kan in gelijkvormige 

hooghoutbestanden in alle bosontwikkelingsfasen toegepast worden.  

 

Dit pakket is minder geschikt voor toepassing in ongelijkvormige bestanden. Een 

hoogdunningspakket is hier niet op afgestemd en zal ook tot homogenisering van de 

structuurdiversiteit leiden, zelfs bij ongelijkmatige selectieve hoogdunning. Bestanden 

die groepsgewijs ongelijkvormig zijn (femelkapsysteem) kunnen wel via een 

ongelijkmatige hoogdunning behandeld worden waarbij in elke groep dan een 

bepaalde dunningsintensiteit gehanteerd wordt, houd hierbij rekening met een hoge 

complexiteit in planning, uitvoering en opvolging. 
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Bestanden met een lage individuele stabiliteit (ongedunde of laagdunning) zijn ook 

minder geschikt voor dit pakket : hier kan een plotse overstap naar ongelijkmatige 

hoogdunning leiden tot een verhoogd risico op grootschalige windval. 

 

Randvoorwaarden per bosontwikkelingsfase 

Verjongingsfase: Hoge dichtheden tijdens de jongwas en dichtwasfase zijn gewenst 

indien goede houtkwaliteit een doel is (>4000 bomen/ha). Met het oog op 

houtproductie is een regelmatige ruimtelijke verspreiding van de bomen gewenst, dit 

geldt voor alle bosontwikkelingsfasen. 

 

Stakenfase en boomhoutfase: Er kan met ongelijkmatige hoogdunning gewerkt 

worden indien de stabiliteit het toelaat (geen te grote dunningsachterstand). 

2.4.4 Beheermaatregelen 
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 Doel: Dichte verjonging, vlakdekkend aanwezig 

 Afhankelijk van de voorgaande verjongingskap(pen) zal de verjongingsfase geleidelijk of direct 
verlopen.  

Natuurlijke verjonging 

 Voor een voldoende potentieel voor houtkwaliteit is een voldoende hoge dichtheid aan gevestigde 
zaailingen (>4000 zaailingen/ha), van de doelboomsoorten vereist. Deze zijn voldoende gelijkmatig 
over het terrein verdeeld.  

 Indien nodig/wenselijk kan de natuurlijke verjonging worden aangevuld met gerichte bijplanting 
(gefusioneerde verjonging). 

Kunstmatige verjonging 
 Plantverband en -dichtheid: gelijkmatige, vlakgewijze aanplant in regelmatig plantverband; 2500-

5000 boompjes per ha. Eventueel minder bij gebruik van groot plantsoen (maat 150-200). Dit groot 
plantsoen (ook ‘spillen’ of ‘veren’ genoemd) kan ook aangewend om in te boeten en bij gefusioneerde 
verjonging. 

 Gebruikelijk plantsoen heefteen leeftijd van 2 tot 3 jaar (maat 80-120).  

 Ook zaaien is een optie : gelijkmatig over het hele terrein en met voldoende dichtheid om een 
vergelijkbare dichtheid van gevestigde verjonging van de gewenste soorten te bereiken. 
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g
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g

 

 Inboeten indien nodig (bij uitval >10% en meer dan >20% bij resp. wijde en dichte plantverbanden). 

 Vrijstellen van concurrerende vegetatie, enkel indien echt nodig.  

 Bij een dichte natuurlijke verjonging over grotere oppervlakten kunnen stroken uitgemaaid worden, 
deze openingen kunnen later dienen als kijkgangen (1-2m breed om de 5-6m, waarvan sommige 
toekomstige ruimingswegen. 

Z
u
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e
r
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   Zuiveringen gebeuren tijdens de  dichtwasfase, begin stakenfase  (opperhoogte van 2-12m), waarbij 

geldt, hoe vroeger ingrijpen hoe beter.  

 Bij de zuivering wordt vlaktegewijs een negatieve selectie uitgevoerd. Hierbij worden slechtgevormde 
voorlopers (wolven) verwijderd. Dit kan gebeuren door afknikken, ringen of vellen. De dichtwasfase 
mag echter niet te sterk verstoord worden „Dickung muss Dickung bleiben“. 

 Soortenmenging dient tijdens deze fase reeds gestuurd te worden (opperhoogte van 2-4m). 

 Zuiveringen dienen enkel herhaald te worden indien een goede ontwikkeling van het bestand in 
gedrang komt. Meestal vindt 1-3 maal een zuivering plaats. Veelal 1 keer elke 10 jaar, maar dit is 
soort en standplaatsafhankelijk. 

 In (naaldhout)bestanden waar niet voldoende differentiëring optreedt en waar de stabiliteit van het 
bestand in gedrang kan komen (h/d >85-100, soortafhankelijk), kan een vlaktegewijze 
stamtalreductie nuttig zijn. Dit gebeurt dan als eerste ingreep (opperhoogte van 2-3m). De bedoeling 
is om vitaal bestand te creëren bestaande uit bomen met een hoge kwaliteit en vitaliteit. De blijvende 
bomen moeten gelijkmatige verdeeld zijn over het bestand en alle ongewenste bomen (en andere 
vegetatie) worden verwijderd.  

 Afhankelijk van de boomsoort en standplaats staan er na de ingreep nog 1000-3000 bomen/ha  
gelijkmatig verdeeld over het terrein. 
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 De te bevoordelen bomen worden tijdens elke dunning opnieuw bepaald. 

 Indien een bepaalde takvrije stam gewenst is kan opsnoeien nodig zijn, zeker bij soorten die een 
slechte natuurlijke takreiniging hebben (boskers, populier, fijnspar,…). Aangezien bij elke 
dunningsdoorgang de selectie van de bomen opnieuw gebeurt moeten dus in principe alle bomen 
opgesnoeid worden, waardoor dit een zeer dure en weinig doelmatige ingreep wordt. Wordt 
doorgaans dus niet gedaan in dit pakket. 
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  De eerste dunning gebeurt op het moment van het omslagpunt (2/5de takvrije stam van de totaal 
verwachte boomhoogte). De dunningsingreep is vlaktegewijs en ongelijkmatig. Dit houdt in dat er 
moet bepaald worden welke dunningssterkte in welke zone van het bestand zal plaatsvinden, deze 
dient afgestemd te worden op soort, standplaats en doel. Eens dit bepaald wordt op elke locatie de 
beste boom uitgekozen en vrijgesteld, rekening houdend met de kwaliteit van de omliggende bomen 
en de gekozen dunningssterkte voor die bepaalde zone. 

 Er wordt enkel ingegrepen in de dominante en co-dominante bomen. De dunningssterkte is ruimtelijk 
variabel, met zones die bewust niet of zwak gedund worden, en andere waar sterk gedund wordt inf 
functie van ijlere zones met lager stamtal. Er kan ook gestreefd worden naar een bepaald 
bestandsgrondvlakken. 

 Het eindresultaat van een ongelijkmatige hoogdunning is een bestand waarbij de heersende 
boomlaag zoveel mogelijk is opgebouwd uit bomen die  potentiele kandidaten zijn voor de eindkap en 
waarin verschillende zones met verschillende stamdensiteit te onderscheiden zijn. 

 Er wordt om de 3-5 jaar in jonge bestanden en 8-10 jaar in oudere bestanden (>70 jaar) gedund. 

 Afhankelijk van o.a. de boomsoort, doeldiameter, standplaats, stamaantal en de sterkte van de 
dunningen, vinden 5-20 dunningen plaats vooraleer de eindkappen aanvangen. Het is goed mogelijk 
dat de eindkappen in de verschillende zones met uiteenlopende dunningssterktes niet samenvallen. 

Eindkappen – Verjongingskappen 
 

Laag- en hoogdunningspakketten kennen in de regel groeps- of vlaksgewijze eindkappen waarbij de 
resterende bomen over een vrij korte periode gespreid worden geoogst (eventueel m.u.v. enkele 
habitatbomen die bewust behouden worden). Bij verder doordunnen evolueert het bosbestand naar een 
ongelijkvormig bos, en gelden andere pakketten (zie lager). 

Eens de bomen hun doeldiameter bereikt hebben kunnen de eindkappen aanvatten. Door de uiteenlopende 
dunningssterktes kunnen de bomen in de verschillende zones op een ander moment deze doeldiameter 
bereiken. Er kan dan gekozen worden om zones apart te behandelen en gespreid in de tijd te vellen, of ze 
toch op hetzelfde moment te behandelen maar dan rekening houdend met de grotere diameterspreiding van 
de houtopbrengst (risico op ‘sacrifice d’exploitabilité’). 

Kaalkap 

Een variant op klassieke kaalslag kan toegepast worden waarbij delen van het bestand kaalgekapt worden 
die overeenkomen met de gecreëerde structuurvariatie. Dus, een oppervlakte waar de bomen hun 
doeldiameter bereikt hebben wordt volledig gekapt terwijl het ander deel van het bestand nog blijft 
doorgroeien. Op die manier kan het pakket ongelijkmatige hoogdunning in de toekomst verdergezet 
worden. 

Klassieke kaalkap is minder geschikt voor ongelijkmatige hoogdunningen : door het dunningpakket wordt 
bewust variatie gecreeëerd in de sortimenten en de structuur, die door kaalkap weer ongedaan wordt 

gemaakt. Door de variabele bestandsdichtheid zal er ook grotere variatie zitten in de diameteraanwassen, 
wat bij kaalkap leidt tot ‘sacrifices d’exploitabilité’. 

Femelkap 

De femelkap is zeer geschikt voor de omvorming van ongelijkmatige hoogdunningen. 

 Kappen van groepen, gespreid in de tijd. Voor de verjonging van schaduwboomsoorten max 0,1-0,2 ha 
(beuk, esdoorn), voor lichtboomsoorten >0,25-0,5 ha (eik) of >0,5 ha (grove den, berk).   

 Bij de volgende kappingen kunnen de groepen systematisch uitgebreid worden (o.a. Zwitserse variant) of 
kunnen er nieuwe groepen gemaakt worden die niet noodzakelijk met elkaar verbonden zijn (o.a. 
groepsgewijze plenterslag). 

Schermslag 

Schermslag is een optie bij ongelijkmatige hoogdunning, al kan bij de uitvoering van de lichtingskap een 
deel van de opgebouwde structuurvariabiliteit verloren gaan. Door ook hier variabele dichtheden te 
hanteren en/of variabele retentie van zaadbomen na de verjonging (als habitat- of veteraanbomen) kan 
deze variatie toch behouden blijven. 

 Voorbereidende kappen om de 4 à 5 jaar kunnen plaatsvinden om de moederbomen voor te bereiden.  

 Tijdens een goed zaadjaar wordt de bezaaiingskap uitgevoerd (kan ook met verworven zaailingen, 
‘regeneration sur semis aquis’). De jaren na de bezaaingskap worden belichtingskappen uitgevoerd om de 
natuurlijke verjonging geleidelijk aan meer licht te geven (1-4 kappen om de 4-8 jaar).  

 Bij lichtboomsoorten kan ook geopteerd worden voor een passieve schermslag. Er worden geen 
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B (cfr zaaghout)

2.4.5 Kosten per ha 

 
 

  

Werk-
uren/ha 

Vereiste 
Technici-

teit 

Jaar interventie 

Grove den 
(bedrijfstijd: 

120jaar) 

Eik 
(bedrijfstijd:175 

jaar)  

Verjonging Nat. Verjong. 7 Laag 0 0 
 Kunst. Verjong. 

(excl. kostprijs 
plantgoed) 

62 Laag 0 0 

Verpleging  2,4 Laag 3 4 

Zuivering  15 Laag-Matig 4, 14 5, 15, 25 
Selectie (zie dunning) Hoog   
Opsnoeien n.v.t. 0    
Dunning 1ste dunning 3,5 Hoog 25 35 

 Volgende 
dunningen 

3,5 Hoog 28-116 
(12 dunningen) 

43-167 
(17 dunningen) 

Subtotaal aantal werkuren/ha   85-137 werkuur 117-170 werkuur 

Eindkap Kaalkap 3,7 Laag 120 175 

 Schermkap 7,1 Matig-Hoog 116-136 167-191 

 Femelslag 7,1 Matig 116-136 167-191 

 Doordunnen 7,1 Matig-Hoog 116-136 167-191 

Totaal aantal werkuren/ha  89-144 werkuur 120-177 werkuur 

Veronderstellingen: 

 Dunningsomloop van 8 jaar; doeldiameter grove den: 45cm, eik: 80cm; standplaats matige boniteit 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in rekening 
gebracht 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam; bij de eindkappen zijn enkel bijkomende taken zoals hamering 

en toezicht opgenomen (voor bijkomende kosten zie bijlage 1 en sectie 2.1.5) 
 

Cijfers zijn gelijk aan deze voor gelijkmatige hoogdunning. In praktijk zullen de cijfers voor ongelijkmatige hoogdunning 

een wat grotere spreiding vertonen doordat doeldiameters is de zones met verschillende dunningssterktes op een ander 

moment zullen bereikt worden 

 

2.4.6 Houtopbrengsten 

Doordat de inspanningen voor kwaliteitsverhoging 

moeten gespreid worden over een groot aantal 

bomen, en ook andere doelstellingen 

(structuurvariatie) meespelen, zal dit beheerpakket 

meestal vrij veel hout van matige kwaliteit 

opleveren (ongeveer 1/3 zaaghout). 

 

De houtopbrengst zal sterk afhangen van de 

verschillende gekozen dunningssterktes en hun 

relatief belang in het bestand. De gebruikte 

modellen voorzien dit dunningspakket niet. Daarom 

werd voor de berekeningen uitgegaan van een fictief 

voorbeeld een bestand waarbij 50% van de 

oppervlakte matig gedund wordt en 50% sterk 

 
  

 gedund. De figuur rechts geeft weer welke houtkwaliteit je potentieel kan behalen in 

dit bestand via ongelijkmatige hoogdunning. De figuren hieronder tonen de 

volumeopbrengst en diameteraanwas bij ongelijkmatige hoogdunning in vergelijking 

met een matige laagdunning.  

voorbereidende kappen uitgevoerd en men gaat na een goed zaadjaar direct over tot een belichtingskap. 

Doordunnen 
Doordunnen is geen typische eindkap voor een hoog- of laagdunning : Als je beslist om door te dunnen ben 
je eigenlijk aan het verschuiven naar een ander pakket met ongelijkvormige bosbestanden en boomsgewijze 
benadering. 

 Bomen worden gespreid in de tijd geveld. Onder ijler kronendak is plaats voor verjonging. Afhankelijk van 

de beoogde doelstellingen (doeldiameter, verjonging boomsoorten, etc.) kunnen deze kappingen sterk 
gespreid in de tijd liggen of elkaar snel opvolgen. 
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Figuur: De totale volumeopbrengst bij de ongelijkmatige hoogdunning in vergelijking met een matige 

laagdunning voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). Resultaten 

verkregen via modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01.  

 

  Figuur: De diameteraanwas bij de ongelijkmatige hoogdunning in vergelijking met een matige laagdunning 

voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). Resultaten verkregen via 

modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01. 
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2.4.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Omvorming naar boomsoortensamenstelling  

Dit beheerpakket is zeer geschikt voor indirecte omvormingen naar 

soortensamenstelling : door selectieve dunning kunnen de gewenste boomsoorten 

systematisch bevoordeeld worden. De nagestreefde ongelijkmatigheid kan hierbij een 

voordeel zijn als ook de gewenste soort ongelijkmatig verdeeld is over het bestand 

(meer vrijheidsgraden dan bij een gelijkmatige hoogdunning). De variabele 

lichtcondities onder het scherm kunnen ook de natuurlijke verjonging van gewenste 

boomsoorten bevorderen. 

Een directe omvorming (aanplant van gewenste soorten in de verjongingskappen) is 

in de eindkapfase zowel bij de verschillende gehanteerde eindkapsystemen mogelijk. 

Omvorming van structuurarme naar structuurrijke bestanden  

Dit beheerpakket is redelijk geschikt voor de omvorming van gelijkvormige naar 

structuurrijkere bestanden. De ongelijkmatige hoogdunning creëert op kleine schaal 

eerder vlekken van gelijkvormigheid, maar op bestandsniveau ontstaat er een zekere 

ongelijkvormigheid. Hoe groter de variabiliteit van de gehanteerde dunningssterktes 

en hun ruimtelijke variatie, hoe hoger de structuurvariabiliteit. 

In de eindkapfase zal de gekozen verjongingskap bepalend zijn of de gerealiseerde 

structuurvariatie verder wordt versterkt (bvb door femelkap), dan wel ongedaan 

wordt gemaakt (bvb kaalkap). Dit beheerpakket kan ook als ‘overgangspakket’ 

gehanteerd voor een omvorming naar ongelijkvormige bosbestanden zonder 

vlakgewijze eindkap. Eens deze omvorming (ten dele) gerealiseerd kan overgestapt 

worden naar een beheerpakket voor ongelijkvormige bestanden. 

 

2.4.8 Inventarisatievereisten 

Kwalitatieve evaluatie 

Een goede kwalitatieve opvolging (terreincontrole en –evaluatie) is noodzakelijk bij de 

verschillende beheerfases : 

 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: inschatten voldoende verjonging, noodzaak 

tot inboeten  

o Dunningsfase: voldoende variatie in de dunningsintensiteit, consequent 

aanhouden van deze verschillen, … Indien een dunning plaatsvindt i.f.v. een 

beoogd grondvlak zijn grondvlakbepalingen nodig (bvb met een Bitterlich) 

o Eindkapfase: evaluatie bereiken doeldiameter, kwaliteitsinschatting, … 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: geen vereiste 

o Dunningsfase: bijhouden van de gehanteerde dunningsvariabiliteit en 

ruimtelijke spreiding ervan; inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype 

(zie hieronder)  

o Eindkapfase: inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder)  

 

In bepaalde fases/situaties kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om bepaalde 

inschattingen ook met kwantitieve metingen te checken :  

o voldoende spreiding in dichtheid via grondvlakinschattingen (vb Bitterlich) 

o globaal voorraadpeil en verschuivingen in de soortensamenstelling 
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2.4.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: Lage techniciteit  

o Dunningsfase: Hoge techniciteit vereist bij dunningen, onderscheiden en 

toepassen van verschillende dunningssterktes 

o Eindkapfase: Matige techniciteit: vastleggen vellingsvoorwaarden, planning, 

controle, etc. 

 

2.4.10 Vermarkting  

Dunningen : 

o Individuele merken van te kappen bomen 

o Verkoop (afhankelijk van de kwaliteit) 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg)  

 

Eindkap : 

o Individueel merken van de te kappen bomen 

o Verkoop 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

- Velling in eigen regie zal hier eerder uitzonderlijk zijn, gezien hier vooral 

matige tot goede stamkwaliteit wordt gerealiseerd, en zelden 

uitzonderlijke kwaliteiten. 

 

Dunningen en eindkappen zonder hamering (gepaard met een verkoop per volume) 

zullen in de meeste gevallen moeilijk zijn wegens de ruimtelijke complexiteit die 

gepaard gaat met dit traject. 

 

2.4.11 Enkele cijfers 

 

 

Doeldiameter 
(cm) 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

Opperhoogte 
bij eerste 

dunning (m) 

Leeftijd bij eerste 
dunning (jaar) 

Eik 80-100 150-200 12-17 30-50 

Beuk 60-80 100-160 18-27 40-60 

Berk 30-50 70-90 10-12 12-15 

Grove den 40-60 80-150 11-18 20-40 

Cijfers zijn gelijk aan deze voor gelijkmatige hoogdunning. In praktijk zullen 
de cijfers voor ongelijkmatige hoogdunning een wat grotere spreiding 
vertonen doordat in de zones met verschillende dunningssterktes 
doeldiameters op een ander moment zullen bereikt worden. 
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2.5 Toekomstbomen 
 

 

 
 ©Hannes Cosyns 

2.5.1 Beschrijving 

Het aanduiden van een aantal toekomstbomen (T-bomen) is de kern van dit 

beheerpakket. T-bomen worden aangeduid bij het omslagpunt, i.e. het moment dat 

een takvrije stam van 2/5de van de uiteindelijke boomhoogte kan verkregen worden. 

Eens de T-bomen bepaald zijn zullen de daaropvolgende bosbouwkundige ingrepen 

(dunnen, opsnoeien,…) toegespitst zijn op een goede ontwikkeling van de groei en 

stamkwaliteit van deze T-bomen.  

 

Bij de opeenvolgende dunningsdoorgangen worden steeds de belangrijkste 

rechtstreekse concurrenten van deze T-bomen consequent weggenomen. Daarbij kan 

ook het aantal toekomstbomen geleidelijk afnemen. Toekomstbomen kunnen dus 

geselecteerd worden op basis van hun economische waarde, maar ook op basis van 

hun ecologische waarde. Zo kunnen specifieke bomen op basis van o.a. soort, 

uitzonderlijke stamvorm of -afmeting, aangeduid worden als T-boom. 

 

Dit beheerpakket heeft een duidelijke boomgerichte aanpak. Er wordt enkel 

ingegrepen rondom en ten behoeve van de T-bomen.  

 

 

 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van het toekomstbomenpakket 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  
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Eens de selectie van de toekomstbomen is gebeurd, is dit een vrij eenvoudig en 

rechtlijnig pakket dat geen hoge techniciteit vereist, en toch inzet op hoge 

kwaliteit. Door de inspanningen naar productiekwaliteit volledig toe te spitsen op 

een beperkt aantal bomen kunnen hier ook relatief dure maatregelen 

(opsnoeien) doelgericht worden toegepast. In de tussenruimte tussen de 

toekomstbomen kan ingezet worden op ecologische doelen; een aantal 

toekomstbomen kunnen ook om hun ecologische kwaliteiten worden uitgekozen, 

waardoor het pakket vrij goed kan scoren naar integratie van doelen. 

De eindproducten (T-bomen) zijn vrij uniform, maar door hun kwaliteit is er 

weinig risico naar afzetzekerheid. 

N
a
d

e
le

n
 

De eerste fases in het pakket vereisen wel een intensieve opvolging en 

techniciteit om voldoende kwaliteit te hebben op het moment van de T-

boomselectie. Het pakket is ook rigide : eens het bestand te oud is kan niet meer 

worden ingestapt en bijsturingen of inspelen op onvoorziene omstandigheden 

zijn, eens de toekomstbomen geselecteerd, niet meer mogelijk. Ook voor 

omvormingen naar soortensamenstelling of ongelijkvormigheid is dit pakket 

minder geschikt. Door de gelijkmatige verdeling van de T-bomen blijven de 

bestanden vrij uniform, vooral in qua soortensamenstelling homogene 

bestanden. 

De T-bomen zijn vaak van dezelfde soort en kennen een vrij gelijkmatige groei, 

waardoor de eindkap grootschalig kan zijn (bijvoorbeeld schermslag) waardoor 

de opgebouwde structuurrijkdom weer volledig teniet wordt gedaan. Bij bomen 

met een lange levensverwachting kan dit opgevangen worden door de kap van 

de toekomstbomen sterk in de tijd te spreiden. 

 

2.5.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: zeer goed  

 Er wordt enkel rond de toekomstbomen ingegrepen, de rest van het bestand 

kan ongemoeid blijven, dit leidt tot een hoge horizontale en verticale 

structuurdiversiteit. 

 

 Er kunnen heel eenvoudig toekomstbomen met ecologische waarde aangeduid 

worden. Ook andere natuurwaarden zoals dood hout kunnen (al dan niet 

tijdelijk) een plaats krijgen in de ruimte tussen de (nog niet volgroeide) 

toekomstbomen. Daarnaast kan het aantal toekomstbomen per ha gemakkelijk 

verlaagd worden ten voordele van andere natuurontwikkeling. 

 

Houtproductie:  gericht op topkwaliteitshout 

 Houtopbrengst: Naar volume wordt minder geproduceerd dan bij een 

regelmatige dunning, maar er wordt vooral ingezet op kwaliteit. Een goede 

zorg en opvolging zijn noodzakelijk waaronder een regelmatige vrijstelling en 

veelal opsnoei van de toekomstbomen. 

 

 Risicospreiding: Toekomstbomenbeheerpakket leidt tot T-bomen met een 

zeer hoge individuele stabiliteit tegen abiotisch en biotische schade. De bomen 

tussen de toekomstbomen kunnen wel stabiliteitsproblemen vertonen. Er 

kunnen 2 grote groepen aan sortimenten onderscheiden worden, de T-bomen 

van hoge kwaliteit en de bomen uit dunningen van lage tot matige kwaliteit en 

uiteenlopende dimensies. De nagestreefde eindproducten zijn dus weinig 

gedifferentieerd, maar voor het nagestreefde eindproduct (hoogkwalitatief 

hout) stellen zich in principe geen problemen aan de vraagzijde. Daarnaast 

leiden de kortere bedrijfstijden van de bomen tot een lager risico op 
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calamiteiten.  Er is een beperkt verhoogd economisch risico door zich voor de 

opbrengst op een beperkt aantal bomen te richten.  

  

2.5.3 Randvoorwaarden  

In dit beheerpakket zijn vitale T-bomen met beperkte gebreken en met een goede 

stamkwaliteit essentieel in alle ontwikkelingsfasen.   

 

Belangrijk is dat in de stakenfase (voldoende) kwaliteitsvolle bomen aanwezig zijn 

(vitale boom en kruin, rechte stam, 2/5de van de totaal verwachte boomhoogte takvrij 

al dan niet door opsnoeien). Indien dit niet het geval is, wordt niet met 

toekomstbomen gewerkt. Ook in latere ontwikkelingsfasen is het vaak niet mogelijk 

om nog in te stappen omdat onvoldoende bomen van de gewenste uitgangskwaliteit 

aanwezig zijn. 

  

Randvoorwaarden per bosontwikkelingsfase 

Verjongingsfase: Een dichte verjonging vlaksgewijs of in groepjes (plaatselijk 

>4000-5000 bomen/ha) is een vereiste voor het ontwikkeling van staken die over de 

vereiste kwaliteit beschikken (zie hierboven). Die dichte verjonging kan natuurlijk of 

kunstmatig zijn, en kan over het volledige terrein voorkomen of verspreid in groepjes.  

 

Stakenfase: Tijdens deze fase moeten er (voldoende) kwaliteitsvolle bomen aanwezig 

zijn met een takvrije stam van minstens 2/5de van de totaal verwachte boomhoogte 

(indien nodig door opsnoeien).  

 

Boomhoutfase: Vanaf de boomhoutfase kan niet meer met toekomstbomen gewerkt 

worden, tenzij: 1) het voorgaande beheer ook gericht was op toekomstbomen;  2) er 

voldoende kwaliteitsvolle bomen aanwezig zijn, deze de nodige takvrije stam bezitten 

(minimum 2/5de van de  totaal verwachte boomhoogte), een goede kroonontwikkeling 

hebben en nog voldoende diameteraanwas potentieel bezitten vooraleer ze hun 

doeldiameter bereiken (≥30cm)  (bv. bestanden zonder dunningsachterstand met een 

goede kwaliteit die in het verleden onderworpen zijn aan hoogdunningen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ‘klassieke’ toekomstbomenpakket zoals in dit document beschreven vereist dat  

aan de beschreven randvoorwaarden is voldaan. Dat neemt niet weg dat  het in de 

praktijk steeds mogelijk om met toekomstbomen ‘an sich’ te werken. Zelfs in bossen 

met onvoldoende kwaliteit of bestanden die reeds het omslagpunt voorbij zijn. Hoewel 

deze bestanden dan niet de opbrengsten zullen aanleveren zoals in dit modelpakket 

weergegeven, kan het aanduiden van toekomstbomen het beheer, en in het bijzonder 

de dunningsingrepen, in de daaropvolgende jaren sterk vereenvoudigen. 
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2.5.4 Beheermaatregelen 
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 Doel: Dichte verjonging, mag verspreid over het terrein 

 Afhankelijk van de voorgaande verjongingskap(pen) zal de verjongingsfase geleidelijk of direct 
verlopen.  

Natuurlijke verjonging 

 Voor een voldoende potentieel voor houtkwaliteit is een voldoende hoge dichtheid aan gevestigde 
zaailingen (>4000 zaailingen/ha), van de doelboomsoorten vereist. Deze zijn voldoende gelijkmatig 
over het terrein verdeeld.  

 Indien nodig/wenselijk kan de natuurlijke verjonging worden aangevuld met gerichte bijplanting 
(gefusioneerde verjonging). 

Kunstmatige verjonging 
 Bomen kunnen in dichte groepjes aangeplant worden. Tussen de 30-40 bomen per groep. Houd bij de 

plaatsing van de groepen rekening met de soortspecifieke behoeften. 

 Plantverband: 1(,5)m x 1(,5)m of >4000-5000 bomen/ha  

 Gebruikelijk plantsoen heeft een leeftijd van 2 tot 3 jaar (maat 80-120). 

 Ook zaaien is een optie : gelijkmatig of vleksgewijs over het hele terrein en met voldoende dichtheid 
om een vergelijkbare dichtheid van gevestigde verjonging van de gewenste soorten te bereiken. 

V
e
r
p

le
g

in
g

 

 Inboeten indien nodig (als >1/3 van de bomen in een groepje is gestorven). 

 Vrijstellen van concurrerende vegetatie, enkel indien echt nodig.  

 Bij een dichte natuurlijke verjonging over grotere oppervlakten kunnen stroken uitgemaaid worden, 
deze openingen kunnen later dienen als kijkgangen (1-2m breed om de 5-6m, waarvan sommige 
toekomstige ruimingswegen. 
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 Potentiële toekomstige toekomstbomen worden geselecteerd tijdens de dichtwasfase, begin 
stakenfase (opperhoogte van 2-12m). Enkel vitale boompjes die over goede kwalitatieve 
eigenschappen bezitten worden geselecteerd. Daarnaast is de ruimtelijke positie van belang. Er 
worden, indien mogelijk, 2 à 3 maal zoveel bomen als het beoogde aantal toekomstbomen 
geselecteerd. De afstand tussen twee potentiële toekomstbomen bedraagt maximaal 8-13m. 

 Soortenmenging kan bij het aanduiden van de potentiële toekomstbomen reeds gestuurd worden  

Z
u

iv
e
r
in

g
   Zuiveringen gebeuren enkel indien nodig en dit tijdens de dichtwasfase (opperhoogte van 2-12m), 

waarbij geldt, hoe vroeger ingrijpen hoe beter.  

 Bij de zuivering wordt enkel lokaal ingegrepen om potentiële toekomstbomen te beschermen. 
Slechtgevormde voorlopers (wolven) worden enkel verwijderd indien ze de optimale groei van opties 
kunnen verstoren. Indien nodig kan een te sterk concurrerende boom rond een optie ook verwijderd 
worden. Houd er hierbij mee rekening dat de natuurlijke stamreiniging tijdens deze fase zo weinig 
mogelijk mag onderbroken worden.  

 Zuiveringen dienen enkel herhaald te worden indien een goede ontwikkeling van de toekomstbomen 
in gevaar komt, vb. top van jonge, toekomstbomen die overgroeid geraakt. Meestal vindt 1-3 maal 
een zuivering plaats. Veelal 1 keer elke 10 jaar, maar dit is soort en standplaatsafhankelijk. 

S
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e
  Éénmalige selectie van toekomstbomen met houtproductie als doelstelling. Dit gebeurt op het 

moment van het omslagpunt (2/5de takvrije stam van de totaal verwachte boomhoogte). Selectie en 
eerste dunning van toekomstbomen moet vroeger bij sommige soorten omdat de kroon zich anders 
niet voldoende ontwikkelt (berk, grove den, lork, es), of omdat de sterke vrijstelling achteraf kan 
leiden tot een verminderde kwaliteit (vb. vorming waterlot bij eik). Bij deze laatste kan een 
frequentere geleidelijke vrijstelling soelaas brengen.  

 De richtlijn is 60-80 bij loofhout en 80-100 bomen/ha bij naaldhout. 

 Enkel indien een boom voldoende vitaliteit en kwaliteit bezit wordt hij aangeduid en daarbij 
permanent gemarkeerd.  

 Opsnoeien kan nodig zijn om de gewenste takvrije stam te krijgen, zeker bij soorten die een slechte 
natuurlijke takreiniging hebben (boskers, populier, fijnspar,…).  
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 Er wordt enkel ingegrepen in de dominante en co-dominante bomen. Een richtlijn hierbij is om 50-

75% van de kroon vrij te stellen, hoewel dit sterk afhankelijk is van de soort, standplaats en 
dunningsfrequentie. Het eindresultaat van de dunning is een bestand waarbij de toekomstbomen 
ruimte hebben om te kunnen groeien tot aan de volgende dunning.  

 Het moment van de volgende dunning dient zich aan wanneer de goede kroonontwikkeling van de 
toekomstbomen in gedrang komt. In praktijk komt dit neer op een periode van 3-5 jaar in jonge 
bestanden en 8-10 jaar in oudere bestanden (>70jaar). 

 Afhankelijk van o.a. de boomsoort, doeldiameter, standplaats, stamaantal en de sterkte van de 
dunningen, vindt een variabel (4-15) aantal dunningen plaats vooraleer de eindkappen aanvangen. 

 Op het moment dat toekomstbomen worden aangeduid vindt ook de eerste dunning plaats om deze 
bomen geleidelijk vrij te stellen. De ruimte tussen de verschillende toekomstbomen wordt ongemoeid 
gelaten. 

Eindkappen – Verjongingskappen 
 

Eens de toekomstbomen hun doeldiameter bereikt hebben kunnen de eindkappen aanvatten. Naast het 
vellen van de toekomstbomen kan ook, indien gewenst, het restbestand gekapt worden. Bij de 
toekomstbomen, een boomsgericht beheerpakket, zullen doorgaans doordunnen (single tree selection/ 
zielstärktennutzung) of femelslag als verjongingskaptype gehanteerd worden. 

Doordunnen 
 Toekomstbomen worden gespreid in de tijd geveld. Onder ijler kronendak is plaats voor verjonging. 

Afhankelijk van de beoogde doelstellingen (doeldiameter, verjonging boomsoorten, etc.) kunnen deze 
kappingen sterk gespreid in de tijd liggen of elkaar snel opvolgen. 

 Het bestand evolueert hierbij de facto naar een ongelijkvormig bestand, waar ook in de volgende 
generatie met toekomstbomen kan worden gewerkt, al is dit veel minder evident dan bij een 
gelijkvormige en gelijkjarige uitgangssituatie. Alternatief is om over te schakelen op een Dauerwald 
beheerpakket. 

Femelkap 

 De toekomstbomen worden in kleine groepjes tegelijk gekapt, samen met het tussenliggende 
restbestand, waarna in deze verjongingsvlakte verjongd wordt. 

 Kappen van groepen, gespreid in de tijd. Voor de verjonging van schaduwboomsoorten max 0,1-0,2 
ha (beuk, esdoorn), voor lichtboomsoorten >0,25-0,5 ha (eik) of >0,5 ha (grove den, berk).  

 Bij de volgende kappingen kunnen de groepen systematisch uitgebreid worden (o.a. Zwitserse 
variant) of kunnen er nieuwe groepen gemaakt worden die niet noodzakelijk met elkaar verbonden 
zijn (o.a. groepsgewijze plenterslag). 

 Er kunnen in het restbestand, waar geen kwaliteit aanwezig is, tussen de toekomstbomen groepen 
gecreëerd worden. 

Kaalkap 

Kaalkap zal doorgaans niet gebruikt worden in combinatie met toekomstbomen. Zeker niet als er 
verschillende boomsoorten als toekomstboom zijn aangeduid die hun doeldiameter niet op hetzelfde 
moment bereiken. 

 Alle toekomstbomen en het restbestand worden in 1 keer geveld op het ogenblik dat de 
toekomstbomen gemiddeld de doeldiameter(range) hebben bereikt.  

 Enkel van toepassing als de toekomstbomen vrij gelijkmatig zijn, met weinig spreiding in de 
dimensies. 

Schermslag 

Ook schermslag zal doorgaans niet gebruikt worden in combinatie met toekomstbomen. Zeker niet als 
er verschillende boomsoorten als toekomstboom zijn aangeduid die hun doeldiameter niet op hetzelfde 
moment bereiken. Wel te overwegen als natuurlijke verjonging van dezelfde soort beoogd wordt. 

 Net als bij kaalslag is deze eindkap ook eerder geschikt voor gelijkmatige toekomstbomen; iets meer 
spreiding van de kapping mogelijk in functie van de doeldiameter. 

 Bij toepassing van schermslag wordt een groot deel van de toekomstbomen en het restbestand 
gelijktijdig geoogst, een deel van de toekomstbomen fungeert als zaadbomen voor de volgende 
generatie, en wordt na de verjongingsfase pas gekapt. 

 Tijdens een goed zaadjaar wordt de bezaaiingskap uitgevoerd (kan ook met verworven zaailingen, 
‘regeneration sur semis aquis’). De jaren na de bezaaingskap worden belichtingskappen uitgevoerd 
om de natuurlijke verjonging geleidelijk aan meer licht te geven.  
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2.5.5 Kosten per ha 

  

Werk-
uren/ha 

Vereiste 
Techniciteit 

Jaar interventie 

Grove den 
(bedrijfstijd: 

100 jaar) 

Eik 
(bedrijfstijd:160 

jaar)  

Verjonging Nat. Verjong. 6,5 Matig 0 0 
 Kunst. Verjong. 

(excl. kostprijs 
plantgoed) 

56 Laag-Matig 0 0 

Verpleging  3,1 Laag-Matig 3 4 

Zuivering  4 Hoog 4, 14 5, 15, 25 

Selectie éénmalig 1,5 Hoog 25 35 
Opsnoeien  20,0 Matig 25 35 
Dunning 1ste dunning 3,5 Matig-Hoog 25 35, 39 (2 fasen) 

 Volgende 
dunningen 

3,5 Matig-Hoog 
33-89 

(8 dunningen) 
43-147 

(14 dunningen) 

Subtotaal aantal werkuren/ha  70-117 werkuur 99-146 werkuur 

Eindkap Kaalkap 2,3 Matig-Hoog 100 160 

Schermkap 5,2 Hoog 89-116 147-176 
Femelslag  5,2 Matig-Hoog 89-116 147-176 

 Doordunnen 5,2 Hoog 89-116 147-176 

Totaal aantal werkuren/ha  73-122 werkuur 101-150 werkuur 

Veronderstellingen: 
 Dunningsomloop van 8 jaar; doeldiameter grove den: 45cm, eik: 80cm; standplaats matige boniteit 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in rekening 

gebracht 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam; bij de eindkappen zijn enkel bijkomende taken zoals hamering en 

toezicht opgenomen (voor bijkomende kosten o.a. verkoop in eigen regie, zie bijlage 1 en sectie 2.1.5) 
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2.5.6 Houtopbrengsten 

 

 

De gerealiseerde houtvolumes zijn lager dan bij 

hoog- of laagdunningen, maar er wordt sterk 

ingezet  op het bereiken van hoge kwaliteit. De 

eerste dunning is doorgaans reeds rendabel (cfr 

laagdunning). De figuur rechts geeft weer welke 

houtkwaliteit je potentieel kan behalen via het 

toekomstbomenpakket. De figuren hieronder tonen 

de volumeopbrengst en diameteraanwas bij het 

toekomstbomenpakket in vergelijking met een 

matige laagdunning. 

 

 

  
Figuur: De totale volumeopbrengst bij het toekomstbomenpakket in vergelijking met een matige 

laagdunning voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). Resultaten 

verkregen via modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01.  

   

Figuur: De diameteraanwas bij het toekomstbomenpakket in vergelijking met die bij de bomen onderworpen 

aan een matige laagdunning voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). 

Resultaten verkregen via modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01. 
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2.5.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Omvorming naar boomsoortensamenstelling:  

Dit beheerpakket leent zich minder voor een geleidelijke omvorming van de 

boomsoortensamenstelling, omdat ééns de toekomstbomen geselecteerd de 

soortensamenstelling vast ligt tot aan de eindkap. Bij de selectie van de T-bomen kan 

boomsoort wel als belangrijk kenmerk worden meegenomen.  

De soortensamenstelling in het restbestand wordt bij dit beheerpakket in principe 

weinig bijgestuurd. 

 

Directe en indirecte omvormingen kunnen dus enkel plaatsvinden in de 

verjongingsfase, vooraleer het omslagpunt is bereikt, en wanneer daarbij de gewenste 

boomsoorten in voldoende aantal en kwaliteit aanwezig zijn om als toekomstboom te 

worden aangeduid. 

 

Omvorming naar structuur: 

Het toekomstbomenpakket is geschikt om gelijkjarige, gelijkvormige jonge bestanden 

om te vormen naar meer structuurrijke bestanden. Het beheerpakket leidt doorgaans 

tot een vrij hoge horizontale en verticale structuurvariabiliteit, hierbij is het aantal 

geselecteerde toekomstbomen en hun ruimtelijke variatie van belang. Daarnaast 

kunnen toekomstbomen gespreid over de tijd geveld worden wat de ongelijkjarig- en 

ongelijkvormigheid versterkt.  

Wanneer naast ‘economische’ toekomstbomen ook ‘ecologische toekomstbomen’ 

worden geselecteerd, die geen eindkap kennen, zal dit de structuurvariatie verder 

versterken, zeker in een volgende cyclus.  
 

2.5.8 Inventarisatievereisten  

Kwalitatieve evaluatie 

Een goede kwalitatieve opvolging (terreincontrole en –evaluatie) is noodzakelijk bij de 

verschillende beheerfases, alle T-bomen moeten individueel geëvalueerd worden : 

 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: inschatten voldoende verjonging, noodzaak 

tot inboeten/aanplant  

o Dunningsfase: voldoende variatie in de dunningsintensiteit, consequent 

aanhouden van deze verschillen, … 

o Eindkapfase: evaluatie bereiken doeldiameter, kwaliteitsinschatting van de T-

bomen, … 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: geen vereisten, bij een bestand met een 

slechte kwaliteit kan het inschatten/inventariseren van het aantal potentiële T-

bomen nuttig zijn 

o Dunningsfase: inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder)  

o Eindkapfase: inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder) 

 

In bepaalde fases/situaties kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om bepaalde 

inschattingen ook met kwantitieve metingen te checken :  

o globaal voorraadpeil en verschuivingen in de soortensamenstelling 

 

2.5.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: Hoge techniciteit bij het selecteren van de 

potentiële toekomstbomen  

o Dunningsfase: Hoge techniciteit bij de uiteindelijke selectie van de 

toekomstbomen, plus het bepalen van het moment van vrijstelling en de 
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opsnoei. Matige-hoge techniciteit vereist tijdens de daaropvolgende dunningen. 

De bomen zijn definitief geselecteerd, de dunning kan zich enkel toespitsen op 

de vrijstelling van deze bomen (vrij rechttoe rechtaan) 

o Eindkapfase: Matige-hoge techniciteit: vastleggen vellingsvoorwaarden, behoud 

van de houtkwaliteit in alle fasen, planning, controle, etc.  
 

2.5.10 Vermarkting 

Dunningen : 

o Individuele merken van te kappen bomen 

o Verkoop (afhankelijk van de kwaliteit) 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

 

Eindkap : 

o Individueel merken van de te kappen bomen (T-bomen) 

o Individueel merken bomen in restbestand of afbakenen te kappen oppervlakte 

o Verkoop 

T-bomen: 

 Bij topkwaliteit: 

- Velling in eigen regie en verkoop langs de weg (opmeting na velling, 

voor elke T-boom inschatten exploitatievereisten met oog op behoud 

van houtkwaliteit) 

- Velling in eigen regie en verkoop via gespecialiseerde kanalen 

(opmeting na velling, voor elke T-boom inschatten exploitatievereisten 

met oog op behoud van houtkwaliteit)  

Bij geen topkwaliteit: 

- Verkoop op stam (individuele opmeting T-bomen) 

Restbestand: 

- Verkoop op stam (volinventaris of hamering, al dan niet samen met T-

bomen te verkopen) 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg) 
 

2.5.11 Enkele cijfers 

 

Doeldiameter 
(cm) 

Aantal T-
bomen 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

Opperhoogte 
bij eerste 

dunning (m) 

Leeftijd bij eerste 
dunning (jaar) 

Eik 80-100 90-100 120-180 12-17 30-50 

Beuk 60-80 100-120 100-150 18-27 40-60 

Berk 40-60 35-80 50-60 10-12 12-15 

Grove den 40-60 150-200 80-120 11-18 20-40 
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2.6 QD-methode 
 

 

 

 
 ©Hannes Cosyns 

 

2.6.1 Beschrijving 

Bij de QD-methode wordt een sterk beperkt aantal toekomstbomen (QD-bomen) reeds 

op jonge leeftijd geselecteerd. Het principe is dat, eens de QD-bomen de gewenste 

takvrije stam van 1/4de van de uiteindelijke boomhoogte bereikt hebben, de kroon 

steeds volledig vrij staat zodat er geen takken onderaan de kroon afsterven. De QD-

bomen worden dus heel sterk vrijgesteld en intensief begeleid (dunnen, opsnoeien,…) 

tot aan hun eindoogst met de focus op een maximale kroonontwikkeling en 

diameteraanwas. Dit pakket oogt op een optimale ontwikkeling van de groei en 

stamkwaliteit van de QD-bomen. QD-bomen kunnen geselecteerd worden op basis van 

hun economische waarde, maar ook op basis van hun ecologische waarde. Zo kunnen 

specifieke bomen op basis van o.a. soort, uitzonderlijke stamvorm of -afmeting, 

aangeduid worden als QD-boom. De QD-pakket kan gezien worden als een 

doorgedreven toekomstbomenmethode. 

 

Tot het omslagpunt wordt er in belangrijke mate vlakgewijs gewerkt, nadien enkel 

boomgericht. Er wordt enkel ingegrepen rondom en ten behoeve van de QD-bomen, 

de overige ruimte tussen de verschillende QD-bomen wordt ongemoeid gelaten. 

 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van de QD-methode 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  
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Dit beheerpakket heeft de ambitie om de integratie van ecologische doelen naar 

structuurvariatie en economische doelen naar kwaliteitshoutproductie te 

optimaliseren. Het beheerpakket levert zeer structuurrijke bestanden op die ook 

zeer soortenrijk kunnen zijn, met veel ruimte voor natuurwaarden maar met 

behoud van een belangrijke houtproductiefunctie. Een aantal QD-bomen kunnen 

ook om hun ecologische kwaliteiten worden uitgekozen.  

In tegenstelling tot het toekomstbomenpakket is er veel grotere structuurvariatie 

in de bestanden mogelijk, waardoor het beheerpakket ook voor omvormingen 

van jonge homogene bestanden naar structuurrijke gemengde bossen kan 

worden ingezet.  

Door de inspanningen naar productiekwaliteit volledig toe te spitsen op een 

beperkt aantal bomen kunnen hier ook relatief dure maatregelen (opsnoeien) 

doelgericht worden toegepast. Ze zijn een noodzakelijke investering voor de 

beoogde kwaliteit. 

De productie is sterk gericht op één eindproduct (stammen van topkwaliteit), 

maar door die kwaliteit is er weinig risico naar afzetzekerheid. Door de 

verwachtte meeropbrengst van het kwaliteitshout ligt de financiële opbrengst 

vermoedelijk hoger dan voor andere beheerpakketten. 

N
a
d

e
le

n
 

Dit beheerpakket vereist een hoge techniciteit, vooral in de eerste 

ontwikkelingsfases; ook in de latere ontwikkelingsfases blijft de vrijstelling van 

de T-bomen een specifieke techniciteit en inzicht vereisen. 

Dit pakket zet naar productie volledig in op kwaliteit, en boet daardoor bewust in 

op kwantiteit; als de kwaliteit dan toch uitblijft is er risico op een belangrijk 

economisch verlies. 

Mechanisatie (harvesters) is in dit pakket weinig toepasbaar; de geoogste 

volumes per doorgang zijn beperkt en zeer gevarieerd. 

Het traject is vanaf de selectiefase nog weinig flexibel, en vereist net als als bij 

T-bomen een strakke timing. Eens het bestand of de verjongingsgroep te oud is 

kan niet meer worden ingestapt;. bijsturingen of inspelen op onvoorziene 

omstandigheden zijn, eens de bomen geselecteerd, niet meer mogelijk.  

 

2.6.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: zeer goed  

 Er wordt enkel rond een zeer beperkt aantal QD-bomen ingegrepen, de rest 

van het bestand blijft tijdens de beginfasen onverstoord, dit leidt tot een hoge 

horizontale en verticale structuurdiversiteit. 

 

 Er kunnen heel eenvoudig (QD-)bomen met een ecologische waarde aangeduid 

en bevoordeeld worden. Ook andere natuurwaarden zoals dood hout kunnen 

(al dan niet tijdelijk) een plaats krijgen in de ruimte tussen de (nog niet 

volgroeide) QD-bomen (= het restbestand). Daarnaast kan het aantal QD-

bomen per ha gemakkelijk verlaagd worden ten voordele van andere 

natuurontwikkeling. 

 

Houtproductie: Gericht op topkwaliteitshout 

 Houtopbrengst: Het streefdoel is de productie van een sterk beperkte 

hoeveelheid hout van topkwaliteit, geproduceerd met relatief korte 

bedrijfstijden.  
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 Risicospreiding: Het QD-pakket leidt tot QD-bomen met een zeer hoge 

individuele stabiliteit tegen abiotisch en biotische schade. De bomen tussen de 

toekomstbomen kunnen wel stabiliteitsproblemen vertonen. Er kunnen 2 grote 

groepen aan sortimenten onderscheiden worden, de QD-bomen van zeer hoge 

kwaliteit en de bomen uit dunningen van lage tot matige kwaliteit en 

uiteenlopende dimensies. De nagestreefde eindproducten zijn dus weinig 

gedifferentieerd, maar voor het nagestreefde eindproduct (hoogkwalitatief 

hout) stellen zich in principe geen problemen aan de vraagzijde. Daarnaast 

leiden de sterk verkorte bedrijfstijden van de bomen tot een lager risico op 

calamiteiten.  Er is een verhoogd economisch risico door zich voor de opbrengst 

op een zeer beperkt aantal bomen te richten. 

 

2.6.3 Randvoorwaarden  

In dit pakket zijn vitale QD-bomen zonder gebreken en met een goede stamkwaliteit 

essentieel in alle ontwikkelingsfasen.  

 

Het is belangrijk dat tijdens het einde van de dichtwasfase/de vroege stakenfase 

(voldoende) kwaliteitsvolle bomen geselecteerd en vrijgesteld kunnen worden. Dat 

betekent bomen met rechte stam, 25 % van de totaal verwachte boomhoogte takvrij 

(al dan niet via opsnoeien) met daarboven een vitale kruin. Indien dit niet het geval is 

en/of er te lang gewacht wordt alvorens de bomen vrij te stellen, kan niet met het 

QD-pakket gewerkt worden.  

 

Randvoorwaarden per bosontwikkelingsfase 

 

Verjongingsfase: Een dichte verjonging (5000 tot >10000 bomen/ha) is een vereiste 

voor de ontwikkeling van staken die over de vereiste kwaliteiten beschikken (zie 

hierboven). Die dichte verjonging kan natuurlijk of kunstmatig zijn, en hoeft niet over 

het volledige terrein gelijkmatig voor te komen, maar kan ook ‘vleksgewijs’, als maar 

voldoende van deze vlekken voorkomen en hun ruimtelijke spreiding in de lijn ligt van 

de voorziene eindafstanden van de QD-bomen. 

Bij KV kan hierbij gewerkt worden met dicht geplante groepjes van 25-50 boompjes 

(ook wel ‘kloempen’ genaamd). Het is de bedoeling dat later uit elke groepje één QD-

boom wordt geselecteerd. Indien over de volledige bestandsoppervlakte met QD-

bomen wenst gewerkt te worden moet de afstand tussen de centra van deze groepen 

afhankelijk van de boomsoort 12-18 m bedragen. 

 

Stakenfase: Op het moment dat de bomen in een groepje het omslagpunt bereiken 

(25 % van de totaal verwachte boomhoogte takvrij) moet er in de groep minstens één 

kwaliteitsvolle boom aanwezig zijn 

 

Boomhoutfase: Hier kan enkel met het QD-pakket gewerkt worden indien het 

voorgaande beheer ook gericht was op de QD-methode. 
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2.6.4 Beheermaatregelen 
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 Vestigingssfase 

Doel: Dichte verjonging, mag verspreid over het terrein voorkomen, minimum 12-18m tussen de 
centra van de potentiële verjongingsgroepjes. 

 Afhankelijk van de voorgaande verjongingskap(pen) zal de verjongingsfase geleidelijk of direct 
verlopen.  

Natuurlijke verjonging 

 Voor een voldoende potentieel voor houtkwaliteit is een voldoende hoge dichtheid aan gevestigde 
zaailingen (>5000-10 000 zaailingen/ha), van de doelboomsoorten vereist. Deze zijn voldoende 
gelijkmatig over het terrein verdeeld.  

 Indien nodig/wenselijk kan de natuurlijke verjonging worden aangevuld met gerichte bijplanting 
(gefusioneerde verjonging). 

Kunstmatige verjonging 
 Bomen worden aangeplant in dichte groepjes (ook wel ‘kloempen’ genoemd). Verjongingsgroepen 

hebben een diameter van 5-7m met een onderlinge afstand van 12-18m tussen de centra van de 
groepen. Een groep bestaat uit 20 – 40 planten naargelang er tussen de groepen veel natuurlijke 
verjonging wordt verwacht. Als buitenste rijen kan voor “trainer trees” worden gekozen; veelal 
schaduwboomsoorten die de takkigheid van de centraal geplante soort beperken. Maximale 
plantafstand van 1-1,5m. Houd bij de plaatsing van de groepen rekening met de boomsoortspecifieke 
behoeften.  

 Gebruik plantsoen met een leeftijd van 2 à 3 jaar (maat 80-120) en met een goede herkomst t.a.v. 
de standplaats en naar houtproductie toe. Bescherming van de centraal in de groep gelegen bomen 
moet overwogen worden (maximum 3 bomen per groep). 

 Ook zaaien is een optie : gelijkmatig of vleksgewijs over het hele terrein en met voldoende dichtheid 
om een vergelijkbare dichtheid van gevestigde verjonging van de gewenste soorten te bereiken.. 

V
e
r
p

le
g

in
g

 

 Inboeten indien nodig (als >1/3 van de bomen in een groep is gestorven).  

 Controleer jaarlijks indien vrijstellen van concurrerende vegetatie in en om de groepen nodig is. 

 Bij een dichte natuurlijke verjonging over grotere oppervlakten kunnen stroken uitgemaaid worden, 
deze openingen kunnen dienen als kijkgangen (1m breed om de 10-20m, ze kunnen later de basis 
vormen voor ruimingswegen dienen). 
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Kwalificeringsfase (‘Q’-fase) 

 Potentiële toekomstige QD-bomen (opties) worden geselecteerd tijdens het begin van de 
dichtwasfase (opperhoogte van 2-12m). Enkel boompjes die supervitaal zijn en over goede 
kwalitatieve eigenschappen bezitten worden geselecteerd. Daarnaast is de ruimtelijke positie van 
belang.  In de vroege kwalificeringsfase wordt om de 6 – 8 m een optie geselecteerd (150 – 250 per 
ha). In de late kwalificeringsfase is dit om de 8 – 10 m (90 – 150 per ha). 

 Soortenmenging kan bij het aanduiden van de opties reeds gestuurd worden. 

Z
u
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 Zuiveringen gebeuren enkel indien strikt nodig en stoppen op het moment van de eerste dunning. De 
bestanden worden om de 2-4 jaar doorlopen waarbij al dan niet wordt ingegrepen om de opties te 
bevoordelen.  

 Bij de zuivering wordt enkel lokaal ingegrepen om de opties te beschermen. Slechtgevormde 
voorlopers (wolven) worden verwijderd indien ze de optimale groei van opties kunnen verstoren. Dit 
kan gebeuren door afknikken of ringen. Indien nodig kan een te sterk concurrerende boom rond een 
optie ook verwijderd worden. Houd er hierbij mee rekening dat de natuurlijke stamreiniging tijdens 
deze fase zo weinig mogelijk mag onderbroken worden. Indien de natuurlijke takreiniging niet sterk 
genoeg is (takken van >2,5cm diameter), dan moet opgesnoeid worden. 
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 Finale éénmalige selectie van QD-bomen. Dit gebeurt op het moment van het omslagpunt (25% 
takvrije stam van de totaal verwachte boomhoogte). Er wordt gestreefd naar een kroon die steeds 
minimum 50% van de boomhoogte bedraagt. 

 Opsnoeien kan nodig zijn om de gewenste takvrije stam te krijgen, zeker bij soorten die een slechte 
natuurlijke takreiniging hebben (boskers,…). Na de snoei (en vrijstelling) mag er geen taksterfte 
meer optreden.  

 Het aantal mogelijke QD-bomen per ha is soort en standplaatsspecifiek, verbonden aan de 

oppervlakte die een volledig uitgegroeide kroon inneemt. Richtlijnen zijn maximaal 30-70 QD-bomen 
bij loofbomen en 60-100 bij naaldbomen. 

D
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  Op het moment dat QD-bomen finaal worden aangeduid vindt ook de eerste dunning plaats. De 
bedoeling is dat vanaf dan de kroon en stam zich ten volle kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van o.a. 
de boomsoort, doeldiameter, standplaats, stamaantal en de sterkte van de dunningen, vinden 4-8 
dunningen plaats. 

 De dunningen worden in 2 fases opgedeeld, de dimensioneringsfase en de rijpingsfase.  

Dimensioneringsfase (‘D’-fase) 
 In de dimensioneringsfase wordt tijdens een dunning de boomkruin volledig vrijgesteld en moet de 

volledige kroon (tot aan de basis) voldoende licht krijgen om verder uit te groeien.  

 In veel gevallen zal de eerste dunning in 2 tot 3 fasen moeten gebeuren (risico stabiliteit of 
waterlotvorming). 

 De ruimte tussen de verschillende QD-bomen wordt ongemoeid gelaten.  

 Het eindresultaat van de dunning is een bestand waarbij de QD-bomen voldoende ruimte hebben om 
ongestoord te kunnen groeien tot aan de volgende dunning. In praktijk komt dit neer op een periode 
van 4-8 jaar. 

Rijpingssfase (‘R’-fase) 
 Deze fase begint op het moment dat 75-80% van de potentiële eindboomhoogte bereikt is. Het 

potentieel voor kroonexpansie is nu beperkt. Kroonaanraking tussen verschillende bomen kan nu nog 
zelden taksterfte veroorzaken.  

 Tijdens deze fase worden de kronen van de QD-bomen zeer lichtjes geholpen. Ze worden over het 
algemeen niet meer zijdelings vrijgesteld maar schaduwtolerante soorten die in de kroon kunnen 
groeien worden wel nog verwijderd. 

 Tijdens deze fase wordt al volop aan de verjonging gedacht 

Eindkappen – Verjongingskappen 

Eens de QD-bomen hun doeldiameter bereikt hebben kunnen de eindkappen aanvatten. Naast het vellen 
van de QD-bomen kan ook, indien gewenst, het restbestand gekapt worden. Bij de QD-methode, een 
boomgericht beheerpakket, zullen doorgaans doordunnen (single tree selection/ zielstärktennutzung) of 
femelslag als verjongingskaptype gehanteerd worden. 

Doordunnen 
QD-pakket leent zich uitstekend voor eindkapsystemen met individuele kapping. Dit is een 
overgangsbeheer van vlaktegewijze systemen naar Dauerwald. 

 QD-bomen worden gespreid in de tijd geveld. Onder ijler kronendak is plaats voor verjonging. Afhankelijk 
van de beoogde doelstellingen (doeldiameter, verjonging boomsoorten, etc.) kunnen deze kappingen 
sterk gespreid in de tijd liggen of elkaar snel opvolgen. 

Femelkap 

Ook femelkap is toepasbaar indien enkele QD-bomen tegelijk kaprijp zijn. Dan worden deze bomen en het 
tussenliggend restbestand tegelijk gekapt en groepsgewijze verjonging toegepast  

 Kappen van groepen, gespreid in de tijd. Voor de verjonging van schaduwboomsoorten max 0,1-0,2 ha 
(beuk, esdoorn), voor lichtboomsoorten >0,25-0,5 ha (eik) of >0,5 ha (grove den, berk).   

 Bij de volgende kappingen kunnen de groepen systematisch uitgebreid worden (o.a. Zwitserse variant) of 
kunnen er nieuwe groepen gemaakt worden die niet noodzakelijk met elkaar verbonden zijn (o.a. 
groepsgewijze plenterslag). 

 Er kunnen in het restbestand, waar geen kwaliteit aanwezig is, tussen de toekomstbomen groepen 
gecreëerd worden. 

Kaalkap en schermslag 

Kaalkap en schermslag kunnen in principe ook worden toegepast, indien alle QD-bomen ongeveer tegelijk 
kaprijp zijn. Dit zal zich in de praktijk zelden voordoen, waardoor een dergelijke eindkap vanuit economisch 
oogpunt (sacrifices) niet gewenst is. Ook een belangrijke ecologische meerwaarde van het QD-pakket 
(grote structuurvariatie) wordt door dergelijke eindkap ongedaan gemaakt, en is dus ook  als vanuit 
ecologisch oogpunt niet gewenst. 
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2.6.5 Kosten per ha 

 
  

Werk-
uren/ha 

Vereiste 
Techniciteit 

Jaar interventie 

Grove den 
(bedrijfstijd: 80 

jaar) 

Eik 
(bedrijfstijd:120 

jaar)  

Verjonging Nat. Verjong. 6,5 Matig 0 0 
 Kunst. Verjong. 

(excl. kostprijs 
plantgoed) 

35 Laag-Matig 0 0 

Verpleging  1,4 Laag-Matig 3 4 

Zuivering  3,0 Hoog 4, 8, 12, 16 5, 9, 13, 17, 21 

Selectie éénmalig 1,5 Hoog 20 28 
Opsnoeien  8,0 Matig 20 28 
Dunning 1ste dunning  

‘D’-fase 
3,5 Matig-Hoog 20 28,32 (2à3 fasen) 

 Volgende 
dunningen 

‘D’-fase 3,5 Hoog 28-44 
(4 dunningen) 

36-68 
(5 dunningen) 

  ‘R’-fase  Hoog 52-68 
(3 dunningen) 

76-116 
(6 dunningen) 

Subtotaal aantal werkuren/ha  58-85 werkuur 78-105 werkuur 

Eindkap Kaalkap 1,5 Matig-Hoog 80 160 

Femelslag  4,1 Matig-Hoog 76-96 116-136 

 Doordunnen 4,1 Hoog 76-96 116-136 

Totaal aantal werkuren/ha  59-90 werkuur 80-110 werkuur 

Veronderstellingen: 

 Dunningsomloop van 8 jaar; doeldiameter grove den: 45cm, eik: 80cm; standplaats matige boniteit 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in rekening 

gebracht 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam; bij de eindkappen zijn enkel bijkomende taken zoals hamering en 

toezicht opgenomen (voor bijkomende kosten o.a. verkoop in eigen regie, zie bijlage 1 en sectie 2.1.5) 
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2.6.6 Houtopbrengsten 

 

De beoogde houtproducten zijn beperkt in 

kwantiteit maar ogen op het bereiken van 

topkwaliteit. Er wordt gemikt op het halen van 

topkwaliteit, fineer, tot 40%, daarnaast is bijna 

50% bulk en een eerder klein percentage zaaghout 

te verwachten.  De figuren hieronder tonen de 

volumeopbrengst en diameteraanwas bij de QD-

methode in vergelijking met een matige 

laagdunning. 

 

 

  
 Figuur: De totale volumeopbrengst bij het QD-methode in vergelijking met een matige laagdunning voor 

enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). Resultaten verkregen via 

modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01.  

  

Figuur: De diameteraanwas bij QD-bomen in vergelijking met die bij de bomen onderworpen aan een 

matige laagdunning voor enkele karakteristieke soorten (links) en het gemiddelde hiervan (rechts). 

Resultaten verkregen via modellering met Forest Simulator BWINPro 7.7.01. 
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2.6.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Omvorming naar boomsoortensamenstelling:  

Dit beheerpakket leent zich minder voor een geleidelijke omvorming van de 

boomsoortensamenstelling, omdat ééns de QD-bomen geselecteerd de 

soortensamenstelling vast ligt tot aan de eindkap. Bij de selectie van de QD-bomen 

kan boomsoort wel als belangrijk kenmerk worden meegenomen.  

De soortensamenstelling in het restbestand wordt bij dit beheerpakket in principe 

weinig bijgestuurd. Indien gewenst kan de soortensamenstelling in het restbestand 

gestuurd worden door er een (on)gelijkmatige selectieve hoogdunning in door te 

voeren (dit is dan niet meer het referentie QD-pakket maar een combinatie van 

verschillende beheerpakketten, zie 1.1.4). Hou ermee rekening dat een combinatie 

van verschillende beheerpakketten zoals deze de meerwaarde van een afzonderlijk 

beheerpakket soms kan verkleinen of teniet doen. 

 

Directe en indirecte omvormingen kunnen dus enkel plaatsvinden in de 

verjongingsfase, vooraleer het omslagpunt is bereikt, en wanneer daarbij de gewenste 

boomsoorten in voldoende aantal en kwaliteit aanwezig zijn om als toekomstboom te 

worden aangeduid. 

 

In bestanden met langlevende boomsoorten kan je het kappen van de 

toekomstbomen in de tijd rekken en telkens verder werken met natuurlijke verjonging 

of ingeplante groepen van gewenste soorten. Op die manier krijg je tegelijk 

omvorming naar boomsoortensamenstelling en structuur. 

 

Omvorming naar structuur: 

Het QD-pakket is zeer geschikt om gelijkjarige, gelijkvormige jonge bestanden om te 

vormen naar meer structuurrijke bestanden. Het pakket leidt doorgaans tot een hoge 

horizontale en verticale structuurvariabiliteit, hierbij is het aantal geselecteerde 

QDtbomen en hun ruimtelijke variatie van belang. Daarnaast kunnen QD-bomen 

gespreid over de tijd geveld worden wat de ongelijkjarig- en ongelijkvormigheid 

versterkt.  

 

Wanneer naast ‘economische’ QD-bomen ook ‘ecologische toekomstbomen’ worden 

geselecteerd, die geen eindkap kennen, zal dit de structuurvariatie verder versterken, 

zeker in een volgende cyclus.  
 

2.6.8 Inventarisatievereisten 

Kwalitatieve evaluatie 

Een goede kwalitatieve opvolging (terreincontrole en –evaluatie) is noodzakelijk bij de 

verschillende beheerfases, alle QD-bomen moeten individueel geëvalueerd worden : 

 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: inschatten voldoende verjonging, noodzaak 

tot inboeten/aanplant  

o Dunningsfase: voldoende variatie in de dunningsintensiteit, consequent 

aanhouden van deze verschillen, … 

o Eindkapfase: evaluatie bereiken doeldiameter, kwaliteitsinschatting van de QD-

bomen, indivdueel per QD-boom inschatten exploitatievoorwaarden met oog op 

behoud van houtkwaliteit, … 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

o Verjongings- t.e.m. zuiveringsfase: geen vereisten, bij een bestand met een 

slechte kwaliteit kan het inschatten/inventariseren van het aantal opties 

(potentiële QD-bomen) nuttig zijn 

o Dunningsfase: inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder)  

o Eindkapfase: inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder) 
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In bepaalde fases/situaties kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om bepaalde 

inschattingen ook met kwantitieve metingen te checken :  

o globaal voorraadpeil en verschuivingen in de soortensamenstelling 

 

2.6.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

o Dichtwasfase: hoge techniciteit bij het selecteren van de opties (‘Q’-fase) 

 Einde dichtwasfase/begin stakenfase: hoge techniciteit vereist bij 

de uiteindelijke selectie van de QD-bomen. Plus het bepalen van 

het moment van vrijstelling en de opsnoei. 

o Stakenfase: matige tot hoge techniciteit vereist bij de eerste sterke 

vrijstellingen van de QD-bomen (begin ‘D’-fase), zeer moeilijk bij gevoelige 

soorten zoals eik (waterlot).  

o Boomhoutfase: hoge techniciteit vereist, vrijstellingen zijn nu minder sterk en 

potentiële kroonontwikkeling moet nog beter ingeschat worden (’D’-fase) net 

als het voorkomen van taksterfte (‘R’-fase).  

o Eindkapfase: hoge techniciteit: vastleggen vellingsvoorwaarden, behoud van de 

houtkwaliteit in alle fasen, planning, controle, etc. 

 

2.6.10 Vermarkting  

Dunningen : 

o Individuele merken van te kappen bomen 

o Verkoop (afhankelijk van de kwaliteit) 

- Verkoop op stam (volinventaris) 

 

Eindkap : 

o Individueel merken van de te kappen bomen (QD-bomen) 

o Individueel merken bomen in restbestand of afbakenen te kappen oppervlakte 

o Verkoop 

QD-bomen: 

- Velling in eigen regie en verkoop langs de weg (opmeting na velling, 

voor elke QD-boom inschatten exploitatievereisten met oog op behoud 

van houtkwaliteit) 

- Velling in eigen regie en verkoop via gespecialiseerde kanalen 

(opmeting na velling, voor elke QD-boom inschatten exploitatievereisten 

met oog op behoud van houtkwaliteit)  

Restbestand: 

- Verkoop op stam (volinventaris of hamering, al dan niet samen met QD-

bomen te verkopen) 

- Verkoop per volume (harvesterregistratie, opmeting langs de weg) 

 

2.6.11 Enkele cijfers 

 

Doeldiameter 
(cm) 

Aantal QD-
bomen 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

Opperhoogte 
bij eerste 

dunning (m) 

Leeftijd bij eerste 
dunning (jaar) 

Eik 80-100 30-50 90-140 10-14 25-30 

Beuk 60-80 50-70 80-120 15-23 35-40 

Berk 40-60 35-80 50-60 10-12 12-15 

Grove den 40-60 70-90 60-100   8-12 18-22 
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2.7 Dauerwald 
 

 

  ©Hannes Cosyns 

2.7.1 Beschrijving 

Dit beheerpakket wordt toegepast in ongelijkjarige, ongelijkvormige bestanden, waar 

alle ontwikkelingsstadia (verjonging tot oud boomhout) intens gemengd over het 

gehele bos(bestand) voorkomen. Tijdens elke dunningsdoorgang worden alle 

beheermaatregelen, van jongwasverpleging tot eindkap, tegelijk uitgevoerd. De 

eindkap gebeurt stamsgewijs of in kleine groepen waardoor continu een zekere mate 

van kroonsluiting en een zeker voorraadpeil wordt aangehouden. Dit pakket is de 

combinatie van boom- en populatiegerichte aanpak; de individuele kwaliteiten van 

elke boom worden bekeken en indien nodig wordt er ingegrepen (bv. vrijstellen, 

opsnoeien), maar ook het populatieniveau is van belang en daarbij worden doorgaans 

ook bestandsparameters zoals grondvlak en diameterverdeling geanalyseerd. 

 

In dit document onderscheiden we drie varianten: plenterwald, futaie irrégulière claire 

en uitkapbos. Met plenterwald wordt een klassiek plenterbedrijf bedoeld met 

schaduwboomsoorten en zeer expliciete bestandsvereisten naar diameterverdeling. In 

de variant futaie irrégulière claire worden dezelfde basisprincipes (ongelijkjarigheid, 

doelstellingen naar diameterverdeling) toegepast op een ijler bostype, waardoor ook 

met lichtboomsoorten zoals eik kan worden gewerkt. Tenslotte gebruiken we de 

variant ‘uitkapbos’ om te refereren naar een ongelijkjarig bos met selectieve 

individuele kap, maar waarbij minder strikt wordt toegezien op bestandskenmerken 

(‘uitkapbos vrije stijl’). Het is het inzicht van de beheerder in het functioneren van dit 

met zowel schaduw en/of lichtboomsoorten dat hier primeert. 

 
Enkele belangrijke kenmerken van het Dauerwaldpakket 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  
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Dit beheerpakket combineert behoud en ontwikkeling van hoge structuurvariatie 

met een constante productie van een grote verscheidenheid aan 

houtsortimenten, inclusief een belangrijk aandeel kwaliteitshout. Binnen de 

nagestreefde structuurvariatie is ook ruimte voor behoud van habitatbomen en 

andere natuurwaarden. Het resultaat zijn vaak vrij lichtrijke structuurrijke 

gemengde bosbestanden die een belangrijke habitat kunnen vormen voor 

lichtminnende en halfschaduwsoorten. 

De productierisico’s zijn klein door de hoge stabiliteit van de bestanden en de 

sterke diversificatie naar eindproduct (stammen van topkwaliteit), maar door die 

kwaliteit is er weinig risico naar afzetzekerheid. 

N
a
d

e
le

n
 

Dit beheerpakket vereist een zeer hoge techniciteit, aangezien alle 

ontwikkelingsfases tegelijk voorkomen en aandacht moeten krijgen; beperkte 

mechanisatie van de oogst door de zeer sterke diversificatie en beperkte 

oogstvolumes bij elke omloop. 

Hoewel het beheerpakket in principe veel flexibiliteit toelaat, kan het bij bepaalde 

van zijn varianten (bv klassieke plenterkap) ook sterk gefixeerd en verstard zijn  

Dit pakket is enkel toepasbaar in reeds ongelijkvormige bestanden, of in jonge 

bestanden. In middeloude, meer homogene bestanden vereist de omvorming 

naar de gewenste structuur- en ongelijkvormigheid belangrijke 

rentabiliteitsverliezen (sacrifices d’exploitabilité). In veel bosbestanden vereist de 

omschakeling naar dit pakket een drastische afname van het voorraadpeil (en 

dus ook koolstofopslag) 

Dit pakket zet naar productie volledig in op kwaliteit, en boet daardoor bewust in 

op kwantiteit; als de kwaliteit dan toch uitblijft is er risico op een belangrijk 

economisch verlies. 

Mechanisatie (harvesters) is in dit pakket weinig toepasbaar; de geoogste 

volumes per doorgang zijn beperkt en zeer gevarieerd.  

 

2.7.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: goed-zeer goed  

 Dit beheerpakket gaat uit van een zeer hoge horizontale en verticale 

structuurdiversiteit. 

 

 Er is een continu bosscherm aanwezig (met variabele dichtheid) waarbij enkel 

stamsgewijze kappingen plaatsvinden en bijgevolg een continu bosklimaat 

behouden blijft 

 

 Dik dood hout, habitatbomen en andere natuurwaarden kunnen eenvoudig hun 

plaats krijgen in dit beheerpakket, maar het vereist van de beheerder extra 

aandacht om deze in het systeem te houden. 

 

Houtproductie: gericht op kwaliteitshout 

 Houtopbrengst: Het streefdoel is de productie van een constante hoeveelheid 

hout van uiteenlopende kwaliteit. Bij elke kapping wordt er in dit beheerpakket 

een vrij constante hoeveelheid hout (aanwas over die periode) van 

verschillende dimensies geoogst wat zorgt voor een continue (eerder lage) 

stroom van een vrij breed gamma aan houtsortimenten.  

 

 Risicospreiding: Continue bebossing en structuurdiversiteit van deze 

doorgaans gemengde bossen zorgen voor stabiele bestanden die weinig 
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gevoelig zijn voor biotische en abiotische aantastingen. De grote variatie in 

aangeboden sortimenten en producten zorgt voor voldoende 

marktdiversificatie. Dit pakket laat ook toe om op elk moment in te spelen op 

onvoorziene ontwikkelingen. 

 

2.7.3 Randvoorwaarden  

Om dit beheerpakket te volgen is een ongelijkvormige bosstructuur noodzakelijk. Het 

gaat hier om stamsgewijze ongelijkvormigheid of in kleine groepen. Er dienen 

voldoende kwaliteitsbomen in alle diameterklassen aanwezig te zijn om een continue 

oogst van kwaliteitshout na te streven. De diameterverdeling van het bestand kan 

zeer uiteenlopend zijn, aanleunend tegen de omgekeerde J-curve van een plenterslag 

(de Liocourt 1898) tot aan soms platte curves in types van  futaie claire irrégulière (de 

Turckheim en Bruciamacchie 2005). De wilddruk moet constant laag zijn, aangezien 

een constante doorgroei van voldoende verjonging van de gewenste soorten en met 

goede kwaliteitskenmerken noodzakelijk is. 

 

Randvoorwaarden per bosontwikkelingsfase 

Alle fases komen intiem gemengd voor, de aanwezigheid van kwaliteitsbomen in alle 

diameterklassen is de belangrijkste voorwaarde om oogst van kwaliteitshout na te 

streven. 

2.7.4 Beheermaatregelen 

B
e
h

a
n

d
e
li

n
g

 Tijdens elke behandeling worden alle beheermaatregelen doorgaans in één keer genomen: van 
verjonging, verpleging tot de eindkap.  
 Er wordt steeds gewerkt naar een evenwicht met een constante staande voorraad, aanwas, oogst en  

evenwicht in het aantal bomen in een diameterklasse (ingroei=doorgroei+sterfte+kappingen). De 
vorm van de overeenkomstige evenwicht-diametercurve hang af van de boomsoortensamenstelling 
en standplaats.  

 De omlooptijd tussen twee behandelingen bedraagt 4-8(12) jaar. Een intensieve opvolging van 4-5 
jaar wordt aangeraden om kwaliteitsbomen voldoende te begeleiden (soort- en 
standplaatsafhankelijk). 

 Het is mogelijk om elke 4 jaar in te grijpen in de onderetage door het kappen van kleinhout 
(brandhout). Terwijl slechts om de 8 (of 12) jaar ook in de zwaardere dimensies gekapt wordt.  

 Na te streven grondvlakken zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de standplaatskwaliteit en de 
boomsoorten waarmee gewerkt wordt. Voor loofbomen kan als richtcijfer voor de kapping 12-18m² 
genomen worden voor lichtboomsoorten, en 18-21m² voor (half-)schaduwsoorten.  

 Als de periodische aanwas bekend is kan het te kappen grondvlak berekend (of geschat) worden. 
Zoniet kan als richtlijn gesteld worden dat bij een omlooptijd van 8 jaar 15% van het houtvolume 
gekapt wordt (tot 20% van het grondvlak) en bij een rotatie van 12 jaar 25 % (tot 34% van het 
grondvlak). 

 Indien er niet voldoende natuurlijke verjonging is kan geopteerd worden om groepjes aan te planten 
(20-30 planten per 25m², 12-15m afstand tussen de groepjes). Dit is in een goed functionerend 
‘dauerwald’ niet principe niet nodig. Ook wanneer een bijsturing van de boomsoortensamenstelling 
gewenst is, kan het nodig zijn om ontbrekende of onvoldoende aanwezige soorten via kunstmatige 
verjonging in te brengen. 

 

Welke bomen worden gekapt? 
 Bomen blijven staan of worden gekapt op basis hun functionaliteit in het bos. Bij een reeds goed 

functionerend dauerwald moet bij een hamering  op de volgende aspecten gefocust worden:  

1.  streven naar de optimale voorraad op stam;  

2. wegnemen van de aanwas bij elke rotatie;  

3. focus op de productie van kwaliteitshout; 

4. promoten van de verjonging; 

5. zorg voor een evenwichtige spreiding over de diameterklassen; 

6. regelen van de menging;  

 Al de bovenstaande principes moeten in één enkele behandeling geoptimaliseerd worden. Het vellen 
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2.7.5 Kosten per ha 

 
  

Werkuren 
/ha 

Vereiste 
Techniciteit Jaar interventie 

Sylvicultuur (vrijstellen, opsnoeien, 
hamering, etc.) 

1,5 /jaar Hoog 
elke 8 jaar, soms tussen 2 

periodes ingreep in de 
kleinere dimensies Exploitatie (controle, etc.) 0,6/jaar Hoog 

Volinventaris (volledig bestand – team 
van 4 personen)a 

1-2 
Matig elke 8 of 16 jaar 

Steekproef (1ha)a 8 / persoon Hoog elke 8 jaar 
a meer informatie i.v.m. inventarisatievereisten zie 2.7.8 

 

Veronderstellingen: 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in rekening 
gebracht 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam; bij de eindkappen zijn enkel bijkomende taken zoals hamering en 

toezicht opgenomen (voor bijkomende kosten i.v.m. o.a. verkoop in eigen regie, etc. zie bijlage 1 en sectie 2.1.5) 

 

of laten staan van één boom kan een invloed hebben op verschillende aspecten.  

 Belangrijk bij de hamering is te focussen op het oogsten van de kwaliteitsbomen die hun 
doeldiameter bereikt hebben, en het wegnemen van minder kwaliteitsvolle bomen die andere 
kwaliteitsvolle bomen (of verjonging) verhinderen optimaal door te groeien. In funcite van een betere 
spreiding van de gekapte volumes en diameter kunnen bomen voorbij hun doeldiameter nog een 
omloop blijven staan tenzij daardoor hun waarde sterk dreigt af te nemen.  

 Daarnaast moet vermeden worden om bomen die in volle groei zijn en nog een goede waardeaanwas 
hebben te kappen (geen sacrifice d’exploitation)!  

Redenen om een boom te kappen: 

 1. Houtoogst: kwaliteitsbomen die hun doeldiameter bereikt hebben. Met de focus op 
kwaliteitsbomen waarbij het risico bestaat dat ze bij de volgende rotatie in waarde hebben 
verloren. 

2. Vrijstellen van de kroon van een kwaliteitsboom: met de optimale ontwikkeling van 
kwaliteitsbomen als doel. Kijk hier ook naar bomen die van onderuit in de kroon kunnen 
groeien. Kronen moeten steeds minstens 2/3 tot 3/4 van de totale boomhoogte uitmaken. 

Eerste ingreep na het bereiken van hun omslagpunt, bij 1/4 tot 1/3 takvrije stam van de totaal 
verwachte boomhoogte. Opsnoeien kan nodig zijn. Bij oudere bomen is geen kroonuitbreiding 
meer te verwachten en is (een sterke) bijkomende vrijstelling niet meer nodig (op het moment 
dat 75-80% van de potentiële eindboomhoogte bereikt is)  

3. Verjonging: de optimale groei van (reeds gevestigde) verjonging promoten. Houd hierbij 
rekening met de soortspecifieke vereisten en met richting van het licht (vrijstelling ten oosten-
zuiden-westen van de verjonging). Als richtlijn wordt een oppervlakte van 10-15% voor 
verjonging voorgesteld (diameter <17,5cm). In de regel mag geen kwaliteitsboom vroegtijdig 
geveld worden ten behoeve van de verjonging. 

Indien verjonging op een bepaalde locatie gewenst is zijn de streefgrondvlakken: 12-15m²/ha 
voor lichtboomsoorten en 14-17m²/ha bij schaduwsoorten. 

4. Sanitaire redenen: bomen die drager zijn van besmettelijke organismen die zouden kunnen 
overgedragen worden op gezonde bomen.  

  

Redenen om een boom te laten staan: 

 1. Houtproductie: potentie om nog in waarde toe te nemen tot aan de volgende behandeling.  

2. Verplegende bomen: bomen die de groei en kwaliteit van de andere bomen positief 
beïnvloeden. Dit kan zijn doordat ze: natuurlijke stamreiniging en/of rechtheid van de 
kwaliteitsboom promoten; de verjonging of kwaliteitsstammen beschermen tegen direct 
zonlicht in schadelijke hoeveelheden, of tegen windval, exploitatieschade, waterlot, etc.  

3.  Zaadbomen: met het oog op verjonging als kwaliteits-of verplegende boom. 

4. Ankerbomen: op sommige plaatsen kan het nodig zijn de stabiliteit van een bestand te 
versterken door dikke vitale bomen te behouden. 

5. Ecologische waarde: Bomen worden behouden als ze de gastheer zijn van verscheidene 
organismen (vogels, vleermuizen, insecten, zwammen). Het gaat hierbij om kwijnende bomen, 
holle bomen, bomen met spechtengaten of met loslatende schors, bomen met dikke dode 
takken of met barsten. 
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2.7.6 Houtopbrengsten 

 

De beoogde houtproducten zijn beperkt in 

kwantiteit maar ogen op het bereiken van goede tot 

uitstekende kwaliteit. Er wordt gemikt op 

kwaliteitshout waarvan 20% fineerkwaliteit kan 

zijn, maar het grootste deel is zaaghoutkwaliteit 

(60%). Naast het beoogde kwaliteitshout zullen er 

ook steeds andere sortimenten voortkomen uit de 

kappingen. Het aandeel van deze sortimenten kan 

sterk verschillen van bestand tot bestand. 

 

  

Voorbeeld  

Staand 
volume 
(m³) 

Aanwas 
(m³/ha/ 
jaar) 

Oogst 
(m³/ha
/jaar) 

Oogst per 8 
jaar (m³/ha/ 
8jaar) 

Erdmannhausen, Duitsland*  

Huidige staat: 
(jaar 2000) 

Beuk (28%), eik (17%), 
grove den (13%), 
douglas (5%) 

240 10 6 48 

Doel: 
Beuk dominant met 25-
30% naaldhout 

300-350 7,5 7 ,5 60 

Slovenië*  
Huidige staat: 
 (jaar 1990) 

 252 6,4 4,6 36,6 

Doel  350 9,5 9,5 76 
Forest communale de Couvet*   
Huidige staat: 
 (jaar 2001) 

Spar (55%), fijnspar 
(30%), beuk (10%) 

350 9,4 8,5 68 

Le Nouvion*   

Huidige staat: 
 (jaar 2001) 

Naaldhout (27%), eik 
(24%), esdoorn (15%), 

es (11%) 

216 11,3 3,9 31 

Doel :  220-250 7-8 7-8 56-64 
Forets de Piemont*   

Huidige staat: 
(1997)  

Spar (46%), beuk (8%), 
eik en ander waardevol 
loofhout (30%) 

276-360 
(sinds 60 

jaar) 
7-8 7-8 56-64 

*Uit de Turckheim en Bruciamacchie (2005)  

 

2.7.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Omvorming naar structuur :  

 

Dit beheerpakket is in principe enkel toepasbaar in bestanden die reeds een 

ongelijkvormige structuur hebben, en dus weinig geschikt voor omvorming van 

gelijkvormige bestanden. Indien de gelijkvormige bestanden nog niet te oud zijn (jong 

boomhout) kan via variabele dunningen naar een dauerwald-pakket worden 

toegewerkt. 

 

Voor omvormingen naar boomsoortensamenstelling is dit beheerpakket wel zeer 

geschikt : dit zijn in principe vaak al gemengde bestanden waarbij de 

boomsoortensamenstelling kan worden bijgestuurd via de selectie bij de kappingen, 

regeling van het lichtregime, of via directe aanplanting in kleine verjongingsgroepen. 

 

2.7.8 Inventarisatievereisten 

Kwalitatieve inventarisatie 

Bij alle varianten van het Dauerwaldpakket moeten volgende aspecten bekeken 

worden: 

o Inschatting van de aanwezigheid en ontwikkeling van kwaliteitsvolle verjonging  

o In elke ontwikkelingsfase/diameterklasse dient de aanwezigheid van 

kwaliteitsbomen en mogelijke beheermaatregelen ingeschat te worden 
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o Bij bomen die hun doeldiameter bereikt hebben wordt een inschatting gemaakt 

van de vitaliteit, kwaliteit en architectuur van de bomen, met mogelijke 

implicaties naar velling toe: individueel 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

Afhankelijk van de variant van het Dauerwaldpakket dat gevolgd wordt zullen 

verschillende types inventarisatie mogelijk of vereist zijn. We onderscheiden in dit 

document drie varianten van het Dauerwaldpakket (ander varianten zijn ook 

mogelijk), met hun eigen inventarisatievereisten. Het is aan de beheerder om te 

bepalen welk type inventarisatie gepast is in welke situatie.  

 Plenterwald: Bij een klassiek plenterbedrijf wordt klassiek gewerkt met een 

Volinventaris (Vollkluppierung): De dbh (>10cm) van alle bomen wordt 

opgemeten. De diametercurve wordt uitgezet en aan de hand van de na te 

streven evenwichtscurve wordt bepaald hoeveel in elke diameterklasse moet 

gekapt worden. In de praktijk wordt ook hier echter vaak met 

steekproefopnames of zelfs kwalitatieve inschattingen gewerkt. 

 

 Futaie irrégulière claire: steekproefgewijze bepaling van bestandskenmerken 

en op basis daarvan bepalen wat gekapt moet worden (bv. 

grondvlakbepalingen per boomsoort met een Bitterlich); al dan niet kan 

gewerkt worden met een ‘proefhamering’ van een beperkte oppervlakte met 

narekening, om na te gaan of de intuitieve dunningsintensiteit overeenkomt 

met de vooropgestelde bestandskenmerken. 

 

 Uitkapbos: in principe geen inventaris nodig, al is toch wenselijk om enkele 

streefcijfers voorop te stellen en regelmatig af te toetsen via steekproefgewijze 

evaluatie. 

 

2.7.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

Deel 1: boomgerichte aanpak: 

Hoge techniciteit vereist bij de inschatting van de kwaliteit en mogelijke 

beheermaatregelen in alle ontwikkelingsfasen. Plus hoge techniciteit nodig bij het 

beoordelen en vellen van zware kwaliteitsbomen. 

Deel 2: populatiegerichte aanpak: 

We onderscheiden de drie varianten van het Dauerwaldpakket: 

 Plenterwald: Hoge tot zeer hoge techniciteit vereist bij de behandeling 

dunningen, wel duidelijke richtlijnen en gekwantificeerde streefdoelen 

verkregen via volinventaris  

 

 Futaie irrégulière claire: Zeer hoge techniciteit vereist bij de behandeling, 

ervaring en houvast beschikbaar via de steekproef, maar dit is eerder beperkt. 

 

 Uitkapbos: Zeer hoge techniciteit vereist bij de behandeling, alles gebeurt op 

basis van inschattingen en ervaringen van de beheerder. 
 

2.7.10 Vermarkting  

 Aanduiden van de bomen : steeds individuele hamering 

 Verkoop van het hout :  

Topkwaliteit: (en genoeg kwantiteit) 

 Velling in eigen regie, verkoop langs de weg (opmeten na velling, 

inschatten vellingsvoorwaarden voor behoud houtkwaliteit) 
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 Velling in eigen regie, verkoop via gespecialiseerde kanalen 

(opmeten na velling, inschatten vellingsvoorwaarden voor 

behoud houtkwaliteit) 

Matige kwaliteit:  

 verkoop op stam, individuele hamering (individuele opmeting) 
  

2.7.11 Enkele cijfers 

 

Doeldiameter (cm) 
Aantal 

kwaliteitsbomen 
per ha 

Bedrijfstijd 
(jaar) 

Eik 70-100 40-60 150 

Beuk 60-80 40-60 100 

Berk 40-60 110-150 50 

Douglas 70-100 40-60 70 

Esdoorn 70-80 70-110 70 

 

2.7.12 Verdere literatuur 

Baar, F. 2010. Le martelage en futaie irrégulière feuillue ou résineuse. SPW, DGARNE. 

58 p. 

 

de Turckheim, B., Bruciamacchie, M. 2005. La futaie irrégulière. Théorie et pratique de 

la sylviculture irrégulière, continue et proche de la nature. Edisud: Aix-en-Provence. 

286 p. 

 

Goris, R. Geen datum. Behandeling van ongelijkvormige loofhoutbestanden. Inverde 

vzw. 
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2.8  Populierenbeheer 

 

©Hannes Cosyns 

2.8.1 Beschrijving 

Populierenbos of populierenteelt is een zeer specifiek beheerpakket dat wordt 

toegepast in homogene aanplanten van populier (en boomvormende wilgen), 

desgewenst met onderetage van hakhout. Het omvat een zeer specifieke opvolging 

van ingrepen (aanplant van stekken in definitief plantverband, vaste 

opsnoeimomenten, zeer korte bedrijfstijd) die niet bij andere pakketten worden 

toegepast. Dit beheerpakket geldt specifiek als ‘regulier’ pakket voor productiebossen 

van populier. Populierenbossen in omvorming naar een ander bosbeeld vallen niet 

binnen dit pakket. 

 

 

Variant populierenbeheer met onderetage 

Indien wordt gewerkt met een onderetage zullen de maatregelen in functie van de 

populieren worden gecombineerd met ingrepen in deze onderetage. Deze onderetage 

krijgt veelal een hakhoutbeheer waarbij de kapcyclus (en inboeten/aanplanten) zoveel 

mogelijk samenspoort met de ingrepen in de populieren (aanplant, opsnoei, eindkap).  

 

 

 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van populierenbeheer 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A

A
G

 

 

H
O

O
G

 

Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie n.v.t. 

Benodigde arbeid  
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Dit beheerpakket combineert een zeer hoge productie met relatief beperkte 

vereisten naar techniciteit. Mits voldoende aandacht voor een structuurrijke 

onderetage en habitatbomen, en zorg bij de exploitatie kan toch nog een zekere 

integratie van ecologische functies gebeuren. De korte bedrijfstijden zorgen voor 

vrij snelle ‘return on investment’. Door het gebruik van geselecteerd plantgoed is 

(mits goede opvolging) een belangrijk aandeel (industrieel) kwaliteitshout 

mogelijk. 

N
a
d

e
le

n
 

Dit beheerpakket levert meestal zeer homogene structuurarme bossen op, met 

een hoog productierisico (aantastingen en windschade), en een lage ecologische 

waarde. De korte bedrijfstijden en kwetsbare standplaatsen maken dit 

beheerpakket bijzonder vatbaar voor exploitatieschade. 

Dit beheerpakket is heel rigide, en van bij de aanplant gericht op één 

eindproduct. 

Het afzetproduct is ook zeer homogeen, wat dit pakket gevoelig maakt voor 

marktschommelingen. 

 

2.8.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: laag-matig 

 Productiebossen van populier worden gekenmerkt door een lage soortdiversiteit 

in de boomlaag (éénsoortige, vaak zelfs monoclonale aanplanten), een zeer 

lage structuurdiversiteit en zeer korte bedrijfstijden. Dit geeft aanleiding tot 

een laag ecologisch potentieel. 

 

 Door hun snelle groei creëren zij anderzijds  vlug een bosklimaat en grotere 

boomdimensies. Daarnaast hebben de populieren ook een gunstig effect op de 

bodem via hun nutriëntenrijk strooisel dat aanleiding geeft tot de vorming van 

mullhumus met neutrale pH. Ook beperken ze nitraatuitloging en laten ze veel 

licht door waardoor een rijke ondergroei en onderetage zich kunnen 

ontwikkelen.  

 

 Populierenteelt kan ecologisch gunstiger zijn als er een (soortenrijke inheemse) 

onderetage aanwezig is . 

 

Houtproductie: gericht op de snelle productie van hout voor industriële toepassingen 

 Houtopbrengst: Populierenteelt produceert op korte tijd veel hout dat indien 

voldoende opgevolgd, opgesnoeid, een goede kwaliteit heeft.  

 

 Risicospreiding: De korte bedrijfstijd, eenvoudige beheermaatregelen en 

goede afzetmarkt maken de populierenteelt economisch aantrekkelijk. Er zijn 

echter belangrijke risico’s aan verbonden : de bestanden zelf zijn vaak 

windgevoelig en vertonen belangrijke risico’s naar biotische aantastingen. Naar 

diversificatie in functie van afzetmarkt zijn de risico’s ook vrij groot : hoewel 

een zekere afzetmarkt momenteel aanwezig is kan dit snel veranderen door 

macro-economische ontwikkelingen. 

 

Bij de variant met onderetage is er ook een zekere productie van brandhout, 

vergelijkbaar met hakhout. De opbrengst hiervan is beperkt in vergelijking tot 

de populieren; dit extra ‘sortiment’ zorgt voor een iets betere risicospreiding 
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2.8.3 Randvoorwaarden  

Toepasbaar op plaatsen waar populier een goede groeikracht heeft. Het gaat hier bij 

voorkeur op matig tot zeer voedselrijke standplaatsen met een goede 

vochtvoorziening. Op minder geschikte plaatsen kan groeivertraging optreden en is de 

boom extra gevoelig voor ziektes waardoor het pakket economisch minder interessant 

tot onrendabel wordt. 

 

 

 

  

2.8.4 Beheermaatregelen 

 

 

 

 

 

 

V
e
r
jo

n
g
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g

 Kunstmatige verjonging 
 Populieren worden in de regel aangeplant met een plantafstand van 7m x 7m tot 10m x 

10m. 

 Er wordt veelal gebruik gemaakt van 2-jarige poten (bomen met afgezaagde wortels). Ze 
worden geplant in een boorgat van 80 cm diep zodat ze ongeveer 4m boven de grond 
uitsteken. 

 Het gebruikte plantmateriaal bestaat uit snelgroeiende en ziekteresistente klonen. 
Multiklonale aanplantingen worden aangeraden met blokken van minimum een halve hectare 
met één type kloon.  

 Inboeten is enkel in de eerste jaren mogelijk. 

O
p

v
o

lg
in

g
  Tijdens de eerste jaren is een regelmatig nazicht nuttig om de planten eventueel vrij te 

stellen. 

 Vormsnoei: 1 maal, in jaar 4-6 tot op een hoogte van 2m boven de uiteindelijke takvrije 
stamlengte, dus 10-12m. 

 Opsnoeien: 3 maal, in jaar 3-4, 6-8 en 10-12. Er worden hierbij in elke gang 2 takkransen 
verwijderd. In het laatste jaar wordt opgesnoeid tot 8 à 10 m. Takken kunnen verwijderd 
worden tot ze een diameter van 5 (max10) cm hebben. De snoei heeft als doel 1/3de van de 
uiteindelijke boomlengte takvrij te hebben. 

 Roestbehandeling kan noodzakelijk zijn. Hiervoor gelden wettelijke beperkingen. 

 

Variant met onderetage :  

 Afzetten van het hakhout halverwege de bedrijfstijd (op het ogenblik van de derde opsnoei), 
en een tweede maal vlak voor de eindkap van de populieren. 

 Heraanplant van de populier gebeurt best nog in hetzelfde jaar om te voorkomen dat het 
hakhout al te hoog is doorgeschoten en de nieuwe poten overgroeit. 

 Aanwezigheid van het hakhout kan de eerste en tweede snoeibeurt overbodig maken, 
doordat het hakhout de natuurlijke stamreiniging bij de populieren stimuleert. 

Eindkappen – Verjongingskappen 
 

 Eens de bomen hun doeldiameter bereikt hebben kunnen de eindkappen aanvatten. Bij 

populierenbeheer is dit in de regel een kaalkap. Andere eindkappen zoals femelslag of doordunnen 
kunnen enkel in het kader van omvormingen naar andere pakketten gehanteerd worden. 

Kaalkap 

 Alle bomen van het bestand worden in 1 keer geveld. Typische rotatietijd van 20-30 jaar (40-60 jaar 
bij oudere klonen, 13-15 jaar bij de nieuwe cultivars). Speciale maatregelen worden aangeraden om 
bodemverdichting te beperken en de reeds gevestigde ondergroei te behouden. Indien de onderetage 
als hakhout wordt beheerd wordt deze afgezet voordat de exploitatie van de populieren plaatsvindt. 
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2.8.5 Kosten per ha 

 
  

Werk-
uren/ha 

Vereiste 
Techniciteit 

Jaar interventie 

Populus x interamericana 
cv. BEAUPRE  

(bedrijfstijd: 18 jaar) 

Verjonging Planten 18,6 Laag 0 
 Plantgoed   0 
Opvolging Vormsnoei  7,0 Laag-Matig 4 

 Opsnoei 4m 9,3 Laag 4 

  6m 18,6 Laag 6 

  8m 25,6 Laag 8 

Eindkap Kaalkap 0,5 Laag 18 

Totaal aantal werkuren/ha   ±80 werkuur 

Veronderstellingen: 

 Doeldiameter: 50-60cm 

 Enkel puur bosbouwkundige ingrepen werden beschouwd: administratie, planning etc. werden niet in 

rekening gebracht 

 Alle kappingen gebeuren met verkoop op stam 

 

 

2.8.6 Houtopbrengsten 

 

Dit pakket beoogt het bekomen van hout van industriële kwaliteit op korte termijn via 

snelgroeiende cultivars. Onderstaande tabel geeft een inschatting voor enkele 

cultivars. Dit betreft ‘oude’ cultivars die momenteel minder tot niet meer aangeplant 

worden door problemen met roestaantastingen. Opbrengsttabellen voor de nieuwe 

cultivars zijn momenteel nog niet beschikbaar maar zullen in dezelfde lijn liggen zij 

het dat de bedrijfstijd lager zal liggen; tussen de 13-15 jaar i.p.v. tussen de 18-20 

jaar (mond. Med. L. Meiresonne). 

 
Kloon Site-

index 
Doel-
dbh 
(cm) 

Bedrijf
stijd 

(jaar) 

Volume 
stamhout 

(m³) 

Volume 
aftopdiameter 

30cm (m³) 

Populus x euramerlcana 
(DODE) GUINIER cv. GHOY 

38 45 24 225 190 

50 50 20 394 325 
Populus x interamericana 
cv. BEAUPRE 

40 50 24 376 300 
56 55 17 510 441 

Meiresonne en Van Slycken 1996 

2.8.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Populierenbeheer leent zich totaal niet voor omvorming naar 

boomsoortensamenstelling of naar structuur. 

 

2.8.8 Inventarisatievereisten  

Kwantitatieve inventarisatie 

o Verjongingsfase: geen vereiste 

o Opvolging: geen vereiste 

o Eindkapfase: verkoop op stam, volinventaris.  

 

Kwalitatieve inventarisatie 
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o Verjongingsfase: geen vereiste 

o Opvolging: geen vereiste 

o Eindkapfase: geen vereiste 

2.8.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

Populierenbeheer vereist een lage techniciteit, het pakket bevat slechts enkele 

eenvoudige beheermaatregelen i.v.m. de andere beheerpakketten. Enkel om rekening 

te houden met de bodemkwetsbaarheid is enig inzicht vereist.  
 

2.8.10 Vermarkting 

Dunningen : geen  

Eindkap : 

o Individueel merken van de te kappen bomen is veelal niet nodig, enkel indien 

twijfelgevallen kunnen optreden 

o Verkoop op stam (volinventaris) 

 

o Variant met onderetage : twee kappen van het hakhout per bedrijfstijd, 

verkoop per volume mogelijk (afbakenen houwen). 
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2.9 Hakhout en Middelhout 
 

 

 

©Hannes Cosyns 

2.9.1 Beschrijving 

Bij het beheerpakket ‘hakhout en middelhout’ worden kapregimes uit deze traditionele 

beheervormen toegepast. Bij hakhoutbeheer worden ‘houwen’ afgebakend die 

vlaksgewijs, en met vrij korte omlopen (8-20 jaar) cyclisch worden gekapt, en terug 

verjongen via opslag aan de stobbe die na de kap achterblijft.  

 

Middelhout is een combinatie van hakhout met een hooghoutcomponent. In deze 

hooghoutcomponent wordt bij elke hakhoutomloop een kap uitgevoerd die sterk 

vergelijkbaar is met de populatiegerichte aspecten van het dauerwaldpakket: 

individuele boomselectie in functie van boomsoort, stamkwaliteit, 

overschermingsgraad en diameterverdeling. 

 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van hakhout  
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Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie n.v.t. 

Benodigde arbeid  

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van  middelhout  
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Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie  

Benodigde arbeid  
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Deze traditionele beheervorm levert heel specifieke ecologische omstandigheden 

op (regelmatige en sterke afwisseling van lichte en donkere fases) die een 

belangrijke habitat kunnen vormen voor soorten die aan dit lichtregime 

gebonden zijn (en vaak zeldzaam of bedreigd zijn). Tegelijk blijft een belangrijk 

potentieel voor een constante productie aanwezig, bij middelhout ook met een 

belangrijk potentieel voor kwaliteitshout. Middelhoutbossen zijn bovendien vaak 

zeer structuurrijke gemengde bossen. 

Hakhoutbeheer vereist weinig techniciteit; enkel het selecteren van de 

overstaanders bij middelhoutbeheer vereist een zekere technische kennis. Binnen 

de nagestreefde structuurvariatie is ook ruimte voor behoud van habitatbomen 

en andere natuurwaarden.  

Door de vernieuwde aandacht voor energiehout zijn hier wellicht ook 

economische perspectieven; de overstaanders in het middelhout kunnen, mits 

vakkundig beheer, dezelfde kwaliteiten vertonen als de zeer gewaardeerde QD-

bomen. 

N
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Dit beheerpakket is zeer arbeidsintensief en levert daarbij uitsluitend (hakhout) 

of vooral (middelhout) laagkwalitatief hout van kleine dimensies op (brandhout). 

De afzetmogelijkheden zijn daardoor beperkt. Daardoor is dit beheerpakket 

economisch vaak verlieslatend. 

Mechanisatie van de oogst is door de sortimenten en de vaak kleine loten niet 

mogelijk; opvolging van de kappingen is daardoor ook arbeidsintensief.  

Dit pakket is enkel toepasbaar in bestaande hak- en middelhoutbestanden, of in 

jonge bestanden. In middeloude, meer homogene bestanden vereist de 

omvorming naar de gewenste structuur- en ongelijkvormigheid belangrijke 

rentabiliteitsverliezen (sacrifices d’exploitabilité). In veel bosbestanden vereist de 

omschakeling/herstel naar dit pakket een drastische afname van het voorraadpeil 

(en dus ook koolstofopslag). 

 

2.9.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Ecologische doelen: matig - zeer goed 

 

 Hakhout en middelhout hebben veelal een hoge natuurwaarde wanneer het 

gaat om lokaties waar vroeger reeds hakhoutbeheer gevoerd werd. Ze hebben 

een licht- en nutriëntendynamiek die gunstig is voor een bepaalde flora. Deze 

lichtminnende fauna en flora is vaak heel specifiek of duidelijk abundanter dan 

in andere beheervormen.  

 

 Doordat deze beheervormen in onbruik zijn geraakt zijn veel van deze 

oppervlaktes ook zeldzaam of bedreigd. Dit beheerpakket is dan ook vaak in 

functie van natuurdoelstellingen hersteld.  

 

 Andere kenmerken die (indirect) bijdragen tot een hoge natuurwaarde zijn: de 

veelal hoge ouderdom van de hakhoutstoven, structuurdiversiteit in de 

overstaanders, het beperkt voorkomen van hakhout en middelhout plus het feit 

dat ze in West -Europa heel lang dé dominante beheervormen zijn geweest. 

 

 De ecologische waarden zullen sterk afhankelijk zijn van de standplaats en 

voorgeschiedenis van het bestand.  
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Houtproductie:  

 Houtopbrengst: De houtproductie bij hakhout betreft kleine sortimenten die 

momenteel voornamelijk worden aangewend als brandhout of 

biomassaproductie voor energieopwekking. 

Bij middelhout zorgt de hooghoutcomponent voor grotere, sterk variabele 

houtdimensies. De houtkwaliteit van deze overstaanders is uiteenlopend. Mits 

de nodige aandacht en het hanteren van langere omlooptijden voor het 

hakhout, zou het mogelijk moeten zijn om een nieuwe generatie van 

kwaliteitsvolle overstaanders te krijgen. De combinatie van brandhout en 

kwaliteits hout zou in de huidige context voor een vernieuwde interesse in dit 

pakket kunnen zorgen. 

 

 Risicospreiding: Hakhout en middelhout bestanden zijn stabiele bestanden. 

De sortimenten die uit hakhout voortkomen zijn homogeen en van lage 

kwaliteit en de afettingsmogelijkheden zijn beperkt. Bij middelhout 

daarentegen is er de hooghoutcomponent die zorgt voor een goede 

productdifferentiatie. De omlooptijden van zowel hakhout en middelhout om 

een bepaalde stamdimensie te verkrijgen zijn kort in vergelijking met andere 

pakketten wat het risico verlaagt.  

 

2.9.3 Randvoorwaarden  

Hakhout: Toepasbaar bij ieder boomsoort die na afzetten aan de stobbe opnieuw kan 

uitlopen. Bijna alle loofbomen zijn hiervoor geschikt, de ene soort al beter dan de 

andere. Naaldbomen hebben dit vermogen niet. Houd ermee rekening dat de 

uitloopcapaciteit afneemt met de leeftijd. Dit is zeer soortgebonden, zo heeft een berk 

na 10 jaar al zijn uitloopcapaciteit zo goed als volledig verloren. Algemeen wordt 

gesteld dat na 30-35 een boom zijn capaciteit om nog een vitale stoofopslag te geven 

zeer sterk afneemt. 

 

Middelhout: Bij middelhout geldt dat de hakhoutcomponent enige schaduw moet 

verdragen om te kunnen groeien onder het scherm van de overstaanders. De 

hooghoutcomponent moet dan weer voldoende transparante kronen hebben en stabiel 

genoeg zijn om vrijstand te kunnen tolereren (eik, grauwe abeel, es, populier, etc.). 

 

2.9.4 Beheermaatregelen 
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Natuurlijke verjonging en kunstmatige verjonging 

 Hakhout wordt veelal aangelegd op een voormalig hakhoutperceel. De stobben worden dan opnieuw 
afgezet en waar nodig worden nieuwe hakhoutstoven gecreëerd. Dit laatste kan gerealiseerd worden 
via het afzetten van aanwezige natuurlijke verjonging, indien deze van de gewenste soorten is, of via 
gerichte aanplanten. 

 Bij de aanleg van een nieuw perceel worden ook zoveel mogelijk de reeds aanwezige bomen in 
hakhout gezet en bijgeplant waar nodig. 

 Afhankelijk van de boomsoort, kapcyclus en gewenst product werden traditioneel verschillende 
afstanden tussen de stobben gehanteerd. Algemeen geldt: hoe langer de kapcyclus, hoe wijder het 
plantverband. 

Middelhout 
 Afhankelijk of de nadruk op de hooghout -of de hakhoutcomponent zal de dichtheid van de 

hooghoutcomponent verschillen.  

 De hooghoutcomponent wordt gecreëerd door per kapcyclus van het hakhout een deel van de 

natuurlijke verjonging niet af te zetten. Indien nodig/wenselijk wordt ingeboet (vb. eik) met hoog 
plantsoen (maat 150-200). Dit groot plantsoen (ook ‘spillen’ of ‘veren’ genoemd). 
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2.9.5 Kosten per ha 

Hakhout en middelhout zijn zeer arbeidsintensieve beheerpakketten. Bij hakhout 

moeten bij elke (korte) cyclus de indeling in houwen duidelijk gemaakt worden. 

Daarnaast kruipt er doorgaans veel tijd in het organiseren opvolgen van de exploitatie. 

Voor dit alles is een techniciteit vereist. 

 

Bij middelhout komt daar nog eens het beheer van de hooghoutcomponent bij. Ook dit 

is eerder arbeidsintensief waarbij grondvlakmetingen, opstellen diameterverdelingen, 

etc. kunnen gewenst zijn. Indien kwaliteit nagestreefd wordt kan opsnoeien 

noodzakelijk zijn en moet de kwaliteit van de hooghoutcompent in alle fases 

opgevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. Dit vraagt ook een hoge tot zeer hoge 

techniciteit van de beheerder. 
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 Inboeten indien nodig.  

 Vrijstellen van concurrerende vegetatie, enkel indien echt nodig.  

Middelhout 
 Vorm- en opsnoei van de overstaanders kan nodig zijn. 

E
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 De eerste keer het hakhout afgezet wordt, mag niet vroeger zijn dan 5-7 jaar voor soorten als eik en 
4-5 jaar voor sneller groeiende soorten zoals es en els. Afzetten gebeurt zo laag mogelijk bij de grond 
zodat de  nieuwe telg een zelfstandig wortelsysteem kan aanleggen. Vanuit ecologisch standpunt 
biedt een variatie aan stobhoogten de voorkeur.  

Middelhout 
 Vorm- en opsnoei van de overstaanders kan nodig zijn. 

K
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 Omloop 

 De periode tussen twee kappingen (omloop) hing in het verleden sterk af van het gebruiksdoel van 
het hakhout (van 5-30 jaar). Vanuit ecologisch standpunt wordt voor sneller groeiende soorten een 
korte omloop aangeraden (es: 5-7 jaar, els: 5-10 jaar) en een langere omloop voor trager-groeiende 
soorten (eik: 10-15 jaar). 

Middelhout 
 De overstaanders blijven een aantal keer de omlooptijd van het hakhout staan, meestal 2 à 5 keer. 

Dit is sterk afhankelijk van o.a. de gebruikte boomsoorten. 

Oogst 
 Bij de oogst wordt een houw in één keer gekapt. Oogst vindt bij voorkeur plaats in de winter, van half 

november tot maart. Het vlak van de stobbe kan best scheef worden afgezet om inrotten te 
voorkomen. Afzetten gebeurt zo laag mogelijk bij de grond maar dient boven het aanhechtingspunt 
van de telg met de oude stobbe te gebeuren. 

Middelhout 
 De kap in de overstaanders vindt  plaats na het afzetten van het hakhout, in hetzelfde of het 

daaropvolgende jaar. De hooghoutcompent wordt een bosstructuur nagestreeft van een (ijle variant) 
van het ‘dauerwald’ waarbij in alle leeftijdsklassen wordt ingegerepen om een evenwicht in 
diamterklassen te verkrijgen en de continuïteit van de hooghoutcomponent te verzekeren.  

 Grondvlakcijfers voor en na de kap zijn heel erg variabel, afhankelijk of het een opperhoutarme of -
rijke houghoutcompent wordt nagestreefd.  Een kroonsluiting van 75% voor de kap en 50% na de 
kap kan als zeer algemene richtlijn gebruikt worden.  

 Tijdens elke omloop moet er ook voor gezorgd worden dat er voldoende nieuwe verjonging zich kan 
vestigen die in de volgende omloop als overstaanders gerekruteerd kunnen worden. Het op enen 
zetten en werken met spaartelgen is ook mogelijk, maar levert veelal laagproductieve, onstabiele 
overstaanders van een lage kwaliteit. 

 Vorm- en opsnoei van de overstaanders kan nodig zijn. 
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 Bovenstaande kapcyclus kan verschillende keren herhaald worden. Indien houtopbrengst belangrijk is 
kunnen de stobben worden vervangen als ze een duidelijk dalende productiviteit vertonen (50-100 
jaar). Indien ecologische doelstellingen primeren kan de kapcyclus veel langer doorgaan. En kunnen 
enkel afgestorven stobben systematisch vervangen worden. 
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2.9.6 Houtopbrengsten 

Hakhout beoogt het bekomen van een grote hoeveelheid hout van kleine dimensie (6-

30cm) zonder specifieke kwalitatieve eigenschappen. In middelhout komt daarbij een 

hooghout component die zich richt op grote diameters die in het beste geval ook van 

hoge kwaliteit zijn. Er komen bij middelhoutbeheer daarbij ook sortimenten met 

uiteenlopende diameter gekapt.  

 

De productiviteit van hakhout is sterk afhankelijk van de standplaats, boomsoort en 

kapcyclus. Daarnaast hebben ook het plantverband en de leeftijd van de stoven een 

invloed op de productiviteit. Voor Frankrijk maakte Gannevat (1950) een 

opbrengsttabel voor eikenhakhout afhankelijk van de standplaats waarbij hij 

opbrengsten tussen de 1,5 en 9 m³/ha/jaar noteerde.  
 

2.9.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Hakhout-pakket is slecht geschikt voor omvorming naar structuur en 

soortensamenstelling. Een jong bestand kan door het hakhoutpakket toe te passen en 

de bomen af te af te zetten omgezet worden naar hakhout Dit zolang er genoeg 

bomen aanwezig zijn die na de kap nog de capaciteit hebben voldoende uit te lopen. 

Er zal veelal wel moeten bijgeplant worden om een goede dichtheid aan stobben te 

bekomen. 

 

Middelhoutbeheer leent zich wel goed tot de onvorming naar een structuurrijk 

bestand, waarbij ook de soortensamenstelling in de hooghoutcompent kan gestuurd 

worden tijdens de dunningen. De aanwezigheid van boomsoorten die de 

hooghoutcompent kunnen vormen en soorten voor in de hakhoutlaag is belangrijk. 

Vanuit dit oogpunt kan het nodig zijn om bij te planten. 

 

2.9.8 Inventarisatievereisten  

Kwalitatieve evaluatie 

Hakhout:  

o enkel vitaliteit van de stobben in het oog houden, nood aan inboeten inschatten 

 

Middelhout:  

o bepalen of extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de houtkwaliteit bij 

de overstaanders (kleine diameters).  

o Indien kwaliteitsbomen: inschatting kwaliteit en architectuur, met mogelijke 

implicaties naar velling toe: individueel beheer 

 

Kwantitatieve inventarisatie 

Hakhout:  

o enkel vitaliteit van de stobben in het oog houden, nood aan inboeten inschatten 

 

Middelhout:  

o inventarisatie afhankelijk van vermarktingstype (zie hieronder)  

o beheer hooghoutcomponent: 1) volinventaris, 2) opmeten enkele 

karakteristieken zoals grondvlak, of 3) vrije stijl (cfr. Dauerwaldpakket) 
 

In bepaalde fases/situaties kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om bepaalde 

inschattingen ook met kwantitieve metingen te checken :  

o globaal voorraadpeil en verschuivingen in de soortensamenstelling 
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2.9.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

Hakhout: Lage techniciteit  

Middelhout: Hoge techniciteit vereist voor beheer van de hooghoutcomponent 

(grondvlakmetingen, evenwicht in diamterklassen, streven naar kwaliteitshout, 

etc.) 

2.9.10 Vermarkting 

Hakhout: verkoop op stam: 1) aanduiden loten  

2)  a) aanduiden van te sparen spillen/opslag   

(omgekeerd merken); of 

  b) ritsen van te vellen spillen/opslag 

Middelhout:  

o Individueel merken van de te kappen bomen (QD-bomen) 

o Verkoop 

Bij topkwaliteit: 

- Velling in eigen regie en verkoop langs de weg (opmeting na velling, 

voor elke kwaliteitsboom inschatten exploitatievereisten met oog op 

behoud van houtkwaliteit) 

- Velling in eigen regie en verkoop via gespecialiseerde kanalen 

(opmeting na velling, voor elke kwaliteitsboom inschatten 

exploitatievereisten met oog op behoud van houtkwaliteit)  

Bij lage kwaliteit: 

- Verkoop op stam (individuele opmeting te kappen bomen) 
 

2.9.11 Enkele cijfers 

Hakhout 
Doeldiameter 

(cm) 

Eerste kap na 

aanplant (jaar) 

Omlooptijd 

kapcyclus (jaar) 

Eik 6-10 5-7 10-15 

Es 6-10 4-5 5-7 

Els 6-10 4-5 5-10 
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2.10 Nulbeheer 
 

 

©Hannes Cosyns 

2.10.1 Beschrijving 

Het beheerpakket ‘nulbeheer’ houdt in dat men bewust geen kappingen inplant. 

 

Bij ‘permanent nulbeheer’ worden bossen en bosbestanden geselecteerd die volledig 

worden overgelaten aan spontane bosontwikkeling.  

Bij ‘tijdelijk nulbeheer’ wordt bewust een periode ingelast waarbij geen ingrepen 

worden voorzien, totdat het bosbestand bepaalde kenmerken heeft verkregen 

(voorraadopbouw,…) en vervolgens in een ander pakket wordt ingepast (of een 

eindkap krijgt). 

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van permanent nulbeheer 

 

Compatibel met ecologische doelen 
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Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

n.v.t 

Compatibel met productie bulk n.v.t 

Vereiste techniciteit bij boomselectie n.v.t 

Benodigde arbeid  

 

 
Enkele belangrijke kenmerken van tijdelijk nulbeheer 

 

Compatibel met ecologische doelen 

L
A
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Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

 

Compatibel met productie bulk  

Vereiste techniciteit bij boomselectie n.v.t 

Benodigde arbeid  
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Behalve veiligheidsdoorgangen en -vellingen langs toegankelijke wegen vereist 

dit pakket geen inzet van mensen en middelen. Bij definitief nulbeheer ontstaan, 

via spontane dynamiek, unieke habitats en structuren met de daaraan gebonden 

specifieke fauna en flora van natuurlijke bossen. 

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. 

N
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Permanent nulbeheer betekent dat het productiepotentieel (zowel kwantitatief als 

kwalitatief) niet wordt benut. Op locaties met belangrijke natuurwaarden in de 

open sfeer kan nulbeheer leiden tot het verdwijnen van deze waarden. 

Tijdelijk nulbeheer kan worden aanzien als een zwaktebod, ingegeven door een 

gebrek aan inspiratie of middelen, dat geen perspectief biedt naar kwaliteitshout 

en vaak ook slechts een beperkte natuurwaarde heeft omdat de uitgangssituaties 

vaak homogene uitheemse aanplanten zijn. 

 

2.10.2 Geschiktheid naar functievervulling 

Permanent nulbeheer 

Ecologische doelen: goed-zeer goed 

 Bij permanent nulbeheer hangt de ecologische waarde zeer sterk af van: 

o  de uitgangssituatie op het moment dat het nulbeheer is gestart; 

o  het aantal jaar dat permanent nulbeheer reeds aangehouden is, en 

hieraan gelinkt de dynamiek in en van het aanwezige ecosysteem; 

o de oppervlakte waarop dit pakket wordt toegepast; 

o de aanwezigheid en verspreidingsmogelijkheden van soorten in de 

dichte en/of ruime omgeving die sterk afhankelijk zijn of voordeel halen 

uit dit beheer (vb oppassen voor invasieve exoten); 

o bij aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden van lichtrijke 

omstandigheden is permanent nulbeheer dan weer minder gewenst 

omdit vaak gepaard gaat met verdonkering  

 Door niets te doen zal in vele bossen doorgaans het staand volume stijgen, het 

aandeel dood hout neem toe alsook de biodiversiteit die hiermee gelinkt is 

(kevers, paddenstoelen, etc.). 

 De verminderde menselijke verstoring zal het ecosysteem anders doen 

functioneren (vb. geen compactie door exploitatietoestellen, maar ook tijdelijke 

of permanente (zeer) hoge wilddruk omdat het wild in dit gebied dekking zoekt 

tijdens het jachtseizoen, etc.). 

  

Houtproductie:  geen economische doelen 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Ecologisch: slecht-goed 

 Bij tijdelijk nulbeheer gelden dezelfde opmerkingen zoals deze bij permanent 

nulbeheer, alleen zullen door het tijdelijk karakter van deze interventie de 

ecologische voordelen van deze variant doorgaans veel lager liggen en van 

tijdelijke aard.  

 Naast de uitgangssituatie zal de tijdsduur dat het nulbeheer aangehouden 

wordt van groot belang zijn. 

 

 Economisch: biomassaproductie 

 Tijdens een tijdelijk nulbeheer zal in vele situaties de staande voorraad 

stijgen. Dit zorgt doorgaans voor bulkproductie en niet voor kwalitatief 

waardevol hout en wordt dit beheerpakket in praktijk enkel toegepast indien 

er weinig kwaliteitspotentieel aanwezig is. 
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2.10.3 Randvoorwaarden  

Permanent nulbeheer 

Overal toepasbaar, waar ecologisch of economisch inpasbaar/wensbaar 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Overal toepasbaar, waar ecologisch of economisch inpasbaar/wensbaar 

 

2.10.4 Beheermaatregelen 

Permanent nulbeheer 

Permanent nulbeheer houdt in dat er geen beheermaatregelen dienen genomen 

geworden, enkel veiligheidsvellingen en toezicht. 

  

Permanent nulbeheer wordt wel veelal voorafgegaan door een inleidend startbeheer. 

Dit is een periode waarin de nodige beheermaatregelen worden genomen alvorens 

over te gaan naar permanent nulbeheer. Veelal betreft het maatregelen om het 

bestand naar een gunstigere uitgangssituatie te brengen. De bestrijding van invasieve 

exoten is hier het belangrijkste voorbeeld van, maar ook andere specifieke 

maatregelen kunnen plaatsvinden om bijkomende variatie in het bos te stimuleren 

en/of specifieke habitats te creëren. 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Er worden enkel uitzonderlijke vellingen en andere maatregelen genomen om de 

veiligheid van de recreanten en omwonenden te garanderen. Doordat het gaat om 

een tijdelijk nulbeheer zullen doorgaans niet veel interventies nodig zijn.  

 

2.10.5 Kosten per ha 

Permanent nulbeheer 

Er zijn enkel kosten voor het nemen van beheermatregelen om de veiligheid van de 

recreanten en omwonenden te vrijwaren. Op de risicolocaties zal het bos dus 

periodisch moeten doorlopen worden om de nood om in te grijpen in te schatten. De 

periodiciteit van deze inspecties en kost hiervoor en voor de te nemen maatregelen 

hangt sterk af van de bosontwikkelingsfase en de dichtheid van het recreatienetwerk.  

 
Enkele richtcijfers (van Raffe en de Jong  2012- Het normenboek 2012) 

 
Inspecteren bomen op veiligheid en registreren gebreken 
Status boom Dbh (cm) Tijd (werkuur/100 bomen) 

Geen gebreken 40 0,61 
 60 0,91 

 80 1,22 
Licht aangetast 40-80 1,73 
Matig tot slechte toestand 40-80 3,78 

 

Voor cijfers i.v.m. kosten bij een inleidend startbeheer wordt verwezen naar sectie 

2.1.5 en gespecialiseerde literatuur. 

 

Daarnaast worden ook geen inkomsten uit het bos vergaard wat ook als een vorm van 

‘kost’ kan worden beschouwd. 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Idem als permanent nulbeheer, maar geen inkomensderving. 
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2.10.6 Houtopbrengsten 

Permanent nulbeheer 

Permanent nulbeheer impliceert dat er geen houtopbrengst is. 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Tijdens het tijdelijk nulbeheer zijn er geen houtopbrengsten. Indien er geoogst wordt 

is dit aan het eind van het trjaect en zal dit vooral/uitsluitend bulk zijn. 

 

2.10.7 Inzetbaarheid van het pakket voor omvorming 

Permanent nulbeheer 

Permanent nulbeheer kan gebruikt worden voor indirecte omvorming. De 

veranderingen in boomsoortsamenstelling en structuur zullen sterk afhangen van de 

uitgangsituatie wanneer het nulbeheer van start gaat en de dynamiek die optreedt : 

doorgaans trager en weinig voorspelbaar i.v.m. actieve pakketten. 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Niet inpasbaar in omvorming, enkel aan het eind van het beheerpakket, directe 

omvorming. 

 

2.10.8 Inventarisatievereisten 

Permanent nulbeheer 

Geen inventaristaie vereist in functie van het beheer.  

Indien concrete kennisvragen aan dit beheer zijn gekoppeld, zijn al dan niet intensieve 

metingen nodig om deze te beantwoorden. 

 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Zie permanent nulbeheer. 

 

2.10.9 Vereiste techniciteit bij selectie en hamering 

Permanent nulbeheer 

Matig: 

Het inschatten van de risico’s die bomen en bepaalde situaties veroorzaken voor de 

recreanten en omwonenden, plus het bepalen van de te nemen maatregelen, vereist 

een zekere techniciteit. 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Zie permanent nulbeheer. 

 

2.10.10 Vermarkting  

Permanent nulbeheer 

Niet van toepassing 

 

Tijdelijk nulbeheer 

Vermarkting van de eindkap: vaak bulk waarbij geen individuele hamering nodig is, 

verkoop per volume (harvester of gemeten langs de weg). 
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DEEL 3: De beheerpakketten vergeleken 
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Laagdunning Toekomstbomen Populierenbeheer 

   

 

 

 
   

Gelijkvormige hoogdunning QD-methode Hakhout - Middelhout 

 
 

 

Ongelijkvormige hoogdunning Dauerwald Nulbeheer 

  ©Hannes Cosyns 
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In onderstaande tabellen worden de beheerpakketten onderling met elkaar vergeleken. Op basis van deze tabellen kan een eerste inschatting 

gemaakt worden van de voor- en nadelen van een pakket en de bruikbaarheid ervan voor een bepaalde situatie.  

Tabel 5: Vergelijking van enkele belangrijke aspecten bij de verschillende beheerpakketten 

 

 

Compatibel met 
ecologische doelen 

  Compatibel met productie 
kwaliteitshout 

  Compatibel met productie 
bulk 

 

Laagdunning 
L
A
A
G

 
 

H
O

O
G

 L
A
A
G

 

 

H
O

O
G

 L
A
A
G

 

 

H
O

O
G

 

Gelijkmatige 

hoogdunning 

   

Ongelijkmatige 

hoogdunning 

   

Toekomstbomen  
   

QD-methode 
   

Dauerwald 
   

Populieren 
   

Hakhout 
 

 
 

Middelhout 
   

Permanent 
nulbeheer 

 
n.v.t. n.v.t. 

Tijdelijk 

nulbeheer 
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Tabel 5 (vervolg): Vergelijking van enkele belangrijke aspecten bij de verschillende beheerpakketten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereiste techniciteit bij 
éénmalige selectie T-

bomen 

  Vereiste techniciteit bij 

aanduiden dunningen 

  Vereiste arbeid bij 

aanduiden dunningen 

 

Laagdunning 

L
A
A
G

 

n.v.t. 

H
O

O
G

 L
A
A
G

 

 

H
O

O
G

 L
A
A
G

 

 

H
O

O
G

 

Gelijkmatige 

hoogdunning n.v.t. 
  

Ongelijkmatige 
hoogdunning n.v.t. 

  

Toekomstbomen     

QD-methode    

Dauerwald 
n.v.t. 

  

Populieren 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Hakhout 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Middelhout 
n.v.t. 

  

Permanent 
nulbeheer n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tijdelijk 
nulbeheer n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Tabel 5 (vervolg): Vergelijking van enkele belangrijke aspecten bij de verschillende beheerpakketten 

 

 

Totale arbeidsintensiteit   Te verwachten 

bedrijfstijd 

 

Laagdunning 

L
A
A
G

 

 

H
O

O
G

 L
A
A
G

 

 

H
O

O
G

 

Gelijkmatige 
hoogdunning 

  

Ongelijkmatige 
hoogdunning 

  

Toekomstbomen    

QD-methode   

Dauerwald   

Populieren   

Hakhout   

Middelhout   

Permanent 
nulbeheer 

 
n.v.t. 

Tijdelijk 
nulbeheer 

 
n.v.t. 

*: deze pakketten werken per definitie met lagere doeldiameters, dus kortere bedrijfstijd 
**: hakhouttsortiment (links) vs reserve (rechts) 

 

 

* 

* 

** 
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Tabel 6: Vergelijking inventarisatievereisten en vermarktingsmogelijkheden bij verschillende beheerpakketten

Nood aan inventarisatie Verjongings- t.e.m. 
zuiveringsfase 

Dunningsfase Eindkapfase 

 kwantitatief kwalitatief kwantitatief kwalitatief kwantitatief kwalitatief 

Laagdunning neen neen soms neen soms soms 
Gelijkmatige hoogdunning neen neen soms ja soms soms 
Ongelijkmatige hoogdunning neen neen soms ja soms soms 
Toekomstbomen  soms ja neen neen ja soms 

QD-methode soms ja neen ja ja ja 
Dauerwald Kwantitatief: ja (tenzij variant: vrije stijl) 

                                                                    Kwalitatief: ja 
Populieren neen ja neen ja ja ja 
Hakhout neen neen n.v.t. n.v.t. neen ja 
Middelhout Hakhout component: Kwantitatief: neen                  Hooghout component: Kwantitatief: ja   

                                Kwalitatief:  neen                                                    Kwalitatief: ja 

Vermarktingsmogelijkheden 

Eindkap 
Per volume-

eenheid Op stam Langs de weg 

Specifieke 

markt 

Laagdunning 
    

Gelijkmatige hoogdunning 
    

Ongelijkmatige hoogdunning 
    

Toekomstbomen restvolume lage kwaliteit T-boom 
  

QD-methode restvolume 
lage kwaliteit QD-

boom   

Dauerwald 
 

kleinere diameters 
bomen van 

topkwaliteit 

bomen van 

topkwaliteit 

Populieren 
  

  

Hakhout 
    

Middelhout 
  

bomen van 

topkwaliteit 

bomen van 

topkwaliteit 

 Beste mogelijkheid  Alternatief of onder bepaalde omstandigheden 



 

www.inbo.be INBO.R.2014.5443883 106 

Vergelijking van de houtopbrengst 

Vergelijking van de potentiële houtkwaliteit bij de eindkap voor enkele 

beheerpakketten 

Laagdunning Gelijkmatige 

hoogdunning 

Ongelijkmatige 

hoogdunning 

   

Toekomstbomen QD-methode Dauerwald 

   

   

Stamkwaliteit: 
 

Bij wijze van voorbeeld worden de houtopbrengsten vergeleken van 

beheerpakketten die kunnen gemodelleerd worden a.d.h.v. Forest Simulator 

BWINPro 7.7.01. De houtopbrengsten van een bepaald beheerpakket worden 

vergeleken met deze van een matige laagdunning als referentiepakket. Houd 

rekening met het feit dat dit richtcijfers zijn waarop heel wat variantie zit 

afhankelijk van o.a. de sterkte van de dunningen, boomsoort, type verjongingskap, 

standplaats, etc.  

 

In onderstaand voorbeeld werd uitgegaan van zes verschillende scenario’s: een 

beuken, eiken en een grove dennen bestand op slechte en goede standplaats. In de 

figuren is de gemiddelde waarde van de zes scenario’s samen weergegeven. De 

resultaten van de afonderlijke boomsoorten per standplaatstype worden in Bijlage 2 

weergegeven.  

 

Uit Figuur 2 blijkt dat de som van de dunnings- en eindvolumes het hoogste is bij 

een laagdunning en dat deze bij een QD-methode ongeveer 10 % lager ligt 

(opgesteld voor gelijke tijdsspanne). De som van de dunningsvolumes (blauw) zijn 

ongeveer gelijk bij alle pakketten. Zowel bij het pakket toekomstbomen en QD-

methode is er bij de eindoogst een restvolume aanwezig dat bestaat uit de bomen 

die in de ruimte tussen de T-bomen konden groeien. Figuur 3 focust op het verschil 

in diameteraanwas van de bomen die geoogst worden bij de eindkap en Figuur 4 

geeft het relatief verschil in bedrijfstijd weer tussen de beheerpakketten. 

70% 
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60% 

40% 
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35% 

20% 

70% 
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Figuur 2: Houtvolumes die worden geoogst relatief t.o.v. een matige laagdunning (zelfde 

tijdspanne). Gemiddelde waarden op basis van gemodelleerde scenario’s met eik, 

beuk en grove den op slechte en goede standplaats (BWINPro 7.7.01) 

 

Figuur 3: Diameteraanwas aan doelbomen relatief t.o.v. een matige laagdunning. Gemiddelde 

waarden op basis van gemodelleerde scenario’s met eik, beuk en grove den op 

slechte en goede standplaats (BWINPro 7.7.01, foutenbalken geven de 

standaardafwijkingen weer) 

 

Figuur 4: Bedrijfstijd relatief t.o.v. een matige laagdunning. Gemiddelde waarden op basis van 

gemodelleerde scenario’s met eik, beuk en grove den op slechte en goede 

standplaats (BWINPro 7.7.01, foutenbalken geven de standaardafwijkingen weer)
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Tabel 7: Kenmerken van de verwachte/potentiële houtopbrengst voor de verschillende beheerpakketten. De pakketten worden relatief vergeleken met een 

matige laagdunning. Resultaten op basis van gemodelleerde scenario’s (BWINPro 7.7.01) met eik, beuk en grove den op slechte en goede 

standplaats in combinatie met beredeneerde inschattingen. 

 

  Laagdunning Gelijkmatige 
hoogdunning 

Ongelijkmatige 
hoogdunning 

Toekomstbomen-
methode 

QD-methode Dauerwalda Hakhout Populieren-
beheer 

Dunningen         

 Aantal bomen 
 

      n.v.t. n.v.t. 

 Gemiddelde dB        n.v.t. n.v.t. 

 Totaal volume        n.v.t. n.v.t. 

          

Eindoogst      ( T-boom) ( QD-boom)    

 Bedrijfstijd          

 Dbh-aanwas           

 Aantal bomen           

 Totaal volume           

 
 

 
      

 
 

Totaal volume          
       

         Verandering van minder dan 5%,         Verandering van meer dan 5%,                  Verandering van meer dan 20%,  
 
a Bij dauerwald vallen dunningen en eindoogst doorgaans samen in één interventie 
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Bijlage 1: Kostenberekening 

Voor de kostenberekening van elk pakket werd een modelpakket opgesteld. De beheermaatregelen die in de modelpakketten opgenomen 

zijn worden weergegeven in onderstaande tabel. De tabel vermeld ook kosten van andere beheeractiviteiten en kan daardoor gebruikt 

worden om sommige alternatieve beheerpakketten te analyseren. Het cijfer onder elk beheerpakket is de factor waarmee de basiskost 

(arbeidskost - werkuur/ha) vermenigvuldigd wordt voor dat bepaald pakket. 
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Bijlage 2: Verschillen in houtopbrengst (model) 

Vergelijking van houtopbrengsten  van beheerpakketten die kunnen gemodelleerd 

worden a.d.h.v. Forest Simulator BWINPro 7.7.01. De houtopbrengsten van een 

bepaald beheerpakket worden vergeleken met deze van een matige laagdunning als 

referentiepakket.  

 

In onderstaand voorbeeld werd uitgegaan van zes verschillende scenario’s: een 

beuken, eiken en een grove dennen bestand op slechte en goede standplaats. 

Houd rekening met het feit dat dit richtcijfers zijn waarop heel wat variantie zit 

afhankelijk van o.a. de sterkte van de dunningen, boomsoort, type verjongingskap, 

standplaats, etc. Bovendien zijn de data gebaseerd op een model dat opgesteld 

werd op basis van data uit proefvlakken in Noord-west Duitsland. Sommige 

pakketten en boomsoorten zullen hierdoor gemodelleerd worden d.m.v. 

extrapolatie met mogelijkse afwijkende, soms niet-realistische waarden tot gevolg.  
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