
't Schoutenhuis
K t t n i. n k I i i l;. r('. t1 t m ( e,\ t c t'.\ k ( t n l.( ) ( ) t

Verslag Eerste Bosbouwcontactkring Landgoederen d.d. 4 november 2015

Van
Aan:

: ing. Jeroen Oorschot MSc
: VBNE, deelnemers, 't Schoutenhuis bv, Silve, Van Drie Bosbeheer,
Borgman Beheer Advies

Op 4 november jl. werd op Landgoed Den Treek-Henschoten (in de omgeving van de
Schaapskooi aan de Heetvelderweg te Woudenberg) de eerste bosbouw contactkring
landgoederen georganiseerd. De organisatie was in handen van het landgoed Den Treek-
Henschoten in samenwerking met rentmeesterskantoor't Schoutenhuis bv. De organisatie
werd ondersteund door de vereniging voor bos- en natuurterreineigenaren, de adviesbureaus
Silve, Van Drie Bosbeheer en Borgman Beheer Advies en door't Schoutenhuis bv. De
aanleiding voor het organiseren van deze bosbouwcontactkring was, dat er door heel
Nederland landgoederen zijn in particulier eigendom, die zelfstandig beheerd worden door
professionele beheerders. Bij hen is behoefte, zo bleek uit opmerkingen vanuit het beheer, aan
onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring omtrent alle facetten van het praktisch
bosbeheer. Een praktische en collegiale manier is het organiseren van een
bosbouwcontactkring, zoals die bijvoorbeeld al bestaan op de Veluwe en Salland.

Deze dagwaren elf bosbeheerders van particuliere landgoederen uit verschillende streken van
Nederland aanwezigop Den Treek-Henschoten: De Boom, De Horsten, De Laan, Den Treek-
Henschoten, Duivenvoorde, Huis Bergh, Maarsbergen, Oranje Nassau's Oord, Sandenburg en
Scherpenzeel.

Als thema voor de bijeenkomst werd 'bosinventarisatie' gekozen.De ochtend bestond uit een
aantal presentaties van adviesbureaus die zich bezighouden met bosinventarisatie op
particuliere landgoederen; de middag stond in het teken van het buiten oefenen en toepassen
van verschill ende houtmeetmethoden en bosinventarisatiemethoden.
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De eerste spreker was Jop de Klein
van adviesbureau Silve. Hij ging in
op zijn bo sinventarisatiesysteem
Woodstocko. Woodstock is een
programma voor systematische
bosinventarisatie. Dat betekent dat
hij aan de hand van een statistisch
verantwoord, a-select net aan

steekproefpunten, wat hij
projecteert over de boskaart, gaat
inventariseren op verschillende
aspecten van de bossamenstelling.
Die steekproefounten liggen dus
verspreid door het bos en geven
daarom geen beeld per vak of
opstand, maar een beeld per steekproefount waaruit je een gemiddelde uitspraak kunt doen
over de samenstelling en de toestand van het bos. Per steekproefpunt worden zaken als
boomsoortensamenstelling, bijgroei, grondvlak, ondergroei, structuur, dood hout, etc.
geïnventariseerd. Deze zaken zijn bijvoorbeeld handig en nodig als het gaat om
verantwoording richting SNL en andere subsidies, maar ook als het gaat om het evalueren van
het beheer en het opstellen van een nieuw werþlan of een beheerplan. Silve heeft in 2014 de

Woodstock-bosinventarisatie uitgevoerd op Landgoed Den Treek-Henschoten, waardoor er
een goed inzicht kwam op de manier van werken en inzetten vandeze manier van
bosinventariseren. Jop de Klein gaf aan dat de minimale oppervlakte voor het inzetten van
Woodstock bosinventarisatie 50-100 ha is, om een statistisch verantwoorde meting te kunnen
doen die ook nog betaalbaar blijft. Hoe groter en gelijkvormiger het bos is, hoe minder
steekproefounten je per hectare hoeft in te delen.

Als tweede spreker sprak Co van Drie, van Van Drie Bosbeheer. Van Drie heeft zijn
inventarisatiesysteem BOSINVENTo toegelicht. Hij vertelde over zijn inventarisatiemethode,
die hij in opdracht van 't Schoutenhuis heeft ingezet op de landgoederen Volenbeek en De
Horsten in20l5. Van Drie heeft een bosinventarisatiesysteem dat per voorkomend en

afgebakend bostype een uitspraak doet. Dat betekent dat hij per vak of per opstand of per
groep van vakken of opstanden één of meerdere steekproefounten neerlegt en daarmee een

uitspraak kan doen over dat type bos op één of op verschillende plekken op een landgoed. Het
is slim om die steekproefpunten
zotekiezen datje qua bodem en r

groeiplaatsomstandigheden ook ."&
een vergelijkbare situatie hebt. d
Het is nadrukkelijk geen
statistisch verantwoorde
inventarisatiemethode, het is een

methode die dicht bij de

beheerder ligt en waannee een
beheerder snel en praktisch
beheeradviezen krijgt. Van Drie
meet per inventarisatiepunt zaken
als bijgroei,
boomsoortensamenstelling,
structuur, eventueel dood hout,
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ondergroei, verjonging (ook Silve meet verjonging). Van Drie maakt eventueel foto's.
Vervolgens zethlj de meetgegevens in een overzichtelijk rapport, dat direct een beheeradvies
ten aanzien van werþlanning voor een volgende ingreep is. De methode van Van Drie is in
tegenstelling tot Woodstock juist weer voor kleinere bosobjecten geschikt omdat bij grote
bosobjecten het aantal steekproefpunten zeer groot gaat worden.

Vervolgens kwam de groep toe aan het
praktijkonderdeel, dat werd ingeleid en
begeleid door Borgman Beheer Advies,
David Borgman en Paul Kah. De bedoeling
was om in het veld een aantal metingen te
gaan oefenen. Dit werd eerst ingeleid door
David Borgman. Hij vertelde over de
verschillende meetmethoden en het
document dat daar in Nederland toch nog
steeds gangbaar voor is, namelijk het boekje
van het vm. Bosschap "Houtmeetrichtlijnen
voor de verkoop". Vervolgens trok de groep
naar buiten, waarbij in twee gtoepen werd
houtgemeten. Er is liggend langhout gemeten
wat tijdens de lopende velling op Den Treek-
Henschoten was geveld en klaarlag voor
transport. Ook werden er met de digitale
houtmeetklem gebleste bomen gemeten,
boomhoogtes, werkhoutlengtes en
opperhoogtes, zodat op verschillende
manieren aan kubering gedaan kon worden.
Doordat er uitwisseling plaatsvond tussen de
verschillende beheerders, werd duidelijk dat elke beheerder op zijn manier vooral analoog aan

het meten was en met deze demonstratie en oefening werd duidelijk dat het inzetten van
modern digitaal meetmateriaal toch vaak een stuk efficiëntie biedt. Aan de andere kant werd
ook duidelijk dat de aanschaf van bijvoorbeeld een digitale houtmeetklem een aanzienlijke
investering is die voor één particulier landgoed vaak te groot is. Ook werd door Borgman
aandacht besteed aan een aantal houtmeet-apps voor op de smartphone. Zo is er bijvoorbeeld

de app 'Bosbot Metdik' van
Etiënne Thomassen, waarmee je
makkelijk grondvlak en inhoud
van een opstand ofbosvak kunt
bepalen. Het gaat hierbij om
globale bepalingen ) maar
tegenwoordig is er ook een app
om boomhoogtes te meten, de

app'Moti' (Mobile Timber
Cruise, een Zwitsers product).
Verder zijn er nog tal van apps

voor locatiebepaling, zoals
'Maverick' (Australie) en
'Google Earth'. Ook GIS (Esri)
heeft tegenwoordig een app
waarmee je in het veld gegevens
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kunt verzamelen en ze vervolgens in GIS kunt zetten.

In een volgende bosopstand
werd het thema
bosontsluiting voor de
houtoogst besproken.
Hiervoor is sinds enkele
jaren het "bosalfabet" onder
de Nederlandse blessers in
gebruik, waarbij uniforme
blestekens voor te vellen en
te beschermen bomen en
machinepaden worden
gebruikt.

De dag werd afgesloten met
een evaluatie en een borrel.
Tijdens de evaluatie hebben
de beheerders afgesproken
datze dit initiatief bosbouw contactkring landgoederen zeker enzeer waarschijnlijk cyclisch
willen gaanvoortzetten, omdat kennisuitwisseling en contact onderling zeer nuttig is en deze
dag als zeer prettig is ervaren. Dus hoogstwaarschijnlijk is er in november 2016 een volgende
editie. Komend voorjaar willen de beheerders hierover contact hebben. Beheerders van andere
particuliere landgoederen kunnen desgewenst aansluiten.
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