Persbericht, 6 februari 2021

Nieuwe Pro Silva brochure met richtlijnen voor
natuurvolgend bosbeheer
Eind 2020 heeft Pro Silva Nederland de brochure ‘Pro Silva Bosbeheer. Richtlijnen voor
natuurvolgend bosbeheer’ uitgebracht. Deze brochure geeft handvatten voor het toepassen
van uitkapbeheer in bossen volgens de Pro Silva Principes. Pro Silva hoopt dat deze
publicatie leidt tot inspiratie voor bosbeheerders om te werken aan mooiere, maar vooral
beter functionerende en vitale bossen!
Pro Silva uitkapbeheer
Pro Silva beheer is gericht op de teelt van kwaliteitshout binnen een gemengd, kleinschalig,
ongelijkjarig bosecosysteem met een fors aandeel inheemse boomsoorten. Uitkapbeheer is
hierbij het uitgangspunt. Pro Silva Nederland zet zich in voor een bredere toepassing van de
principes van uitkapbeheer in het Nederlandse bos.
Uitkapbeheer is een manier van beheer waarbij gestuurd wordt in de bosontwikkeling. Dat
doen we door ingrepen op het kleinst mogelijke niveau, namelijk dat van de individuele
boom, met respect voor de kernwaardes van het betreffende bos. We proberen daarbij het
maximale te halen uit iedere afzonderlijke boom in de wetenschap dat iedere boom een
functie vervult. Primair gaat het om de financiële waarde van de boom, maar evengoed kan
het gaan om de natuur- of belevingswaarde of bijvoorbeeld om een dienende waarde zoals
het bieden van goede lichtcondities, het bijdragen aan een bosmilieu, aan bosstabiliteit of
als zaadbron.
Het bos in zijn geheel, boven- en ondergronds, moet daarbij gezien worden als het
productiemiddel, waarmee zo verstandig mogelijk moet worden omgesprongen. Uiteindelijk
wordt er gewerkt aan een zeer divers bos dat bestaat uit een menging van boomsoorten van
uiteenlopende leeftijden en afmetingen.
Over Pro Silva
Pro Silva is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging. Het fungeert als
een discussieplatform van bosprofessionals voor praktisch uitkapbeheer in Nederland. De 30
actieve leden organiseren jaarlijks excursies voor bosbeheerders en andere
geïnteresseerden. Daarnaast werkt Pro Silva aan het opzetten van voorbeeldbossen die
dienen als leer- en demonstratieobjecten voor Pro Silva uitkapbeheer.
De brochure
De oorspronkelijk Franstalige brochure is geschreven door Christine Sanchez van het Waalse
Forêt Nature. De brochure is vertaald door Frits Mohren, hoogleraar bosecologie en
bosbeheer aan Wageningen Universiteit. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging en vele andere sponsoren.
Het in de brochure beschreven uitkapbeheer moet zeker niet worden gezien als een kant-enklare methode. De handreikingen en voorbeelden zijn afkomstig uit Wallonië en zijn niet

allemaal één op één toepasbaar op de Nederland situatie. De brochure is dan ook vooral
bedoeld om Nederlandse beheerders te inspireren en hen uit te dagen om zelf aan de slag te
gaan met uitkapbeheer en ervaring op te doen met deze beheervorm. Pro Silva Nederland
wil de komende jaren kennis en ervaringen over uitkapbeheer in de Nederlandse situatie
verder ontwikkelen door in het bos met bosbeheerders het gesprek aan te gaan over de
kansen en uitdagingen van uitkapbeheer.

Bestellen en meer info
De brochure (full colour, 50 pagina’s) kost €10,- (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (administratie@knbv.nl, tel. 030-6930040).
Voor meer informatie over uitkapbeheer en Pro Silva Nederland kunt u contact opnemen
met René Olthof, voorzitter Pro Silva Nederland (tel: 06-51109024, e-mail:
prosilva@knbv.nl).

