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• Sinds 1997 bij Rhenen 
betrokken als blesser 

• Ook gemeente Heerde 
(Veluwe), Landgoed de 
Noetselenberg 
(Salland), landgoed 
Noord Houdringe (de 
Bilt) en de Wieden 
(Natuumonumenten) 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Deels  accent op productie: lariks en douglas 
bos 

Deels  accent op natuur: eik, grove den, beuk 

 

Inkomsten uit hout komen ten goede aan 
voorzieningen in het bos 

Jaarlijks ca 15.000 euro 

 

 

 

Geen kaalkap 

Oogst alleen via dunning 

Maximaal de jaarlijkse bijgroei (780m3) 
oogsten 

Natuurlijke verjonging  in plaats van  aanplant 

Bos ouder laten worden 

Sturen op menging en structuur 

Staand en liggend dood hout 

Lanen, grafheuvels etc sparen 

 

 

 

Vanaf 2001 
Geintegreerd bosbeheer:  
houtproductie, natuur en beleving 



















dunningsblokken 



Jaarlijkse blesronde 

• Mooie bomen worden in de kroon vrijgezet 

• Mooie boom kan zijn beleving, natuur of hout 

• Daarbij letten op menging, afwisseling 
naald/loof 

• Ook oog voor behoud productiecapaciteit 

• Kleinschalige verjongingsplekken 

 



houtoogst 

• Hout wordt op stam verkocht 

• Houtverkoopovereenkomst legt prijs en 
afspraken over de uitvoering vast 

• Werken cf wet- en regelgeving 

• Wegen en paden na exploitatie opknappen 

• Rondgang met de houtkoper tbv oplevering 



Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer 

 

• Werken in de 
wintermaanden, dus niet 
in broedseizoen 

• Houtkoper regelt 2 weken 
voor velling inventarisatie  

• Horsten, mierenhopen, 
dassenburcht, holen etc 
worden gemarkeerd en 
ontzien 

• Nat seizoen, geeft 
overlast. 



Oogst afgelopen 5 jaar 

• 660 m3  

• 740 m3  

• 330 m3  

• 490 m3 

• 500 m3. 

  



Worden de doelen gehaald? 

2019 
• Bos is 20 jaar ouder geworden 
• Oudste vak is 1 ha beuk uit 

1928 
• 2 ha grove den 1934 
• Groot deel uit 1950-1960   

ontwikkelt door naar gemengd 
en structuurrijk 

• Natuurlijker aanzien 
• 2018 stormschade 
• Jaarlijks ca 15.000 euro 

inkomsten 
• Amerikaanse eik  

 
 

 
 

Doelen 2001 
• 60% van de bossen bestaat uit bossen met 20% 

menging (in 2001 35%) 
 

• Minimaal 40 bomen dikker dan 40 cm per hectare 
(in 2001 6%) 
 

• 10% van de bossen behoort uit jong en open bos te 
bestaan (in 2001 6%) 
 

• 10m3 dood hout (staand en liggend) per ha (in 
2001 4,8 m3/ha) 
 

• Minimaal 50% van de houtvoorraad dient te 
bestaan uit inheemse soorten (in 2001 33%),
 waarvan 35-40% loofsoorten (nu 20%) 
 

•  Amerikaanse eik mag geheel verdwijnen (niet uit 
de lanen) 
 
 







       


