
 
 

 
 

 
 

 
 

Bosbeheer op landgoed Prattenburg 
Leer de bossen beter ‘begrijpen’ 
 
Landgoed Prattenburg is sinds de 17e eeuw in het bezit van het geslacht Van Asch van Wijck. De 
bossen in het noordelijk deel van het landgoed zijn aangelegd rond 1800 en bestaan nu uit een 
2e en 3e generatie bos. De Duitse Ordeberg aan de zuidzijde en het zuidelijk deel van het 
landgoed is na 1930 geplant. De bossen van Prattenburg bestaan globaal voor 25% uit grove den 
(Pinus sylvestris), voor 10% uit beuk en zomereik, voor 50% uit snelgroeiende productievere 
soorten zoals douglas en Japanse lariks en voor 15 % uit Amerikaanse eik. 
 
Beheer 
De bossen van Prattenburg worden de laatste 15 jaar beheerd volgens de principes van het 
Geïntegreerd en Natuurvolgend bosbeheer. Voor Prattenburg betekent dit dat het oogsten  van 
hout gecombineerd wordt met natuurwaarde, recreatie en cultuurhistorie. De mate waarin deze 
aspecten tot elkaar staan is afhankelijk van de door de beheerder opgestelde doelstelling op die 
betreffende locatie. Er wordt voor de verjonging zovel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
verjonging.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
De verkoop van hout, vrijkomend uit dunningen en het oogsten van hoogwaardige stammen zijn 
van groot belang voor de duurzame bedrijfsvoering van het Landgoed. Jaarlijks wordt er ca 1000 
- 1500 m3 hout verkocht. Naar schatting groeit er jaarlijks ca. 3000 m3 hout aan in het bos. 
 
Het Landgoed mag het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer voeren. Het FSC keurmerk mag je 
voeren als het bosbeheer aan 54 eisen voldoet . Denk hierbij aan een aantoonbaar duurzaam kap 
en verjongingplan, het vergroten van de natuurwaarde, geen chemische bestrijdings middelen en  
het zorgvuldig omgaan met de omgeving. Het Landgoed werkt met een beheerplan waarin naast 
de korte termijn doelstellingen ook de visie voor de langere termijn ( + 30 jaar) is opgesteld. Dit 
beheerplan wil naast inkomsten uit hout ook de natuurwaarden aanzienlijk vergroten.  
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
Dit wordt bereikt door de al aanwezige oude boskernen en historische elementen op het 
Landgoed in kaart te brengen en als zodanig te beheren en door duidelijke keuzes te maken in 
het beheer van het overige bos. Dit gebeurt door sturing in de boomsoortensamenstelling (meer 
loofhout) en in het maken van  structuurverschillen in de het verleden toe gesloten bosopstanden. 
 
Voor het opstellen van het beheerplan worden een uitgebreide inventarisaties uitgevoerd met een 
GPS veldcomputer met GIS (digitale kaarten). Naast de gebruikelijke inventarisatie van 
hoofdboomsoort, kiemjaar, meng- boomsoort en de te nemen bosbouwkundige maatregelen 
worden ook zo objectief mogelijk waarden toegekend aan de bosstructuur, de hout- kwaliteit, de 
menging van de verschillende boomsoorten, de natuur- waarde (beoordeeld op structuur, dood 
hout en ‘oud’ bos), de mate waarin inheemse soorten voorkomen in het bos en de 
belevingswaarde voor de recreant.  

 
Aan de hand van de verkregen kaartbeelden kan het functioneren van het bos op de verschillende 
aspecten van de visie worden beoordeeld en kunnen aanpassingen worden voorgesteld. Ook het 
hele oogst-, verjongings- en dunningplan is op basis van deze kaarten opgesteld. In het 
beheerplan is met zonering aangegeven welk bostype op welke locatie de voorkeur heeft. Ook de 
na te streven percentages van de boomsoorten zijn per bostype (bijv. grove dennen/berken- bos 
of douglas/Amerikaanse eikenbos) aangegeven. De locaties waar de natuurwaarde de eerste 
prioriteit heeft zijn de oude bos- kernen, de heideterreinen en de lanen. Er wordt  zoals eerder  
gezegd zo veel mogelijk gewerkt met natuurlijke verjonging, voor de introductie van nieuwe 
(klimaatslimme ) soorten wordt wel plantmateriaal aangekocht en geplant.  
 



 
 

 
 

 

 
 
Onderzoeken Klimaatslim Bosbeheer 
Al enige jaren draagt Landgoed Prattenburg haar steentje bij aan de wetenschap door middel van 
onderzoeken naar Klimaatslim Bosbeheer. Deze onderzoeken doen wij samen met de Universiteit 
van Wageningen en de Hogeschool Van Hall Larenstein. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
Drie bostypen 
Voor Prattenburg zijn zeer globaal drie bostypen te onderscheiden: 

• De bossen met overwegend ‘lichtboomsoorten’, zoals grove den en zomereik; 
• De bossen met productievere soorten, zoals douglas, Japanse lariks en Amerikaanse eik; 
• De oude boskern, lanen en historische elementen (grafheuvels en wildwallen). 

 
DE BOSSEN MET OVERWEGEND ‘LICHTBOOMSOORTEN’ 
De bossen met lichtboomsoorten bestaan op Prattenburg overwegend uit grove den, enige 
opstanden van zomereik en ruwe berk variërend in leeftijd tussen 20 en 120 jaar; het kronendak 
is over het algemeen redelijk op . Als ‘mengboomsoorten’ (dit zijn bomen die naast de 
hoofdboomsoort  een rol in het bos spelen) in het kronendak komen ruwe berk en Amerikaanse 
eik voor. Dit beheertype neemt een belangrijke rol in voor zowel de natuurwaarde als het oogsten 
van hout op het Landgoed.  

 
Getracht wordt bij het uitvoeren van de beheermaatregelen ook de natuurwaarde een sterke 
impuls te geven. Dit gebeurt door bij de dunningen sterk te sturen in de 
boomsoortsamenstelling. De grove den blijft in dit bostype de hoofdboomsoort. Dit betekent dat  
potentiële concurrenten (zoals Amerikaanse eik en douglas) zodra ze oogstbaar (verkoopbaar) 
zijn, verwijderd worden en dat bij selectie de inheemse soorten altijd bevoordeeld worden.  
Er wordt gestreefd naar oude bomen met ‘kwaliteitsonderstammen’, dat wil zeggen fraai recht, 
met een evenwichtige jaarringopbouw en geen of zeer weinig noesten.  
 



 
 

 
 

 
Ondergroei en menging van inheems loofhout wordt gestimuleerd: om een meer gelaagde 
bosstructuur te bereiken wordt zeer variabel gedund. Plaatselijk worden ook verjongingsgroepen 
gekapt van 2-3 x de boomhoogte om verjonging van grove den en berk te bevorderen. Deze 
gaten worden zo gesitueerd dat inzaai van de vrijwel overal aanwezige douglas tot een minimum 
wordt beperkt. Om de verjonging van grove den te stimuleren wordt de bodem omgewoeld met 
een bosploeg, groepsgewijs worden andere loofboomsoorten zoals kastanje  en winterlindes 
(Tilia cordata) geplant ter introductie. 
 
Een toename van doodhout ontstaat door het ringen van zware oude Amerikaanse eiken die bij 
velling schade maken en door het niet verwijderen van aftakelende bomen. 
Dit heeft tot doel het aandeel staand en liggend doodhout te vergroten. Een deel van de oude 
grove dennen wordt niet geoogst en zal van ouderdom sterven en dienen als verblijfplaats voor 
spechten, schimmels en insecten.  
 
 

 
 
DE BOSSEN MET PRODUCTIEVE SOORTEN 
Voor de inkomsten uit hout zijn met name de opstanden met douglas, Japanse lariks en 
Amerikaanse eik van groot belang. Bij de selectie tijdens dunningen heeft de productie en de 
houtkwaliteit de eerste prioriteit. Het verhogen van de natuurwaarden is in deze opstanden een 
belangrijk nevendoel. Bij de selectie wordt bewust aangestuurd op een menging van de drie 
boomsoorten. 
Door in deze opstanden variabel te dunnen wordt gestuurd op een gelaagd en weerbaar bos. De 
oogst vindt zowel plaats door hoogdunning als ook door het oogsten op basis van doeldiameter. 
Dit is afhankelijk van de leeftijd van de opstand en de boomsoort.  Het streven is om ongeveer  
 



 
 

 
 

 
80% van de lopende bijgroei te oogsten. De variatie in structuur neemt daarmee snel toe hetgeen 
een positieve invloed heeft op het bosbeeld.  
Slechte stamvormen van Amerikaanse eik met ruige kronen worden niet geoogst maar geringd 
om vellingschade te voorkomen en leveren tevens een bijdrage aan de natuurwaarde. 
Na de stormen van 1972 zijn grote delen aangeplant met omoricaspar. Deze opstanden werden 
door de slechte groei als mislukt beschouwd en zijn in de afgelopen 15 jaar omgevormd. 
Hierdoor ontstonden tijdelijk grote open plekken en kapvlakten van 0,5 – 1 ha.  
Afhankelijk van de aanwezige zaadbronnen is hier gestuurd op licht boomsoorten. 
 
DE OUDE BOSKERN, LANEN EN HISTORISCHE ELEMENTEN 
In het zuiden van het Landgoed komt een oude boskern (ca 9 ha) voor, bestaande uit zeer oud 
eikenhakhout, grenzend aan een heideterrein. De oude zomereiken ondervonden concurrentie 
van Amerikaanse eik en grove den. In de afgelopen periode zijn alle Amerikaanse eiken 
verwijderd en is het aantal grove dennen sterk gereduceerd. De harde bosranden naar de heide 
zijn terug- gezet, er zijn grote open ruimten gemaakt in het bos en de bos- bodem is geplagd 
om de dikke strooisellaag te verwijderen. Op deze wijze is een verbinding ontstaan naar het 
heideterrein en is er weer heidevegetatie mogelijk in het open bos. Er is een aantal kleine groepen 
zomereik van autochtoon materiaal aangeplant. Vanwege de te verwachten wildschade zijn deze 
met een reeënraster beschermd. 
Het Landgoed accepteert hier in de toekomst ook de sterk verminderde productiecapaciteit van 
de groeiplaats. Het onderhoud, voornamelijk bestaand uit bestrijding van ongewenste soorten als 
Amerikaanse eik en douglas, wordt voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd. 
 

 



 
 

 
 

 
De belangrijkste lanen op het Landgoed zijn vrijgesteld. Dit betekent dat de kroonprojectie van 
de laan vrij is komen te staan. Tijdens de dunningen worden de bosopstanden grenzend aan de 
lanen tot ca 10 meter teruggezet. Dit heeft niet alleen een positief effect op de groeiruimte van 
de kronen van de laanbomen, maar laat de laan ook visueel veel beter tot zijn recht komen. Voor 
het beheer betekent dit een forse aderlating van de productiecapaciteit. De lanen hebben naast 
een cultuurhistorische en landschappelijke rol ook een belangrijke rol voor holenbroeders, 
vleermuizen en als dood hout in de aftakelingsfase.  
Een deel van de lanen is destijds speciaal aangelegd ten behoeve van de bladvoorziening (humus) 
in het bos. Dit betreft met name de Amerikaanse eiken lanen.  
Uitgaande van de 9 km lange inheemse lanen is hiermee ca 18 ha bos uit de productie genomen. 
Dit komt voor Prattenburg neer op ca 160 m3 aanwasderving op jaarbasis, in de praktijk ca € 
8000,- per jaar. 
 
Het oogstplan op Pratttenburg  
Om een gezond, gevarieerd en biodiversbos te beheren is ingrijpen noodzakelijk. Op prattenburg 
doen we dat door jaarlijks 0,6-1% van de oppervalkte kleinschalig te verjongen. We maken daarbij 
zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke verjonging waarbij eventueel loofhout in groepen wordt 
aangeplant. De locaties voor de verjonging worden met zorg gekozen, dit kunnen locaties zijn 
waar door calamiteiten bomen dood zijn gegaan of locaties waar het bos niet meer functioneert. 
Daarnaast worden er periodiek dunningen uitgevoerd. Het oogstvolume waarnaar bij de dunning 
gesteefd wordt is maximaal 70-80% van de aanwas van het bos. Uitgaande van een gemeten 
bijgroei van het bos van 8m3 per jaar per ha is de maximale oogst 400 ha x 8 m3 = 3200 m3 
bijgroei per jaar. 70% = 2240 m3 jaarlijks te oogsten zonder op de voorraad in te teren. 
In de praktijk wordt er tussen de 1800 en 2000 m3 per jaar geoogst. De voorraad van hout en 
oude en dikke neemt daarmee dus toe.   
 

 



 
 

 
 

 
Knelpunten en kansen voor een gezond en duurzaam bosbeheer op Prattenburg 
Het beheer op Prattenburg is niet subsidievolgend: m.a.w. er wordt niet specifiek beheerd om aan 
bepaalde subsidiepakketten deel te nemen. Er wordt dus zeer bewust niet omgevormd naar 
pakketten die meer subsidie per jaar opbrengen. Echter door de hoge kosten van het beheer zijn 
we genoodzaakt de inkomsten uit hout te te optimalseren, niet door extra te oogsten maar door 
bij de dunningen te sturen verbetering van houtkwaliteit en een op verjonging gestuurde  
gestuurde oogst. Dit hoeft gee n belemmering te zijn voor het verhogen van de  recreatie en 
natuurwaarde. Door variabel te dunnen en door het creëren van verjongings vlakken ontstaat 
meer horizontale en verticale structuur. Ten beoeve van de opstandstabiliteit wordt bewust 
gestuurd op een mening met verschillende boomsoorten.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de natuurwaarde op Prattenburg de laatste beheerperiode 
aanzienlijk is toegenomen, doordat er meer structuur in het bos is gekomen, er bewust gestuurd 
wordt op inheemse boomsoorten, oude bomen en dood hout zonder dat de productiefactor sterk 
wordt verlaagd. In de komende beheerperiode zal mede door de noodzaak de inkomsten op 
gelijk niveau te houden het nodig zijn de beheerkosten verder te verlagen en zal de productie van 
hout belangrijker worden. 
Niet alles is in geld uit te drukken, maar het is voor de besluitvorming in het beheer een handig 
hulpmiddel. Het inleveren van productie of het omvormen naar andere bostypen is relatief een- 
voudig te berekenen. Op Prattenburg is bewust gekozen om op bepaalde delen de inkomsten uit 
hout te verlagen of zelfs achterwege te laten. Daar staat tegenover dat op andere delen de 
productie geoptimaliseerd wordt.  
 

 
 



 
 

 
 

 
Klimaatslim bosbeheer 
De laatste jaren heeft het bosbeheer meer en meer te kampen met de gevolgen van de 
klimaatverandering. Perioden van droogte en hitte (verzwakking van de bomen) afgewisseld door 
extreme regenval (erosie van de de hellingen). De stormen van de afgelopen jaren hebben ook de 
naodige schade toegebracht. 
Niet alle boomsoorten op Prattenburg zijn goed tegen deze extremen bestand, de beuk, de  
Japanse lariks en de fijn- en omoricaspar hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad, veel 
bomen zijn door de gevolgen (secondaire aantasting door insecten) van de droogte gestorven 
geruimd en afgevoerd. 
Erder in dit artikel is al aangegeven dat heel bewust gestuurd wordt op de boomsoorten 
samenstelling. Op Prattenburg worden door de Wageningen Universiteit samen met de 
Bosgroepen en Staatsbosbeheer proeven genomen met de zogenaamde Klimaatslimme soorten. 
Dit zijn boomsoorten waarvan we het vermoeden hebben dat deze goed bestand zijn tegen 
droogte, kwalitatief hoogwaardig hout kunnen voortbrengden en waarvan het blad een poistieve 
invloed heeft op de bodemontwikkeling (strooisel vertering). De soorten die hierbij geplant 
worden zijn bijvoorbeeld, de tamme kastanje, de tulpenboom, de peervormige lijsterbes. De 
boomvormende hazelaar en en aantal cedersoorten. Deze soorten worden in kleine groepen 
geplant binnen de verjonginsggroepen.   
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
De toepassing van het hout 
Tijdens het oogstseizoen liggen er regelmatig stapels hout langs de wegen. Vaak met misterieuze 
afkortingen en getallen. Al het hout heeft een bestemming. Met de houhandel en verwerker 
trachten wij een zo duurzaam mogelijke toepassing te vinden voor de afzet. Het kwaliteitshout 
vindt zijn weg naar de zagerijen, liefst zo dichtbij mogelijk. Een groot deel van het dunnere 
naaldhout gaat naar zagerijen in Duitsland en Belgie, daar wordt het verwerkt tot licht zaaghout, 
veel voor de embalage industrie.  Wij trachten vanuit het landgoed zoveel mogelijk afzet te vinden 
in de bouwsector, het geoogste hout behoud de vastgelegde CO2 dan een lang periode. Het 
resthout gaat naar de vezel- en plaathout insdustrie. Er wordt op Prattenburg geen hout geoogst 
voor de biomassa centrales. Los van de eigen doelstelling van het landgoed is dit binnen de FSC 
regels ook niet toegestaan.  
Het zaaghout van loofhout is voornamelijk bestemd voor de export, een groot deel van het 
Amerikaanse eikenhout gaat per container naar China, top en resthout wordt als industrie 
brandhout verkocht en een paar honderd m3 wordt lokaal verkocht aan brandhout liefhebbers uit 
de regio. 
 
 
Rhenen, november 2022  
G.E. Koopmans, bosbeheerder en groene rentmeester landgoed Prattenburg   
Alle rechten voorbehouden. 
 
 

 


