
                                                                                 
 
 
 
 

 

 

Pro Silva najaarsexcursie 2018 

10-11-12 oktober 

Esdoorn op de hoge zandgronden: Raspaard of 

Paard van Troje? 

Esdoorn is een boomsoort die uiteenlopende reacties oproept bij bosbeheerders. De soort heeft een 
dominant karakter waardoor er angst is dat de soort de diversiteit van het bos zal bedreigen. Daarnaast 
wordt getwist over de inheemsheid van de esdoorn. Anderzijds wordt de boom geroemd vanwege zijn 
strooiselkwaliteit die gunstige effecten heeft op de bosbodemkwaliteit. Ook wordt het hout van de 
esdoorn in de door ons omringende landen hoog gewaardeerd. Ondertussen is het aandeel esdoorn in 
het Nederlandse bos op de zandgronden gering en zijn er weinig oude bomen te vinden in het bos. Het 
is dus lastig te beoordelen hoe deze boomsoort zich in oudere, gemengde bossen zal gedragen en of er 
op onze groeiplaatsen ook stammen met houtkwaliteit zijn te telen.  

Bij Pro Silva richten wij ons op de teelt van kwaliteitshout binnen een gemengd, kleinschalig, 
ongelijkjarig bosecosysteem met een fors aandeel inheemse boomsoorten. Tijdens de Pro Silva 
najaarsexcursie kijken we naar de mogelijkheden van esdoorn in deze bossen. Hoe kunnen we met 
spontane verjonging van esdoorn omgaan zodat we kunnen profiteren van de gunstige eigenschappen 
van esdoorn zonder dat het bos door de soort gedomineerd zal worden? Hoe ontstaat een dominantie 
van esdoorn? Welke andere boomsoorten zijn geschikt om te mengen met esdoorn? Wat is het effect 
van esdoorn op de diversiteit van het bos? En hoe dient de soort beheerd te worden om tot stammen 
met houtkwaliteit te komen? Al deze vragen, én meer zullen uitgebreid bediscussieerd worden tijdens 
de Pro Silva najaarsexcursie.  

De Pro Silva excursie vindt plaats op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 oktober in de 
omgeving van Doetinchem. Deelname kost 25 euro voor leden van de KNBV, 15 euro voor 
studentleden en 35 euro voor niet-leden. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch en dienen op 
de excursiedag zelf contant te worden afgerekend. De Pro Silva excursies starten om 9.30 uur en 
eindigen rond 16.30 uur. 

Aanmelden kan bij: Martijn Boosten, secretaris Pro Silva (prosilva@knbv.nl, tel. 0317-466562) 

Vergeet bij de aanmelding niet te vermelden of u een vegetarische lunch wilt! 
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