
Honderdtwintig meter geïntegreerd bos (1)

Het mengingstype douglas-lariks-beuk-berk op een holtpodzol. 

Deze menging is makkelijk in stand te houden en integreert de 

verschillende functies. In het linker deel zijn de bomen ca 80 jaar oud, 

rechts zijn de oude bomen 110 jaar. De donker getekende bomen staan 

in een strook van 120 bij 10 meter. 

De bomen in de lichtere tint staan in de directe omgeving.

1.  Deze groep van douglas, beuk en lariks is bewust dicht gelaten, 

ter verbetering van de structuurvariatie. 

2.  Douglas, dbh 65 cm, 31 meter hoog en (tijdig, bij dbh 20 cm)  

tot 8 m opgesnoeid. Productie- toekomstboom die al zo’n 30 jaar 

bij de dunningen is vrijgesteld. 

3. Stobbe van douglas. Na de storm van 1990 is het meeste naaldhout 

geoogst, het zware loofhout is blijven liggen.

4. Deze voorheen ingeklemde beuk heeft na de storm een geheel 

nieuwe, verlaagde kroon aangezet. De top is daarbij verdroogd. 

De sterke hergroei toont zijn vitaliteit. Een toekomstboom voor 

natuur en beleving.

5. Opslag van beuk en berk, samen met douglas en lariks de 

hoofdboomsoorten van dit geïntegreerde mengingstype. 

6. Een omgewaaide boom waar niet aan gezaagd is draagt bij aan  

de natuur èn aan de ongereptheid van het bosbeeld.

7. Natuurlijke verjonging van douglas. Door de ruime stand zullen  

dit zwaar betakte bomen worden; mogelijk dat de halfschaduw 

de betakking wat remt.

8. Deze beuk met dbh 65 cm heeft door zijn vrije stand sinds de storm 

de kroon iets verlaagd. De grote kroon zorgt voor jaarringen van 

(nog altijd) gemiddeld 3 mm. De gladde onderstam van 9 meter 

kan meubelhout opleveren.

9. Beuk, was onderstandig, maar kan zich door het wegvallen van  

de buren nu ontwikkelen. Door de lage betakking zal de boom  

geen kwaliteitshout opleveren.

10. Verjongingsgroep van douglas, enige berk en lariks, ongeveer 25 

jaar oud en nog niet gedund. Fijne betakking door de dichte stand. 

Het omslagpunt is nog niet bereikt: nog even dicht laten dus.

11. Berk is een lichtboomsoort met snelle jeugdgroei. Hij weet  

zich tenminste tot aan het omslagpunt (de eerste dunning)  

te handhaven boven de douglas.

12. De lariks heeft een voorsprong genomen. De stamkwaliteit laat 

te wensen over, maar wegnemen is niet nodig want er zijn genoeg 

potentiële kwaliteitsstammen.

13. Deze (Europese) lariks, 34 m hoog, dbh 55 cm, kan als overstaander 

nog lang mee. Er groeit nog altijd waardevol hout aan. Hij geeft 

beschutting aan de verjonginggroep en draagt bij aan de visuele 

kwaliteit van dit bos. 

14. Deze in een singel opgegroeide ruwe berken van ca. 60 jaar zijn 

onder meer van belang als  zaadbron voor dit mengingstype.
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This is a mixed forest of Douglas-fir, larch, beech and 
birch on a podsol (holtpodzol). A mixture of these 
species is easy to maintain and integrates the different 
functions of a forest. On the left side the trees are around 
80 years old and on the right side the trees are 110 years 
old. The dark-coloured trees are standing in a strip of 
120 by 10 meters (400 x 33 ft). The light-coloured trees 
are standing in the direct surroundings.

1.	 This	group	of	Douglas-fir,	beech	and	larch	is	kept	
dense	to	improve	the	variety	in	structure.

2.	 Douglas-fir,	DBH	65	cm	(25.6	inches),	with	a	height	
of	31	m	(102	ft),	was	pruned	up	to	8	m	(26	ft).	when	
at	a	DBH	of	20	cm	(7.9	inches).	Future	tree	for	
production	that	has	been	released	by	thinning	for	the	
last	30	years.

3.	 Stump	of	Douglas-fir.	After	the	storm	of	1990	most	of	
the	softwood	was	harvested;	the	heavy	hardwood	was	
left	where	it	fell.

4.	 After	the	storm	the	former	suppressed	beech	made	
itself	a	completely	new	and	lower	crown.	In	addition	
the	top	dried	out.	The	strong	regrowth	shows	its	
vitality.	A	future-tree	for	nature	and	aesthetics.

5.	 Regeneration	of	beech	and	birch.	Together	with	
Douglas-fir	and	larch	they	are	the	main	tree	species	of	
this	integrated	mixed	forest	type.

6.	 A	tree	that	blew	down	and	is	left,	contributes	to	
nature	ànd	to	the	pureness	of	this	forest	scenery.

7.	 Natural	regeneration	of	Douglas-fir.	Because	of	the	
spaciousness	in	this	stand	these	trees	will	become	
heavily	branched;	the	branch	growth	might	slow	down	
because	of	the	penumbra.

8.	 Since	the	storm	this	beech,	with	a	DBH	of	65	cm	
(25.6	inches),	lowered	his	crown	a	little	thanks	to	
his	spacious	position.	Thanks	to	this	large	crown	the	
annual	rings	(still)	have	an	average	of	3	mm		
(0.12	inches).	The	smooth	trunk	with	a	height	of		
9	m	(29.5	inches)	can	provide	timber	used	for	
furniture.

9.		 Beech,	used	to	be	inferior,	but	is	now	able	to	develop	
because	of	the	disappearance	of	its	neighbours.	
Because	of	the	low-growing	branches,	the	tree	won’t	
provide	good	quality	timber.	

10.	A	group	of	Douglas-fir	regeneration,	some	birch	and	
larch,	around	25	years	old	and	not	yet	thinned.	Thin	
branches	due	to	the	dense	stand.	The	time	for	the	first	
thinning	hasn’t	been	reached	yet:	so	keep	it	dense	for	
a	while.

11.	Birch	is	a	tree	that	requires	a	lot	of	light	and	has	a	fast	
growth	in	its	early	years	(pioneer	species).	It’s	able	to	
keep	itself	alive	until	the	first	thinning	by	outgrowing	
the	Douglas-fir

12.	The	larch	has	taken	the	lead.	The	quality	of	the	trunks	
isn’t	great,	but	it’s	not	necessary	to	remove	them,	since	
there	sufficient	other	potential	quality	trees	available.

13.	This	(European)	larch,	34	m	high	and	a	DBH	of	55	
cm.	(111.5	feet	high	and	DBH	21.6	inches),	will	be	
able	to	keep	its	place	in	this	young	stand	for	a	long	
time.	Still,	valuable	timber	is	growing	on	this	tree.		
It	gives	shelter	to	the	regeneration	and	it	contributes	
to	the	visual	quality	of	this	forest.

14.		These	silver	birches,	which	grew	up	in	a	windbreak,	
are	around	60	years	old	and	they	are,	among	other	
things,	important	as	seed	source	for	this	mixing	type.
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Hundred and twenty meters (400 ft) integrated forest (1)


