
VERZORGING VAN  
JONGE BOSSEN

Bomen geplant? Dan zit het werk er nog niet op, want 
de jonge boompjes doorlopen heel wat fasen voor ze  
tot wasdom komen. En die volg je maar best goed op, 
zeker als je kwaliteitshout wilt. 

Wildschade, droogte, ziekte of plagen, wind ... Als meer dan 10 % van  
de jonge bomen de eerste jaren niet overleven, vervang je ze door nieuw 
plantsoen. Inboeten, heet dat.

Vrijstellen

De boompjes moeten opboksen tegen concurrentie: woekerende 
ruigtekruiden als bramen, of struiken en opschietende bomen die sneller 
groeien. Niet-houtige planten kan je maaien of platdrukken, ongewenste 
pioniersbomen als Amerikaanse eik, berk of wilg ‘knik’ je met de hand of 
een mes. Dit heet vrijstellen. 

Efficiëntst  is om maar een beperkte ruimte van 1-1,5 meter rondom de 
plant vrij te maken van concurrerende vegetatie. Een truc is om het jonge 
boompje tussen je benen te nemen en cirkelgewijs met bosmaaier of 
hakmes vegetatie rondom te verwijderen.  

Dichte fase

Als de bomen groot genoeg zijn en hun kruinen elkaar raken, ontstaat 
stilaan een bosklimaat. Samen zijn ze nu sterker gewapend tegen weer en 
wind. Kruiden en bramen krijgen nog maar weinig licht en vormen geen 
bedreiging meer, ook wild kan de grote bomen maar weinig schade 
toebrengen. Het bos is in de dichte fase. Wanneer deze fase aanbreekt, 
hangt af van de boomsoortkeuze, de wijze van verjonging (natuurlijk of 
kunstmatig) en de bodemkwaliteit.

De bomen worden nu elkaars concurrent. Kleine verschillen in de bodem 
en de genen, bepalen of ze een goede plaats met veel licht in het dak van 
kruinen veroveren.

Inboeten



Zuiveren en uitdunnen

Zuiveren en uitdunnen doe je alleen als het echt noodzakelijk is.
Bijvoorbeeld: 
■  � Als de soortenmenging uit balans geraakt. 
■  �Als de houtkwaliteit in het gedrang komt door een grote hoeveelheid 

slecht gevormde voorlopers.
■  �Als het volledige bestand te dicht is en instabiel dreigt te worden door 

de vele slanke, hoge bomen.
■  �Als je geen overzicht meer hebt over het jonge bosbestand.

Je hebt verschillende methodes:

Positieve zuivering:

Verwijder concurrerende bomen die potentiële toekomstige kwaliteits-
stammen verdringen. Als je niet snoeit voor kwaliteitshout, zuiver dan niet 
te sterk zodat de natuurlijke stamreiniging niet in gevaar komt.

Negatieve zuivering: 

Neem slecht gevormde voorlopers of wolven weg om de opstand te 
zuiveren. Verwijder ook ongewenste boomsoorten.

Uitdunning:

Dit is relevant op grote plekken met een zeer dichte, natuurlijke 
verjonging van berk, grove den, zwarte els. Daar bestaat de kans dat de 
bomen opgroeien tot onstabiele hoge bomen met een kleine kruin. Door 
de minst kwalitatieve bomen te verwijderen, krijgen de resterende bomen 
meer ruimte om aan te dikken tot stabielere exemplaren. Deze maatregel 
wordt zelden toegepast omdat er meestal voldoende variatie zit in het 
bosbestand.

Systematische uitdunning:

Breng in het bos op regelmatige afstand  - 10 tot 20 meter van elkaar - 
verplegingsstroken aan waar je alle bomen weghaalt. Ideaal voor grote 
onoverzichtelijke verjongingen. De stroken worden idealiter de latere 
exploitatiewegen.

Bosgroep Vlaams-Brabant vzw:  
Bossen zonder zorgen

De Bosgroep Vlaams-Brabant vzw helpt je met advies,  
met de aanleg, en met het uitwerken van een  
subsidiedossier. Zoals jij het wilt, én met aandacht 
voor het economische, ecologische en sociale aspect 
van het bos.

Verduidelijking termen
■  �Voorlopers/wolven: hoge bomen die met hun grotere 

kronen de omliggende bomen domineren. Vaak hebben ze 
slecht gevormde dubbele toppen of zijn ze zwaar betakt.

■  �Natuurlijke stamreiniging: als bomen dicht bij elkaar 
staan, vangen de onderste takken veel schaduw. De 
fotosynthese neemt af, de tak sterft en valt na een tijdje van 
de stam. Een dichte opstand zorgt dus voor een economisch 
interessante takvrije stam. Bij sommige boomsoorten laat 
deze natuurlijke zelfsnoei te wensen over en is een opsnoei 
altijd nodig als je kwaliteitshout wilt. 

Meer informatie in de fiche ‘Snoeien, een zinvolle 
investering’.
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