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  KOPJE?

A
an de basis van de IBR ligt een visie ten 
grondslag. Die visie luidt dat elke boom of 
struik die geplant wordt met het oog op vrije 

uitgroei en geen productiedoeleinden heeft, de 
fysieke ruimte zou moeten krijgen of misschien wel 
het ‘recht’ zou moeten hebben om in die ruimte de 
gehele levenscyclus door te lopen en dus niet 

voortijdig kan en mag worden afgezaagd. Om die 
ruimte te vinden wordt vóór de aanplant een 
groeivoorspelling gedaan op basis van de afmetingen 
van dezelfde planten die in de directe omgeving al 
onder vergelijkbare groeiomstandigheden gegroeid 
zijn. Die groeivoorspelling wordt uitgedrukt in een 
groeicurve, waarin de relatie zichtbaar is tussen de 
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toename van de omvang en de tijd. De periode waarin 
de groeivoorspelling loopt is net zo lang als de 
beoogde periode dat de beplanting volgens de 
ruimtelijke ordening in stand moet blijven. Met het 
gevonden ruimtebeslag van de individuele bomen en 
struiken is het mogelijk daarmee een casco te 
ontwerpen van concurrentie- en van vrijstandsvor-
men, die voor langere tijd in stand kan blijven. 

Vrijstandsvormen
We weten dat bij vrijstandsvormen de planten meer in 
bloei en vrucht komen en hun karakteristieke habitus 
kunnen aannemen dan wanneer ze in concurrentie 
moeten opgroeien. Ook kunnen we de aanvangs-
grootte variëren, dus ook starten met grotere bomen 
en struiken, waardoor we direct na de aanleg een 
beeld hebben dat bruikbaar is voor de beleving van de 
architectuur. Daarmee ontstaat tevens een biotoop 
voor meer biodiversiteit. Het beginnen met groter 
plantmateriaal betekent dat zij uiteindelijk dezelfde 
eindgrootte innemen dan wanneer zij klein geplant 
zouden zijn. Met de visualisatie van de eindgrootte 
kunnen we doorkijkjes creëren en kunnen we bij het 
bepalen van de plantafstanden ervoor zorgen dat er 
geen hinderlijke overhangende takken ontstaan. Om-
dat de takkenstructuur zich ongedwongen en op een 
natuurlijke manier binnen de beschikbare ruimte kan 
ontwikkelen zal ook het onderhoud tot op een mini-
mum worden teruggebracht. Dit alles kan door be-
plantingsfi lms goed worden weergegeven.

Door het planten op eindafstand kunnen de gebruike-
lijke dunningen achterwege blijven. Het garanderen 
dat ook groter plantmateriaal gaat groeien volgens
 de gemeten curve is een praktisch op te lossen uitda-
ging en is geen sta-in-de-weg voor de realisering van 
de IBR. Door het lage onderhoud worden de hogere 
kosten met de start van groter plantmateriaal ruim-
schoots terugverdiend omdat de afschrijving over een 
veel langere periode kan plaatsvinden. De integrale 
beplantingsvisie lost het probleem van de hoge onder-
houdskosten op en geeft de politiek een handvat om 
een hogere biodiversiteit te ontwikkelen.

Prins Bernhardbos
In het voorjaar van 1999 werd op 7 hectare door de 
provincie Noord-Holland, de boomkwekerijsector en 

Plant Publicity Holland een park-
bos of bospark als proef de IBR 
gerealiseerd: bomen en struiken in 
grotere maten en op eindafstand 
geplant op basis van een groei-
voorspelling van 40 tot 45 jaar 
oude bomen en struiken (aan-
vangsgrootte struiken: 1,5-3,20 
meter hoogte/1,5-2,0 meter breed-
te, bomen: 7,0 meter hoogte/3,0 
meter breedte). In dat zelfde voor-
jaar is volgens de traditionele me-
thode ook 7 hectare aangeplant 
met bomen en struiken van 0,6-0,8 
meter hoogte in rijen 1,5 in de rij 
en 1,5 tussen de rijen. 

In de afgelopen zestien jaar is in het IBR-gedeelte in de 
plantvakken selectief gemaaid en in het traditionele ge-
deelte zijn nauwelijks dunningen uitgevoerd. Hoewel 
daarmee een zuivere kostenvergelijking van aanleg en 
onderhoud tussen beide methoden is komen te vervallen, 
is het traditionele gedeelte wel representatief voor veel 
groen langs snelwegen en voor gemeentelijke en land-
schappelijke beplantingen. 

Evaluaties
Uit evaluatiestudies1 blijkt dat het IBR gedeelte direct na 
de aanleg door de bezoeker als een open bosstructuur 
wordt herkend met een grotere diversiteit aan bloemen, 
struiken en bomen in vergelijking met het traditionele 
gedeelte. Aanleiding voor het Ruyteninstituut om samen 
met de gemeente Haarlemmermeer de verschillen in bio-
diversiteit tussen de beide beplantingsmethoden door het 
adviesbureau Ecologica uit Maarheeze te gaan kwantifi ce-
ren. Daarvoor is een breed samengestelde begeleidings-
commissie ‘Strategisch Overleg Duurzame Beplantingen’ 
in het leven geroepen, die het onderzoek gaat begeleiden 
en de integrale beplantingsvisie verder gaat uitdragen. 
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