
Bosexploitatie is één van de economische 
dragers van een landgoed. Benny van 
Dasselaar heeft een gedegen kennis van 
en ervaring met de instandhouding van 
bossen en natuurterreinen. Planvorming, 
uitvoering en duurzaam beheer zijn de 
instrumenten. Niet alleen zijn principalen – 
de landgoedeigenaren –  hebben daar baat 
bij. De meeste bossen die hij beheert zijn ook 
voor het publiek toegankelijk. Recreanten 
mogen daar wandelen, fietsen of paardrijden 
en genieten van de mooie natuur. 

Om bossen planmatig te kunnen onderhouden 
wordt het perceel in clusters verdeeld. Stel de 
totale oppervlakte bedraagt 250 ha, dan wordt er 
gewerkt in vijf clusters van 50 ha. Jaarlijks wordt 
in één cluster onderhoud gepleegd en daarmee 
krijgt iedere cluster een rustperiode van 4 jaar, 
waarbij niet alleen de flora maar automatisch ook 
de fauna baat heeft. In een werkperiode wordt het 
bos gedund, dat wil zeggen: kleine, kromme en 
slechte bomen worden gekapt om ruimte te cre-
eren voor de goede bomen. Een bos exploiteren 
is ver vooruit kijken. Goed en kwalitatief hoog-
waardig hout komt van bomen die 80 tot 100 jaar 
oud zijn. De verjonging van bossen is bij voorkeur 
een natuurlijk proces. Bij de verjonging van het 
bomenbestand wordt alleen daar waar nodig bij-
gestuurd.

Ook de overheid heeft belang bij de instandhou-
ding van bossen. Bossen immers voorzien in 
de recreatieve doelstelling van de overheid. Zij 
verleent daarom subsidie (Subsidie Natuurbe-
heer) aan bezitters van bospercelen als bijdrage 
in de kosten voor duurzaam beheer. De bossen 

die door Dasselaar Advies beheert worden zijn 
SN-gecertificeerd. Dit wil zeggen dat het beheer 
voldoet aan de door de overheid gestelde criteria 
voor duurzame instandhouding van bos- en na-
tuurterreinen. 

Bosexploitatie vraagt om communicatie
Voorlichting geven over wat je gaat doen, wanneer 
en waarom is een wezenlijk onderdeel van bosbe-
heer. Als omwonenden of wandelaars activiteiten 
in het bos bespeuren, trekken zij onmiddellijk aan 
de bel bij de overheid in de veronderstelling dat er 
illegaal wordt gekapt. Daarom is het goed vooraf 
berichten te plaatsen in de media of via interviews 
te vertellen wat de wandelaars de komende tijd in 
het bos kunnen verwachten. 

FSC gecertificeerd
Dasselaar Advies beheert de bossen van zijn 
principalen volgens de regels van het FSC certifi-
caat. Het FSC keurmerk staat voor verantwoord, 
duurzaam beheer en locale exploitatie. Geen mul-
tinationals, maar locale aannemers worden inge-
schakeld voor het onderhoud van een perceel en 
het kappen van de bomen. Na het kappen krijgen 
de stammen een FSC nummer. Aan de hand van 
een FSC nummer is ieder plank te traceren naar 
het landgoed van herkomst. De productiekolom is 
volledig inzichtelijk.n
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