
Ja, ik wil graag een abonnement op De Levende Natuur

naam:

adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon:

e-mail:

Ik machtig De Levende Natuur om het  
abonnementsgeld af te schrijven van rekening:

IBAN:

naam:

plaats:

datum: handtekening:

Graag aankruisen:

■	 proefabonnement: € 14,- (2 nummers)

■	 Jaarabonnement 1e jaar particulier: € 25,- (6 nummers) i.p.v. € 44,50

■	 instelling/bedrijf: € 90,-

■	 student/promovendus: € 19,50*

■	 Digitaal jaarabonnement 1e jaar: voor slechts € 25,- (i.p.v. € 39,50)

* (max. vier jaar; graag kopie college- of PhD kaart bijvoegen)
Na vier jaar gaat dit abonnement automatisch over in een regulier abonnement.

De prijsontwikkeling kan het stichtingsbestuur dwingen de tarieven
aan te passen. Tevens bent u gerechtigd om uw bank opdracht te geven
het bedrag binnen 30 dagen terug te boeken.

Doelstelling van 
De Levende Natuur
Het informeren over onderzoek, 
beheer en beleid op het gebied  
van natuurbehoud en natuurbeheer, 
die van belang zijn voor Nederland  
en België.  
De artikelen zijn vooral gebaseerd  
op eigen ecologisch onderzoek, 
ervaring of waarneming van de 
auteurs.

De Levende Natuur verschijnt  
6x per jaar, waaronder ten minste  
één themanummer. 

U kunt zich abonneren  
via onze website:

www.delevendenatuur.nl

of deze bon opsturen naar:

Abonnementenadministratie
De Levende Natuur
Antwoordnummer 7086
3700 TB Zeist

Tel. 085 0407400
administratie@delevendenatuur.nl

Hierna volgend 
artikel is 
afkomstig uit:

Vakblad voor natuurbehoud en -beheer



Redactioneel

Bossen; in onze snel veranderende 
wereld liggen ze onder een 
vergrootglas. Velen zien bossen 

als redders van de aarde door de grote 
hoeveelheden koolstof die ze opslaan 
en de verkoeling die ze bieden. Ze zijn 
de habitat van vele soorten planten 
en dieren die bescherming behoeven 
en verdienen. Als bron van hout, 
schone lucht en water en – herontdekt 
in de coronatijd – als fijne plek om te 
recreëren. Wanneer het bos zoveel 
heren moet dienen in een klein land 
met miljoenen mondige inwoners, 
dan is het geen wonder dat het onder- 
werp is van dispuut. Wel of niet kappen? 
Boomsoorten van elders aanplanten, 
omdat ze beter zijn aangepast aan 
een veranderend klimaat? Natuurlijke 
processen voorrang geven, of ook 
hout oogsten? Het hele bos toegan-
kelijk voor recreanten? En hoe richten 
we ons landschap in: met bos, heide 
of landbouw? 

Deze actuele vragen en debatten 
bieden ruimschoots aanleiding voor 
een themanummer over bossen. De 
Nederlandse overheid heeft ook 
begrepen dat er heel wat te doen is 
rond bossen en heeft een paar jaar 
geleden een strategie ontwikkeld om 
het Nederlandse bos een kwaliteits-
impuls te geven en uit te breiden.  
Om het belang van die Bossenstrate-
gie te onderstrepen was het ministe-
rie van LNV bereid een extra dikke 
editie van De Levende Natuur te 
financieren. 
In dit nummer belichten de auteurs 
onderzoek aan verschillende aspec-
ten van het Nederlandse bos, met als 
doel daarvan te leren voor de toe-
komst. Daartoe plaatsen we het 
boslandschap en onze bosboomsoor-
ten in een historisch perspectief. Bart 
Nyssen en collega’s benutten 
historische inzichten om een perspec-
tief te schetsen voor ingeburgerde 

boomsoorten. Wouter Delforterie 
gaat op zoek naar historische 
referenties voor de Gelderse bosuit-
breidingsopgave. Willem van Manen 
voert een soortgelijke exercitie uit 
voor het Drentse bos, vanuit het 
perspectief van de zwarte specht. 
Herman Eijsackers kijkt honderd jaar 
terug en constateert dat Amerikaanse 
vogelkers op West-Terschelling lang 
niet zo invasief is als gedacht. Fabian 
Meijer en co-auteurs geven ons een 
beeld van de nog onontdekte biotoop 
in het kronendak. 
Ook onbekend, maar beslist niet 
onbemind, zijn de Brabantse leem-
bossen. Rob van der Burg en André 
Jansen beschouwen dit bostype en 
geven de beheerders een perspectief 
voor herstel. Jan den Ouden laat zien 
hoe moeilijk bosverjonging is onder de 
huidige wilddruk. Mogelijkheden voor 
de aanleg van nieuwe, biodiverse 
bossen op landbouwgrond worden 
aangedragen door Leon van den Berg 
en collega’s. Rob Chrispijn beklimt het 
Platform om zijn kanttekeningen te 
plaatsen bij de Bossenstrategie en in 
de Splijtzwam discussiëren Rienk Jan 
Bijlsma en Simon Klingen over het 
voornemen van de provincie Gelder-
land om alle houtoogst in de Veluwse 
malebossen uit te faseren. 
Pasklare antwoorden op actuele 
vragen in het bosbeheer leest u niet 
in dit nummer. Wel bieden we u 
voeding om mee te denken over de 
toekomst van het bos in Nederland. 
Een slijpsteen, of zo u wilt: een 
hakblok voor uw gedachten over het 
Nederlandse bos.

De themaredactie van dit  
speciale nummer:
Maaike de Graaf, Jan den Ouden,  
Bart Nyssen, Jan van Uytvanck,  
Rob Buiter & Koos Dijksterhuis

Slijpsteen voor het 
denken over bossen

(Foto: Koos Dijksterhuis)
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