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De Beheerdersdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap.
Dit jaar organiseren we de Beheerdersdag nog eenmaal als digitale kennisochtend. Deze is
gratis toegankelijk, te bekijken vanaf je werkplek of vanuit je luie stoel.
We hebben een afwisselend programma
samengesteld met interessante sprekers en
actuele onderwerpen zoals houtbouw, beheer
in overgangszones, de beschikbaarheid van
plantsoen, nieuwe zoogdieren en meer. Bondig
en praktisch, precies zoals je van ons gewend
bent.
De ochtend sluiten we af met De Grote Online
BeheerdersdagQuiz!

vrijdag
24 september
10.00-13.00

Meer informatie over deelname, en het
programma met sprekers, vind je op pagina 4
van dit Vakblad en op Beheerdersdag.nl. Een
aantal onderwerpen komt ook in deze speciale
editie van het Vakblad aan de orde. Graag tot
ziens op vrijdag 24 september 2021!

27 september

foto Bram de Jong

Dit themanummer kwam mede tot stand
door ondersteuning
De digitale Beheerdersdag
wordt je aangebodenvan:
door:
Bosgroepen
Bosgroepen
Vereniging
van
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Natuurterreineigenaren
Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren
i.s.m.:

landschappen nl
Landschappen NL
natuurmonumenten
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
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nederlandse
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van
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Nederlandse
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themadeel

# 177 september 2021
# 157 september 2019

3
3

Programma Digitale Beheerdersdag 24 sept
De ochtend wordt om 10:00 uur geopend door Vera Dalm, directeur van de VBNE, waarna we gelijk starten
met de eerste plenaire presentatie.
Tijd

Studio 1

10:10 uur

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk

plenair

Bart Krol voelt Marianne van der Veen en Sander Wijdeven aan de tand over de haalbaarheid van en de mogelijkheden die
de Bossenstrategie biedt voor eigenaren en beheerders.
Sprekers: Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer)

10:45 uur

De toekomst van houtbouw

parallelsessies 1

11:20 uur
parallelsessies 2

11:55 uur
plenair

*

Wat is nodig om deze manier van
bouwen een vlucht te geven? En hoe
zorgen we als bosbeheerders voor
voldoende geschikt hout?
Spreker: Eric de Munck (Centrum
Hout)

Hebben we genoeg plantsoen?*
Welke soorten plantsoen zijn populair
en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar
is?
Spreker: André Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/Cultuurgroep Bos- en
Haagplantsoen)

Studio 2

Studio 3

Insectvriendelijk beheer in agrarisch
gebied
Anthonie Stip laat zien hoe je samen met
boeren kunt zorgen voor meer biodiversiteit in agrarisch gebied: van aangepast
maaibeheer tot gezamenlijke vlindertellingen.
Spreker: Anthonie Stip (Vlinderstichting)

Van zandbak naar levend strand (Het
Groene Strand)
Hoe werken beheerders, eigenaren en
vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden natuur weer haar plek terug te geven op het strand?
Sprekers: Paul Verhoeff (Het Zeeuwse
Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL)

Nieuwe zoogdieren: lust of last?*
Glenn Lelieveld vertelt over de spagaat tussen ecologie, maatschappij
en het juridische verhaal bij de komst
van nieuwe soorten zoals wolf, goudjakhals, wasbeer en wasbeerhond in
Nederland.
Spreker: Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging)

Kansen in overgangsgebieden
Om natuur in Nederland duurzaam te
kunnen beheren moeten we verder kijken dan de grenzen van de natuurgebieden. Vaak gaat het om boerenland.
Evelien Verbij en Fen van Rossum vertellen over de uitdagingen bij beheer
van overgangsgebieden.
Sprekers: Evelien Verbij (BoerenNatuur)
en Fen van Rossum (Natuurmonumenten)

Natuurbrandbeheersing in een veranderend klimaat
Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare
natuurbranden. Jelmer Dam toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de toekomstplannen rond het landelijk specialisme
Natuurbrandbeheersing.
Spreker: Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid)

12:30 uur

De Grote Online BeheerdersdagQuiz

plenair

Online quiz, gevolgd door afsluiting Beheerdersdag 2021.
Presentatie: Klaas de Jong (Natuurmonumenten)

ca. 13:00 uur

Einde

Zie verderop in dit Vakblad voor artikelen over deze onderwerpen.
Actuele informatie over de onderwerpen en de sprekers vind je op Beheerdersdag.nl.

DEELNAME
Op de website Beheerdersdag.nl kun je je aanmelden voor dit gratis online evenement. De Beheerdersdag wordt
gestreamd op de website. In de week van het evenement krijg je via e-mail informatie over het programma, de locatie
van de livestreams en een instructie om vragen te stellen. De presentaties worden naderhand ook online gezet.
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Boven, betula pubescens en onder, quercus
robur van Boomkewekerijen Jan H. Kloosterhuis & zoon B.V.
> De Bossenstrategie gaat uit van 37.000 hectare
nieuw bos in 2030. Het is een prachtig beleidsuitgangspunt dat alleen maar ondersteuning
verdient. Voor een groot deel zal die oppervlakte
moeten worden ingeplant met allerlei soorten
jonge bomen. Het is voor de boomkweeksector
natuurlijk van belang dat we weten hoeveel we
van welke soorten en op welk tijdstip moeten leveren. Dat begint, uiteraard, met op tijd voldoende zaad hebben. De zaadbehoefte schatten we in
op basis van de exacte benodigde aantallen planten, rekening houdend met weersinvloeden op de
zaadoogst en te verwachten jaren dat er veel zaad
zal zijn (mastjaar) of juist weinig zaad (beurtjaar).
We komen dan in verschillende scenario’s tot
2030 uit op jaarlijks tussen de 2 en 10 miljoen
planten van Nederlandse Herkomsten. Dat is dan
nog naast de reguliere bestaande vraag. Misschien
foto’s André Wijnstra

Bossenstrategie vereist goede
afspraken met boomkwekers
is er zelfs nog meer dan 10 miljoen nodig. De
totale behoefte tot 2030 ligt dus tussen de 50 en
150 miljoen planten en blijft daarna doorlopen.
Dat is natuurlijk een hele uitdaging maar ik denk
dat de kwekerijen dat aankunnen. Uiteraard met
extra inspanningen, de nodige investeringen en
aanpassingen.

Geen bol.com

De Bossenstrategie is voor het Nederlandse bos een belangrijke mijlpaal.
Eindelijk is afgesproken dat we weer werk gaan maken van een heel belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. De ambities zijn torenhoog en
de boomkwekers willen graag hun bijdrage leveren aan deze Bossenstrategie.
Maar dat moeten we wel met z’n allen goed voorbereiden.
— André Wijnstra (voorzitter van de Cultuurgroep bos- & haagplantsoen van LTO Nederland,
en werkt bij Boomkwekerij Jan H. Kloosterhuis & Zoon BV in Winschoten)
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Toch is het goed om enkele aandachtspunten
na te lopen die voor overheid en beheerder van
belang zijn. Want te vaak nog merken we dat
sommige inkopers hopen dat wij altijd alles op
voorraad hebben. Helaas is dat niet altijd zo en
moeten wij als kwekers een planning maken:
welke soorten gaan we opkweken, van welke
kwaliteit, van welke leeftijd en – heel belangrijk van welke herkomst? Is daar voldoende zaad voor
aanwezig? Kunnen we het tegen een redelijke
prijs produceren en afzetten? Deze keuzen maken
dat wij niet van de een op de andere dag kunnen
leveren wat een klant heeft bedacht. Wij zijn geen
bol.com waar je vandaag bestelt en morgen alles
in huis hebt.

Nieuwe zaadgaarden komen te laat
Een eerste kwestie is natuurlijk: is er voldoende
zaad beschikbaar voor de plannen uit de Bossenstrategie? Om die vraag te kunnen beantwoorden
hebben LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen,
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert en de
handelsgroep Boom- en Heesterzaden de handen
ineengeslagen en inventariseren we zaadbeschikbaarheid en de zaadbehoefte voor de Bossenstra-
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tegie. Voor de inventarisatie gebruiken we onder
andere oogstgegevens van NAK-tuinbouw van de
laatste jaren. Daarnaast is er overleg met Staatsbosbeheer die de genenbank in Roggebotzand en
diverse zaadgaarden beheert. Met die samenwerking hopen we op een betere informatie-uitwisseling tussen de markt en de zaadbeschikbaarheid
bij Staatsbosbeheer en andere private partijen.
Deze werkgroep concludeert dat de zaden voor
een groot deel beschikbaar moeten komen uit de
huidige opstanden van Nederland. Want je kunt
nu wel nieuwe zaadgaarden van bepaalde herkomsten aanleggen maar het duurt jaren voordat
die zaadgaarden in productie kunnen komen. De
Bossenstrategie heeft een horizon van tien jaar en
dan moet al heel veel nieuw bos zijn aangelegd.
Voorlopig blijven bestaande opstanden als enige
optie over om er zaad uit te kunnen oogsten.
Aan de hand van de huidige vraag moeten we
werken aan nieuwe opstanden of uitbreiding van
bestaande. Zo is er jarenlang beukenzaad geoogst
rondom Het Loo. Maar die beuken daar waren
aan vervanging toe en zijn inmiddels gekapt. Dat
is misschien een logische beheerbeslissing maar
niet iedereen realiseert zich dan dat hiermee een
belangrijke zaadbron van goede beuk verdwijnt.
Het kost jaren tijd om weer een nieuwe bron op
te bouwen. Het is gelijk een oproep aan alle terreinbeheerders om goede opstanden van allerlei
soorten bij ons, de Cultuurgroep bos- & haagplantsoen van LTO Nederland te melden zodat wij
deze eventueel kunnen aanmelden voor nieuwe
bronnen en kunnen worden opgenomen in de
Nederlandse Rassenlijst.
Voor de toekomst is het overigens wel belangrijk om ook tijdig nieuwe zaadgaarden aan te
leggen. Vooral voor soorten als tamme kastanje,
zoete kers, haagbeuk, winter- en zomerlinde,
soorten waar een toenemende vraag naar is.
We zullen met elkaar moeten overleggen wie
welke verantwoordelijkheid moet nemen om die
zaadgaarden aan te leggen. Als sector kunnen wij
met elkaar initiatieven nemen maar ik denk zelf
dat er financiële ondersteuning nodig is. Het is
voor de kwekerijen of zaadhandel niet rendabel
om zelf zaadgaarden aan te leggen, vijftien jaar te
onderhouden, om vervolgens pas te oogsten. Ik
denk daarom dat belanghebbenden, de producerende sector maar ook de ontvangende sector,
hier de handen in elkaar moeten slaan en samen
met de rijksoverheid hier financiële middelen
voor beschikbaar stellen. Het grote voordeel is
als aan de voorkant voldoende uitgangsmateriaal
beschikbaar is, zal er later voldoende aanbod van
plantsoen zijn waardoor de prijzen op een acceptabel niveau zullen zijn. Bij schaarste zal dit het
tegenovergestelde zijn.

Nederlandse herkomst, autochtoon of
selecties?
Het is dus een hele uitdaging om voldoende
jonge bomen te kweken. Maar het gaat niet alleen
om kwantiteit maar ook om kwaliteit. Naast de
genenbank (waar autochtoon materiaal staat), de
zaadgaarden (waar met name bosbouwkundige
selecties staan) hebben we ook nog de opstanden
in het bos die autochtoon en bosbouwkundige
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Veld met sorbus torminalis, fagus en tagetus.
bronnen zijn. Welke genetische kwaliteit plantsoen willen we hebben? Zelf heb ik daar geen uitgesproken mening over, maar als we de Bossenstrategie gaan realiseren met louter autochtoon
materiaal, dan zullen we een andere strategie
moeten volgen dan wanneer we ook bosbouwkundige selecties willen toepassen of misschien
zelf materiaal uit het buitenland uit klimaatgelijke regio’s. Als kweker wil je natuurlijk wel op
tijd weten wat de wensen zijn. Alleen dan kunnen
we daarop inspelen. De huidige genenbank, zaadgaarden en opstanden leveren in onze schatting
grofweg 5 miljoen zaailingen op per jaar. Daarvan
heeft Staatsbosbeheer een substantieel deel per
jaar nodig. Je kunt dus wel nagaan dat we op die
manier niet aan de tien miljoen nieuwe autoch-
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tone bomen per jaar kunnen komen. We zullen
met elkaar slim moeten omgaan met het invullen
van onze hectares. Autochtone herkomsten waar
nodig, maar ook onze goede bosbouwkundige
Nederlandse Selecties. De vraag in de toekomst
naar hout als grondstof zal zeker stijgen, dus geef
daar nu ook een invulling aan.

Vooruit plannen
Tenslotte moeten beheerders en overheden
weten dat wij traditiegetrouw voor een internationale markt werken. Nederland en België zijn
de kraamkamers voor de Europese bomen-markt.
De Nederlandse markt is voor de Nederlandse
boomkwekers maar een relatief kleine markt. De
afgelopen jaren stijgt niet alleen in Nederland de

Fagus sylvatica

Acer platanoides
vraag naar bosplantsoen maar ook in de rest van
Europa. Onder invloed van het Europese klimaatbeleid investeren alle landen in meer bos. Je ziet
daarin een verschuiving van de louter productieve
soorten als fijnspar naar een zeer diverse vraag
naar allerlei loofsoorten. Steeds meer wordt op
contractbasis gewerkt waarbij wij met de afnemer
van tevoren afspraken maken over welke soorten
van een bepaalde kwaliteit we in welke tijd
tegen welke prijs zullen leveren. Dat geeft beide
partijen de gewenste zekerheid en ruimte om te
plannen.
Maar dat betekent wel dat de klant een paar jaar
vooruit moet kijken. Mijn indruk is dat in andere
Europese landen die afspraken toch wat sneller en definitiever gemaakt worden. Zo heeft de

Belgische overheid een harde afspraak gemaakt
met hun kwekers wat ze jaarlijks wil hebben.
Ook Frankrijk, Duitsland en Denemarken hebben
hoge ambities uitgesproken en maken inmiddels
afspraken over leveringen. Voor Nederlandse
klanten is die werkwijze nog helemaal niet zo
ingeburgerd. Die komen toch nog vaak naar ons
met de vraag of wij volgende week zoveel duizend van een bepaalde soort en kwaliteit kunnen
leveren. Als die er staan, kunnen ze die hebben
natuurlijk, maar vaak is het plantsoen dat we
kweken al verkocht.

Communicatie
Nederlandse kwekers willen heel graag meehelpen aan het uitvoeren van de Bossenstrategie
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maar ik denk dat voorgaande duidelijk maakt dat
we hier echt iets voor moeten organiseren. Er
wordt nu hard gewerkt om een adviesrapport te
maken in opdracht van LNV en de provincies onder leiding van Hank Bartelink in de Werkgroep
Genenbronnen en Plantmateriaal waar ik namens
LTO ook deel van uitmaak. Parralel zijn we met de
eerdergenoemde werkgroep waar de zaadhandel,
kwekers en Staatsbosbeheer als beheerder van de
genenbank en zaadgaarden in vertegenwoordigd
zijn, hard bezig om een convenant tot stand te
brengen. Hierin willen we met elkaar de knelpunten benoemen en daar gezamenlijk naar een
oplossing werken. Ook voor terreinbeheerders
of andere betrokkenen kan dit tot een platform
leiden waar zij terecht kunnen om zo voldoende
en gewenste bosplantsoen beschikbaar te krijgen
wanneer zij dat nodig hebben.
Want de bereidheid vanuit de kwekers is er, ook
om zelf te investeren. Maar dan maken we wel
graag van tevoren afspraken zodat wij niet na
drie jaar toch het verkeerde plantsoen hebben
omdat de wensen zijn veranderd. En dat heeft
heel veel met communicatie en inzichtelijkheid
te maken. Het is het belang van alle partijen om
hierover goede afspraken met elkaar te maken. De
overheid heeft het belang om de Bossenstrategie
uitgevoerd te krijgen, de terreinbeheerders hebben het belang om op tijd voldoende plantsoen te
hebben en ons belang is om tegen aanvaardbare
risico’s plantsoen op te kweken waar vraag naar
is. Ik neem u graag mee op de digitale Beheerdersdag om kijkje te nemen op de productiebedrijven
en geef graag uitleg hoe wij deze klus met elkaar
kunnen fixen. Want die Bossenstrategie willen we
met elkaar tot een groot succes brengen. Wij zijn
er klaar voor.<
andre@kloosterhuis.com

Digitale Beheerdersdag 24 sept
11.20 uur: André Wijnstra —
Hebben we genoeg plantsoen?
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— Glenn Lelieveld
(Zoogdiervereniging)
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foto Gary Kramer / WikimediaCommons

De verschillende
		 werkelijkheden van
de wolf (en andere
roofdieren)

De afgelopen jaren hebben we in de media heel veel kunnen lezen over de wolf. Helaas ging het
meestal niet over de fascinerende ecologie en leefwijze van dit roofdier, maar meestal over of we
dit dier wel of niet in de natuur of dorpen willen hebben. Tegelijkertijd krijgen we de laatste jaren
meldingen van wasberen, wasbeerhonden en de goudjakhals in de natuur. De maatschappelijke
commotie daarover is opmerkelijk kleiner dan die over de wolf. Het emotionele beeld dat mensen
hebben bij een dier (wolf is gevaarlijk, wasbeerhond lijkt knuffelbaar) is blijkbaar veel bepalender
dan de daadwerkelijke gevaren. Kortom, we hebben in Nederland een behoorlijk ambivalente houding ten opzichte van roofdieren. Het lijkt erop dat er drie werkelijkheden naast elkaar bestaan.
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> Ecologische werkelijkheid
Ten eerste hebben we de werkelijkheid van de
natuur zelf. Het is natuurlijk erg interessant dat
we sinds lange tijd weer toppredatoren hebben
in de Nederlandse natuur. Tot op heden worden
er geen noemenswaardige ecologische relaties
worden verstoord door goudjakhals, wasbeer
of wasbeerhond. Ze hebben een vergelijkbaar
leefpatroon en voedselbronnen met bijvoorbeeld
vossen, dus alleen in de aantalsverhoudingen zal
er wat verschuiven. Het ziet er niet naar uit dat
een van de soorten de andere helemaal wegdrukt.
Ik verwacht ook niet dat de predatoren zich massaal op een beperkt aantal soorten prooidieren
storten die daarmee zouden verdwijnen. Dus voor
de natuur zelf hoeven we geen maatregelen te
nemen. Juist worden ecologische netwerken zoals
voedselwebben en relaties tussen de trofische
niveaus eerder versterkt en/of hersteld. Door een
diversiteit aan vleeseters met ieder hun eigen
voorkeur wordt gezorgd voor een natuurlijke
regulatie van de prooidieren. Daarom is het goed
om te blijven monitoren hoe de nieuwe soorten
zich gedragen in de praktijk.

Maatschappelijke werkelijkheid
De tweede werkelijkheid is de maatschappij. Hoe
kijken we als maatschappij naar de aanwezigheid van roofdieren? Welke discussies worden
gevoerd in de media, op verjaardagsfeestjes en
welke vragen moet een natuurbeheerder allemaal
beantwoorden? Hoe komt het dat de steenmarter
onze vijand is en de boommarter een soort om te
bewonderen? Waarom zoveel discussies over de
wolf en zo weinig over de Amerikaanse rivierkreeft, een soort met een veel grotere reproduc-

tieve snelheid en grote schade aan de natuur? En
waarom zo weinig ophef over de halsbandparkiet
die in de Randstad mogelijk andere inheemse
en beschermde soorten zoals de rosse vleermuis
wegconcurreert uit boomholten? Wat deze laatste
soort betreft snap ik het wel: de halsbandparkiet
ziet er prachtig uit dus zal er weinig draagvlak
voor zijn om deze vogel te gaan verdrijven. Behalve dan misschien als het geluid en de uitwerpselen een last worden voor mensen.
De maatschappelijke onrust is vooral te wijten
aan perceptie. Mensen hoeven niet banger te
zijn voor een wolf dan voor laten we zeggen
een boommarter of wasbeer. Toch lijkt het erop
dat groepen burgers die wolf meer vrezen en dit
wordt nog extra versterkt door de media. Het
is een onderbuikgevoel dat al heel oud is en in
verhalen altijd weer wordt aangedikt. In het
onderzoek Fear of wolves staat een uitgebreid
onderzoek beschreven naar de historie van
wolvenaanvallen en in een recent onderzoek
zijn alle geregistreerde gevallen van aanvallen
door wolven in Noord-Amerika en Europa sinds
1990 bekeken. Onderzoekers komen niet verder
dan acht geregistreerde gevallen waarbij mensen
aangevallen zijn in Noord-Amerika en Europa in
dertig jaar tijd. Het is de overdreven perceptie van
risico dat een grote rol speelt in de media en de
politiek. Als een schaap is gebeten door een wolf,
is dat een mediarel. Als een schaap wordt gebeten
door een hond, iets wat veel vaker gebeurt, dan
hoor je er weinig over. En als een wolf een wild
hoefdier pakt zelfs helemaal niets. Behalve dan
wanneer het een moeflon betreft of het standpunt van de Jagersvereniging dat wolven schade
doen aan de wildstand en hiervoor financiële

foto Jillis Roos
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compensatie willen.
Bovendien wordt het maatschappelijk debat gedomineerd door enkele groeperingen, versterkt door
de media. Het ligt echter een stuk genuanceerder
wanneer je een goede steekproef onder de bevolking doet. Motivaction heeft in 2020 in opdracht
van het ministerie van LNV een onderzoek laten
doen naar de maatschappelijke acceptatie van
de wolf. Daaruit blijkt dat het maatschappelijk
draagvlak voor de hervestiging van de wolf
relatief groot is: 57 procent van de Nederlanders
heeft een positieve houding ten aanzien van de
hervestiging van de wolf en 65 procent ziet de
wolf als niet direct gevaarlijk. De meeste Nederlanders zullen natuurgebieden met wolven dan
ook niet mijden, een ontmoeting met een wilde
wolf zouden de meeste Nederlanders (77 procent)
een bijzondere ervaring vinden en bijna de helft
van de Nederlands zou graag een wolf in het wild
willen tegenkomen. Ook blijkt uit het onderzoek
dat Nederlanders relatief veel weten over het
gedrag van wolven.
Het is niet goed bekend hoe het naast elkaar
leven met wolven werkt, daar willen volgens
Motivaction mensen wel meer over weten.
Tenslotte blijkt dat Nederlanders een ondersteunende rol zien voor overheden bij de hervestiging
van de wolf, met name bij het schadeloosstellen
van boeren en bij het treffen van preventieve
maatregelen. Tegenstanders, 18 procent van de
Nederlanders, vinden dat de wolf niet welkom is
in Nederland vanwege ruimtegebrek, de predatie op vee en de mogelijke overlast en ontstaan
van gevaarlijke situaties. Om aan deze bezwaren
tegemoet te komen voorziet het Interprovinciaal
Wolvenplan in een schadevergoeding bij predatie
op vee. Voor de schadevergoeding hoeft alleen
aangetoond te worden dat een wolf verantwoordelijk is voor de schade, is er geen drempelbedrag en wordt schade uitgekeerd ongeacht of de
dierhouder zelf maatregelen heeft genomen om
die schade te voorkomen. Dit is bij geen enkel
ander schadedossier zo ruimhartig terwijl het wel
maatschappelijk geaccepteerd is om het kippenhok dicht te doen om te voorkomen dat vossen
of steenmarters erbij kunnen. Daarnaast hebben
enkele provincies regelingen getroffen voor het
vergoeden van preventieve maatregelen, maar
wordt hier nog te weinig te gebruik van gemaakt
doordat er onvoldoende inzicht is in wat dierhouders zou bewegen om hier gebruik van te maken.
Onze maatschappij is zo welvarend dat het moet
lukken om geen last van die wolven te hebben en
het is daarom geen economisch probleem, maar
een sociaal-cultureel probleem. In Kroatië waar
wolven nooit weg zijn geweest hoorde ik herders
zeggen dat ze zich schamen als een van hun
schapen is gegrepen is door een wolf. De herders
vinden het een persoonlijk falen dat ze de kudde
niet goed hebben beschermd. Dat is een heel
andere houding naar de wolf!

De wolf april vorig
jaar op de heide bij
Uddel
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foto’s Hans Hasper en Raya Strikwerda, Zoogdiervereniging

Drollen en pootafdrukken zijn vaak de
eerste signalen van de aanwezigheid van
wolven. Onderscheidend van vos en hond
is het formaat (minimaal 2,5 cm dik en 20
cm lang), prooidierharen en botresten. Bij
pootafdrukken in draf drukt de kleinere
achterpoot af bovenop de afdruk van de
grotere voorpoot waardoor een dubbelprent ontstaat. Een loopspoor is pas
kenmerkend wolf bij minimaal 100 meter
rechte draf bestaande uit dubbelprenten.
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Wasbeer

Goudjakhals

De wasbeer is een middelgroot dier met
kenmerkend zwarte masker en de 4 tot 7
zwarte staartringen. In de jaren dertig van
de twintigste eeuw is hij voor de pelsdierfokkerij vanuit Noord-Amerika ingevoerd in
Europa en ontsnapt naar het wild. In Nederland zijn er incidenteel waarnemingen.
De wasbeer is een exoot en is op grond van
schuilplaats en voedsel vooral een concurrent van inheemse roofdieren als vos en
das, staat op de Unielijst en moet daarom
worden bejaagd. Omdat de wasbeer een
‘scharrelaar’ is wat voedsel betreft, moeten
bezoekers en beheerders bedacht zijn op
het achterlaten van voedselresten of gemakkelijk te openen afvalemmers bij bijvoorbeeld campings, parken en dorpen.

De goudjakhals behoort tot de hondachtigen en is in Europa
beschermd onder diverse wetten. Voor de goudjakhals geldt in elk
geval de Biodiversiteitswet van 1992 (Convention of Biological
Diversity) en de Habitatrichtlijn uit 1992, bijlage V. Aangezien de
goudjakhals zijn nieuwe leefgebieden zelfstandig bereikt, wordt
het als natuurlijke areaal-uitbereiding gezien en geniet de soort
bescherming onder de Habitatrichtlijn.
De goudjakhals valt echter niet onder de CITES-afspraken uit
1973 en ook niet onder de CMS uit 1979 (Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animals). De goudjakhals valt onder de Wet Natuurbescherming voor zo ver deze voor
alle inheemse soorten dieren en planten geldt, de soort wordt niet
extra beschermd vanwege opname in een bijlage, omdat de soort
als nieuwkomer (nog) niet opgenomen is in Nederlandse wetgeving. Er mag niet worden gejaagd (plezierjacht) op goudjakhals.
Schadebestrijding op goudjakhals is alleen mogelijk wanneer de
betreffende provincie een ontheffing daarvoor afgeeft. Dat mag
echter alleen als dit niet ten koste gaat van de gunstige staat van
instandhouding (Habitatrichtlijn).

Juridische werkelijkheid
Tenslotte hebben we nog de juridische werkelijkheid. De bescherming van grote roofdieren zoals
wolven is in Europa in grote lijnen goed geregeld.
Niemand kan tornen aan de bescherming van
de wolf. Maar op een wat lager niveau blijkt dat
we het juridisch systeem toch niet altijd goed op
orde hebben. Schade aan dieren of gewassen die
een goudjakhals veroorzaakt, kan de overheid
niet vergoeden, simpelweg omdat de goudjakhals
juridisch (nog) niet bestaat in Nederland. De soort
staat niet in de Nederlandse wetgeving (maar wel
in de Europese) genoemd en kun je dus ook niet
beschermen of vogelvrij verklaren. De internationale beschermingsstatus van de verschillende
diersoorten is om onduidelijke redenen nogal
eens verschillend en lastig te doorgronden. Wanneer is een soort een exoot, een invasieve exoot,
of een inheemse soort?
De juridische bescherming hangt nauw samen de
beleidsmatige aandacht die een soort krijgt. Zo
is er een uitgebreid monitoringsprogramma via
Netwerk Ecologische Monitoring naar Europees
beschermde soorten als wolf en boommarter,
maar hebben we geen enkel zicht op nationaal
beschermde soorten zoals de kleine marterachtigen. Dit terwijl we vanuit de Zoogdiervereniging
een enorme achteruitgang van de hermelijn zien
en bang zijn dat deze binnen enkele decennia
gaat uitsterven. Al het beleid is nu alleen gericht
op het voldoen aan de Europese eisen, ongeacht
wat de natuur verder nodig heeft.
Evident is dat de wolf veel aandacht krijgt, bijvoorbeeld in de provinciale wolvenplannen etc.
Maar tegelijkertijd heeft de (Rijks)overheid geen
duidelijke visie op hoe we met alle roofdieren om
moeten gaan. Er is een draagvlakonderzoek ge-

weest, maar daar is niets mee gedaan. De overheid
verdedigt in het openbaar nauwelijks dat de wolf
wettelijk beschermd is, vertelt ook niet dat de
aanwezigheid van de wolf niet onderhandelbaar
is, en de overheid straalt ook geen trots uit dat
de wolf zich hier vestigt en we dus een effectief
natuurbeleid voeren.

Onrust op het bordje van de beheerder
Deze drie werkelijkheden botsen nogal eens met
elkaar en dat zorgt voor een hoop onnodige onrust die uiteindelijk op het bordje van de beheerder belandt. Ik heb veel respect voor deze mensen
die schier onmogelijke taken naar zich toegeschoven krijgen. Ga er maar aan staan: als beheerder
juich je de komst van roofdieren om ecologische
redenen juist toe! Maar als dat roofdier nu net
een wasbeerhond is, moet je dat beest juridisch
gezien bejagen. Ook al heb je als beheerders nog
geen enkele indicatie dat dit dier een probleem
vormt in je terrein. En leg je publiek maar eens
uit als je met een geschoten wasbeerhond het
bos uitkomt. Dat is een onmogelijke spagaat. Of
je bent beheerder van de Veluwe en er is eindelijk een wolf die wellicht wat gaat doen aan de
hoge begrazingsdruk in het gebied. Moet je van
de politiek toch het wild gaan schieten in plaats
van afwachten wat de wolven voor hun rekening
nemen. Misschien wordt niet direct de wildstand
verlaagd, maar zorgt de aanwezigheid van de wolf
voor een spreiding van het wild. Het wild zal
minder langdurig op één plek eten of zelfs plekken vermijden en op die plekken kan dan weer
verjonging optreden. Ook kan het constant alert
zijn zelfs zorgen voor een iets minder succesvolle
reproductie bij herten, nog los van wat aan jong
wild wordt opgegeten door wolven.

themadeel

Wasbeerhond
De wasbeerhond is niet verwant aan
de wasbeer, maar is een hondachtige
en wordt ook wel marterhond genoemd. Hij is in het Europese deel van
Rusland ingevoerd vanwege zijn pels
en vandaar uit verwilderd en ontsnapt.
In de oostelijke helft van Nederland
en in de Belgische gewesten OostVlaanderen en Antwerpen zijn vanaf
1986 diverse vondsten en waarnemingen bekend. De wasbeerhond is in
Nederland een exoot en daarom niet
beschermd. Hij is bejaagbaar omdat
definitieve vestiging en uitbreiding
zouden kunnen leiden tot concurrentie om voedsel en schuilplaatsen met
inheemse roofdieren.

Helaas zeggen sommige groepen in de media
dat de wolf een gevaarlijk dier is en geweerd
zou moeten worden. Ik vind dat de overheid
zich hier te gemakkelijk van af maakt en te veel
doorschuift naar de beheerders. Beheerders
hebben baat bij een duidelijk beleid, duidelijke
overheidsvisie en een overheid die de beheerders
hierin ondersteunt door zelf verantwoordelijkheid voor het beleid te nemen. Er is momenteel
een Vlaamse minister van natuur die met verve
het natuurbeleid (onder andere over wolven) verdedigt en daarmee de natuurbeheerders veel meer
uit de wind houdt. Hopelijk gaan wij in de formatie een sterke groene minister krijgen. Tot die
tijd zullen beheerders zich moeten voorbereiden
op vragen van publiek en overheid. Dat betekent
goede voorbereidingen treffen, op de hoogte zijn
van wetgeving en beleid. En natuurlijk moet een
beheerder genoeg weten over gedrag en ecologie
van de dieren. Enerzijds om daarover te kunnen
vertellen aan het publiek en anderzijds om de
weloverwogen beheerbeslissingen te kunnen
nemen in het beheer. In mijn presentatie tijdens
de Beheerdersdag zal ik verder in gaan op hoe
beheerders dat nu al doen en nog meer zouden
kunnen doen.<
glenn.lelieveld@zoogdiervereniging.nl

Digitale Beheerdersdag 24 sept
10.45 uur: Glenn Lelieveld —
Nieuwe zoogdieren: lust of last?
# 177 september 2021
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stelling     

“Biologisch boeren is
niet per definitie goed
voor de biodiversiteit”
Joost Lommen, CLM Onderzoek en
Advies

“Niet op alle biologische
bedrijven komt een hogere
biodiversiteit voor”

foto Hans van den Bos, Bosbeeld

Ik vind dat de stelling klopt: biologisch is
goed voor de biodiversiteit. Maar je moet
er wel genuanceerd naar kijken. Het gaat
er vooral om waar je het mee vergelijkt. Ik
heb een aantal overzichtsstudies bekeken
waarin ze naar hogere planten, vogels en
insecten hebben gekeken op biologische
en gangbare bedrijven. De soortendiversiteit en soortendichtheid is gemiddeld 30
en 50% hoger op biologische bedrijven.
Dit komt onder andere omdat biologische bedrijven geen kunstmest en geen
synthetische gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken en vaker gemengd zijn, dus
bijvoorbeeld veeteelt gecombineerd met
akkerbouw.
Biologische boeren passen vaker mechanische onkruidbestrijding toe. Bijvoorbeeld
een schoffelmachine. Van grondbroedende
vogels die tussen het gewas broeden is
bekend dat hun broedsucces afneemt
door deze bewerking. Een bespuiting met
herbicide is ook niet bevorderlijk voor de
vogels, maar ze overleven het wel. Het
hangt dus af van het type agrarisch bedrijf,
de soort waarover we het hebben en de
bedrijfsvoering of de biodiversiteit hoger
wordt. Het begint natuurlijk bij de intrinsieke motivatie van een ondernemer of hij
graag wil werken aan de biodiversiteit.
Als CLM proberen wij biologische en
gangbare boeren te helpen om de biodiversiteit op het bedrijf te versterken. Via
onze Gaia Biodiversiteitsmeetlat kunnen de boeren inzicht krijgen. Van veel
maatregelen, zoals akkerranden, hagen
en kruidenrijk grasland, is bekend dat ze
bijdragen aan biodiversiteit en aan de
landbouw zelf. Maar in Nederland is bijvoorbeeld nog niet bekend in welke mate
bijvoorbeeld vleermuizen plaaginsecten
van gewassen onderdrukken en of zij te
sturen zijn door op strategische plekken
vleermuiskasten op te hangen. As dat echt
werkt, dan kun je als boer en consument
bijdragen aan de biodiversiteit.
12
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We doen het graag goed en kopen het liefst een pak
biologische melk. Dat is immers goed voor natuur en milieu.
Op het pak melk staat niet voor niets een bloemrijk grasland.
Toch twijfelen sommigen daar aan en dat brengt ons tot de
stelling dat biologisch boeren niet per se beter is voor de
biodiversiteit.
— Geert van Duinhoven (samenstelling)

David Kleijn, hoogleraar
plantenecologie en natuurbeheer

“De toegevoegde waarde voor
de biodiversiteit van een
intensief biologisch bedrijf is
nihil”
Het antwoord op deze stelling is ‘ja’
en ‘nee’. Uit internationaal onderzoek
blijkt dat biologische bedrijven over het
algemeen meer biodiversiteit herbergen
dan gangbare bedrijven. Dit geldt echter
niet voor een intensief biologisch bedrijf.
Ook een biologisch bedrijf probeert alle
zonne-energie op te vangen voor een
productief gewas. Dan is het dus niet
efficiënt om in een gewas allerlei andere
planten te hebben staan. Een ondernemer
van een biologisch bedrijf voert dus ook
allerlei activiteiten uit om de productie zo
effectief mogelijk te doen. In Nederland
zijn de biologische bedrijven bijna altijd
net zo intensief als de gangbare bedrijven.
De toegevoegde waarde voor de biodiversiteit van een intensief biologisch bedrijf
is daarmee nihil.
Natuurlijk zijn er ook biologische bedrijven die iets minder intensief werken en
waar de ondernemer oog heeft voor de
biodiversiteit. Maar die vind je ook bij de
gangbare ondernemers. Het is dus niet zo
zeer het label ‘biologisch’ dat het verschil
maakt, maar de manier waarop een ondernemer zijn bedrijf inricht en probeert om
al dan niet de biodiversiteit te verhogen.
Daarnaast zou je kunnen zeggen dat het
niet gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen in de intensieve landbouw positieve invloed hebben kan op de biodiversiteit. Dat klinkt aannemelijk. Op enkele
studies na, die negatieve effecten van
gewasbeschermingsmiddelen op specifieke wilde soorten laten zien, is daar echter
nog nauwelijks wetenschappelijk bewijs
voor. Het is evident dat het beter is voor
het milieu, maar niet zeker of het ook positieve effecten heeft op de biodiversiteit.
De bloemetjes op de pakken biologische
melk zijn dan eigenlijk ook niet helemaal
terecht. Ik snap het natuurlijk wel, maar ik
denk dat onterecht veel mensen denken
dat die melk dus per se meer bloemen
oplevert.

Theo Bakker, adviseur
natuurinclusieve landbouw,
Staatsbosbeheer

“Met biologische boeren is het
gemakkelijker te overleggen
over natuurinclusieve
landbouw’
Biologische landbouw gebruikt geen
bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest,
maar kan zo intensief zijn dat de biodiversiteit op deze bedrijven per definitie
niet veel groter hoeft te zijn dan op
een gangbaar bedrijf. Biologische melkveehouders hebben doorgaans een iets
gevarieerdere grasmat met klavers en een
iets lagere veebezetting dan een gangbare
boer, waardoor de biodiversiteit hoger
zal zijn. Biologische akkerbouwers doen
intensievere mechanische onkruidbestrijding, wat de biodiversiteit niet ten goede
komt. Overigens geldt dat niet voor de
ondergrondse biodiversiteit: door het achter wege laten van kunstmest en juist het
voeden van de bodem is die op biologische bedrijven juist heel goed in vergelijking met gangbare bedrijven. Dus dat vind
ik wel een belangrijke nuancering. Het
achterwege laten van bespuitingen met
gewasbeschermingsmiddelen is uiteraard
wel goed voor bijvoorbeeld de insectenstand, maar dat is niet direct zichtbaar of
merkbaar op de bedrijven in de zin van
meer biodiversiteit.
Dit is voor sommige biologische boeren
wel eens een lastig verhaal. Dan denken
ze dat ze goed bezig zijn en dan blijkt het
toch nog niet voldoende te zijn omdat
de biodiversiteit er nauwelijks iets mee
opschiet. Ik probeer dan samen met deze
mensen te kijken hoe je met andere maatregelen toch de biodiversiteit kunt verhogen. Bijvoorbeeld door maatregelen als extensief slootbeheer en akkerrandenbeheer
toe te passen. En ik merk wel dat het met
de biologische boeren veel gemakkelijker
is om het over deze extra stappen te hebben voor hun bedrijfsvoering. De mindset
van deze mensen is vaak al veel positiever
ten opzichte van biodiversiteit. Ze zijn dus
sneller genegen om verder te gaan richting
natuurinclusieve landbouw.
# 177 september 2021
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kort
Natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld
over GLB -akkoord

illustraties Aukje Gorter

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties
zijn uiterst teleurgesteld over het resultaat van
de onderhandelingen over het toekomstige
Europese landbouwbeleid. Ondanks alle groene
beloftes wordt het budget van miljarden euro’s,
afkomstig van de Europese belastingbetaler,
wederom niet gebruikt voor de vergroening van
de landbouwsector, aldus de organisaties in een
gezamenlijke verklaring. Het betekent volgens
hen een voortzetting van het huidige landbouwbeleid waarbij intensieve, grootschalige landbouw
wordt bevoordeeld, met alle schadelijke gevolgen
voor natuur, milieu en klimaat. Het komt nu op
de individuele lidstaten aan om het Europese geld
in hun eigen land toch zo duurzaam mogelijk in
te zetten. “Demissionair minister Schouten heeft
keer op keer beloofd om zich hard te maken
voor vergroening van de landbouw. Koplopers
in de sector laten zien dat dit kan en moeten
daarin breed ondersteund worden. We rekenen
erop dat de minister zich ten volle inspant om de
Europese landbouwgelden in te zetten voor de
broodnodige groene transitie van de Nederlandse
landbouw.”

in aanmerking blijft komen voor het Europees
diploma. Zo wijst de Raad op de effecten van
lichtvervuiling en waterhuishouding op insecten
en zoogdieren. Ook de aanleg van de ecologische
verbindingszone tussen Giethoorn en Wanneperveen (Bovenwijde en het Zuideindigerwijde) en
alternatieven voor het verbranden van rietafval
vragen de komende jaren extra aandacht.
De Raad spreekt ook haar zorg uit voor het
eventueel continueren van het diploma in de
toekomst, dat de mogelijke komst van vliegveld
Lelystad de Natura2000-doelstellingen in het
gebied niet in gevaar mag brengen.

Toch nog groenknolorchis
Van de Europees beschermde groenknolorchis
(Liparis loeselii) zijn langzaam maar zeker alle
groeiplaatsen verdwenen uit het pleistocene deel
van Nederland. De soort komt nu alleen nog voor
in laagveen- en kustgebieden. De verrassing was
dan ook groot dat dit voorjaar negen exemplaren
van de groenknolorchis werden gevonden in het
Raalterveld van Natuurmonumenten, een gebied
zo’n 30 km ten zuidoosten van Zwolle. In dit
gebied is de hydrologie hersteld en bestaat het
beheer al langere tijd uit consequent maaien en
afvoeren. Het gebied maakt onderdeel uit van een
aantal hooilanden gelegen in een voormalig beekdal, waarbij de bouwvoor op sommige percelen
is verwijderd. Hier keerden al soorten parnassia,
moeraswespenorchis, heidekartelblad en gevlekte
orchis terug. Ondanks al dat positieve nieuws
beseft de boswachter Ruben Vermeer ook dat
de hooilandjes klein zijn en geïsoleerd liggen. De
flora is spectaculair hersteld, maar de fauna van
deze hooilanden is nog niet wat het ooit was.

Broedvogels doen het in Nederland beter
dan in Europa
Bijzondere Status Wieden Weerribben
behouden
De Raad van Europa heeft het Europees Diploma
voor nationaal park Weerribben-Wieden verlengd
tot 2029. Deze onderscheiding is een belangrijke
erkenning voor het natuurbeheer in het gebied.
Toekenning van dit diploma is verre van vanzelfsprekend en vraagt dan ook voortdurende
inspanning van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In Nederland hebben slechts vier
natuurgebieden deze bijzondere status. Het gaat
naast de Weerribben-Wieden om de Boschplaat
(Terschelling), het Naardermeer en de Oostvaardersplassen.
De Raad is enthousiast over de ontwikkelingen in
de Weerribben-Wieden en de bereikte kwaliteit.
Wel doet de Raad enkele aanbevelingen om er
voor te zorgen dat het natuurgebied ook na 2029
14
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De Nederlandse broedvogels zijn in de periode
1980 tot 2010 gemiddeld talrijker geworden.
De algemene soorten hebben het zelfs beter
gedaan dan de vogels in andere Europese landen.
Uitzondering zijn de vogels van boerenland: die
gingen zowel in Nederland als elders in Europa
sterk achteruit. Dat blijkt uit een onderzoek van
het Centrum voor Milieuwetenschappen van de
Universiteit Leiden en de stichting Centrum voor
Landbouw en Milieu (CLM). Zij publiceerden hun
bevindingen in het Britse tijdschrift Bird Study.
De auteurs vroegen zich af wat de belangrijkste
kenmerken van vogels zijn die hun voor- of achteruitgang kunnen verklaren. Gezien de teruggang
van boerenland-vogels dachten ze aan de habitatkeuze als belangrijkste kenmerk. Maar in 2015
verscheen een Brits onderzoek over vogeltrends
in Europa in de periode 1980-2010 met de verrassende conclusie: niet habitatkeuze, maar de
zeldzaamheid van vogels is het belangrijkste ken-

merk – het feit dat algemene soorten zeldzamer
werden en zeldzame soorten juist minder zeldzaam. Udo de Haes van de Universiteit Leiden:
“Wij hadden verwacht dat het precies omgekeerd
was. Maar wat bleek? Geen van beide hypotheses
was houdbaar: in Nederland gingen soorten in
alle zeldzaamheidsklassen vooruit, wat overigens
goed natuurnieuws is. Wel werd onze hypothese
bevestigd dat de habitatkeuze het belangrijkste
verklarende kenmerk is”. Dat habitatkeuze in
het Europese onderzoek niet domineerde, kwam
wellicht door verschillen tussen regio’s in Europa:
in de meeste regio’s trad intensivering van de
landbouw op, maar in andere juist extensivering
of stopzetting van de landbouw. Daardoor kan
het habitateffect op Europees niveau enigszins
zijn gemaskeerd.
In Nederland gingen vooral de water- en moerasvogels aanzienlijk vooruit, net als de bosvogels.
De belangrijkste oorzaken zijn waarschijnlijk
de uitbreiding van de arealen water, moeras en
bos, de verbetering van de waterkwaliteit en het
ouder worden van de bossen. Bovendien bleven
meer dode bomen liggen. Natuurbeleid blijkt voor
die gebieden dus effectief.
Op basis van indrukken in het veld hadden de
auteurs ook verwacht dat grote vogelsoorten het
beter zouden doen dan kleinere. Er kwamen immers duidelijk meer ooievaars, reigers, buizerds en
ganzen. Inderdaad vonden ze zo’n verschil, maar
het bleek niet statistisch significant. Wouter van
der Weijden van stichting CLM: “De verklaring is
vermoedelijk dat de Britten de ganzen buiten hun
onderzoek hadden gelaten. Om de vergelijking
zuiver te houden moesten wij dat ook doen. En
de ganzen zijn in Nederland talrijker geworden.
Al met al durven we wel te concluderen dat
het met de grote soorten beter gaat dan met de
kleinere.”
Tenslotte hadden de auteurs verwacht dat de
voedselkeuze van vogels een belangrijke rol
speelt, met name gezien de alarmerende berichten over de achteruitgang van insecten. Maar de
groep insectenetende vogels bleek het in Nederland niet slechter te hebben gedaan dan de overige groepen. Een verklaring kan zijn dat sterke
achteruitgang van insecten pas heeft plaatsgevonden na 2000, dus pas in het laatste decennium van
hun onderzoeksperiode, waardoor het effect niet
goed meetbaar was.
Udo de Haes: “Ons onderzoek illustreert het
belang van regionale naast Europese trendanalyses. Daaruit komen verschillende trends en
eigenschappen naar voren. Beide analyses zijn
van belang voor een doelgericht natuurbeleid.
In Nederland is er bijvoorbeeld geen reden om
meer aandacht te besteden aan algemene dan
aan zeldzame vogelsoorten. Wel blijkt weer veel
meer aandacht nodig voor de vogels van het
boerenland. Daarnaast bepleiten we onderzoek
naar trendverschillen in een breder scala habitats,
zoals stad, kust, heide en duin. En in een breder
scala van soortgroepen. Denk aan subgroepen
van insecteneters, aan generalisten tegenover
specialisten, trekvogels tegenover standvogels en
beschermde versus niet-beschermde soorten. Dat
zou wel eens heel leerzaam kunnen zijn.”

Friese boeren en burgers redden de
spotvogel

Tien innovatieve projecten hebben een financiële
bijdrage van maximaal €25.000 gekregen uit het
‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds om de
biodiversiteit in hun eigen omgeving te herstellen.
Het Innovatiefonds is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de tien
projecten, die werden geselecteerd uit een totaal
van meer dan 70 aanvragen, werken burgers en
grondeigenaren samen om de biodiversiteit structureel te versterken.
Maar liefst 50 Friese boeren, een grote groep burgers, natuurorganisaties, een school, overheden
en het waterschap bijvoorbeeld schieten in een
Fries project de spotvogel te hulp. Samen planten
ze op boerenerven hoogstamboomgaarden aan,
die als leef- en foerageergebied dienen voor de
spotvogel en die andere dieren zoals vleermuizen
en insecten een handje helpen.
In Zuid-Holland hebben partijen elkaar gevonden
om samen verdwenen landschapselementen zoals
hagen, bloemenlinten en groene zones, worden in
dit project hersteld door burgers, agrarische collectieven, kunstenaars, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten en de provincie weer aan te
planten. Door deze elementen via een educatieve
route met elkaar te verbinden, kan het publiek alles te weten komen over het belang hiervan voor
de biodiversiteit. Bij de belevingspunten worden
Babbelende Insectenboxen geïnstalleerd die kinderen meer leren over biodiversiteit en landbouw.
Ook in de Bollenstreek zijn de laatste jaren steeds
meer landschapselementen zoals hagen, bomen
en houtwallen verdwenen. Burgers, boeren,
natuurorganisaties, het Cultureel Historisch Genootschap, de provincie en het waterschap gaan
samen aan de slag om deze elementen en daarmee
icoonsoorten als de patrijs weer terug te brengen
in het landschap.
Het Innovatiefonds werd in 2020 in het leven
geroepen door de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een maatschappelijke beweging die
de curve van biodiversiteitsverlies wil ombuigen
naar biodiversiteitsherstel. Vorig jaar ontvingen
acht lokale projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds.
https://tinyurl.com/geld-voor-biodiversiteit

Zoekgebieden voor wind en zon landen
nog te veel in beschermde natuur
Natuurmonumenten en Vogelbescherming
Nederland hebben een analyse uitgevoerd op de
Regionale Energie Strategieën 1.0. Hieruit blijkt
dat in 14 van de 30 regio’s nieuwe zoekgebieden
voor wind- en zonne-energie (gedeeltelijk) in
beschermde natuur en waardevolle landschappen
zijn opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland. Natuurmonumenten en Vogelbescherming
Nederland maken zich zorgen over de plannen en
roepen daarom overheden op om in de RES 2.0
deze zoeklocaties te schrappen of aan te passen.
Het IJmeer en de Velperwaarden zijn bijvoorbeeld
twee beschermde natuurgebieden die op dit moment in de RES-en 1.0 bestempeld zijn als mogelijk zoekgebied voor het opwekken van zonne- en
windenergie. Niet alleen de plaatsing ín natuurgebieden verdient aandacht, ook de plaatsing nabij
natuurgebieden, in weidevogelkerngebieden en
belangrijke vogeltrekroutes kan schadelijk zijn.
Natuurmonumenten zegt vóór het opwekken van
duurzame energie te zijn, mits op de juiste plek.
Natuur mag volgens Natuurmonumenten niet de
dupe worden van maatregelen tegen klimaatverandering.
Er zijn ook RES-en waar het goed gaat. De RES
1.0 Hart van Brabant bijvoorbeeld springt er
volgens Natuurmonumenten positief uit. Hier
zijn natuur en landschap expliciet beschermd. De
regio maakt zich hard voor landschap met ‘ongestoorde natuurpanorama’s’ waarde landschapsbeleving blijft behouden. Ook in de provincie
Noord-Holland zijn in beide RES-en eerdere
zoekgebieden in natuur en waardevol landschap
geschrapt. Daarentegen wordt er in Noord-Holland nog wel naar het IJsselmeer in de buurt van
Wieringerhoek (Natura 2000) gekeken voor het
opwekken van zonne-energie.
De analyse van Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland maakt zichtbaar dat
regie op ruimte ontbreekt. Regionale overheden
beperken zich tot hun regio-grenzen en werken
onvoldoende samen om tot de meest optimale
zoeklocaties te komen. Regio-overstijgende regie
is nodig. Ook ontbreekt de optelsom van de effecten van alle RES-en samen. Daarom pleiten de
natuurorganisaties dat er landelijk zicht komt op
de cumulatieve effecten van de RES-en op natuur
en landschap.

aantallen sinds 1994. Het verspreidingsgebied
van de meeste soorten is toegenomen. Voor twee
soorten geldt dit niet: het verspreidingsgebied
van de adder en de levendbarende hagedis is
afgenomen.
Al gaan reptielen sinds 1994 gemiddeld vooruit,
zes van de zeven soorten staan nog steeds op de
Rode Lijst van bedreigde reptielen in Nederland.
Alleen de hazelworm heeft geen bedreigde status.
De laatste jaren zijn er geen veranderingen in
het aantal bedreigde soorten en in de mate van
bedreiging.
Een aantal soorten heeft geprofiteerd van beschermingsmaatregelen en op reptielen gerichte
beheersmaatregelen in de natuurgebieden. Voor
ringslangen worden bijvoorbeeld broeihopen
aangelegd en voor de muurhagedis zijn nieuwe
muurtjes gemaakt ter compensatie van verlies aan
leefgebied. De achteruitgang van de levendbarende hagedis komt mogelijk mede door de versnippering van het leefgebied.
https://tinyurl.com/reptielen

Eindelijk weer: meer vlinders in de tuinen
Tussen 5 en 25 juli hebben meer dan 4000 tuinbezitters doorgegeven aan De Vlinderstichting welke vlinders zij in hun tuin hebben gezien. Er zijn
ruim 10.000 tellingen gedaan en er zijn ongeveer
110.000 vlinders geteld. In het voorjaar werden
minder vlinders gezien dan de voorgaande jaren
en ook de eerste twee weken van de tuintelling
waren nat en koel. Tijdens de tweede helft van de
tuinvlindertelling waren er juist erg vele vlinders
gezien. Dat is positief nieuws want de afgelopen
tien jaar was het aantal vlinders verontrustend
laag. Met name de droogte van de afgelopen jaren
was desastreus. Het koele natte voorjaar van 2021
heeft het tij een beetje doen keren: het was groeizaam weer voor de voedselplanten van de rupsen.
En dat is terug te zien in de zomer: verschillende
soorten zijn na jaren eindelijk weer eens op het
niveau van dertig jaar geleden zoals de citroenvlinder, de atalanta en de dagpauwoog.

Het gaat langzaam beter met reptielen
Reptielen zijn sinds het begin van de aantalsmonitoring in 1994 gemiddeld vooruitgegaan
in populatieomvang. De laatste twaalf jaar is de
trend stabiel. Ook in verspreiding zijn reptielen
sinds 1990 vooruitgegaan. Drie soorten (zandhagedis, muurhagedis en hazelworm) zijn in aantal
toegenomen, de levendbarende hagedis is in
deze periode afgenomen. De overige drie soorten
(adder, ringslang en gladde slang) zijn stabiel in
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Bas van de Wiel bij inlandse eik
met QD-achtige verhoudingen
op Landgoed Velder.

— Bas van de Wiel (bosbouwer en gediplomeerd
meubelmaker, momenteel in dienst bij een
Noors timmerbedrijf)

Vertrouwen in
de QD-methode

Bij diverse bosbeheerders is er scepsis
over de teelt van kwaliteitshout met de
QD-methode. Zij betwijfelen of de QDmethode wel hout van voldoende kwaliteit oplevert. Zaken als jaarringgrootte en
vragen over de toepasbaarheid als fineer
spelen hierbij een rol. Om wat meer
vertrouwen in de methode te kweken, sla
ik in dit artikel als bosbouwer en meubelmaker, een brug tussen de boom in het
bos en het hout in een meubelmakerij.

> Een jaar of tien geleden is de QD-methode in
Nederland geïntroduceerd als dé methode voor
de teelt van kwaliteitshout. De methode gaat uit
van een snelle groei van de boom met als gevolg
het ontstaan van grote jaarringen. Over deze grote
jaarringen bestaat de nodige scepsis want op de
Nederlandse rondhoutveiling worden hogere
prijzen betaald voor hout met kleinere jaarringen. Houttelers veronderstellen dus dat hout met
kleine jaarringen ‘beter hout’ is dan hout met
grote jaarringen. De jaarringgrootte is echter niet
relevant voor de meeste toepassingen van kwaliteitshout. Jaarringen zijn bij rondhout vooral een
goede indicator voor de kenmerken van kwaliteitshout: de rechtheid van de houtdraad en de
aan- of afwezigheid van noesten. Kwaliteitshout
heeft een takvrije mantel van minimaal 20 cm en
is recht van draad (nerf) en wordt vooral gebruikt
voor kwaliteitsmeubels, als massief hout of fineer. Meubelmakers die kwaliteitsmeubels maken
willen hun producten graag een rustige, statige
uitstraling geven en gebruiken daarom noestvrij
hout met een rechte draad. Noesten en kromme
lijnen leiden af van het ontwerp. Ook splintert
hout met een rechte draad niet uit bij machinale
houtbewerking, waardoor een perfecte oppervlakteafwerking mogelijk is. Dit is een goede basis
voor een sterke constructie van een meubel.

Jaarringen als kwaliteitsindicatoren
Bij de klassieke houtteelt ontstaat takvrij hout
bij bomen die in een dichte stand staan. In een
dichte stand ontstaan ook kleine jaarringen. De
jonge dunne takken sterven vrij snel af en worden afgestoten. Overwallingshout groeit over en
om de noest heen. Overwallingshout heeft geen
rechte draad en is onwenselijk in kwaliteitshout.
Door de trage diktegroei van bomen in een dichte
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stand wordt in de periode tussen takafsterving en
takafstoting weinig overwallingshout gevormd.
Dit zorgt dus voor een rechte draad en dus een
hoge houtkwaliteit. Zijn de kleine jaarringen, die
onder deze groeiomstandigheden gevormd zijn,
te zien op de kopse kant van rondhout en is de
stam dik, dan indiceren zij dus dat de stam met
vrij grote zekerheid kwaliteitshout bevat. Bij QDhoutteelt daarentegen zijn de jaarringen groot,
vooral als de boom jong is. Die grote jaarringen
suggereren in deze klassieke houtteeltvisie dat
dit hout is opgegroeid in een ruime stand en een
magere takvrije mantel heeft. Maar dit verhaal
klopt dus niet: het hout is wel degelijk takvrij. In
het geval van de QD-methode zijn het dus niet de
jaarringen die het juiste verhaal vertellen, maar
moet de houtteler dit zelf doen.

QD, fineer en volhoutigheid
De grondleggers van de QD-methode stellen
dat met deze methode fineerhout geteeld kan
worden. Er zijn twee soorten fineer: schilfineer
en snijfineer. Bij schilfineer (figuur 1) wordt een
boom letterlijk afgeschild. De meeste consumenten vinden de tekening van dit fineer niet decoratief. Het wordt vooral gebruikt bij de fabricage
van tri- en multiplex. Bij snijfineer worden er met
een enorme schaaf dunne plakjes hout (fineer)
van een boom geschaafd op dezelfde manier als
wanneer een stam verzaagd wordt (figuur 1). De
tekening van dit fineer is exact hetzelfde als van
verzaagd kwaliteitshout en heeft dus een hoge
esthetische waarde. Met de QD-methode wordt
dergelijk hout geteeld. Het is dus zeer waarschijnlijk dat QD-hout voor dit doeleinde gebruikt zal
gaan worden. Door dit fineer op spaanplaat te
plakken ziet dit plaatmateriaal eruit als massief
kwaliteitshout.
Kenmerkend voor de QD-methode is de vorming
van een volhoutige stam (figuur 2). Een volhoutige stam is cilindervormiger, een niet volhoutige
stam meer kegelvormiger. Het voordeel van een
volhoutige stam is vooral belangrijk in de fineerfabricage omdat er meer oppervlakte fineer uit
een boom gesneden kan worden dan dat er planken uit een boom gezaagd kunnen worden. Ook
zorgt volhoutigheid voor een betere benutting
van het fineer bij verlijming op spaanplaat (figuur
3) omdat er minder afgesneden hoeft te worden.
Maar belangrijker nog: de overgangen tussen de
zijdelings verlijmde vellen fineer ogen fraaier. Wil
je fineerhout telen, teel dan in takvrije-lengtes
oplopend in stappen van ongeveer 3 meter: spaanplaat is namelijk standaard 2,45 meter lang.

Esthetiek en jaarringgrootte
Sommige boomsoorten zoals eik, es (‘ringporige
soorten’) en naaldbomen maken zeer zichtbare
jaarringen. Dit zorgt voor een esthetisch effect bij
meubels. Als hout met grote jaarringen toegepast
wordt op grote vlakken, zoals kastwanden, deuren, tabelbladen etc. vallen grote jaarringen het
meeste op. Dit is echter helemaal niet storend.
Grote jaarringen en grote vlakken passen bij
elkaar, er is een esthetische balans. Voor essen- en
kershout met grote jaarringen, beide populaire
fineerhoutsoorten wordt om die reden zelfs meer

Figuur 1 (boven) Schematische
weergave van de productie van
schilfineer en van snijfineer
Figuur 2 (rechts) Schematische
weergave van een QD-boom en
een traditionele toekomstboom

betaald dan wanneer dit hout kleine jaarringen
heeft. Worden jaarringafstanden kleiner dan 3
mm, dan vervaagt het onderscheid tussen de
jaarringen. Dit is goed zichtbaar bij kwartiers
verzaagd of versneden hout. Feitelijk is dit een
esthetische achteruitgang (figuur 3).
Naarmate een boom ouder wordt neemt de groeikracht af. Met minder groeikracht moet de boom
jaarringen met een grotere omtrek aanmaken.
Het gevolg hiervan is dat de jaarringgrootte in de
onderstam, daar waar het kwaliteitshout groeit,
afneemt. Hoger in de boom (in de kroon en net
daaronder) worden nog steeds wel de dikkere
jaarringengevormd. Dit proces van jaarringontwikkeling heeft vrij spel bij de volledig vrijstaande QD-boom. Verzaag of versnijd je een boom met
een dergelijke groeiwijze dan ziet de oppervlakte
van deze planken of vellen fineer er bij het jonge
hout (kleine jaarringomtrek versus grote jaarringgrote), er toch ongeveer hetzelfde uit als het oudere hout, (grote jaarringomtrek versus kleine jaarringgrote). Het esthetisch effect van dit verzaagde
of versneden hout is dus ook ongeveer hetzelfde.
Bij kwaliteitshout geldt echter wel dat de jaarringen in grote mogen variëren maar de overgangen
moeten het liefst geleidelijk plaatsvinden. Een

regelmatig dunningsregime is daarom gewenst.
Dit houdt in dat een toekomstboom vrijgezet
moeten worden als deze zijn kroon niet meer kan
uitbreiden of als deze door kroonuitbreiding van
andere bomen, bedreigd wordt.

Fineer versus massief hout
Fineer wordt vrijwel altijd toegepast op grote
vlakken want daarmee is de gewenste, rustige
uitstraling van een kwaliteitsmeubel beter te
realiseren dan met massief hout. Uit één plank
zijn immers ongeveer 25 vellen fineer te halen die
onderling nauwelijks verschillen. Worden deze
vellen zijdelings op spaanplaat verlijmd, dan ontstaat er een zeer rustig beeld (figuur 3). Om grote
vlakken met massief hout te vullen zijn meestal
meerdere planken nodig. Slechts zelden geven
gevoegde planken hetzelfde, rustige beeld als
fineer omdat zij in de regel veel meer van elkaar
verschillen. De consument tolereert dit vrijwel
altijd en waardeert het zelfs: ‘hout is immers een
natuurproduct’. Dit onrustige beeld is ook vaak
te zien bij goedkopere, industrieel gefabriceerde,
met fineer beplakte spaanplaat meubels. Bij deze
toepassingen is jaarringgrootte dus wederom niet
relevant. Een reden waarom noesten voor de fa-
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bricage van snijfineer ook niet gewenst zijn is de
grote kans op beschadiging van het fineer tijdens
de fabricage.

Hardheid van ringporig loofhout

< Figuur 3a Overzicht verzaagd/
versneden rondhout. Drie droge
zomers achter elkaar werkt niet
mee aan het produceren van
esthetisch hout.

< Figuur 3b: Vier verschillende
manieren van het voegen van
fineer en massief hout.

Bij ringporige soorten (eik, es) heeft de grote
van de jaarringen enige invloed op de sterkte
en de hardheid van het hout. Groeit een ringporige boom op in een dichte stand, dan vormt
deze per dikte-eenheid meer jaarringen dan een
boom die meer ruimte heeft. De boom in dichte
stand bevat daardoor meer bros voorjaarshout
waardoor het hout iets minder sterk en hard is.
Vrijgezette ringporige QD-bomen geven dus juist
wat harder hout. Voor meubelmakers is dit echter
geen probleem omdat het geen effect heeft op het
functioneren van het meubel. De hedendaagse
houtbewerkingsgereedschappen zijn van zo´n
hoge kwaliteit dat hardheidsverschillen er ook
niet meer toe doen.

Meubelhoutsoorten
Kwaliteitsmeubels worden in de regel gemaakt
van (edel)loofhoutsoorten met een redelijke grote
hardheid (minimale dichtheid +/- 600 kg/m³) zoals
eik, beuk, esdoorn, kers, es, iep en walnoot. Van
zacht naaldhout worden zelden kwaliteitsmeubels gemaakt maar wel fineer wat bijvoorbeeld
toegepast wordt op plaatmateriaal-kamerdeuren
en muziekinstrumenten. Traditiegetrouw is er in
Nederland altijd vraag naar goed inlands eikenhout. Naar esdoorn, es, en kers is minder vraag,

Praktijkvoorbeeld:
iepen toiletmeubel
Dit toiletmeubel is gemaakt
van massief Nederlands
iepenhout. Nederlands
iepenhout is afkomstig van
laan- of parkbomen. Dergelijke bomen hebben meestal
een kroon/stam verhouding
die erg overeenkomen met
die van een QD-boom (1:3).
Hierdoor groeien ook laanen parkbomen erg hard
waardoor grote jaarringen
gevormd worden. Dit geldt
ook voor deze iep. De
gemiddelde jaarringgrootte
van de plank die in het
bovenblad van dit meubel
gebruikt is, zijn 6 mm. Bij
een stamdoorsnede van
ongeveer 40 cm. heeft deze
iep zelfs enkele jaarring
aangemaakt van 12 mm.
Op het bovenblad is, bij
dosse verzaging, de jaarring
afstand maximaal 12 cm.
Zoals dit meubel laat zien
is het toepassen van snel
gegroeid hout in een kwaliteitsmeubel dus geen enkel
probleem.

ook zijn deze soorten modegevoelig. Naar walnoot is er meer vraag dan dat er op de rondhoutveiling aangeboden wordt. Berkenhout komt ondanks zijn soortelijke gewicht van +/- 600 kg/m³
in geen enkel rijtje van edelhoutsoorten voor. De
teelt van deze boomsoort krijgt in de Nederlandse
bosbouw de nodige aandacht maar in Nederland
wordt kwaliteitshout van deze stamrot-gevoelige
soort nauwelijks toegepast. Beukenhout is populaire meubelhout maar vanwege neerslagtekort
in de zomers en grondwaterstanddaling is het
waarschijnlijk dat deze soort het in op menige
plek in het Nederlandse bos moeilijker gaat
krijgen. Het hout van de Zuid-Europese plataan
komt erg overeen met beukenhout en de plataan
groeit nu al goed in Nederland. De Amerikaanse
vogelkers heeft het gebruik van de Europese zoete
kers in stilte overgenomen. Marktonderzoek kan
uitwijzen of plataanhout beukenhout kan vervangen. Voor kozijnhout wordt in de regel geen
kwaliteitshout gebruikt maar timmerhout. Dit
mag noesten bevatten. Met vingerlastechnieken
worden noesten verwijderd.

Vertrouwen in QD
Wat kwaliteitshout, dat is geproduceerd met de
QD-methode, in de toekomst gaat opbrengen,
weten we niet. Maar als rondhoutopkopers de
zekerheid krijgen dat QD-hout noestvrij en recht
van draad is dan zullen de prijzen echt niet
tegenvallen. De volhoutige stammen zullen zeer
waarschijnlijk goed in de smaak vallen bij fineerfabrikanten.
Om de QD-methode te verbeteren moeten de vele
kosten die in een vroeg stadium van de houtteelt
gemaakt worden verminderen. Denk aan: planten,
selecteren van opties, opkronen, en vroegtijdig en
daardoor onrendabel dunnen. Door slim gebruik
te maken van natuurlijke processen dalen rentelasten. Ook moet meer gebruik gemaakt worden
van de juiste soorten, in plaats van tal van soorten. De inlandse eik komt wederom goed uit de
bus. De boom heeft een goede natuurlijke takreiniging. Door de aanvang van de dimensioneringsfase wat uit te stellen kan natuurlijke takreiniging
plaatsvinden en kan de eerste dunning geld opbrengen. De eik heeft een zeer lange groeiperiode
en geen last van stamrot waardoor er vervolgens
nog tijd genoeg is om diktegroei te realiseren.
De esdoorn heeft vergelijkbare eigenschappen.
Omdat ook hij niet gevoelig is voor stamrot, kan
bij weinig vraag, uitstel van kap plaatsvinden.
Bij de stamrotgevoelige berk is er echter weinig
tijdsmarge. De laatste decennia is er veel, dichtstaande, en daardoor zeer fijn betakte, verjonging
van grove den opgekomen. De stamrot-resistente
dennen hebben een lange groeiperiode waardoor
ook zij lang in een dichte stand kunnen blijven
staan en zij zeer waarschijnlijk takvrije stammen
kunnen leveren zonder opgekroond te worden.
bas.van.de.wiel@hotmail.com
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klimaatreeks deel 6

Jong spontaan alluviaalbos

Kruidenrijk grasland op zeeklei

Waar passen bossen voor
Uitbreiding van bosareaal is een van
— Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Wouter
Delforterie en Tim Termaat (Bosgroep Midden
de speerpunten in het huidige kliNederland)
maatbeleid. Hiervoor wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden
voor bosontwikkeling in open vegetaties binnen het Natuurnetwerk
> In de Hoofdlijnen Bossenstrategie is de
Nederland (NNN). Het draagvlak voor ambitie opgenomen om 10 procent meer bos te
omvorming van percelen met grasrealiseren. Dit komt neer op een toename van
landen naar bos verschilt echter sterk 37.000 hectare bos, waarvan ongeveer 15.000
bos is gepland binnen het huidige en nog
tussen provincies en terreinbeherende hectare
te ontwikkelen Natuurnetwerk Nederland (NNN).
organisaties. In het kader van de KliHet ontwikkelen van bos ter vervanging van
andere natuurtypen of in combinatie met andere
maatenvelop van het ministerie van
natuurtypen is een van de opties. Hiervoor zijn
LNV wordt gewerkt aan een afwevooral in Kruiden-en faunarijk graslanden (begingskader. Hiervoor zijn nu de eerste heertype N12.02) in beeld en agrarische percelen
stappen gemaakt: over welk oppervlak die de bestemming natuur krijgen. Een belangrijk
discussiepunt betreft de te verwachten gevolgen
hebben we het eigenlijk, en waar
voor de biodiversiteit wanneer kruidenrijk grasdraagt bosontwikkeling het meeste
land plaats moet maken voor bos. Soortenrijke
bij aan klimaat én biodiversiteit?
graslanden zijn immers van groot belang voor
het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen van
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open vegetatietypen. Daarnaast is er veelal een
negatieve beeldvorming rond nieuw bos (‘plantages’, weinig biodiversiteit). Beleid en praktijk willen daarom graag een onderbouwd afwegingskader om beter te kunnen beoordelen waar bossen
mogen ontstaan binnen het NNN, met winst voor
biodiversiteit en de klimaatdoelen.

Waar hebben we het over?
Een oppervlak van 15.000 ha is flink, maar hoe
staat dit in verhouding tot het NNN? Ontworpen
als de Ecologische Hoofdstructuur omvat het
netwerk in totaal ruwweg 750.000 ha natuur, bos
en (voormalige) landbouwpercelen. Wanneer ook
deze percelen zijn omgevormd, zal het netwerk
de bestaande bos- en natuurgebieden (inter)
nationaal met elkaar verbinden. Op dit moment
bestaat het reeds gerealiseerde NNN al voor ongeveer tweederde deel uit bos. Kruiden- en faunarijk
grasland beslaat zo’n 80.000 ha en er is ongeveer
35.000 ha nog om te vormen landbouwgrond.
Het gewenste oppervlak aan nieuw klimaatbos
binnen het NNN wordt gerealiseerd als ongeveer
13 procent van deze graslanden en agrarische

Eikenbosje in Maasheggengebied

foto’s Hans van den Bos

klimaat en biodiversiteit?
percelen wordt omgevormd tot bos. Het betekent
ook dat het overgrote deel van de huidige open
vegetatietypen open kan blijven en kan ontwikkelen naar ecologisch waardevolle, soortenrijke
graslanden. Dit percentage is uiteraard geen doel
op zichzelf, maar geeft een praktisch handvat
voor een verdeling van gewenste bosontwikkeling
in Nederland om de ambities in de Bossenstrategie waar te maken.

Biodiversiteit in graslanden en bossen
Juist ook de kwaliteit van de huidige open
vegetaties én de potenties om deze te verhogen,
is een belangrijke weegfactor voor een afwegingskader. De biodiversiteit van goed ontwikkelde
Kruiden- en faunarijke graslanden is aanzienlijk.
Op dit moment is echter het overgrote deel van
de graslanden slecht tot matig ontwikkeld. Op
zandgronden, waar de meeste graslanden liggen,
verkeren de percelen veelal in een fase die wordt
gedomineerd door grassen als gestreepte witbol
of gewoon struisgras. Op basis van veldexperimenten lijkt het mogelijk om dit stadium te
doorbreken door verschraling in combinatie met

het beschadigen van de graszoden door braaklegging of tijdelijk akkerbeheer, gevolgd door
inzaaien van doelsoorten. Met een vervolgbeheer
van maaien of begrazen lijkt dit redelijk succesvol
op percelen met een lage productie (minder dan 6
ton per hectare). De meeste percelen zijn hiervoor
echter nog te voedselrijk. Omdat verschaling door
maai- en begrazingsbeheer lang duurt, kiezen veel
beheerders voor het afvoeren van de fosfaatverzadigde bovenste bodemlaag, maar dit is een
kostbare maatregel. Het is dan ook logisch om
laagproductieve percelen te reserveren voor graslandontwikkeling, en juist op de rijkere percelen
te zoeken naar potenties voor bosontwikkeling.
Overigens is nog niet veel bekend over de bodemchemische randvoorwaarden voor het ontwikkelen van nieuw bos met - op de lange termijn - een
hoge ecologische kwaliteit. Voor het realiseren
van bijzondere bostypen, zoals Alluviale bossen,
Laagveenbossen en Haagbeuken-essenbos, is het
advies dan ook om de voedselrijke toplaag te verwijderen. Anders is het resultaat een ondergroei
met bijna alleen maar brandnetel.

Meerwaarde
Uiteraard zijn open vegetaties voor geheel andere
soortgroepen van belang dan bossen, en in die zin
niet met elkaar te vergelijken. Op basis van een
inschatting van het potentieel voorkomen van
het totaal aantal soorten en van het aantal karakteristieke soorten vaatplanten, mossen, paddenstoelen, sprinkhanen, dagvlinders en broedvogels
per plantgemeenschap, levert de ontwikkeling
van goed ontwikkeld bos een even hoge, maar
andere diversiteit aan soorten op dan van goed
ontwikkelde graslanden. Een combinatie van
graslanden en bossen zorgt voor een meerwaarde.
Waar omzetting vanuit agrarische percelen of
N12.02 naar goed ontwikkelde bossen of graslanden dus altijd ecologische winst oplevert, geeft
omzetting naar matig ontwikkeld bos of grasland
nauwelijks winst in biodiversiteit. Wel zijn er
de ontwikkelingskosten. Net als droge en natte
schraallanden, hooilanden en trilvenen zijn ook
goed ontwikkelde Rivier- en beekbegeleidende
bossen en hoogveen- en laagveenbossen (inter)
nationaal schaars, wat een belangrijke reden kan
zijn om voor herstel van deze habitats te kiezen.
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Verschillen in CO2-vastlegging

2 Landschap

1 Provincie / Regio
1) Wat is op basis van de
oppervlakte van landschapstypen in
de provincie/regio een optimaal
percentage per landschap om bos
of juist open graslanden te
ontwikkelen? Het landelijk
gemiddelde van 13% kan als
handvat (maar niet als doel op
zich!) dienen

2) Vormt het gebied onderdeel van een (zeer)
open landschap, of een halfopen landschap
waarin open ruimte de beperkende factor is,
zodat uitbreiding van bos en houtwallen een
bedreiging vormt voor doelen of doelsoorten
in het gebied of in de naastgelegen gebieden?

ja

nee

< 13%
~ 13%
> 13%

Geen bosontwikkeling mogelijk

Eventueel heroverwegen doelstellingen

3 Gebied
3) Betreft het een al vrij gesloten gebied
(>60% opgaande begroeiing) met een
geringe mogelijkheid voor nieuw bos?

nee
4) Betreft het een (half)open gebied met
geringe mogelijkheid voor nieuw bos?

nee
5) Betreft het een halfopen gebied met
veel mogelijkheid voor nieuw bos?

ja
ja
nee

Aansluiten bij bestaand bos, evt.
versterken mozaïek landschap

Een of twee bossen ontwikkelen,
evt. aansluiten bij bestaand bos

Sterkere uitbreiding, meerdere
functies mogelijk

4 Perceel
Elzenbroekbos in
laagveengebied

22

september 2021 # 177

De belangrijkste reden om bossen te ontwikkelen
voor klimaatdoelen is de vastlegging van CO2 in
hout en bodem. Niet alle bossen leggen echter
evenveel CO2 vast per hectare, en daarnaast kunnen ook open vegetatiegemeenschappen veel CO2
vastleggen in de bodem, zeker wanneer veenvorming optreedt. De meeste CO2 wordt vastgelegd in
bos op binnendijkse lichte zeeklei, buitendijkse
riviergronden en rijke regenwatergevoede zandgronden (1000 tot 1200 ton/ha). Hier is de meerwaarde van bosontwikkeling ten opzichte van
open vegetaties ook het grootst. In bossen wordt
ruim twee keer zoveel CO2 vastgelegd als in graslanden. In laagveen kan door bebossing ook veel
CO2 worden vastgelegd (ongeveer 1000 ton/ha),
maar omdat ook niet ontwaterde veengronden in
open landschappen CO2 kunnen vastleggen, is het
verschil tussen bossen en open gemeenschappen
klein. Bosontwikkeling heeft hier dus voor klimaatdoeleinden een veel geringere betekenis dan
op de zand- en kleigronden. Op beekdalgronden
leggen bossen het minste CO2 vast (ongeveer 570
ton/ha) en ook hier is het verschil met hooilanden klein. Het ontwikkelen van lintvormige op-

gaande begroeiing (houtwallen, hagen) en kleine
geïsoleerde bosjes (eventuele ‘stepping stones’
voor bossoorten) heeft ecologisch een grote betekenis, maar levert voor de klimaatdoelen minder
op. Een flink deel van de CO2-opslag van bossen
zit namelijk in de organische bodem, strooisel en
dood hout, maar doordat er in kleine elementen
relatief veel randzones zijn ten opzichte van het
oppervlak treedt deze ophoping veel minder op.

•

•

Afwegingskader
De factoren biodiversiteit en vastlegging van CO2
zijn van groot belang voor het ontwikkelen van
nieuw bos, maar het zijn zeker niet de enige afwegingsfactoren voor bosontwikkeling. Nieuw bos
én goed ontwikkelde graslanden hebben immers
pas een echte meerwaarde als ze op een (eco)
logische plek in het landschap liggen. Voor een
eerste versie van een afwegingskader dat mede
gebaseerd is op vastlegging van CO2 en biodiversiteit stellen wij een top-down benadering voor,
van provinciaal niveau naar percelen:
• Provincie/Regio. Waar liggen de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling binnen het
NNN, waar relatief veel winst voor klimaat en

•

biodiversiteit te halen is?
Landschap. Hoe open of gesloten moet een
landschap zijn voor het behalen van provinciale/regionale beheerdoelen (inclusief prioritaire
soorten)? Betreft het een cultuurhistorisch
open of juist gesloten landschap?
Gebied. Wat is de functie van de nieuwe bossen en de open graslanden in het gebied: uitbreiding leefgebied, verbinding van bestaande
leefgebieden of versterking van het mozaïeklandschap?
Perceel. Welke percelen in het gebied kennen
de meest gunstige condities voor ontwikkeling
van graslanden of juist voor bos?

Deze vragen helpen om de kansen en knelpunten
in kaart te brengen voor biodiversiteitsdoelen en
de vastlegging van CO2. In elke provincie of regio
zijn landschappen waar bosontwikkeling slechts
op kleinere schaal kan plaatsvinden. Zo zijn in
Noord-Brabant voor agrarische natuurtypen grote
gebieden voor open akkerlandschap met natte
dooradering en open graslanden aangewezen,
zowel op de kleigronden in het noordwesten als
langs de Maas en op de hogere zandgronden. Ook

in het cultuurlandschap van de Maasheggen en
de grote heide-, veen- en stuifzandgebieden is
openheid van het landschap belangrijk en kan
bosontwikkeling alleen op kleine schaal plaatsvinden. Hoewel in deze regio’s zeker ontwikkeling van nieuw bos kan plaatsvinden, zijn hier
minder mogelijkheden dan in de beekdalen en
de aangrenzende rijkere zandgronden. Voor de
beekdalen vindt momenteel in opdracht van Kennisnetwerk OBN, STOWA en de klimaatenvelop al
een verdere uitwerking plaats.
In deze eerste fase is bewust met biodiversiteit en
vastlegging van CO2 als oogkleppen gewerkt. Dit
zijn immers de hoofddoelen van nieuw bos. In de
tweede fase van dit project worden de bovenstaande stappen verder uitgewerkt en getoetst, en
krijgen ook andere systeemdiensten en maatschappelijke facetten aandacht die in de praktijk
een rol spelen bij de ontwikkeling van het landschap. Grond is immers een schaars goed met vele
functies en doelen zoals recreatie, klimaatadaptatie, waterberging en de Kaderrichtlijn Water.<
m.nijssen@science.ru.nl
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foto Nienke de Kort

Het laatste restant open heide in Het Goor in 2009.

De opmars van
de gladde slang
in Het Goor door
natuurbeheer
op maat
— Arnold van Rijsewijk (vrijwilliger RAVON) en Nienke de Kort
(Bosgroep Zuid Nederland)
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In het begin van deze eeuw leek het niet
goed te gaan met de gladde slang (Coronella austriaca) in Noord-Brabant. Dat was
aanleiding voor het provinciaal beschermingsplan “Wie is er bang voor de gladde
slang”. De Noord-Brabantse Kempen was
een van de aandachtsgebieden in dit plan.
Bosgroep Zuid Nederland heeft hier de
afgelopen tien jaar beheermaatregelen
uitgevoerd om het leefgebied van de
gladde slang te verbeteren, te vergroten
en te verbinden. Intensieve monitoring
laat zien dat de maatregelen succesvol
zijn. Dat blijkt onder andere in natuurterrein Het Goor.
> Gemeente Bladel heeft ongeveer 780 hectare
bos en natuurterrein in eigendom. Een van die
gebieden is Het Goor, een 4,5 hectare groot bosen heideterrein. Het is een moerassig gebied
waar het aangeplante bos slecht was ontwikkeld.
In de jaren zeventig vond een grote bosbrand
plaats waarbij Het Goor en een groot deel van het
omliggende bosgebied afbrandde. Herplant vond
in 1978 plaats met voornamelijk fijnspar, maar dit
sloeg op de natte, moerassige bodem niet aan.

Door opslag van grove den en berk is het heideterrein geleidelijk dichtgelopen. Wat resteerde
waren enkele kleine open plekken met droge en
natte heide.
De restanten open heide waren omsloten door
dichte naaldbossen, en daardoor volledig geïsoleerd. Op het moment dat de herstelwerkzaamheden begonnen, was zeventig procent van het
oppervlakte verbost en daarmee ongeschikt voor
kleine zonminnende soortgroepen zoals reptielen, vlinders, bijen en wespen. De onderbegroeiing werd gedomineerd door pijpenstrootje. Dit
werd afgewisseld met op de hogere kopjes droge
heide met onder meer struikheide en in de laagten vochtige heide met gewone dophei, kleineen ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw.
Ook groeide in de lagere delen wilde gagel. Dit
geeft aan dat er sprake is van jong, toestromend
grondwater in het gebied. Deze lokale kwel werd
echter afgevoerd door het aanwezige slotenstelsel, dat was gegraven om bosontwikkeling op dit
heideterrein mogelijk te maken.

Herstelmaatregelen
In 2006 zijn Bosgroep Zuid Nederland en RAVON
samen met andere projectpartners begonnen met
het uitvoeren van maatregelen uit het beschermingsplan voor de gladde slang. Een van die terreinen was Het Goor, dat in het plan was opgenomen als ‘omzetten van bos naar heide’. Dit terrein
ligt strategisch tussen bestaande populaties en
kan als zodanig een verbinding gaan vormen.
Het project in Het Goor was in eerste instantie
bedoeld om vochtige heide te herstellen en te
ontwikkelen. Dit zou in veel gevallen betekenen
dat er, afgezien van het verwijderen van bos en
opslag, ook geplagd zou worden om heideontwikkeling te stimuleren. Bij Het Goor is echter een
minder ingrijpende keuze gemaakt omdat bleek
dat de gladde slang hier mogelijk al aanwezig was.
Hierdoor was behoud van structuur en variatie in
bodem en vegetatie erg belangrijk en niet zozeer
het aandeel heidesoorten in het terrein. Hier is
dus onder strikte uitvoeringsvoorwaarden en met
de nodige ecologische begeleiding gekozen voor
het verwijderen van ongeveer negentig procent

van het bos en opslag, en het dempen van de sloten. Om structuurbederf van bodem en vegetatie
zo veel mogelijk te voorkomen, zijn verplichte
rijroutes en rijpaden aangegeven. Grote delen
van het terrein mochten helemaal niet bereden
worden. Het hout dat verwijderd moest worden,
is met een lier uit het terrein gehaald.
Op deze manier is voorkomen dat interessante
vegetaties en structuren in het terrein zoals grote
pijpenstrootjepollen, relicten van struik- en
dopheide, wilde gagel, bosbes, steilkantjes, oude
stronken, dennetjes met laaghangende takken,
moerassige laagtes of bodem met een dikke
strooisellaag, stuk zijn gereden. Want daarmee
zouden ook elementen voor een geschikt leefgebied van de gladde slang verloren gaan. Het
hout is deels gebruikt om takkenhopen van te
maken. Dit is gestapeld hout waarbij het onderste deel bestaat uit stammen. Haaks hierop is
vervolgens tak- en tophout gelegd dat bovenop
en aan de achterzijde is afgewerkt met plagsel.
De hopen zijn zeer open en de ontstane gaten

foto Nienke de Kort

foto Nienke de Kort

De hoofdsloot die het kwelwater afvoerde voordat hij gedempt werd.

Uitlieren van hout om structuurbederf van vegetatie en bodemverdichting te
voorkomen.

foto Arnold van Rijsewijk

foto Arnold van Rijsewijk

Een slangenbult in de bloeiende heide van Het Goor.

De verbrede bosrand met steilrand in de corridor. Helaas heeft de struikheide
hitte-schade opgelopen in de hete zomer van 2018.
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bieden voor verschillende soorten beschutting en
bescherming. Deze slangenbulten voegen nieuwe
structuren toe aan het terrein. Daarnaast is via
een brede bosrand een verbinding gemaakt met
het nabijgelegen natuurreservaat De Goorloop,
waarbij onder meer enkele interessante steilranden zijn vrijgezet die overgroeid waren met berk
en grove den.
In 2013 is net over de Belgische grens Ecoduct
Kempengrens gebouwd, wat hemelsbreed op ongeveer 1300 meter van Het Goor af ligt. Een van de
doelsoorten voor dit ecoduct is de gladde slang.
Om de verbinding met de noordkant van de A67
te maken, is in de winter van 2016/2017 begonnen
met het inrichten van een corridor van Het Goor
naar het ecoduct. Deze corridor is gemiddeld 70
meter breed en ruim 500 meter lang. Het aanwezige bos is verwijderd en de verrijkte bosbodem
gedeeltelijk geplagd. Om structuur aan te brengen
is een deel van het vrijkomende hout en het plagsel ook hier op lange takkenhopen aan de rand
van het achterliggende bos verwerkt.
Na de inrichtingswerkzaamheden wordt het regu-

liere beheer specifiek aangepast op de doelsoorten als de gladde slang. Zowel de schaal van de
beheermaatregelen als de periode van uitvoering
en het type maatregelen wordt hierop afgestemd.
Concreet betekent dit kleinschalig werken, specifieke vegetaties en structuren sparen, uitvoeren
in het seizoen waarin de gladde slang verborgen
overwintert in holten in de grond en dit alles
onder ecologische begeleiding.

Monitoring gladde slang
De gladde slang leeft verborgen en is daardoor
lastig te monitoren. De trefkans is 28 procent
en daarmee bijna het laagst van alle inheemse
reptielen. De te besteden tijd, het juiste moment
in het jaar, geschikte weersomstandigheden,
kennis van het gebied en de ecologie van de soort
en ervaring met dit dier, spelen allemaal een
belangrijke rol in de kans op het vinden van een
gladde slang. De vraag of de herstel- en beheermaatregelen in Het Goor succesvol zijn, was dan
ook niet gemakkelijk te beantwoorden. Over het
voorkomen van de gladde slang in Het Goor was
niet veel bekend. In 2009 werd volgens de Natio-

nale Databank Flora en Fauna één gladde slang
gezien. In 2009 en 2010 werden, op een kilometer afstand van Het Goor, meerdere exemplaren
gezien. Dit was in een eerder aangelegde, 1500
meter lange corridor die een verbinding vormt
met de Cartierheide, een bekend leefgebied van
de soort.
In het kader van de aanleg van Ecoduct Kempengrens, inventariseerden Vlaamse onderzoekers
in 2012 de ruime omgeving op reptielen. Bij deze
inventarisatie zijn in Het Goor op verschillende
locaties in totaal zes gladde slangen aangetroffen.
Dit was drie jaar na de eerste herstelmaatregelen
in Het Goor. Na deze ontdekking werd het gebied
onregelmatig afgezocht. Jaarlijks een tot zeven
keer. Bij deze bezoeken werden per jaar één tot
maximaal zeven gladde slangen gezien. Gemiddeld nam het aantal waarnemingen per jaar toe
(tabel 1).
In 2016 werd Het Goor opgenomen in het Meetprogramma Reptielen van RAVON en werd een
monitoringsroute uitgezet. Vanaf dat jaar is het
terrein gemiddeld zeven keer per jaar afgezocht.

Figuur: Stippenkaartjes van
drie periodes met daarop
weergegeven de uitvoering
van de werkzaamheden en het
voorkomen van de gladde slang.
De kaartjes zijn een impressies
van de terreinomstandigheden
van Het Goor. De rode stippen
zijn locaties waar een of meer
gladde slangen gevonden zijn.
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Een gladde slang zoekt op een steilrandje de oneffenheden om zich heimelijk
te verplaatsen.

In linie lopend zoeken in 2017 vrijwilligers van RAVON in Het Goor naar
gladde slangen.

Ook in die reeks van jaren neemt het aantal waarnemingen per jaar toe (tabel 1).
Een jaar na de start van de monitoring is het leefgebied van de gladde slang in Het Goor vergroot
door de aanleg van het eerste deel van de corridor
richting het ecoduct. De monitoringroute bleef
ongewijzigd, maar de waarnemers keken wel al
af en toe in het nieuwe deel. In 2020 werden de
eerste gladde slangen in deze corridor gezien.

Het resultaat
Door bij de uitvoering van de herstelmaatregelen
al rekening te houden met de gladde slang, is het
leefgebied in Het Goor verbeterd, vergroot en
verbonden. Het vergroten van de open ruimte, het
behoud van de structuur en variatie in vegetatie
en bodem, en de aangelegde slangenbulten, zorgen voor een geschikt leefgebied. Aan de noordkant is nu een open verbinding met natuurgebied
de Goorloop en via een brede corridor wordt nog
gewerkt aan een verbinding met het ecoduct over
de A67. De gladde slang is het ecoduct tot op 950
meter genaderd.
Het aantal waarnemingen van gladde slang nam

toe van één slang in 2009 naar 22 in 2020. De dieren worden verspreid in het terrein gevonden, ook
op plekken waar voorheen dicht naaldbos stond
en de soort dus niet voorkwam. Er is voortplanting vastgesteld door de vondst van juvenielen en
ook de aangetroffen subadulten zijn waarschijnlijk in Het Goor geboren.
De eerste gladde slang in Het Goor is gevonden
in de berm van een zandpad aan de noordkant
(stippenkaart 1). Enkele jaren na inrichting kwamen de eerste meldingen van gladde slangen op
enkele van de aangelegde slangenbulten en in de
corridor aan de zuidkant. Ook werd geconstateerd
dat de gladde slang zich steeds verder door het
terrein en omliggend gebied begon te verspreiden
(stippenkaart 2). Nu, ruim tien jaar na inrichting
van Het Goor, heeft de gladde slang zich zowel
in noordelijke als in westelijke (stippenkaart 3)
richting verspreid.

terrein. Er is echter nog een barrière (een groot
voormalig landbouwperceel) te nemen voordat
het ecoduct voor de gladde slang bereikbaar. De
Gemeente Bladel heeft het perceel enkele jaren
geleden verworven om de verbinding compleet
te kunnen maken. Waarschijnlijk zal de inrichting van het perceel binnen afzienbare tijd
plaatsvinden. Een deel wordt verschraald door
het verwijderen van de bouwvoor en vervolgens
geënt met heidemaaisel om zo heideontwikkeling
te stimuleren. In de randzones worden groepjes
boom- en struikvormers geplant met nectarrijke
soorten.
Als dit klaar is, zou de gladde slang over een
aantal jaren ook bij het ecoduct te vinden zijn, en
kan ze de bos- en heidegebieden aan de noordkant van de snelweg gaan herbevolken. Ook deze
ontwikkelingen zullen we op de voet blijven
volgen.<
Arnold van Rijsewijk
arnoldvanrijsewijk@gmail.com

Toekomstige ontwikkelingen
De ontwikkelingen in Het Goor zijn positief en
de gladde slang verspreidt zich langzaam door het

Tabel 1. Waarnemingen gladde slang in Het Goor 1990-2020.

jaar

aantal gladde slangen

leeftijdscategorie

periode 1990 - 2011

1

adult

2012 inventarisatie

6

adult

2013

1

adult

2014

4

3 adult + 1 subadult

2015

7

6 adult + 1 juveniel

2016 start monitoring

6

5 adult + 1 subadult

foto Arnold van Rijsewijk

2017

10

adult

2018

4

2019

14

13 adult + 1 subadult

2020

22

20 adult + 2 subadult

3 adult + 1 juveniel

Een zonnende maar alerte gladde slang.
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foto Janneke de Groot, Staatsbosbeheer

colland arbeidsmarkt

Groen vrijwilligerswerk
in verandering
— Maaike van Deelen (adviseur Mens en
Maatschappij, Staatsbosbeheer) en
Tetje Falentijn, (beleidsmedewerker
Burgerbetrokkenheid, LandschappenNL)

Steeds meer mensen hebben belangstelling om zich in te zetten voor de natuur. Voor natuurorganisaties is dat heel
logisch, want groen vrijwilligerswerk lijkt
alleen maar voordelen te kennen. Natuur
en natuurorganisaties zijn enorm blij met
hulp, het kan een work-out in de sportschool vervangen, je kunt er van alles
leren en daarnaast is tijd doorbrengen in
het groen goed voor je mentale gezondheid.

> Vrijwilligerswerk is niet weg te denken in onze
samenleving maar verandert wel continu. Voor
organisaties die met vrijwilligers werken, is het
belangrijk dat ze zich blijven aanpassen aan de
veranderingen die we in vrijwilligerswerk zien. In
dit artikel geven we een toelichting op de huidige
ontwikkelingen en uitdagingen van vrijwilligerswerk in het groen.
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Er zijn meer dan 100.000 “groene” vrijwilligers
die zich inzetten voor natuur. Deze mensen doen
allerlei uiteenlopende klussen: van het tellen van
vlinders, het onderhouden van natuurgebieden
en wandelroutes, het geven van excursies, tot zitting nemen in een bestuur. Voor de organisaties
en de natuur is hun inzet inmiddels onmisbaar.
Ze zorgen voor de extra kwaliteit door bijvoorbeeld die terreinen vrij van berkenboompjes die
juist niet toegankelijk zijn voor zwaar materieel
omdat ze te kwetsbaar zijn. Of door extra fijnmazige telroutes en uitgebreid excursieaanbod.
Vrijwilligers verzetten dus een enorme hoeveelheid werk en brengen een hoop positieve energie
met zich mee. Toch zijn het niet de ‘extra handen’
die natuurorganisaties als eerste noemen als ze
over hun vrijwilligers spreken. De organisaties
hechten ook veel waarde aan de vrijwilliger als
ambassadeurs van de natuur. Zij kunnen met hun
vrijwilligerservaring in hun vrienden- en werkkring uitleg geven over de soms lastige keuzes
die natuurbeheerders moeten maken. Maar de
veranderende omstandigheden brengt ook een
aantal uitdagingen met zich mee.

Uitdaging 1: inspelen op motivatie van
vrijwilligers
De natuurorganisaties willen blijvend aandacht
hebben voor het behouden van vrijwilligers. Wessel Ganzevoort deed in het kader van zijn promotieonderzoek naar de reden waarom vrijwilligers

kunnen afhaken. Hij pleit ervoor om de motivatie
van de vrijwilliger centraal te zetten: “Ask, then
act”. Ofwel match de beweegredenen van vrijwilligers aan het vrijwilligerswerk dat je aanbiedt.
Dit vraagt om meer dan alleen werk aanbieden,
maar ook tijd en ruimte geven aan persoonlijke
ontwikkeling, leren of ontdekken, en een gezellige sfeer in de groep (Meer over dit onderzoek in
het oktobernummer van het Vakblad).

Uitdaging 2: laagdrempelig veilig werken voor
vrijwilligers
Bij het behouden van de huidige vrijwilligers
heeft ‘veilig werken’ onze bijzondere aandacht.
Vrijwilligers hebben net zo veel recht op veilige
werkomstandigheden als werknemers in loondienst. De aandacht voor veilig werken neemt de
laatste tijd toe. In 2020 onderzocht de Inspectie
SZW daarom met de sector het veilig werken
met vrijwilligers. Zij constateerden dat veiligheid
voldoende op orde is, maar kwamen ook met aanbevelingen: maak duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn, geef informatie over de Arbowet
en -regelgeving en maak praktische informatie
beter vindbaar voor vrijwilligers. De natuurorganisaties werken samen om de informatievoorziening en veiligheidsprocedures te verbeteren.
De grootste uitdaging is misschien wel om het
veiligheidsbewustzijn van vrijwilligers te vergroten. Want nog niet iedereen is ervan doordrongen
dat alle voorschriften en maatregelen nodig zijn.

foto Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

En een veelheid aan of verandering in ‘arboregels’ kan ook weerstand oproepen.

Uitdaging 3: diversiteit vrijwilligers vergroten
Ganzevoort wijst er in zijn promotieonderzoek
op dat natuur een breed draagvlak nodig heeft
uit alle lagen van de maatschappij. Een derde
uitdaging is dus om meer mensen te betrekken bij
de natuurbescherming. Daarom is het belangrijk
om verschillende mensen te enthousiasmeren om
vrijwilligerswerk voor de natuur te doen. Diversiteit onder groene vrijwilligers vraagt aandacht.
Uit onderzoek komt naar voren dat 63% van de
groene vrijwilligers in Nederland mannen zijn,
gemiddeld 62 jaar en hoger opgeleid. Er ligt dus
nog een uitdaging om de diversiteit te vergroten.
Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 15 procent van de Nederlanders zich wel wil inzetten
voor de natuur. Dat zijn potentieel maar liefst
2,6 miljoen mensen! De manier waarop zij zich
willen inzetten, sluit alleen niet altijd aan bij het
aanbod van vrijwilligerswerk van de natuurorganisaties. De meeste mensen willen namelijk af
en toe vrijwilligerswerk doen, het liefst dichtbij
huis. Jongeren willen graag met eigen vrienden
aan de slag, of in ieder geval met leeftijdsgenoten.
Ook vinden ze het fijn als het vrijwilligerswerk
bijdraagt aan hun cv.
Aan de natuurorganisaties de uitdaging om passend vrijwilligerswerk aan te bieden aan mensen
van alle leeftijden. En om ze proactief te bena-

deren. Meerdere natuurorganisaties bieden nu
voorzichtig vrijwilligerswerk in korte klussen of
in op weekenddagen aan of experimenteren met
vrijwilligerswerk via een app. Natuurorganisaties
werken samen in het Groen Traineeship waarin
ze jonge vrijwilligers korte natuurprojecten laten
uitvoeren met leeftijdsgenoten. Zo leren de organisaties over hun motivaties en bouwen ze een
netwerk op van enthousiaste jonge mensen.
Passend vrijwilligerswerk aanbieden kost de
natuurorganisaties extra tijd en middelen, maar
verruimt het aanbod, en vergroot het aantal
betrokken mensen. Gelukkig kan dit vrijwilligerswerk ontstaan naast de vertrouwde hardwerkende vrijwilligers die zich nu ook al langdurig en
regelmatig inzetten voor de natuur.

vrijwilligers’ voor de coördinatoren.
Adviesbureau Movisie merkt dat organisaties
inmiddels weten dat werken met vrijwilligers een
vak apart is. En dus dat daar tijd en middelen aan
besteed moeten worden. Maar vrijwilligerscoördinatoren in alle sectoren hebben al een groot aantal taken op hun bord en krijgen de komende tijd
met een toenemend aantal (soorten) vrijwilligers
en uitdagingen te maken. Ook de samenwerking
met andere partijen wordt steeds belangrijker.
Ontwikkeling van passende training en ondersteuning van onze vrijwilligerscoördinatoren is
hier nodig. Zo zorgen alle betrokkenen er samen
voor dat steeds meer mensen zich welkom (blijven) voelen en vrijwilligerswerk kunnen (blijven)
doen.<

Uitdaging 4: werken met vrijwilligers is een
vak apart

m.deelen@staatsbosbeheer.nl

Medewerkers van natuurorganisaties die vrijwilligers werven en begeleiden, komen de uitdagingen van motivatie, veilig werken en diversiteit
dagelijks in het veld tegen. En daar komen dan
de uitdagingen van werken met mensen bij. Veel
boswachters zijn opgeleid om natuur te beheren,
soorten te herkennen, veldwerk uit te voeren.
Maar in hun werk met vrijwilligers moeten ze manager, voorman en sociaal werker zijn. En soms
zijn het jonge medewerkers die oudere ervaren
vrijwilligers moeten aansturen. Niet voor niets
organiseert de VBNE de training ‘Werken met
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We zijn op 20 mei 2021 met 20
deelnemers te gast bij Mark Karsemeijer,
beheerder van de bos- en natuurgebieden
van de gemeente Nunspeet. In een week
met buien en lage temperaturen treffen
we het met een vrij zonnige en warme
middag in het bos. Eindelijk kunnen we
weer samen het bos in, na een jaar van
coronabeperkingen.

> Gemeentebos Nunspeet
Mark introduceert zichzelf en het bosbezit van de
gemeente. Nunspeet is de trotse bezitter van het
grootste gemeentelijke bos- en natuurcomplex in
Nederland. Het omvat in totaal 3400 ha, waarvan
1100 ha heide, ca. 100 ha landbouwgrond, een
landgoed van 54 ha, verder 2160 ha bos. Van dat
bos is 660 ha reservaat en 1500 ha multifunctioneel bos. Het bosreservaat heeft alleen inheemse
soorten. Het multifunctionele ontginningsbos
bestaat voor bijna 60% uit grove den. De meest
voorkomende soorten zijn daar verder douglas
(16%), Japanse lariks (9 %), 15 % loof (veel Amerikaanse eik, eik, berk, beuk en lijsterbes). Het
overgrote deel van het bezit dateert al vanaf de
opdeling van de marken, zo’n 165 jaar geleden.
De bosaanleg is dus in eigen beheer gebeurd, de
eerste beplantingen waren in 1870-80.
Mark voert het beheer uit met een team van 4
man, waarvan er twee buiten werken. Dat is een
hele opgave, temeer daar Mark vaststelt dat de
externe druk enorm is toegenomen. Niet alleen
de milieudruk (stikstof en klimaat), maar vooral
die van de mondige burger die van alles vindt
en wil, direct dan wel via de politiek. Per saldo
voelt hij zich door de gemeente wel gesteund, er
is ook een zekere trots over het bezit binnen de
gemeente. Het grote oppervlak aan bos en natuur
heeft ook strategische waarde omdat het ‘macht”
geeft. Het helpt daarbij dat de exploitatie vrijwel
steeds positief was. Gemiddeld was er steeds
ruimte om een reservepot te vullen voor calamiteiten. Alleen de afgelopen jaren, met een breder
wordend gemeentelijk takenveld, werd er een
beroep op gedaan.
Per jaar wordt er gemiddeld 6 à 7000 m3 hout aan
de weg gebracht. Exploitatie geschiedt nagenoeg
geheel via houtkopers. Mark heeft de hele overgang meegemaakt van grootschalige kaalslag naar
kleinschalig werken, in toenemende mate natuurvolgend met natuurlijke verjonging. Sinds een
aantal jaren wordt met tevredenheid gewerkt met
behandelingsblokken in een omloop van 5 jaar.
Meestal met dunningspaden, dat was altijd op
20 meter, men neigt er nu toch toe naar 40 meter
over te stappen.
Mark heeft in zijn loopbaan weinig wisselin-
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Kijken bij collega’s
gen gekend: hij werkt hier nu 39 jaar! Volgend
najaar volgt pensioen, dit najaar zal een opvolger
starten. Een warme overdracht dus. Wie kan zich
mooier wensen!
Mark vindt het mooi dat hij nu de gelegenheid
heeft om een aantal dilemma’s eens met collega’s
te bespreken. Met zijn beheerteam is goed overleg
maar op een te smalle leest gestoeld. Alhoewel hij
actief is in het netwerk van gemeentelijke bosbeheerders ervaart hij toch wel wat alleen te staan.
Binnen de eigen organisatie heeft hij vakmatig
geen aanspreekpunt. Zijn ervaring is dat het goed
is deel te nemen aan bijeenkomsten, studiedagen,
etc over het vak. Veel kijken bij collega’s.

Grofwild
Een thema dat de hele middag terugkomt is het
negatieve effect van de hoge grofwildstand op
het bos. Het hele scala aan grofwild komt hier
voor: van edelhert, damhert, ree, wildzwijn tot
wolf. Het is vooral het edelhert en in mindere
mate damhert dat natuurlijke verjonging zonder
maatregelen nagenoeg onmogelijk maakt. Reewild heeft relatief minder impact. Varkens zorgen
plaatselijk, maar door de oplopende stand wel
steeds meer, voor ernstige bodemschade.
Noodgedwongen wordt gekozen voor rasteren

(elektrisch, steeds ca 5 ha, 1.3 m hoog, kost ca. €
10 m1 , installatie en draden zijn na inzet vaak
herbruikbaar). De wildstand heeft als gevolg dat
verjonging van juist gewenste soorten daarbuiten
nauwelijks lukt.
Bij het wildbeheer is sturing van de jagers
moeizaam: je enige instrument is praten en een
kleine financiële prikkel (om vergund afschot 100
% te realiseren). Je zou graag de jacht strategisch
inzetten op plekken waar ontbreken van verjonging het nijpends is, tot er voldoende verjonging
boven de vraatgrens is gekomen. Alleen met
ruimte om tot een hoger afschot te komen via eigenaarsregie (grondeigenaren WBE) in plaats van
provinciale regie zou van rasters afgezien kunnen
worden. Daarvoor is echter (nog) geen draagvlak.
De gemeente heeft meegedaan aan een provinciale pilot voor vitalisering van “slecht functionerend bos” om via kloempen (hazelaar, tamme
kastanje, esdoorn, ratelpopulier) in te brengen.
Frustrerend is dat er veel vraat was, ondanks
individuele beschermingsmaatregelen. Effect zal
nog moeten blijken, het is de vraag wat er straks
van over blijft.

Excursiepunten
Randzone met de heide: oude grove den, ver-

spreide inlandse eik en berk. Status: natuurbos
(omdat het een zoom is en dient als buffer tegen
natuurbranden vanuit de hei). Intentie was om
de eiken geleidelijk te lichten, maar veel last van
verminderde vitaliteit en “plotseling” sterven.
Teveel gelicht? Er wordt op gewezen dat oudere
eiken daar vaak niet goed tegen kunnen. Is het
effect van stikstofverzuring hier nu zichtbaar (ligt
wel in een zoom op het zuidwesten, dus invang)?
Een “dode bodem” is een probleem waar veel beheerders mee kampen, maar waar weinig tegen te
doen is omdat de oorzaken vooral buiten het beheer liggen. Wat te doen? Eén van de dilemmas
die we vandaag bespreken.
Vak met douglas en Japanse lariks, ca. 70 jaar. Veel
zware douglas, ook Japanse lariks, veelal minder
zwaar. Waar licht is is ook douglasverjonging.
Hoe te handelen? Doeldiameterdunning lijkt een
aantal van de aanwezigen een goede benadering.
Anderen gruwen bij dat idee: bomen kunnen
wel 150 worden. Blessen op vitaliteit lijkt ook
een goede optie. De houtprijzen zijn nu prima.
Oogstpotentie (zwarte cijfers!) moet hier wellicht
de voorrang hebben.

Vak met tsuga heterophyllla en Japanse
lariks, ongeveer vijftig jaar
Japanse lariks valt successievelijk uit. Geen
verjonging (wel tsuga), maar ook donker en veel
browsing. We zijn het er over eens dat het slechte
marktperspectief van tsuga een handicap vormt.
Als je hier niet veel van hebt laten gaan als curio-

sum, anders toch geleidelijk afscheid nemen van
tsuga?

Verjongingsvlak douglas 120 jaar
De slechte kwaliteit van de uit de moederbomen
ontstane verjonging is recent geruimd, met handhaving van enkele van de bomen van de eerste
generatie. Veel verjonging, van allerlei soorten,
maar heel veel browsing. De wildstand is hier
evident hét probleem. Lastig is dat je niet overal
rasters kan aanleggen.
Verjongde opstand grove den, met veel berk, 23
jaar (destijds uitgerasterd). Kwaliteit goed, ook
van berk. De vraag is: nu al ingrijpen of nog wachten? Voor de berk ben je met wachten te laat. Nu
een klein aantal goede bomen handmatig ruimte
geven lijkt een goede strategie.
Onderweg staan we stil langs het zandpad. Als je
op de knieën gaat is het brede scala van boomsoorten zichtbaar. Deze ratelpopuliertjes, boswilg
en lijsterbes zullen alle nooit groot worden. Wild,
wild wild!
De middag wordt afgesloten met een frisdrankje
vanaf de aanhangwagen: een echte bosexcursie.
Mark en collega’s worden zeer bedankt, het was
mooi weer eens een middag in het bos en met het
bos en vakgenoten te verkeren. Wat mij persoonlijk vooral bij blijft is het nefaste effect van de
grofwildstand voor het bos dat we allemaal zo
graag willen ontwikkelen.<

‘Dit is landbouw
met bomen’
Als ik deze column schrijf is
het precies een jaar geleden
dat de Groene kopte met dezelfde titel. Pakkend,
eentje die gelijk de nieuwsgierigheid wekt en
emotie oproept bij de lezer. Maar lang nadat
ik het stuk heb gelezen, blijft de titel aan me
knagen. De titel is in mijn ogen een waarheid als
een koe. Landbouw is veel meer dan maisakkers
en megastallen, en bosbouw zie ik inderdaad als
een vorm van landbouw. Maar dat is niet wat de
auteur met de titel wilde zeggen, zo blijkt uit het
stuk. Om het zeker te weten, zoek ik de definitie
op in de Online Dikke Van Dale. En waarachtig,
daar staat het volgende:
land.bouw (de; m.) 1 het bewerken van land
om er gewassen van te oogsten; (economie)
akkerbouw, veeteelt, weidebouw, tuinbouw
en bosbouw;

Van Dale was het met me eens, bosbouw wordt
genoemd als een van de landbouwvormen. Als
het gaat over landbouw in mijn studie, gaat het
niet alleen over voedselproductie. Om aan te
geven hoe breed het is, worden soms de vier F’en
genoemd: Food, Feed, Fuel and Fibre. Daarnaast
denk ik gelijk aan alle diensten die tegelijkertijd
geleverd (kunnen) worden.

Yolt IJzerman

Themamiddag Rabattenbos: verleden,
heden en toekomst
De KNBV Commissie Bosgeschiedenis organiseert
op vrijdagmiddag 8 oktober een themamiddag
met drie inspirerende lezingen over het rabattenbos. Dit cultuurhistorisch waardevol bostype
bevindt zich met name in (voormalig natte) zandgebieden in het oosten van het land. Vooral op
Landgoed Kranengoor bij het Gelderse Laren zijn
fraaie voorbeelden te vinden. Het landgoed vormt
dan ook het toneel van de bijeenkomst. Na de lezingen gaan we op wandelexcursie. Onderzoekers
en beheerders nemen ons mee in de historie en
de ontwikkeling van het rabattenbos ter plaatse,
maar ook andere aspecten van het landgoed en
het bosbeheer zullen aan bod komen.
Opgeven kan tot maandag 4 oktober via bosgeschiedenis@knbv.nl. De deelnamekosten
bedragen € 10,00 voor KNBV-leden, € 7,50 voor
KNBV-studentleden en € 15,00 voor niet-leden.
De bijeenkomst start om 12.15 uur in de Grote
Zwarte Schuur, gelegen op het landgoed. Na
opgave volgt nadere informatie over de locatie,
het dan geldende coronaprotocol van het rijk
en een routebeschrijving. Er is ruimte voor 30
deelnemers.

In deze denklijn zie ik bosbeheer in Nederland
als multifunctionele landbouw. In de meeste
bossen wordt namelijk houtproductie (fibre and
fuel) gecombineerd met het leveren van tal van
andere diensten aan de samenleving. Binnen de
multifunctionele landbouw is het echter wel een
hele bijzondere vorm. Bosbouw is veel extensiever
en er is bijvoorbeeld heel veel aandacht voor de
ecologische en recreatieve waarden. Soms zoveel
dat houtproductie geen doel meer is.
De boeren die in het bos werken, noemen we
dan geen akkerbouwers maar bosbouwers. En de
bossen noemen we dan multifunctionele bossen.
Dat klinkt zo slecht nog niet toch? Deze termen
gebruiken we eigenlijk al jaren. Maar toch lijken
in Nederland landbouw en bosbouw als twee
volstrekt andere dingen beschouwd te worden.
Ik denk dat het niet verkeerd is om de
muur tussen deze twee werelden langzaam
te doorbreken, op zoek naar nieuwe
samenwerkingsverbanden. Wie weet wat
voor mooie perspectieven dat geeft voor het
toekomstige bos.
David Kingma
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‘Kerken van goud, dominees van
hout. Over de verwording van de
Nederlandse natuurbescherming’,
Rob Bijlsma
Uitgeverij Atlas Contact, Utrecht,
2021
ISBN 9789045044637,
€24,99

‘Uit balans, werken aan natuurbescherming in Nederland’,
Björn van den Boom en Marc van
den Tweel
Uitgeverij Noordboek Natuur,
Gorredijk, 2021,
ISBN 9789056157876,
€14,90
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‘Vroeger was alles beter’, dat is
samengevat de mening van Rob Bijlsma over de
natuurbescherming in Nederland. Na een halve
eeuw werkzaam te zijn in het natuurbeheer maakt
Bijlsma de balans op. En dat beeld stemt niet
optimistisch. Vooral de terreinbeheerders hebben voor hem afgedaan. Op het moment dat ik de
aankondiging las op Twitter werd ik nieuwsgierig.
Ik ben geen ecoloog, maar wel heb ik ruim tien
jaar gewerkt in het landschapsbeheer en veel met
de beschimpte terreinbeheerders samengewerkt.
Alle reden te lezen wat hem tegen de borst stuit.
En dat is veel. Terreinbeheerders nemen verkeerde
beslissingen op verkeerde gronden en doen dat
alleen om de subsidie veilig te stellen. Negen-totvijf-natuurbeschermers noemt Bijlsma die. Hijzelf
zet zich daar tegenover als lichtend voorbeeld:
dag en nacht bezig, altijd op pad, nooit verzaken
en nauwgezet bijhouden van alle -echt alle- waarnemingen in de natuur. Daarvan verslag doen,
wetenschappelijk gestaafd met verifieerbare data.
En dat tegen een minimumloon. Want je doet dit
werk niet voor het geld.
Bijlsma is dus een keiharde werker die systematisch zijn waarnemingen vastlegt. Reeksen beslaan
jaren of zelfs decennia. Met de wetenschappelijke
kant van zijn publicaties zit het dus wel goed. De
data is op orde, de conclusies navolgbaar en te
gebruiken voor eigen onderzoek. Bijlsma heeft een
punt als hij stelt dat de veelheid aan rapporten
die verschijnen bij lange na niet voldoet aan de
elementaire eisen die je eraan mag stellen. In zijn
eigen woorden “hét slagwapen van de zelfbenoemde deskundige is het rapport. Waar in de
wetenschap externe reviewers de ergste onzin en
missers blootleggen en genadeloos afvoeren (…)
kan een rapport straffeloos op klunzig veldwerk
zijn gebaseerd, selectief geshopte literatuur in
conclusies vervatten die de opdrachtgever goed
uitkomen, overgeschreven uit andere rapporten,
of onzin als waar verkopen.” Hij geeft voorbeelden
die zijn bewering staven, zoals het drieluik over de
korhoender. Een vogel die in ons land is uitgestorven en via speciale herintroductieprogramma’s
weer een kans kreeg. Op basis van bestaande
literatuur laat Bijlsma zien dat dit gedoemd was te
mislukken. Men had er nooit aan moeten beginnen
en sloeg waarschuwingen in de wind.
Zijn meest schrijnende voorbeeld is het DrentsFriese Wold, waar hij woont. Vooral de roofvogels hebben zijn bijzondere aandacht (Bijlsma is
van huis uit roofvogelaar). Op indringende wijze
beschrijft hij hoe als gevolg van de keuze voor
bomenkap voor roofvogels als de havik en de
wespendief het broeden vrijwel onmogelijk is
gemaakt met als gevolg dat de aantallen nesten in
de afgelopen decennia achteruit zijn gekacheld.
En dat alles door toedoen van de ‘natuurboeren’
die zo nodig hun eigen ‘natuurdoeltypen’ nastreven, waarin exoten als de lariks niet thuishoren
– maar die voor roofvogels aantrekkelijk zijn –,
zonder daarbij te luisteren naar waarschuwingen

over hoe slecht die keuzes uitpakken. Uiteraard
voorziet hij dit betoog van cijfers én verwijt hij de
boswachters en beleidsmakers gebrek aan kennis.
“Als je beheerders confronteert met deze cijfers
sla je steil achterover van het gemak waarmee
het wordt weggewuifd. Bossen (…) zijn in hun
ogen biologisch van geen enkele waarde want een
habitat dat overal voorkomt in Europa.”
Zo gaat staat het boek vol met verwijten en constateringen over hoe slecht het gesteld is met het
natuurbeheer. De oorzaak van dit alles ligt hem
in geld. De terreinbeheerders doen alles om de
subsidies veilig te stellen. Terwijl het geld tegen
de plinten klotst als we Bijlsma mogen geloven.
Na verloop van tijd gaat de toon die het boek
aanslaat tegenstaan. En het hoofdstuk over de
BMI van de boswachter, dat is toegenomen de
laatste jaren, verzwakt zijn eigen betoog. Het is
het soort lolligheid waar je niet op zit te wachten.
Ook schetst Bijlsma de in zijn ogen ideale wereld:
hek om de natuurgebieden, alle mensen er uit,
geen beheer gedurende lange tijd en alleen
natuurvorsers zoals hijzelf mogen kijken en
noteren wat er gebeurt. Bij de terreinbeheerders
kan driekwart van de mensen eruit en de rest

krijgt een minimumloon (“de weinige overblijvers
ontvangen een hongerloontje maar zijn geheid
enthousiast. Buiten zijn en onderzoek doen is immers een beloning op zich.”)
Dat klinkt eenvoudig en het zal inderdaad geld
besparen. Maar realistisch is het natuurlijk allemaal niet. Los van de arbeidsrechtelijke kant van
het verhaal, is die situatie in ons land volstrekt
onhaalbaar. Het niet toegankelijk maken van
natuurgebieden voor de mens is flauwekul. Het
gaat voorbij aan de situatie waarin de natuur die
wij nu hebben volgend is op het handelen van de
mens. Nederland is een cultuurlandschap met op
plekken (flinke) ecologische waarden. De mens
daar weghalen gaat niet werken en ontkent zijn
rol. En dan heb ik nog niet eens over hoe belangrijk de natuur is voor de mens om in te ontspannen. Als de Coronatijd ons iets geleerd heeft is
het wel dat de natuur heilzaam werkt. Waarbij ik
aanteken dat het raar is dat boerenland niet tot
nauwelijks toegankelijk is voor wandelaars. Daar
zou best iets aan gedaan mogen worden.
Hiermee doe ik het boek niet af als flauwekul. Ik
onderschrijf alleen de oplossingen van Bijlsma
niet. Zijn met feiten omklede betoog, zijn crie de

coeur, over de stand van zaken in de natuurbescherming is spijkerhard en mag bij de terreinbeheerders tot nadenken leiden over de effecten
van het werk.
Met dit boek gooit Bijlsma de knuppel in het
hoenderhok. Des te opvallender dat van de zijde
van de terreinbeheerders vrijwel geen enkele reactie kwam. Want de discussie is niet nieuw. In de
natuurbeschermingswereld bestaan verschillende
stromingen over hoe om te gaan met de natuur.
Is Bijlsma een gekende querulant in dit debat die
genegeerd wordt of kwam er nog een reactie?
Gelukkig was daar ook ‘Uit Balans’ van Van der
Boom en Van der Tweel, beiden van Natuurmonumenten. In de ogen van Bijlsma dus de erfvijand.
Zij beschrijven, met gebruikmaking van bronnen,
voor welke dilemma’s Natuurmonumenten staat
en welke koers zij bepalen in discussies rondom
bijvoorbeeld boomkap. Het boek is onbedoeld
een weerwoord op dat van Bijlsma. Het is lezenswaardig dat de eerder genoemde verwijten in
een ander daglicht plaatst. De auteurs schetsen
bijvoorbeeld weer eens de drie beelden rondom
natuur in ons land: het functionele, het arcadische en het wildernis-natuurbeeld. Duidelijk is

dat Bijlsma zich bij het laatste het meest thuis
voelt, terwijl Natuurmonumenten zich bij het
arcadische beeld aansluit. In plaats van een
debat te voeren over het hoe achten zij het
zinniger om met elkaar in discussie te gaan over
het wat. Wat mij betreft een terechte constatering. Er staan meer goede constateringen
in, die ik omwille van de lengte van dit stuk
achterwege laat. Bijlsma zal er het zijne van
denken. Bijlsma’s constateringen worden dus
door de anderen in een context wordt geplaatst
en zelfs verklaard, maar dit Natuurmonumenten
ontslaat uiteraard niet van het kritisch kijken
naar het eigen handelen.
Beide publicaties tonen het spanningsveld
tussen landschap en natuur. De focus van veel
ecologen op ‘donkergroene’ natuur in een land
dat in zijn geheel door mensen is vormgegeven
leidt tot teleurstellingen. Je kunt de mens niet
wegdenken en kunt je dus beter richten op een
landschap waarin de natuurwaarden zo goed
mogelijk beheerd worden in combinatie met
menselijke activiteiten. Maar doe wat je doet
wel op een goede manier!
Edwin Raap

illustratie Aukje Gorter en Hans van den Bos
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21 september
Veldwerkplaats Overstromingsvlaktes
www.veldwerkplaatsen.nl

Acquarel Geurt Busser

Fred Kistenkas

WAD
Het is deze zomer precies dertig jaar geleden dat
mijn eerste natuurbeschermingsrechtelijke zaak
langskwam. Ik werkte aan de UvA en was daar
gepromoveerd op een proefschrift over uitingsvrijheid en onder dat grondrecht viel ook de vrijheid
van de kunst. Kunstenaars zouden volgens sommige
juristen zelfs iets meer mogen dan een gewone sterveling en zich kunnen beroepen op de Grondwet en
de (kunst)uitingsvrijheid uit het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Dat heette de kunstenaarsexceptie oftewel de exceptio artis.
Ik twijfelde over zo’n exceptio artis. Niemand staat
immers boven de wet, ook kunstenaars niet, maar zij
hadden inderdaad wel een bijzonder grondwettelijk
recht op uitingsvrijheid. De casus is een klassieker
geworden: het ging over waddenschilder Geurt Busser die zijn schip liet droogvallen op het Wad om
daar acquarellen te schilderen van het landschap.
Hier zouden natuurbescherming en grondrechten
botsen. Tegelijk zijn kunstschilders, natuurfotografen en- filmers natuurlijk ook zeer goede ambassadeurs voor de natuur. Zij laten ons heel mooi zien
wat het beschermen waard is.
In een rechtswetenschappelijk artikel nam ik het op
staatsrechtelijke gronden op voor de vrijheid van de
kunst en dus voor Busser. Dat artikel schijnt zelfs
bij Koningin Beatrix bekend te zijn geweest en met
instemming gelezen te zijn geweest toen zij het ook
opnam voor de kunstschilder. In De Telegraaf van 9
juni 1993 lezen we dat de staatssecretaris ‘trillend
van de zenuwen’ terugkwam van een onderhoud
met hare majesteit ‘die goed op de hoogte bleek van
de zaak Busser’.

In die jaren hadden we nog geen Natura 2000 en dus
geen habitattoets. Busser was opmerkelijk genoeg
wel gewoon van harte welkom in het Duitse en
Deense Wad, maar dus niet in het Nederlandse deel.
Bij een ministersconferentie in het Deense Esbjerg
werd hij in 1991 zelfs gevraagd om te exposeren.
Precedentwerking werd aangevoerd, maar het was
en is niet aannemelijk dat er zich opeens tientallen varende beroepsschilders en -fotografen gaan
aanmelden. Ik pleitte dus voor vergunningverlening
met onder andere ook een verwijzing naar mijn
proefschrift en dan met name het Duitse bestuursrecht op dit punt.
In de krant uit begin jaren negentig lezen we: “Door
persoonlijk ingrijpen van Koningin Beatrix mag
kunstschilder Geurt Busser, bijgenaamd de Rembrandt van het Noorden, gaan werken in het gesloten deel van de Waddenzee”. Geurt Busser vaart,
schildert en exposeert nog steeds en maakt zich ook
druk om het dichtslibben van het Groningse haventje van Noordpolderzijl. Een ware ambassadeur voor
het Groningse Wad en een juist besluit destijds, al
dan niet koninklijk ingegeven.
Het was mijn eerste natuurbeschermingsrechtelijke
casus en ook de eerste rechtszaak van de toen nog
jonge advocaat Marry de Gaay Fortman. Eigenlijk
bestond natuurbeschermingsrecht toen nog niet.
Dat zou pas een jaar later losbarsten met de Habitatrichtlijn. Marry werd daarna een bekend en groot
advocaat en ik werd vrij snel daarna gebeld door een
hoogleraar van Wageningen Universiteit; “Jij schrijft
over natuurbeschermingsrecht, he? Is Wageningen
niet iets voor je?”. Met staatsrecht houd ik me sinds
die jaren 90 niet meer bezig, maar nog steeds twijfel
ik over de exceptio artis.
fred.kistenkas@wur.nl

24 september
Beheerdersdag
www.beheerdersdag.nl
24 september
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl
28 september
OBN Webinar: Plastic in Rivieren
www.natuurkennis.nl
30 september en 1 oktober
cursus Geïntegreerd bosbeheer
www.klingenbomen.nl
5 oktober
Verdiepingstraining Begeleiden van
Groepen vrijwilligers - Oisterwijk
www.vbne.nl
12 oktober
Veldwerkplaats Rijke strooiselsoorten
www.veldwerkplaatsen.nl
14 oktober
Verdiepingstraining Positionering en
Persoonlijk leiderschap - De Bilt
www.vbne.nl
2 november
Werkschuurbijeenkomst opsnoeien
voor hoogwaardige houtkwaliteit
www.vbne.nl
4 november
Veldwerkplaats Drones in het
natuurbeheer
www.veldwerkplaatsen.nl
13 november
Ravondag
www.ravon.nl
16 november
Veldwerkplaats Ontsnippering
www.veldwerkplaatsen.nl
17 november
Beschermde soorten en ecologisch
boombeheer
www.naturio.nl
11 december
Florondag
www.floron.nl
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¿praktijkraadsel?

foto’s Ido Borkent

Padhek

a. Dit hek beschut de waardevolle bosrandvegetatie op de helling tegen de begrazers die dit
gebied in beheer hebben. Dankzij dit tactisch
geplaatste hek kan dat heel goed: de hoefdieren
hebben er ontzag voor.
b. Dit hek is om hondenuitlaters te ontmoedigen
hier hun hond los te laten struinen. Als Fido
of Max immers aan de hellingzijde het hek
passeert, zie hem dan nog maar eens – vrij van
teken – terug te krijgen op het wandelpad.
c. Het betreft hier een maatregel in het brede
kader van het soortbeschermingsplan vliegend
hert. In deze lekkere bosruigte bevinden zich
ook oude eikenstobben, naast opgaande oude

eiken beuken. En het geheel is geëxponeerd op
het zuiden. Een hotspot voor deze imposante
kevers! Maar ja, een bekend en bereikbaar
plekje, dus al snel platgelopen en niet fijn voor
de kevers zelf. En zoals altijd biedt een stevig
hek uitkomst.
d. Er volgt verderop, net buiten beeld, een faunapassage. Een dergelijk kunstwerk functioneert
alleen goed, als de fauna aan de juiste zijde van
de begeleidende hekken er gebruik van maakt.
Om die reden is er tot 500 meter voor de passage al een hek geplaatst, dat zo veel mogelijk
faunabewegingen helpt de juiste route te kiezen.
Om die reden stopt het hek abrupt wanneer het
ver genoeg van de passage verwijderd is.
e. Hellingen zijn favoriet bij een speciale categorie
rijwielrecreanten, die tegenwoordig bovendien
trouwens steeds vaker een (verborgen) elektrische ondersteuning hebben vanwege de keerzijde van hellingen, All Terrain Bikers. De in hun
optiek meest interessante hellingen worden dan
ook regelmatig door de erosie-bevorderende olifantenpaadjes bedreigd: de door illegaal gebruik
veroorzaakte “wild tracks” dwars door dicht
groen heen. Een manier om deze enthousiaste
natuurgebruikers effectiever te stroomlijnen,
is het met hekken en prikkeldraad barricaderen
van bestaande én potentiële wild tracks.
Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent, met
dank aan Jan van Mierlo, boswachter ecologie bij
Natuurmonumenten voor de oplossing.

Antwoord:
Waar een hek is, is fauna. Dat is in onze
natuur een heilige twee-eenheid. Waar het
eigenlijk altijd gaat om dieren binnen een
bepaald gebied te houden, of juist erbuiten,
is het dit keer anders: het functionele doel
is de Mens. Dat zit zo.
Dit fietspad ligt nabij Milsbeek, op de
grens van Nederland en Duitsland. Het
bos rechts op de helling is de flank van het
Reichswald. Maar het hek staat nog nét
op Nederlands territoir. In deze warme
bosrand leeft een Duitse populatie vliegend
hert. Bij keverinsiders bekend, altijd wel
torren te zien, veel bezoek, veel hellingbetreding en zelfs platgetrapte kevers. De
helling is in trek bij ATB-achtigen, die er
gewoon lekker vanaf fietsen: fijn hellinkje!
Dit voorjaar heeft Natuurmonumenten daar een simpel menswerend hekje
geplaatst, bestaande uit een aantal losse
tracés. Helemaal geen grensgeval, en wel zo
doeltreffend. En aan de liefhebbers kunnen
we melden dat die kevers ook gewoon over
het fietspaadje lopen. Wel met enig risico,
maar uit nauwgezette inventarisatie door
vrijwilligers blijken er toch maar weinig
keverslachtoffers te vallen.
Kortom: C is goed, maar… E is eigenlijk ook
goed. Daarom: als u beide in combinatie
goed hebt of niet kon kiezen, krijgt u van
ons een vet bonuspunt.

Gedurende de vakantieperiode waren onze dagen
weer gericht op het vinden van niet geheel voor
de hand liggende verschijnselen in de door ons zo
beminde groene buitenwereld. We hebben gelukkig weer enkele raadselachtige situaties weten te
vinden, maar we hopen dat ook de komende tijd
onze volgers ons weer zullen helpen aan boeiende,
verrassende en soms onthutsende onderwerpen.
Dit keer betreft het een hek. Ja, we horen u zeggen
dat we toch al eens een ondersteboven geplaatst
hek gehad hebben, en zelfs meerdere keren, maar
dit is toch weer anders. Dit hek langs een pad begint hier en lijkt vooral voetgangers te beschermen
tegen de oprukkende dichte verruiging van braam,
adelaarsvaren en struweel. U weet natuurlijk wel
beter, maar voor de zekerheid toch de vraag: waar
is dit hek voor nodig?
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Werken aan steeds schonere
en soortenrijke sloten in het
veenweidegebied

foto Henk Sierdsema

Agrariërs en waterbeheerders hebben het vermoeden dat sloten (‘natte
dooradering’) meer voor het behouden en vergroten van de biodiversiteit kunnen worden ingezet. De vraag
is alleen hoe je dat moet doen en
wie aan welke knoppen kan draaien.
Onderzoek geeft daar nu veel meer
duidelijkheid in.

Steeds meer agrariërs proberen sloten en
slootkanten wat natuurlijker te maken. De
ene agrariër heeft er meer zin in dan de
andere, maar over het algemeen vinden ze
toch dat die vele duizenden kilometers sloot
in Nederland wel wat kleurijker en diverser
mogen. Daar komt bij dat via de Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn ook Europees
is afgesproken dat Nederland verantwoordelijkheden heeft voor de biodiversiteit in de
watergangen. Maar tegelijkertijd erkent ook
iedereen dat er wel een tandje bij kan. De
meeste met kroos bedekte sloten stellen wat
biodiversiteit en waterkwaliteit nog niet zo
veel voor.

I

Maar hoe kun je de effectiviteit van dat
agrarisch beheer dan verhogen? Wat moeten
boeren, collectieven en bijvoorbeeld waterschappen dan doen? Het Deskundigenteam
Cultuurlandschap liet onderzoek uitvoeren
om beter inzicht en overzicht te krijgen in de
factoren die een rol spelen bij het voorkomen van doelsoorten voor het agrarisch
natuurbeheer en KRW-indicatorsoorten. Het
onderzoek gaat alleen over sloten in het
veenweidegebied omdat in het veenweidegebied heel veel sloten zijn (‘natte dooradering’) en de sloten heel kenmerkend zijn
voor het landschap. Het heeft een set aan
herkenbare en indicatieve soorten opgeleverd die gezamenlijk iets kunnen zeggen
over de waterkwaliteit en over de kwaliteit
van de vegetatie. En het onderzoek laat zien
dat de kwaliteit van de sloten niet alleen
afhangt van de inspanningen van de agrariër
of beheerder, maar ook van de inspanningen
van de collectieven van agrariërs, het waterschap en de overheden.

Data-analyses
Een eerste stap in het onderzoek was een
uitgebreide analyse van de leefgebieden van

een aantal doelsoorten. Dit geeft dus aan onder welke fysieke omstandigheden bepaalde
soorten al dan niet voorkomen. Ronald
Zollinger van RAVON stuurde het multidisciplinaire onderzoeksteam aan dat de analyses
van de beschikbare data heeft gemaakt. “We
hebben door al deze data te combineren
een veel diepgravender inzicht gekregen
in de standplaatsfactoren van individuele
soorten. Ook weten we nu beter welke
factoren bepalen of bepaalde combinaties
van soorten kunnen voorkomen. Dat maakt
het dus nu mogelijk om gerichter te werken
aan het verbeteren van abiotische factoren.
Als je de condities voor de ene soort wil
verbeteren, kunnen we nu beter beoordelen
welke andere soorten daar ook van zullen
profiteren en welke soorten er wellicht juist
op achteruit zullen gaan.”
“En met de analyses kunnen we nu zeggen
welke doelsoorten waarschijnlijk niet terugkomen zolang bepaalde abiotische factoren
nog niet op orde zijn. Staat het grondwater
in een bepaald perceel op bijvoorbeeld 1.20
meter diep, dan heeft het niet altijd zin om
met beheer naar de meest kritische soorten
te streven. Zollinger: “Bijna de helft van
doel- en indicatorsoorten profiteert van een
kleinere drooglegging en hogere grondwaterstand/drooglegging, dat wil zeggen
kleiner dan 50 cm. Het gaat om soorten als
Europese aal, groene glazenmaker, zeggekorfslak, Noordse woelmuis en de weidevogels. Lagere grondwaterstanden kunnen
belemmerend werken voor het voorkomen
van een deze ANLb-soorten dat juist hogere
grondwaterstanden nodig heeft. Ons overzicht maakt duidelijk dat het dus weinig zin
heeft om bij die diepe drooglegging toch
naar deze doelsoorten te streven.”

Vooral beleidsmonitoring
Veel lastiger is het om de volgende stap
helder te analyseren. Er zijn volgens Zollinger nauwelijks gegevens over de precieze
effecten van beheermaatregelen op het
voorkomen van soorten. “Agrariërs voeren
allerhande maatregelen uit in en rond de
sloten, maar niemand heeft exact bijgehouden wat de effecten daarvan zijn. Op welke
manier is een maatregel effectief, hoe moet
je deze het beste uitvoeren, in welke tijd van
het jaar? Globaal kunnen we daar wel veel
over zeggen, maar serieus onderzoek is er
nooit aan gedaan. Dat is bij weidevogels al

veel verder. Voor het slotenbeheer gaat de aandacht
vooral uit naar beleidsmonitoring (heeft het beleid
effect?) en nauwelijks naar beheermonitoring (heeft
het beheer effect?).”
Het rapport van Zollinger en zijn collega’s bevat
daarom vooral een set aan maatregelen die in grote
lijnen positief zullen uitwerken op de doelsoorten.
Een teveel aan slib op de slootbodem is doorgaans
negatief voor veel vissoorten. Het slib en het
daarmee gepaard gaande zuurstoftekort wordt
veroorzaakt door een overmaat aan voedingsstoffen
vanuit de aanpalende landbouwgronden. Maatregelen om de waterkwaliteit in de sloten te verbeteren,
zijn dan ook vooral te zoeken in een aangepast
landgebruik.
Een hoger peil is voor de meeste doelsoorten
positief, net als het aanleggen van meer sloten. Een
hogere dichtheid aan sloten, in het bijzonder smalle
sloten (0-3 meter breed) valt samen met een grotere
kans op voorkomen van het grootste deel van de
doel- en indicatorsoorten. Ook het type landgebruik
heeft invloed op de aanwezigheid van soorten. Zo
heeft blijvend grasland een positief effect op de
aanwezigheid van bittervoorn, heikikker, kleine
modderkruiper, poelkikker, purperreiger, slobeend
en tureluur. Als er minder dan 50 procent blijvend
grasland is, is dat juist weer goed voor de kamsalamander en de zeggekorfslak. Meer dan tien procent
open water in de directe omgeving (3x3 km) is
gunstig voor Europese aal, Noordse woelmuis en
zeggekorfslak.

Aan knoppen draaien
Natuurlijk kunnen agrariërs of terreinbeheerders er
in hun eentje niet voor zorgen dat het goed komt
met de flora en fauna in de sloten. Daarom hebben
de onderzoekers een aanzet gegeven voor een
dashboard waarop overzichtelijk is gemaakt wie aan
welke knoppen kan draaien om de kwaliteit van de
sloten op peil te krijgen. In de praktijk van beleid en
beheer is daar namelijk veel behoefte aan. Hoewel
het nog slechts een prototype is, kan het heel goed

werken in overleg tussen
verschillende partijen.
De partijen opereren op
verschillende schaalniveaus
(links in de figuur), maar
al deze actoren kunnen
daarmee effect hebben op
lokale ecologische kwaliteit.
De crux is dat een gezonde
boerensloot alleen haalbaar
is als alle partijen samenwerken. Daarbij kan het
dashboard goed van pas
komen. De grootte van de
stuurknoppen geeft een inschatting weer van de mate
waarin een stuurfactor door
die actor de ecologische
kwaliteit kan beïnvloeden
(groot-matig-weinig). Bij
de knoppen staan enkele
voorbeelden van mogelijk
geschikte maatregelen
beschreven. Er hoeft niet
persé voor één van de opIn het stappenplan ligt het accent op de ANLb-doelsoorten. Door de ANLbties gekozen te worden. Een
beheerpakketten op de juiste plekken af te sluiten, uit te voeren en te
monitoren is de biodiversiteit te vergroten.
combinatie van maatregelen
is zeer goed mogelijk. Deze
lijst is trouwens ook (lang) niet volledig. Stuurknopslootkwaliteit. Net zo goed als dat bijvoorbeeld
pen en actoren hebben ook interacties met elkaar.
waterschappen helder moeten krijgen waar hun
Zo kunnen inrichting- en beheermaatregelen grote
verantwoordelijkheden liggen en hoe zij daaraan
invloed hebben op de water- en bodemkwaliteit.
bij kunnen dragen. Ons onderzoek is daarvoor een
Daar wordt in deze eerste versie van het dashboard
goede basis.”
nog geen rekening gehouden.
Zie ook het webinar ‘Natte dooradering’ hierover.
Zollinger vindt het dashboard een goede aanzet om
in de praktijk mee aan de slag te gaan maar liever
wil hij per doelgroep nog een specifieke aanpak
gaan beschrijven en uitbrengen in bijvoorbeeld
verschillende brochures. “We zullen nog meer
praktische handvatten moeten geven aan agrariërs
die aan de slag willen met het verbeteren van de

Snelle slootscan
Om snel een indruk te krijgen van de kwaliteit van
de sloot, presenteren de onderzoekers in hun rapport een snelle slootscan. Deze geeft in een aantal
stappen weer hoe je met beperkte ecologische kennis toch een redelijk inzicht krijgt in de kwaliteit van
de sloot. De scan eindigt bij een van de vijf typen
sloten die de onderzoekers onderscheiden.
• (Schone) laagveensloten met lage nutriëntbelasting en goede zuurstofhuishouding.
• (Schone) laagveensloten met lage tot matige
nutriëntbelasting en over het algemeen goede
zuurstofhuishouding maar met fluctuerend zuurstofgehalte.
• (Matig schone) laagveensloten met matige tot
hoge nutriëntbelasting en doorgaans hoge
waterplantenbiomassa en daardoor wisselende
zuurstofwaarden.
• (Niet schone) laagveensloten met een hoge tot
zeer hoge nutriëntbelasting, hoge bedekking en/
of biomassa van planten met drijfblad of algen
en slechte zuurstofhuishouding.
• Brakke laagveensloten met doorgaans matige
tot zeer hoge nutriëntbelasting en vaak hoge natuurlijke toxines zoals sulfide, ammoniak en vaak
slechte zuurstofhuishouding en sterk wisselend
zoutgehalte.
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Hoe definieer
je beekbegeleidende bossen?
Deskundigenteam
schiet beheerders en
beleidsmakers te hulp
Steeds meer beheerders weten de OBN Deskundigenteams te vinden met kennisvragen voor hulp bij de
inrichting een specifiek gebied of voor een bepaald
praktisch beheerprobleem. De provincie Gelderland
had een heel ander soort probleem dat ze voorlegde
bij het Deskundigenteam Beekdallandschap. Gelderland werkt namelijk aan nieuwe habitattypenkaarten
voor Natura 2000-gebieden waarin het habitattype
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
voorkomt. En nu blijkt dat er onduidelijkheid bestaat
over de precieze definiëring en afbakening van dit habitattype. Vooral over de zinsnede ‘invloed van beek
of rivier’ bestaan interpretatieverschillen.
De definitiekwestie speelt in Gelderland voor vier
Natura 2000-gebieden: Landgoederen Brummen, Korenburgerveen, De Bruuk en Lingegebied & DiefdijkZuid. Maar omdat het ook elders speelt, ziet het
ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
de uitwerking voor deze gebieden als een mogelijke
opmaat naar landelijke toepassing.

Beek- of rivierinvloed
Het OBN Deskundigenteam heeft de definities van
H91E0_C, het habitattype waar het om gaat, in de
Europese manual bestudeerd en geïnventariseerd
hoe deze definities zijn geïnterpreteerd en toegepast
op de situatie in Nederland en in de landen om ons
heen. Vervolgens heeft het deskundigenteam de
landschapsecologische context van H91E0_C onderzocht en vastgesteld hoe deze behulpzaam kan zijn
bij het afbakenen van het habitattype, inclusief de
interpretatie van het begrip ‘beek- of rivierinvloed’.
Tenslotte zijn workshops georganiseerd voor de vier

genoemde Gelderse Natura-2000 gebieden, waaraan
betrokken terreinbeheerders, waterbeheerders en beleidsmakers deelnamen. Tijdens de workshops zijn de
bevindingen van het deskundigenteam getoetst aan
de praktijk en konden zowel knelpunten als mogelijke
oplossingen worden aangescherpt.

‘Bewegend oppervlakte- of grondwaterwater’
Op basis van al deze kennis, denkt het deskundigenteam een praktische set aan criteria te hebben om de
grenzen van het habitattype te bepalen:
• Fysisch-geografische regio. Het gebied moet liggen op de zandgronden, in het heuvelland, of in
het rivierengebied. Bossen in de laagveen- en zeekleiregio’s vallen daarmee af. De bodemgegevens
moeten op een schaal van 1:250.00 tot 1:50.000
worden gebruikt.
• Geomorfologie. Het bos moet in een landschap
liggen dat is ontstaan door toedoen van een beek
of rivier. Dat kunnen beek- en rivierdalbodems als
dalvormige laagtes zijn, maar ook slenken waarin
water stroomt of gestroomd heeft.
• Bodemtype. Het bos moet op een ‘beek- of rivierdalbodem’ liggen. Het is belangrijk om dit zo goed
mogelijk te bepalen met een bodemkartering met
het kleinst beschikbare schaalniveau. Wanneer die
niet voldoet moet er eerst een gedetailleerdere
bodemkartering gemaakt worden.
Daarnaast vindt het Deskundigenteam dat het duidelijker is als de zinsnede “onder invloed van beek
of rivier” in het Profielendocument wordt vervangen
door “onder invloed van bewegend oppervlakte- of
grondwaterwater”. Toepassing van de vegetatiekundige criteria zoals die nu in het Profielendocument
genoemd worden volstaat, menen de deskundigen.
Wellicht zou het wel goed zijn om daar een aantal
aanvullende karteerinstructies bij te geven. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met bossen op rabatten
en relicten van Vogelkers-essenbos in Beuken-eikenbos omdat daar juist vaak de misverstanden kunnen
ontstaan, zo bleek vooral uit de workshops met
beheerders.•

De Eemland polder bij Eemnes is
een weidevogelgebied dat voor een
groot deel in beheer is bij Natuurmonumenten. Het gebied was tot 2001
in regulier landbouwkundig gebruik.
Om de weidevogels te behouden, is
een aantal kernen aangewezen als
natuurgebied, en op deze percelen
is de afgelopen tien jaar het beheer
helemaal afgestemd op het weidevogelbeheer. In de Eemland polder is
dat tot nu toe succesvol verlopen. De
laatste jaren echter merken de boeren die het gras maaien, dat er steeds
meer krulzuring en ridderzuring
op de percelen staat. Het maaisel is
daarmee minder geschikt als veevoer.

https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/advies-beekbegeleidende-bossen-in-gelderlandeindrapport.pdf/

foto Natuurmonumenten

III

+nieuwsbrief herfst 2021

Voor de weidevogels is een overmaat aan
zuringsoorten niet zo’n probleem, zegt
boswachter ecologie Tim van den Broek van
Natuurmonumenten. Maar het animo bij de
boeren om de graslanden met zoveel zuring
te maaien, wordt minder want de koeien
vreten dat maaisel niet. Natuurmonumenten
wil voorkomen dat ze straks alles zelf moet
maaien en het maaisel naar de stort moet
brengen. “Dat is veel duurder en het haalt
ook het draagvlak weg onder het weidevogelbeheer. We hebben daarom aan het OBN
gevraagd om ons te helpen bij het aanpakken van dit probleem omdat we graag een
snelle en praktische aanpak willen zonder
de weidevogeldoelstelling te benadelen. We
willen dus weten waarom we hier te maken
met een tamelijk plotselinge dominantie
van de krulzuring en ridderzuring. En de
volgende vraag is natuurlijk wat we daaraan
kunnen doen.”

Ideaal voor krulzuring
Eemland is niet het enige gebied met dit
probleem. Het komt steeds vaker voor

Zuringprobleem in
weidevogelgebied is
tijdelijk en oplosbaar
dat graslanden met een productieve grasmat, en
daardoor nog met weinig ruimte voor kruiden,
worden gedomineerd door krul- en ridderzuring.
Een kleiige, periodiek natte bodem en daarmee een
slechte doorluchting lijkt positief te werken voor de
zuringsoorten. Ook is het uitgestelde maaibeheer
(tot 15 juni) waarschijnlijk gunstig voor de zuringen,
omdat zij dan ongestoord kunnen groeien en omdat
na het maaien van de hol geworden zode veel
open bodem aanwezig is waarop zuringen kunnen
kiemen.
Emiel Brouwer van onderzoekcentrum B-WARE
heeft voor de vraag van Natuurmonumenten als
eerste stap uitgezocht of er iets te zeggen is over de
bodems waarop krul- en ridderzuring een probleem
is in vergelijking met de bodems waarop dit probleem niet speelt. Daarnaast heeft hij met behulp
van landelijke data een vergelijking gemaakt met de
bodemsamenstelling van percelen waar dominantie
van gestreepte witbol of pitrus een probleem is.
Vervolgens heeft hij de bodemmonsters vergeleken
met een aantal monsters die drie jaar geleden al
eens zijn genomen in Eemland. Dit voorjaar verscheen het advies.

Dominantiestadium
De gegevens die het speurwerk opleveren, duidt
Brouwer aan de hand van een verschralingsreeks.
Als je een landbouwperceel uit productie neemt,
bestaat de vegetatie vrijwel helemaal uit raaigras en
de bodem is dan zeer rijk aan stikstof en fosfor. Kort
na het stopzetten van de bemesting en extensivering van het beheer loopt vooral de concentratie
makkelijk uitwisselbaar fosfaat en nitraat terug naar
nog altijd hoge waarden. Het aandeel Engels raai-

gras loopt terug, maar andere snel groeiende grassen nemen toe. De concentratie makkelijk uitwisselbaar nitraat en fosfaat loopt vervolgens zo ver terug
dat planten enige aanpassingen moeten hebben om
aan voldoende voedingsstoffen te komen en de best
aangepaste, snel groeiende soort dominant wordt.
Op klei kunnen dat bijvoorbeeld glanshaver (lichte
klei), grote vossenstaart (zware klei) of gestreepte
witbol (venige klei) zijn. Als er nog minder makkelijk
uitwisselbaar nitraat en fosfaat aanwezig is, moeten
plantensoorten aanpassingen hebben om fosfaat uit
de bodem los te weken, en werken ze vaak samen
met schimmels. De fosforvoorraad is echter nog te
hoog voor soorten die veel investeren in het verkrijgen van voldoende voedingsstoffen. Als de fosforvoorraad na verdere verschraling op het natuurlijke
niveau is beland, ontstaat een soortenrijke gemeenschap met kamgrasweiden en dotterbloemhooilanden. Die soortenrijkdom wordt mede bepaald door
de sterk uiteenlopende strategieën van soorten om
aan voldoende voedingsstoffen te komen.

Tien jaar verschralen
De landelijk beschikbare gegevens over de groeiplaatsen van krul- en ridderzuring laten zien dat
deze soorten alleen voorkomen in een bodem die
qua fosfortoestand past bij een raaigrasweide, een
grassenmix of een dominantiestadium. Dit kunnen
relatief zandige bodems zijn, die dan doorgaans
flink worden bemest. Vaak gaat het echter om
kleibodems. De nitraatbeschikbaarheid is op de
zuringstandplaatsen wat lager, gemiddeld op het
niveau van het dominantiestadium. Dominantie van
zuringen is volgens onderzoeker Brouwer daarmee
een variant van het dominantiestadium, en is te ver-

gelijken met dominantie van bijvoorbeeld gestreepte witbol en pitrus. Specifieke bodemomstandigheden die leiden tot de zuringvariant zijn een goede
basenverzadiging, een periodiek slechte doorluchting (met veel stikstof in de vorm van ammonium)
en mogelijk ook een vrij hoog kaliumgehalte.
Op basis van deze gegevens concludeert de onderzoeker in het rapport dat verdere verschraling tot
een gras-kruidenmix voldoende zou moeten zijn
om een groot deel van het zuringprobleem op te
lossen. Voor een deel zijn de typerende soorten al
mondjesmaat aanwezig, zoals pinksterbloem en
smalle weegbree maar doelsoorten als veldzuring,
echte koekoeksbloem, rood zwenkgras en reukgras ontbreken meestal nog. Om daadwerkelijk
op het gewenste plant-beschikbare fosfaatniveau
te komen, is het nodig om nog ongeveer tien jaar
verder te verschralen, schat Brouwer in. Wel kan
het gunstig zijn om voorafgaande aan en tijdens
de bestrijding van zuringen het waterpeil wat lager
te zetten omdat zuring met de lange penwortel
profiteert van fosfaat en ammonium dat in de
zuurstofloze ondergrond makkelijk oplost. Wanneer grote zuringplanten eenmaal verdwenen zijn,
komen deze ook niet makkelijk meer terug omdat
de jonge planten niet bij deze mogelijke stikstof- en
fosforbron kunnen komen. Het ligt echter ook voor
de hand dat het geëxtensiveerde beheer heeft bijgedragen aan de zuringdominantie. Dat wordt door
Natuurmonumenten in de komende jaren verder
uitgezocht. •
Rapport is te lezen op:
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/advies-krulzuring-eemland-eindversie-tussenrapportage.pdf/

Nieuwe rapporten
Vernatting ten behoeve van natuurontwikkeling en -herstel
Terugkeer van bedreigde insecten
• Rapporten en brochures bestellen:
info@vbne.nl (o.v.v. rapportcode)
• Download OBN-rapporten (pdf):
www.natuurkennis.nl.
• Kijk voor activiteiten op:
www.natuurkennis.nl/activiteiten.
• Kijk voor cursusaanbod op:
www.veldwerkplaatsen.nl

De OBN-nieuwsbrief is een uitgave van de VBNE.
Een pdf-versie vindt u op www.natuurkennis.nl.
Redactie: Geert van Duinhoven, Neeltje Huizenga, Wim
Wiersinga
Redactie-adres: VBNE, Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen, info@vbne.nl
Lay-out: Aukje Gorter
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
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advertenties

Samen zorgen voor
de toekomst van mooi Gelderland

GLK zoekt:

Kijk voor meer info en alle vacatures op:

www.glk.nl/vacature
Stichting het Limburgs Landschap
is een particuliere natuur- en
monumentenorganisatie die zich richt op
het behoud en de ontwikkeling van natuur,
landschap en cultureel erfgoed in Limburg.
Wij beheren circa 9.000 ha. bos- en
natuurterrein, waaronder ook historische
buitenplaatsen en ander gebouwd erfgoed.

We hebben direct plaats voor een

projectleider 32 - 40 uur
In deze zeer brede en zelfstandige functie neem je
(grotere en complexe) projecten in de hele provincie in
voorbereiding. Je werkzaamheden omvatten het plannen,
voorbereiden, monitoren, aansturen en evalueren
van projecten binnen de terreinen van Het Limburgs
Landschap op het gebied van natuurontwikkeling en –
herstel, recreatie, landschap en cultuurhistorie.

Het functieprofiel en verdere informatie vindt u op:
www.limburgs-landschap.nl/vacatures.
Reageren kan tot uiterlijk 27 september.

• Boswachter Achterhoek
• Terreinmedewerker
Rivierengebied
• Timmerman

