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Antwoord:
Dat het hier om een proefopstel-
ling gaat zal na lezen van de mo-
gelijkheden wellicht geen verwon-
dering meer scheppen. Dat er een 
relatie ligt met het milieu, en wel 
de veranderingen die daarin optre-
den, past echt in onze huidige tijd. 
Dus ook hier. De onderzoeksvraag 
die de Universiteit van Amsterdam 
en Natuurmonumenten zich heb-
ben gesteld is: wat is nu eigenlijk 
het effect van chronische droogte 
op hoe onze natuur eruitziet en 
functioneert, welke soorten zijn de 
verliezers en welke de winnaars, en 
zit de sleutel om dit te voorspellen 
misschien in de bodem? In vijf 
gebieden van Natuurmonumenten 
zijn kleine houten opstellingen met 
dakjes gebouwd, die als proefvlak 
dienen om gedurende vier jaar 
tachtig procent van de neerslag af 
te vangen. Op elke locatie staan 
proefvlakken met dakje en een 
proefvlak zonder dakje, zodat de 
onderzoekers kunnen bestuderen 
hoe de natuur op droogte rea-
geert. De proefvlakken bevinden 
zich op Planken Wambuis (bij 
Mossel en Dennenkamp) en in het 
zuidelijke deel van Reijerscamp. Bij 
de Loenense bossen bevinden de 
proefvlakken zich in een grasland-
perceel van natuurgebied Hoeve 
Delle en op de heide van Reeën-
berg. Het onderzoek duurt tot eind 
2023. Na drie jaar wordt een deel 
van de dakjes verwijderd om te 
zien hoe de natuur zich herstelt. 
Wij zijn benieuwd! 
En als u zich nog afvraagt van 
wie die auto is, dan kunnen we 
u melden dat we onszelf betrapt 
hebben.  
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Fluitende dakjes

Een heideterrein van de 21ste eeuw is meer dan een paarse vlakte, dat is 
inmiddels wel doorgedrongen in onze vakwereld. Dat binnen deze uit-
puttend actief ontboomde afwisseling van kaal zand, grazige plekken en 
heidestruikjes in verschillende ontwikkelingsfasen ook nog allerhande 
bouwwerkjes kunnen verrijzen, is wellicht minder bekend. Afgezien van 
al dan niet omrasterde PQ’s, amfibieënwandjes langs wegen, likste-
nen langs bosranden en vangkralen en hooiplekken voor biologische 
maaiers, verschijnen er soms ook andersoortige bouwwerkjes. Deze lijkt 
op een onder bezuiniging gebukt gaande schuilplek of een kunstwerk 
waar de wind een fluitend accent voor de zichtbeperkte beleving kan 
produceren. U weet wel beter:

a. De reptielen van de heide hebben het moeilijk, onder andere wan-
neer zich stortbuien in het kader van klimaatverandering voordoen, 
terwijl ze net nog lekker lagen op te warmen in de zon. Om de impact 
daarvan te verminderen zijn als proef op deze heide schuilplekken 
gecreëerd voor adders en zandhagedissen, die tevens bijdragen aan de 
monitoring van hun populaties.

b. Na drie opeenvolgende jaren met droge, hete zomers die resulteerden 
in bruin gras en dode heide zijn de alarmbellen afgegaan: heide kan 
verdrogen. Maar wat is nu de impact op onze natuur? Welke soorten 
verdwijnen en welke gedijen juist onder deze verandering? Dus zijn 
hier dakjes gemaakt die tachtig procent van de neerslag afvangen, 
waaronder nauwkeurig de effecten hiervan gevolgd kunnen worden.

c. Deze constructies vormen de eerste fase van een proef waarbij de 
mogelijkheden van winnen van zonne-energie in lage opstellingen op 
heideterreinen wordt onderzocht. In de volgende fase zullen licht- en 
waterdoorlatende zonnepanelen gemonteerd worden, die alleen de 
lichtfrequenties filteren die voor zonne-energie optimaal zijn.

d. Plastics en natuur zijn geen goede combinatie, omdat eigenlijk altijd 
microdeeltjes plastic resteren die het leven in en op de bodem uit-
eindelijk aantasten. Omdat in de huidige bebossingshype veel jonge 
aanplant beschermd moet worden tegen allerhande vraatzuchtig 
gedierte, is behoefte om nieuwe materialen voor plantkokers te ont-
wikkelen. Hier staat een systematische proefopzet om de verwering 
en zonimpact op aardappel-kunststof te meten als mogelijk alterna-
tief materiaal.

e. Dit is de set voor een reclamefilm van Hornbach, waarin wederom een 
geheel doorgedraaide doe-het-zelver laat zien waarom je timmeren 
niet aan professionals hoeft over te laten. 

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent, met dank aan Ria Dubbeldam 
voor het aanreiken van de tip.

 agenda 

25-29 april
Week van de Teek
www.weekvandeteek.nl

26 april 
Cursus Bodembiologie bij bosbeheer
probos.nl

11 mei
Bestrijden eikenprocessierups
cursuscentrumgroen.nl

11, 12 en 13 mei
Voorjaarsexcursie Pro Silva
www.knbv.nl

12 mei 
Praktijkdag bestrijding Japanse 
duizendknoop
www.probos.nl

13 mei
Europese i-Tree Conferentie
www.itree-europe.com

19 mei
Bossenbeleid Symposium Hoge Veluwe
www.hogeveluwe.nl

19-20 mei 
Cursus Geïntegreerd bosbeheer
www.klingenbomen.nl

24 mei
Werken met de hoogwerker en de 
kettingzaag
cursuscentrumgroen.nl

9 juni 
Partnerbijeenkomst FSC
FSC.nl

10 juni
Extra Online Rondhoutveiling 
houtveiling@bosgroepen.nl

16 juni
Cursus Natuurwetgeving – 
gevordenden
www.natuurinclusief.nl

23 juni 
Eerste kennisdag LIFE Resilias 
invasieve soorten 
www.resilias.nl

6 juli 
Werkschuurbijeenkomst opsnoeien 
voor hoogwaardige houtkwaliteit
www.vbne.nl
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