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“Het sleutelproces is de natuurlijke 
populatiedynamiek. We moeten 
ruimte maken voor risicospreiding 
tussen groeiplaatsen, voor 
genetische aanpassing en voor 
uitbreiding van inheems loofbos”

“Klimaatverandering is relevant voor alle 
natuur en zeker ook voor inheemse loofbossen 
met een grote diversiteit aan flora en fauna. 
Het goede nieuws is dat de meeste inheemse 
houtige soorten, zoals beuk, inheemse eiken 
en berken, in Nederland zich in het centrum 
van hun verspreidingsgebied bevinden. Geen 
paniek dus. Het slechte nieuws is dat in Neder-
land aaneengesloten inheems loofbos met een 
redelijk natuurlijke dynamiek praktisch afwe-
zig is en dat ‘natuurbos’ veelal ligt ingesloten 
door uitheems productiebos. Mogelijkheden 
voor aanpassing aan een veranderend klimaat 
zijn dus gering. Beleid en beheer moeten daar-
om letterlijk en figuurlijk ruimte maken voor 
risicospreiding tussen groeiplaatsen (droog/
nat, arm/rijk) en voor genetische aanpassing 
via natuurlijke verjonging en uitbreiding van 
inheems loofbos, gericht op aaneengesloten 
oppervlakten. Het sleutelproces hierbij is 
natuurlijke populatiedynamiek binnen een 
veranderend leefgebied. Het inbrengen van 
zuidelijke herkomsten, laat staan het introdu-
ceren van uitheemse soorten, zoals gepropa-
geerd voor productiebossen, gaat voorbij 
aan de verantwoordelijkheid van Nederland 
voor het duurzaam behoud van de in ons 
klimaatgebied inheemse loofbossen (Natura 
2000-habitattypen). Ook het inbrengen van 
inheemse soorten buiten geschikt leefgebied, 
zoals winterlinde op de hogere zandgronden, 
spant het paard achter de wagen, want van 
een natuurlijke populatiedynamiek van deze 
Midden- en Oost-Europese soort zal bij ons 
geen sprake zijn. De natuurlijke uitbreiding 
van zomerlinde in Zuid-Limburg ligt wel in de 
lijn der verwachting. Binnen het steeds Atlan-
tischer wordende klimaat in Nederland heeft 
de beuk al laten zien dat ook arme en droge 
groeiplaatsen, zoals stuifzandbebossingen, met 
succes worden gekoloniseerd. Hier ontstaat 
een geheel nieuw inheems bostype!”

Sander Wijdeven, senior adviseur 
bosbeheer bij Staatsbosbeheer

“Als we natuurbescherming 
willen waarmaken, zullen we 
onze focus moeten verleggen 
van inheems naar Europees”

Juist wel! Een bosecosysteem is een resul-
tante van op elkaar ingrijpende factoren; 
van klimaat tot groeiplaats tot biotiek. 
Een verandering in deze factoren zal de 
resultante beïnvloeden. Bos zal heus wel 
bos blijven, maar wat voor bos?
Als we nu al weten dat klimaatverandering 
gaande is en de gevolgen zien in bijvoor-
beeld vervroegd uitlopen, verstoorde 
synchronisatie en verschuivingen van 
koude- naar warmteminnende soorten. En 
beseffen dat het klimaat nog lange tijd en 
onomkeerbaar zal veranderen. Met de we-
tenschap dat het tempo van klimaatveran-
dering de migratiesnelheid van de meeste 
soorten verreweg te boven gaat. Dan heeft 
dat naar alle waarschijnlijkheid ingrijpende 
gevolgen voor soortensamenstelling en 
ecologische interacties. Niet alleen voor 
bos, maar voor alle natuurtypen.
Het huidige natuurbeleid is vooral gestoeld 
op het behoud/ontwikkeling van de 
biodiversiteit uit het verleden. Met een 
veranderend klimaat klinkt dat meer als 
Sonnevelds ‘tuinpad van zijn vader’. Beleid 
en beheer moeten dus niet meer achterom 
moeten kijken, maar vooruit. Met als doel 
veerkrachtigere ecosystemen, zodat deze 
zich kunnen blijven aanpassen aan veran-
derende omstandigheden en soorten een 
duurzamere plek bieden. Er zullen ‘nieuwe’ 
ecosystemen ontstaan met oude en nieuwe 
soorten. Sterker nog, dit is al gaande. Als 
we natuurbescherming willen waarmaken, 
dan zullen we onze focus moeten verleg-
gen van inheems naar Europees. Van sta-
tische doelen naar blijvend veranderende 
omstandigheden. Onder meer door ervoor 
te zorgen dat soorten die hier niet meer 
een thuisbasis vinden, een plek kunnen 
krijgen in betere oorden, en door klimaat-
vluchtelingen op te vangen. Wat was komt 
niet meer, dat tuinpad.”

Mark van Benthem, directeur-
bestuurder Stichting Probos

“Natuurbossen moeten we 
niet als op zichzelf staande 
eenheden zien, maar als 
integraal onderdeel van het 
boslandschap”

“Klimaatverandering gaat natuurlijk niet 
voorbij aan natuurbossen, maar de stelling 
is vast bedoeld als ‘in natuurbossen hoeven 
we geen rekening te houden met klimaat-
verandering’. Daar ben ik het mee eens. Daar 
moeten we de ruimte geven aan natuurlijke 
processen, wat kan betekenen dat specifie-
ke waarden die natuurbossen voor specifie-
ke soorten vertegenwoordigen, achteruit-
gaan. Dat kan op gespannen voet staan met 
specifieke doelen voor bijvoorbeeld Natura 
2000-soorten die het al moeilijk hebben. 
Wat mij betreft versterkt dit juist het argu-
ment dat we natuurbossen niet als op zich-
zelf staande eenheden moeten zien, maar als 
integraal onderdeel van het boslandschap. 
Dus is veel meer samenhang nodig tussen 
natuurbossen, bossen met productie, andere 
natuurtypen en geleidelijke overgangen naar 
andere vormen van landgebruik. Dit kun je 
bereiken door in het beheer en het beleid 
meer over de grenzen van het toegekende 
SNL-natuurtype en het bezit heen te kijken. 
Bijvoorbeeld door het introduceren van 
een netwerk van plekken met verhoogde 
natuurwaarden in bossen met productie. 
Daarmee bieden we kansen aan soorten die 
in de knel komen om te migreren naar plek-
ken die mogelijk (nog) wel geschikt zijn.
Het is van groot belang op de lange termijn 
te denken, zodat bijvoorbeeld bomen de 
kans krijgen oud te worden en af te takelen. 
In dat kader verdient het aanbeveling eens 
na te denken of het niet verstandig is, wan-
neer er binnen de SNL gekozen wordt voor 
natuur als hoofddoel, dit ook in de subsidie-
overeenkomst voor decennia vast te leggen.
Een dergelijke integrale benadering zou wel 
eens een grotere bijdrage aan het verster-
ken van de biodiversiteit kunnen leveren, 
dan het vergroten van het areaal natuurbos 
alleen. En het is nog eens klimaatslim ook.”
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— Ria Dubbeldam (samenstelling) 

 “Klimaatver-
andering is 
niet relevant 
voor natuur-
bossen” 
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Petra Souwerbren, directeur Natuur en 
Milieu Gelderland

“Het is zaak om met spoed een 
succesvol klimaatbeleid uit 
te voeren en gelijktijdig meer 
natuurlijke bossen te realiseren”

“Klimaatverandering raakt alles en iedereen. De 
mate waarin het klimaat verandert is nog onze-
ker en afhankelijk van het succes van maat-
regelen om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. Afgelopen jaar bleek tot wat voor 
extremen de klimaatverandering ook nu al kan 
leiden: van grote overstromingen in Limburg, 
Eiffel en Ardennen, grootschalige bosbranden 
in Californië, extreme hitte in Noord-Amerika 
tot extreme droogte in meerdere werelddelen.
Het is daarom cruciaal om met grote urgentie 
te werken aan energiebesparing en versnel-
ling van de energietransitie. Tegelijkertijd 
is aanpassing aan het veranderende klimaat 
noodzakelijk. Voor natuurgebieden zijn daarbij 
enkele principes belangrijk: vergroten van de 
ecologische veerkracht, verbindingen tussen 
natuurkernen, het watersysteem op orde bren-
gen en een grote diversiteit. Bovendien is de 
veerkracht van natuurgebieden hoger als deze 
robuust, lees groot, zijn. Dan zijn er minder 
verstorende invloeden van buitenaf.
Natuurbossen voldoen voor een deel aan deze 
principes voor ecologische veerkracht. Diversi-
teit aan soorten, gelaagdheid van de vegetatie 
en natuurlijke verjonging dragen allemaal 
bij aan vitaliteit, minder kwetsbaarheid voor 
ziekten en plagen en temperatuurschomme-
lingen. Aanwezigheid van dood hout, een rijke 
kruidlaag en een goed bodemleven zorgen voor 
afbraak van organisch materiaal en de strooi-
sellaag. Het bos houdt daardoor ook micro-ele-
menten beschikbaar.
Externe verstoringen zoals stikstofdepositie 
of langdurige droogte hebben onvermijdelijk 
een negatieve invloed op natuur en ook op 
natuurbos. Evenals het tempo van klimaatver-
andering.
Het is zaak om met spoed een succesvol 
klimaatbeleid uit te voeren en gelijktijdig meer 
natuurlijke bossen te realiseren. Dan beheersen 
we de risico’s en verhogen we de biodiversiteit 
en veerkracht van de natuur.”
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