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— Etiënne Thomassen & Bart Nyssen (beiden 
Bosgroep Zuid Nederland)

Sphaeropsis sapinea is een schimmel die 
vooral grove, Corsicaanse en Oostenrijkse 
den aantast, en soms ook (zilver)
spar, lariks, thuja, tsuga en douglas. In 
Duitsland wordt de schimmel vaak met 
het synoniem Diplodia pinea aangeduid. 
Men spreekt er van Diplodia-Triebsterben. 
In sommige Duitse regio’s sterven op 
droge groeiplaatsen grote delen van 
dennenopstanden. Hoe is de situatie in 
Nederland?

> De schimmel dringt via jonge naalden of via 
hagel-, veeg- of velschade aan takken binnen en 
verstoort de groei, waarna scheuten en soms de 
hele boom afsterven. Typisch is een geremde 
groei en gebogen verdord kwastje van de laatste 
groeischeut. Kleine zwarte puntjes op afgestorven 
naalden en kegels zijn de vruchtlichamen van de 
schimmel, waaraan de soort goed te herkennen 
is. Bosbeheerders kennen de schimmel als de 
veroorzaker van de blauwverkleuring van geoogst 
dennenhout.
Sphaeropsis wordt gezien als een secundaire scha-
desoort. De schimmel profiteert van verzwakte 
bomen. Onderzoekers zien een duidelijke relatie 
tussen de droge zomers van de afgelopen jaren en 
de ontwikkeling van de schimmel. In literatuur 
wordt soms het verwijderen van besmette bomen 
aangeraden, maar door anderen als ondoelmatig 
beschouwd, omdat de besmettingsdruk moei-
lijk te verlagen is. De schimmel is inheems en 

eigenlijk altijd aanwezig. Zorgen voor 
een veerkrachtig bos met vitale bomen 
lijkt daarom de meest voor de hand 
liggende beheermaatregel.

Sphaeropsis versus Brunchorstia
Een aantasting waarmee Sphaeropsis 
verward kan worden, is Brunchorstia. 
Hierbij begint de ziekte met een paarse 
tintvorming in de naalden, gevolgd 
door het roodbruin verkleuren van de 
naalden van de jongste jaarscheut, vanaf de 
basis van de naalden uitbreidend naar de top. 
Uiteindelijk vallen de dode naalden af, waarna 
nieuwe naalden uit de slapende knoppen onder 
de scheut (op de grens met de tweejarige, nog le-
vende scheut) tot ontwikkeling komen. Dit vormt 
het gemakkelijkst herkendbare kenmerk van 
Brunchorstia: lichtgroene kransjes naalden op 
de grens met de afgestorven jonge scheut.

Nederlands dennenbos
De afgelopen maanden hebben wij 
in dennenbossen extra gelet op het 
voorkomen van de schimmel Sp-
haeropsis. Het afsterven van grote 
groepen dennen hebben we nog 
niet vaak gezien in Nederland, 
maar sterfte van enkele dennen 
en lichte benaalding zien we wel. 
Verdorde kwastjes en vruchtlicha-
men komen we regelmatig tegen. 
Herken je dit schadebeeld van jouw 
bos en zie je ook al duidelijk uitval? 
Laat het ons weten! Voor een vervol-
gartikel proberen we een beter beeld te 
krijgen van de situatie hier.< 

e.thomassen@bosgroepzuid.nl

1. Grove den met een voor Sphae- 
ropsis typisch geremde groei van de 
inmiddels afgestorven topscheut. 

2. De zwarte puntjes op de afgestor-
ven naalden op dit grove dennen-
takje zijn de vruchtlichamen van 
Sphaeropsis sapinea. Je kan ze ook 
vinden op dennenkegels. 

3. Blauwverkleuring van dennenhout, 
ook veroorzaakt door Sphaeropsis. 

4. Grove dennenopstand in de Ant-
werpse Kempen met sterk vermin-
derde vitaliteit, lichte benaalding en 
verspreide sterfte van dennen door 
Sphaeropsis-aantasting. 

Verzwakte den is prooi voor 
Sphaeropsis?
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Figuur 1. Het ontwerp van het bosexperiment zoals uitgevoerd in februari-maart 2019. Dit bosexperiment bestaat uit vijftien circa 1 hectare grote bosplots  
verdeeld over vijf bosregio’s (de rode stippen). SOH staat voor “stem-only-harvest” ofwel het oogsten en afvoeren van de stam en achterlaten van de kroon.  
WTH staat voor “whole-tree-harvest” ofwel het oogsten en afvoeren van stam en kroon. Zie dit artikel voor een toelichting op de ingrepen. 

foto’s M
arleen Vos Figuur 2. Het kwantificeren van input fluxen van de voedingsstoffen (depositie en verwering) en output fluxen van de voedingsstoffen (houtoogst en uitspoeling) 

bij verschillende beheeringrepen (de mate van oogst, klepelen en afvoeren van stam of stam en kroon) in de plots. De foto’s geven een impressie van het veldwerk 
gericht op het bepalen van deze fluxen. Depositie: opstelling die voedingsstoffen invangt. Houtoogst: het oogsten van bomen waaraan gehaltes van voedings-
stoffen bepaald zijn in stam, bast, takken en bladeren. Verwering: het nemen van bodemmonsters die geanalyseerd zijn op verweringsnelheden. Uitspoeling: de 
spuitjes die een jaar lang bemonsterd zijn op bodemvocht en de voedingsstoffen daarin op een diepte van circa 60 centimeter in de bodem. 

foto’s M
arleen Vos
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Is de veerkracht van onze bomen en bossen toereikend om hetere en 
drogere periodes en aanhoudende bodemverzuring in de toekomst te 
overleven? Welke bosbeheermaatregelen zijn mogelijk en nodig om de 
verschillende bosfuncties te behouden? Om deze vragen te beantwoorden 
en de gevolgen van klimaatverandering en bodemverzuring in kaart te 
brengen zijn wij – een consortium van wetenschappers en bosgebruikers – 
een bosexperiment gestart. Het doel is om de reacties van bomen, bodems 
en uiteindelijke hele bossen op verschillende beheeringrepen te begrijpen 
in relatie tot veranderingen in bodem en klimaat. Dit artikel geeft een 
introductie van het experiment. 

Duurzaam en klimaatbestendig 
bosbeheer in de 21ste eeuw 

— Frank Sterck1, Marleen Vos1, Steven de Goede2, 
Eva Meijers1, Jorad de Vries1, Emilia Hannula2, 
Gert-Jan Nabuurs1, Jan den Ouden1, Wim de 
Vries1 & Wim van der Putten2 & Ciska Veen2

 1Wageningen University & Research (WUR) 
2Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek 
(NIOO)

> In vijf regio’s op de hogere zandgronden in Ne-
derland hebben we drie bosplots van circa 1 hec-
tare omvang geselecteerd met daarop 50-120 jaar 
oude beuken, grove dennen of douglassparren. In 
elk van de vijftien bosplots zijn dezelfde behee-
ringrepen uitgevoerd in vier 0,25 hectare grote 
subplots: kaalkap, controle (geen kap), hoogdun-
ning (circa 80 procent van de bomen blijft staan) 
en schermkap (circa 20 procent van de bomen 
blijft staan). Vervolgens zijn in enkele subplots 
twee extra ingrepen uitgevoerd (figuur 1). De 
eerste ingreep betreft het afvoeren van de stam 
terwijl de kroon achterblijft in het bos dan wel 
de boom in zijn geheel, waarbij takken gebruikt 
worden voor energielevering. De tweede ingreep 
betreft klepelen (fijnslaan en mengen) van de 
achtergebleven kroondelen en de toplaag van de 
organische bodem. Al deze ingrepen zijn uitge-
voerd in februari en maart 2019. Sindsdien is een 
groot aantal metingen uitgevoerd. 

Beschikbaarheid van voedingsstoffen
Allereerst kwantificeren we het nutriëntenbudget 
van deze bossen. Dit gebeurt door bepaling van de 
aanvoer- en afvoerstromen van voedingsstoffen 
(figuur 2). Hierbij wordt gekeken naar de macro-
voedingsstoffen (stikstof, fosfaat, kalium, calcium, 

magnesium en zwavel) en een aantal essentiële 
microvoedingsstoffen (mangaan, koper, ijzer en 
zink). De aanvoer van voedingstoffen bestaat 
uit depositie vanuit de lucht en verwering van 
mineralen in de bodem. Voedingsstoffen worden 
afgevoerd bij de oogst van stammen en takken, 
en door uitspoeling van bodemvocht met daarin 
opgeloste voedingsstoffen die buiten bereik van 
de wortels komen. De eerste onderzoeksresul-
taten laten zien dat vooral de bodemvoorraad 
van kationen (calcium, magnesium en kalium) 
beperkend is en remmend zou kunnen werken 
op bosherstel, vooral na kaalkap en afvoer van 
stammen en kronen. De inzet van beheermaatre-
gelen zou dergelijke tekorten kunnen verminde-
ren. Zo laat ons onderzoek zien dat in het geval 
van conventionele houtoogst (alleen verwijdering 
van de stam) er tussen de 70 procent (beuk) tot 
80 procent (douglasspar) van de bovengrondse 
biomassa en koolstof geoogst wordt. De 20-30 
procent biomassa die achterblijft – hoofdzakelijk 
takken – bevat echter hogere concentraties van 
voedingsstoffen, waardoor bij conventionele 
stamoogst meer dan 50 procent van de voedings-
stoffen in het bos achterblijft (fosfor bijvoorbeeld 
50-70 procent). Aanvullend behoud van voeding-
stoffen is te bereiken door de stambast achter te 

laten. Voor bijvoorbeeld fosfor loopt die hoeveel-
heid afhankelijk van de boomsoort op tot 20-50 
procent van de totale hoeveelheid fosfor in de 
stam. Daarnaast wijzen de eerste analyses over 
uitspoeling erop dat bij een lagere oogstintensi-
teit en afvoer de nutriëntenverliezen lager zijn. 
Hoe dit soort effecten gezamenlijk de bodemvoor-
raad en het bosherstel na de oogst beïnvloeden, 
wordt nog verder uitgezocht.

De toekomst van bossen bij meer droogte
De reacties van bomen en bodem op vrijstelling 
en droogte worden de komende jaren in de 
bosplots in detail gemeten. Zo meten dendro-
meters volautomatisch de nettostamgroei en 
-stamkrimp (een maat voor droogte) van bomen 
bij verschillende mate van vrijstelling. Deze me-
tingen doen we om te bepalen hoe vrijstelling de 
gevoeligheid van bomen op droogte en herstel na 
droogte gedurende het groeiseizoen beïnvloedt. 
Om reacties voor de langere termijn te kwantifice-
ren nemen we ook stammonsters om de jaarrin-
gen te meten. Daarmee is te bepalen hoe bomen 
reageren op droge jaren en hoe ze daarvan her-
stellen, en ook of en hoe een verschillende mate 
van vrijstelling bomen in staat stelt om sneller te 
herstellen na de droge en warme jaren van 2018-

Een bosexperiment voor nieuwe inzichten en praktische oplossingen
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2020. Tevens zullen we in 2022 Lidar- (acroniem 
voor “light detection and ranging”) scans uitvoe-
ren om de driedimensionale verdeling van hout 
en blad te bepalen in alle vijftien bosplots (zie 
deelopname van een gescande boom in figuur 3). 
Deze scans maken het mogelijk om de kroonvorm 
en grootte, die indicatief zijn voor de vitaliteit 
van bomen, in kaart te brengen. Zo valt te analy-
seren hoe de kronen van volwassen bomen, en 
ook hoe jonge bomen, reageren op vrijstelling op 
alle experimentele behandelingen. 
De focus bij de effecten van beheeringrepen en 
droogte op bodemprocessen richt zich op de ge-
volgen voor de biodiversiteit in de bodem, omdat 
die de kringloop van voedingsstoffen en opslag 
van koolstof in de bodem bepaalt. Vooral schim-
mels spelen een sleutelrol in bossen. Saprotrofe 
schimmels maken koolstof en voedingsstoffen 
vrij uit dood organisch materiaal zoals hout en 
strooisel. Mycorrhizaschimmels leven samen 
met boomwortels met uitruil van voedingstof-
fen tegen koolstof. Wij meten de effecten van 
beheeringrepen op de aanwezigheid van deze 
schimmels en ander bodemleven, en de effecten 
daarvan op de beschikbaarheid van voedings-
stoffen en bodemkoolstofopslag bij toename in 
droogteperioden. Het koppelen van metingen in 
bomen en bodem, en de reactie van bomen en 
het bodemleven op droogte is nieuw, en zal naar 
verwachting nieuwe fundamentele inzichten op-
leveren over de reactie van bossen op droogte, en 
de rol van verschillende beheeringrepen daarop. 

Opschalen van effecten naar bosniveau
Een van de grote uitdagingen is de integratie 
van de reacties van bomen en bodem, en de 
opschaling daarvan naar hele bossen. Deze stap 
is belangrijk, omdat die uiteindelijk de effecten 
van het gevoerde beheer op de productiviteit, 
veerkracht en koolstofopslag van bossen bij 
veranderend klimaat en bodem kwantificeren. 
Figuur 4 laat de belangrijkste processen zien die 
hierbij een rol spelen, en tevens de kringloop 
van koolstof, voedingsstoffen en water. De eerste 
stap is de integratie van de grootte en vorm van 
bomen en hun fysiologische processen met de bo-
demprocessen in een boom-bodemmodel. Daarin 
wordt voor elke boomsoort gemodelleerd hoe de 
groei afhangt van de specifieke kenmerken zoals 
boomgrootte en vorm (bijvoorbeeld de grootte 
van de kroon en de verdeling van bladeren bin-
nen de kroon) en de omgeving (bijvoorbeeld de 
toegang tot licht, voedingsstoffen en water). Het 
doel is om de reacties van individuele bomen en 
de bodem op te schalen naar een bosmodel. De 
reacties op boom- en bosniveau – zoals voorspeld 
door deze modellen – zullen we dan vergelijken 
met metingen in ons experiment. Dat is de ma-
nier om tot geteste modellen met een betrouw-
bare voorspellingswaarde te komen. Dit geteste 
model zullen we ook gebruiken om groeireacties 
van bomen in andere bossen te voorspellen, in 
Nederland en elders in Europa, en wederom tes-
ten of onze voorspellingen ondersteund worden 
door observaties van de groei of bijvoorbeeld 

Figuur 3. A) Bovenaanzicht van een bosplot (grove den) met verschillende niveaus van vrijstelling (aangegeven met rode rasters). Van links naar rechts: controle, 
kaalkap, hoogdunning en schermkap. B) Een Lidar-opname van een beuk zonder blad in de winter, geïsoleerd uit een Lidar-opname van een van de beukenplots 
in februari 2022. Vergelijking met nog te maken Lidar-scans in de zomer van 2022 zullen een goed beeld geven van de bladverdeling van deze beuk. Op dezelfde 
manier zullen ook alle andere bomen in alle vijftien bosplots in beeld worden gebracht. 
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Figuur 4. Visualisatie van het bossysteem 
inclusief bomen en bodems, en interacties 
met de samenleving en atmosferische om-
standigheden. Grote fluxen zijn gegeven 
voor koolstof, water en voedingstoffen. 
Bij BOMEN: koolstoffluxen omvatten 
fotosynthese, respiratie of boomadem-
haling (onderhoud en groei van bladeren, 
stengel en wortels), natuurlijk verlies van 
bladeren, twijgen, bast en wortels (S); 
afgifte van wortelexudaten (W) aan sym-
bionten (suikers) en bodem; en verliezen 
door oogst van stam en/of kroon. Deze 
koolstoffluxen hangen samen met fluxen 
voor voedingsstoffen en water. 
BODEM: input van dode wortel- en 
scheutstrooisel (S) en wortelexudaten 
(W) worden verwerkt in het bodemvoed-
selweb. De saprotrofen en detritivoren 
zetten organische resten om in voedings-
stoffen die worden opgenomen door 
bomen en bodemorganismen, CO2 dat 
wordt uitgeademd (bodemrespiratie), en 
organische koolstofverbindingen die in de 
bodem kunnen worden opgeslagen. Sym-
bionten, zoals ectomycorrhiza-schimmels, 
leveren voedingsstoffen aan bomen in ruil 
voor koolstofverbindingen. Voedingsstof-
fen in de bodem worden verder aangevuld 
door verwering en depositie. 
MAATSCHAPPIJ is toegevoegd omdat 
met een geoogste stam (en eventueel 
kroon) koolstof en voedingsstoffen uit 
het bos verwijderd worden, maar koolstof 
kan worden opgeslagen indien stammen 
in producten met een lange levensduur 
terechtkomen. (Aangepast uit Sterck et 
al., 2021). 

koolstofreserves in de grond. Dit is een ambiti-
euze aanpak, waarmee we willen begrijpen hoe 
bomen en bodem reageren op droogte en hun di-
recte omgeving, en hoe de bosbeheerder het best 
kan handelen om de ontwikkeling in productivi-
teit, veerkracht, koolstofopslag en biodiversiteit 
te behouden of te verhogen in een veranderend 
klimaat. 

Naar praktische oplossingen
Het doel is om wetenschappelijke inzichten in 
te zetten voor praktische oplossingen in het 
bosbeheer. Hiermee sluit dit onderzoek aan bij 
twee bestaande tools, namelijk het beheerad-
viessysteem (de Vries et al., 2019) dat is opgezet 
om de effecten van de voedingsstoffenvoorraad 
in de bodem op de productie en het bosherstel 
te kwantificeren, en de zogenaamde Bles-app 
(www.marteloscoop.nl) die in het onderwijs en 
veldcursussen wordt ingezet om de consequen-
ties van dunningsingrepen direct te kunnen 
evalueren. Het bestaande beheeradviessysteem 
zal verfijnd worden met de experimentele data 
van de eerste jaren na de oogst en met model-
voorspellingen, om zo een beter beeld te krijgen 
van de langetermijneffecten op de beschikbaar-
heid van voedingsstoffen, de potentiële oogst, 
de koolstofopslag en de veerkracht van het bos. 
Water en koolstof zullen als potentiële factoren 
aan dit (op voedingsstoffen gebaseerde) advies-
systeem toegevoegd worden om droogte-effecten 
te integreren. De Bles-app is bedoeld om bij Het kwantificeren van input fluxen van de voe-

dingsstoffen (depositie en verwering), zie figuur 2.

cursussen inzichtelijk te maken wat de gevolgen 
zijn van een geplande dunning voor de groei en 
ontwikkeling van een opstand, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van algemene bijgroeimodellen. 
In dit project proberen we die bijgroei per boom 
beter te schatten in relatie tot de dichtheid van 
de opstand, en bij veranderend klimaat. Onze 
ambitie komt er dus op neer om deze bestaande, 
technische, hulpmiddelen “klimaatbestendig” of 
“klimaatslim” te maken en daarmee om beheer 
concreet te sturen op behoud of toename van de 
productie, de veerkracht, de koolstofopslag en 
biodiversiteit onder verschillende toekomstige 
klimaatscenario’s.<

frank.sterck@wur.nl
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Rienk-Jan Bijlsma, ecoloog bij 
Wageningen Environmental Research

“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.”

 vraag     

— 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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Verschillen in gevoeligheid 
essentaksterfte
In juni 2017 riep het Centrum voor Genetische 
Bronnen Nederland (CGN) de hulp in van het 
publiek om via essentaksterfte.nu aan te geven 
waar gezonde en zieke essen staan. Uit meer 
dan duizend meldingen zijn tussen vele dode 
en aangetaste essen ruim tweehonderd gezon-
de essen geïdentificeerd. Deze gezonde bomen 
zijn mogelijk tolerant tegen essentaksterfte. De 
tweehonderd bomen zijn vegetatief vermeerderd 
(geoculeerd). Per genotype staan zes tot acht 
boompjes op de kwekerij.
Na opzettelijke infectie met de schimmel laten de 
eerste resultaten zien dat er duidelijke verschil-
len zijn in ziektegevoeligheid. Er worden nu 
methoden ontwikkeld om sneller tolerantie voor 
essentaksterfte op te sporen. De uiteindelijke re-

Meer nodig voor behoud Groningse 
akkervogels 
In Groningen kiest het agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (ANLb) voor de bescherming 
van akkervogels clustering van maatregelen in de 
beste akkervogelgebieden: “meer doen in minder 
gebieden”. De belangrijkste natuurmaatregelen 
zijn kruidenrijke akkerranden en wintervoed-
selveldjes. Sinds 2016 zijn daar de pakketten 
vogelakkers (afwisseling van stroken natuurbraak 
en luzerne) en vogelgraan (ruimer gezaaide en 
insecticidevrij geteelde zomergranen) bijgeko-
men. Om de effectiviteit van de maatregelen te 
evalueren zijn de aantallen akkervogels binnen en 
buiten clusters vergeleken. De gegevens, verza-
meld bij het Meetnet Agrarische Soorten (MAS), 
zijn voor 2015-2020 geanalyseerd. 
Vijf akkervogelsoorten laten een afname zien, vijf 
zijn stabiel en één neemt toe. In het algemeen 
gaat het de akkervogels niet voor de wind. De 
soorten van open akkers staan er het slechtst 
voor. Soorten van ruigte en struweel doen het be-
ter. Het beeld van de steltlopers is niet rooskleu-
rig: kievit en scholekster nemen af en wulp lijkt 
op een laag niveau stabiel.

Van der Wal wil vaart maken met 
stikstofaanpak
De natuur versneld herstellen en het landelijk 
gebied toekomstbestendig maken. Dat is de 
kern van de hoofdlijnenbrief voor het stikstof-
probleem, die minister Christianne van der Wal 
(Natuur en Stikstof) op 1 april naar de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. Het doel is 50 procent 
minder stikstofuitstoot en driekwart van de 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een 
gezond niveau in 2030. Daarvoor zet ze maximaal 
in op het vrijwillig stoppen van boeren en onder-
zoekt ze of gestarte en nieuwe opkoopregelingen 
aantrekkelijker kunnen worden gemaakt, bijvoor-
beeld via het “early bird”-principe. Hoe eerder een 
boer zich meldt voor een stoppersregeling, des te 
hoger de vergoeding. Bij lang wachten ontstaat 
kans op onteigening. De minister wil vooral in-
zetten op het opkopen van piekbelasters, en een 
quick scan gaat bepalen in welke gebieden sneller 
ingegrepen moet worden. Met de aanpak is 7,5 
miljard extra gemoeid. 
Zowel boeren- als natuur- en milieuorganisaties 
bekritiseren de plannen. LTO vindt dat om boe-
ren, platteland en natuur echt vooruit te helpen, 
meer nodig is. Ze roept de overheid op meer te 
investeren in innovatie in technische maatre-
gelen, anders voeren of door meer ruimte voor 
dieren in de wei. Agractie vindt het opkopen van 
bedrijven weggooien van belastinggeld, omdat 
de komende tien jaar sprake is van 30 procent 
“natuurlijke stoppers” en in de gebieden met de 
grootste stikstofopgaven tot wel 50 procent. 
Verder lijken innovatie en vrijwillige verplaatsing 
uit beeld te raken. Mobilisation for the Environ-
ment verbaast zich erover dat nog steeds sprake 
is van vrijwillige uitkoop. ‘Na drie jaar falen (sinds 
de PAS-uitspraak mei 2019, red.) plakt het Rijk er 
nog weer twee jaar aan vast? […] Waarom zouden 
provincies in twee jaar alsnog kunnen doen wat 
in afgelopen drie jaar niet gelukt is? Dit leidt al-
leen maar weer tot uitstel en een lange reeks van 
vernietigde vergunningen. Neem nu de regie over.’

 kort 
‘Hazen hebben leefwijze aangepast 
aan drukte’

Certificering hout uit Rusland en 
Belarus gestopt 
Zowel PEFC als FSC certificeren niet langer hout 
uit Rusland en Belarus. De militaire invasie van 
Rusland in Oekraïne staat lijnrecht tegenover de 
kernwaarden van beide organisaties. Het besluit 
geldt zolang het gewapende conflict voortduurt. 
Andere houtimport uit Rusland en Belarus wordt 
sterk gehinderd door beperkingen in het beta-
lingsverkeer met deze landen, maar is alsnog niet 
Europa-breed verboden. Het effect is in ieder ge-
val een drastische daling van de houtaanvoer. De 
situatie maakt duidelijk hoe ook in de houtsector 
een grote afhankelijkheid van Rusland is ontstaan.

Provincie Utrecht wil af van verbod 
afschot vos
Door een uitspraak van de rechtbank Midden- 
Nederland mogen sinds 16 februari geen vossen 
meer worden afgeschoten. De zaak, aangespan-
nen door Animal Rights en Fauna4Life, betrof in 
eerste instantie een ontheffing die de provincie 
had verleend aan Faunabeheereenheid Utrecht 
om ‘s nachts vossen te mogen schieten in wei-
devogelgebieden en bij agrarische bedrijven met 
vrije uitloopkippen. De rechter achtte die onthef-
fing niet geldig. De rechter stuitte bovendien op 
een juridische fout in de Wet natuurbescherming, 
waardoor de uitspraak verregaande en zelfs lan-
delijke impact kreeg. In heel Nederland mag niet 
langer op vossen worden gejaagd. Boeren en de 
Vogelbescherming maken zich grote zorgen over 
het lot van weidevogels. In Utrecht betreft het 
vooral de weidevogels in Eemland. De provincie 
Utrecht wil af van het verbod. Om eieren en kui-
kens van weidevogels beter te beschermen heeft 
Collectief Eemland al 20 kilometer voswerende 
rasters geplaatst. 

Rli: uitgelezen kans om nu natuur te 
herstellen
De natuur gaat hard achteruit, concludeert de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) 
in het advies Natuurinclusief Nederland: natuur 
overal en voor iedereen. De raad noemt de biodiver-
siteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. De Rli 
roept het kabinet op om de teruggang van natuur 
te keren en te zorgen voor herstel. Het huidige 
natuurbeleid is niet effectief, mede omdat het 
zich hoofdzakelijk beperkt tot de beschermde 
natuurgebieden. De bescherming daarvan is niet 
afdoende om de teruggang van de biodiversiteit 
te keren. Ook daarbuiten moet werk worden 
gemaakt van natuur- en biodiversiteitsherstel. In 
en om dorpen en steden moet veel meer groen 
komen. Ook in het landelijk gebied, waar de afge-
lopen decennia een kaalslag van de natuur heeft 

Biodiversiteit meten op 
akkerbouwbedrijven
Wat leveren de inspanningen van agrariërs om de 
biodiversiteit te vergroten op? Om hier antwoord 
op te krijgen hebben CLM Onderzoek en Advies 
in opdracht van agrarische collectieven uit Dren-
the en Oost-Groningen de Agrobiodiversiteitsmo-
nitor light ontwikkeld, waarmee op eenvoudige 
en onderbouwde wijze de biodiversiteit is te 
bepalen. 
Allereerst zijn in samenwerking met plant- en 
diersoortenexperts in 2020 een soortenlijst, een 
rekenmodel en telprotocollen opgesteld. In 2021 
zijn vier akkerbouwbedrijven geïnventariseerd 
op 150 plant- en diersoorten, zowel boven- als 
ondergronds. Er is gekeken naar planten, vogels, 
zoogdieren, insecten, wormen en amfibieën, en in 
het lab naar microben in de bodem. Deze soorten 
zijn specifiek geselecteerd voor akkerbouwbe-
drijven in de Veenkoloniën. Per bedrijf hebben de 
onderzoekers dertien locaties uitgekozen, waar ze 
de meeste biodiversiteit verwachtten zoals akker-
randen, percelen, slootkanten, houtige elementen 
en het erf. De methode sluit zoveel mogelijk aan 
bij erkende telprotocollen, maar zijn toegespitst 
op akkerbouwbedrijven. 
Het rekenmodel geeft een biodiversiteitsscore 
per bedrijf en per soortgroep. De scores laten dui-
delijke verschillen zien tussen bedrijven. Komend 
jaar vinden de tellingen in meer gebieden en 
sectoren plaats, zoals in Drenthe en Zeeland en 
mogelijk in Flevoland en Groningen. De metho-
de is eenvoudig toepasbaar: het vergt een paar 
velddagen per bedrijf en de soorten zijn relatief 
eenvoudig te herkennen.

plaatsgevonden, is natuurherstel noodzakelijk.  
De Rli pleit ervoor om gebiedsgericht een 
gewenst minimum kwaliteitsniveau voor natuur 
vast te stellen.
Nu Nederland de komende jaren op de schop 
gaat vanwege opgaven als woningbouw, energie-
transitie, klimaatadaptatie, stikstofvraagstuk en 
verduurzaming van de landbouw, is het de uitge-
lezen kans om de natuur te herstellen. Veel bedrij-
ven, organisaties en gemeenten zijn ook bereid 
om stappen te zetten naar een meer natuurin-
clusieve maatschappij. Het lukt alleen met een 
overheid die daarbij helpt en daar vol op inzet.  
De Rli adviseert om in een gebiedsgerichte aan-
pak natuurherstel te verbinden met andere maat-
schappelijke opgaven, en om hierover afspraken 
te maken in diverse sectoren. Hiervoor moeten 
onder andere het klimaat- en het stikstoffonds 
worden benut.
De Rli constateert dat de natuur nog vooral als 
kostenpost wordt beschouwd. Daardoor telt het 
natuurbelang in de economische en politieke 
besluitvorming onvoldoende mee. Het advies is 
om subsidies en fiscale maatregelen in de land-
bouw, de industrie en het natuurbeheer te richten 
op een natuurinclusieve samenleving en om het 
belang van natuur beter te waarderen bij econo-
mische en politieke afwegingen.

Protocol Aziatische duizendknopen 
geactualiseerd
Per 1 januari geldt er een handelsverbod voor 
Aziatische duizendknopen. Dit verbod is opge-
nomen in het Besluit Natuurbescherming (en 
daarmee in de Wet Natuurbescherming, vanaf 
2023 Omgevingswet). Het gaat om het onder 
zich of voorhanden hebben, vervoeren of ten 
vervoer aanbieden (van delen van) invasieve 
exoten. Het handelsverbod geldt ook voor grond 
met levensvatbare delen van deze soorten. Deze 
maatregel moet nieuwe introducties en versprei-
ding in het milieu als gevolg van handel beperken. 
Het verbod heeft betrekking op Japanse duizend-
knoop (Fallopia japonica inclusief Fallopia japonica 
var. compacta), Sachalinse duizendknoop (Fallopia 
sachalinensis) en bastaardduizendknoop (Fallopia x 
bohemica). 
Met het ingaan van dit handelsverbod was het 
Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizend-
knopen op een aantal punten niet meer actueel. 
Er is een info-blad aan het protocol toegevoegd 
met informatie over geldende nieuwe wet- en 
regelgeving. De reeds bestaande infobladen zijn 
herzien en op verschillende plekken wordt naar 
het nieuwe info-blad over wet- en regelgeving 
verwezen. 
De veertien infobladen van het protocol inclusief 
het nieuwe info-blad over wet- en regelgeving 
zijn online beschikbaar via  
bestrijdingduizendknoop.nl/protocol.

illustraties Aukje Gorter

sultaten van alle genotypen worden in 2022/2023 
verwacht als alle testen en analyses zijn afgerond.
De es (Fraxinus excelsior) wordt al ruim tien jaar 
belaagd door de invasieve schimmel het vals 
essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus), een 
exoot uit Oost-Azië. Dit heeft geleid tot een 
grote afname van deze soort in het Nederlandse 
landschap. Zo stierf in een essenproefveld bij 
Windesheim tussen 2018 en 2020 maar liefst 
55 procent van de in 2018 nog levende bomen. 
Niet overal is de sterfte even groot. De massale 
sterfte treedt vooral op in vochtige, dichte, jonge 
bossen die als monocultuur zijn geplant. Oudere 
bomen doen het vaak beter, vooral als deze met 
lage dichtheid in een open landschap staan. Ook 
in jaren met hitte en droogte lijkt de schade die 
de essentaksterfte veroorzaakt minder. Dit komt 
doordat de overleving van het vals essenvlieskelk-
je bij temperaturen boven de 30 °C beperkt is. Zo 
veroorzaakt de ziekte bijvoorbeeld in Zuid-Frank-
rijk tot nu toe nauwelijks problemen.

Zeven van de elf akkervogelsoorten zijn alge-
mener binnen clusters dan daarbuiten. Dit wekt 
de indruk dat agrarisch natuurbeheer voor deze 
soorten werkt. Een kanttekening is wel dat de 
clusters zich in de beste akkervogelgebieden 
bevinden. Door de MAS-gegevens te relateren 
aan landschap, gewassen en maatregelen via een 
habitat-associatieanalyse, is ontdekt dat grasmus 
en geelgors profijt hebben van het agrarisch 
natuurbeheer. 
Om akkervogels in de volle breedte te behou-
den, is meer nodig. De habitat-associatieanalyses 
geven inzicht in welke landschapsonderdelen 
belangrijk zijn en bieden inspiratie voor maat-
regelen. Akkervogels zijn het meest geholpen 
met volveldse maatregelen zoals vogelakkers en 
vogelgraan, die al binnen het agrarisch natuurbe-
heerstelsel bestaan. Braaklegging is een interes-
sante optie. Een groot effect is te verwachten van 
bouwplanverruiming met eiwitrijke voedergewas-
sen, wat precies aansluit bij natuurinclusieve en 
kringlooplandbouw.
De twee richtingen vormen de ruggengraat van 
het Actieplan Groninger Akkervogels van de collec-
tieven, LTO, WBE’s, TBO’s, natuurbeschermings-
organisaties en kennisinstellingen. Ze pleiten 
voor een integrale benadering voor regionale 
akkervogellandschappen met daarbij behorende 
agrarische natuurbeheermaatregelen en natuurin-
clusieve kringlooplandbouw.
grauwekiekendief.nl

Onderzoek met warmtebeeldcamera’s door de 
Koninklijke Jagersvereniging, in samenwerking 
met Bureau Waardenburg, wijst uit dat de hazen-
stand bijna twee keer zo groot is dan gedacht. De 
hazen hebben hun leefwijze aangepast aan het 
drukbevolkte Nederland en zijn vooral ‘s nachts 
zichtbaar. 
De tellingen vonden plaats tijdens veldbezoeken 
van mei tot en met oktober 2021. De analyse is 
gebaseerd op 480 telrondes, waarbij naast hazen 
ook konijnen en reeën zijn meegenomen. Van alle 
drie de soorten werden ‘s nachts met de warmte-
kijker meer exemplaren geteld dan overdag door 
de verrekijker. In de telresultaten van de hazen is 
het grootste verschil aangetroffen. 
De conclusie van dit onderzoek is tweeledig. Ten 
eerste blijkt dat de tot op heden gehanteerde 
telmethode van haas, konijn en ree achterhaald 
is. Om een goed beeld van de populatieomvang 
te krijgen zijn nachttellingen met warmtebeeld-
kijkers een voorwaarde. Daarnaast is het met de 
wildpopulatie op de akkers – met name hazen 
en reeën – beter gesteld dan tot op heden werd 
aangenomen.
De Jagersvereniging vindt het logisch om deze 
bevindingen mee te nemen in de wegingen voor 
bijvoorbeeld ‘de gunstige staat van instandhou-
ding’ en de Rode Lijst. De vereniging wil graag 
meewerken aan de ontwikkeling van een nieuwe 
telmethode voor hazen, reeën, konijnen en even-
tuele andere diersoorten.
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‘Zichtbaar wild of een stabiel gemengd 
bos?’ Anderhalf jaar geleden was dit nog 
een prangende vraag voor Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe (Vakblad #167). 
Nu luidt het antwoord van beheerder 
Jakob Leidekker: het kan beide tegelijk. 
Behoud van wildzichtbaarheid is zelfs te 
realiseren met minder wild. Een lagere 
wildstand betekent wel een trendbreuk 
voor het Park, maar is noodzakelijk om 
het gewenste bos van de toekomst te 
krijgen. De aanpak staat beschreven in 
het Beleidsdocument bos en wild.

— Ria Dubbeldam en Erwin Al
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Hoge Veluwe zet in op gemengd bos met minder wild
> In coronatijd kreeg Jakob Leidekker de ruimte 
om het bosbeheer van het Park eens goed tegen 
het licht te houden. Al ruim een eeuw is die min 
of meer op dezelfde leest geschoeid. Het Beleids-
document bos en wild formuleert het als volgt: 
‘Het bos dient als leefgebied en voedselbron voor 
wild dat zich zo natuurlijk mogelijk moet kunnen 
gedragen, en het bos is onderdeel van een rijk pa-
let aan Veluwse landschappen waar natuurschoon 
en cultuurhistorie elkaar ontmoeten. Door een 
duurzame houtoogst draagt het bos bovendien 
bij aan de financiële exploitatie van het terrein.’ 
Op zich is het een goed uitgangspunt om een 
consistent bosbeleid te voeren en niet mee te 
waaien met elke modegril, vindt Leidekker, maar 
de klimatologische, milieu- en biodiversiteitspro-
blemen gecombineerd met een steeds toenemen-
de recreatiedruk dienen zich zo manifest aan, 
dat er nieuwe wegen ingeslagen moeten worden. 
Inlandse eiken kwijnen weg als gevolg van de 
stikstofdepositie. Fijnsparren leggen, net als bij 
andere natuurterreinen, na drie opeenvolgende 
hete en droge zomers en door de letterzetter het 
loodje. De zware februaristormen van dit jaar 
deden een extra duit in het zakje. 

Integrale visie
Voor een nieuwe visie ontleedde Leidekker met 
zijn medewerkers het huidige bosbeheer, werkte 
de klassieke doelen biodiversiteit, recreatie en 
productie opnieuw uit en voegde er twee nieuwe 
aan toe: milieu en klimaat. Alle puzzelstukjes 
zette hij in elkaar tot een visie. ‘Mijn conclusie – 
en dat zal die van elke terreinbeheerder zijn – is 
dat bos een integrale benadering vereist. Bos is 
eigenlijk niet op te splitsen in aparte doelen. Hou-
toogst en klimaat bijvoorbeeld hangen één op 
één samen. Wij binden met bos CO

2 
en oogsten 

het hout voor de bouwwereld die wil verduur-
zamen. Hoe mooi is het om te gebruiken wat de 
natuur ons brengt? Alleen bos ten behoeve van 
de biodiversiteit is niet te verkopen zolang we 
in de westerse wereld beslag leggen op hout uit 
tropisch bos. Door te investeren in divers multi-
functioneel bos met productie neemt bovendien 
de biodiversiteit toe. Als we het goed doen vallen 
alle doelen goed te combineren. Soms zal het op 
een plek voor het ene doel een zesje opleveren 
maar voor het andere een acht, elders ligt de 
verhouding weer anders. We zullen nooit overal 

op alle punten een tien kunnen scoren. Maar we 
kunnen tevreden zijn met wat we over het gehele 
gebied wel weten te realiseren.’

Toekomstbeeld
Leidekker schetst een beeld van De Hoge Veluwe 
met bossen die variëren in open-dicht, don-
ker-licht en hoog-laag. ‘Dit zijn bossen die buiten-
gewoon biodivers, klimaatbestendig en recreatief 
aantrekkelijk zijn. Als je boomsoorten kiest die 
daarbij aansluiten en bovendien productief zijn, 
ben je spekkoper.’ Zijn handen jeuken om het 
aandeel loofbos te vergroten. ‘Maar ik gun ons 
wel de tijd om dit goed te doen, zodat we kunnen 
ontdekken wat wel en wat niet werkt. Tijd is ook 
nodig om het nieuwe beleid in onze organisatie 
te laten landen en eigen te maken.’
Momenteel bestaat de 3200 hectare bos van 
De Hoge Veluwe voor zo’n 87 procent uit gro-
ve den, douglas en andere naaldsoorten. Welk 
percentage loofhout het Park nastreeft, staat niet 
in het beleidsdocument. Leidekker wil zich niet 
vastpinnen op een concreet getal. ‘Bosbeheer is 
nu eenmaal geen rocket science; je hebt te maken 

met veel onzekere factoren. Stel wij zeggen te 
streven naar ongeveer 50 procent verloofing en 
het blijkt slechts 40% te zijn, hebben we dan 
gefaald?’ Hoe dan ook, naaldbomen worden niet 
meer aangeplant. Maar natuurlijke verjonging 
kan wel worden gespaard. ‘Douglas en lariks zijn 
mooie productiebomen. Als die in de verjonging 
meekomen, waarom zouden we die dan wegha-
len? Ze leveren kwalitatief goed hout op.’

Bloeiende en vruchtdragende soorten
Het Park is vorig jaar al begonnen met de 
uitvoering van het Beleidsdocument bos en 
wild, gestimuleerd door een rijkssubsidie van 
€ 900.000 voor bosomvorming. Die gelden zijn 
bedoeld voor de vervanging van de 40 hectare 
(vrijwel) dode fijnsparren door loofboomsoorten. 
‘We planten veel bloeiende en vruchtdragende 
soorten aan, wat goed is voor insecten, muizen, 
vogels enzovoort. Het was een zoektocht om goed 
groeiende soorten te vinden die bij alle doelen en 
de bodems passen. Er zitten ook exoten tussen 
zoals Amerikaanse eik, omdat die het hier goed 
doet. Om inlandse eik op gang te helpen, planten 

we die samen aan met de quick release-soorten 
ratelpopulier en boswilg. Die kunnen met hun 
relatief beter verteerbare strooisel bijdragen aan 
de bodemverbetering. Ratelpopulier en boswilg 
zijn misschien zelfs de redding voor de inlandse 
eik. Berk heeft hernieuwde aandacht, daar groeit 
de inlandse eik goed onder. Met deze soorten 
ontstaat hopelijk snel een gevarieerd bos.’ 
Leidekker erkent dat boswilg op de arme zand-
gronden van het Park een uitdaging is, maar wil 
het zeker proberen. Net als her en der een kers. 
‘We kunnen er lang over praten dat boswilg en 
kers lastig zijn, maar het ook gewoon gaan doen. 
We planten ook acacia mee en tamme kastanje. 
Die geven hartstikke mooi hout.’

Monitoring van bosontwikkeling
De meeste soorten worden groepsgewijs geplant 
en de locaties worden in GIS vastgelegd, zodat 
de ontwikkeling goed is te monitoren. In deze 
groepen krijgen sommige bomen bij wijze van 
experiment een iets grotere koker en groter plant-
gat, waarin behalve een boomvormer ook een 
hazelaarstruik wordt geplant en steenmeel wordt 

Het informatiebord 
geeft bezoekers uitleg 
over waarom De Hoge 
Veluwe het bos klimaat-
bestendig en robuust 
wil maken en afrastering 
nodig is.

De Hoge Veluwe gaat 
de wildstand verlagen 
om verloofing van het 
bos een goede kans te 
geven.

12 13# 184 april 2022april 2022 # 184



gegeven, beide als maatregel voor extra bodem-
verbetering. Plantgatverbetering met steenmeel 
draagt het risico in zich dat de wortelontwik-
keling zich daar concentreert, waardoor bomen 
instabiel kunnen worden. Een optie die niet is 
overwogen, is om het steenmeel in een cirkel 
verder van de boom aan te brengen, waardoor 
het langzamerhand richting het wortelstelsel 
diffundeert en het worstelstel wordt gestimu-
leerd zich in de breedte te ontwikkelen. ‘Laten 
we eerst maar eens kijken wat het meeplanten 
van hazelaar en plantgatverbertering doet’, vindt 
Leidekker. Overigens ziet hij steenmeel als een 
van de mogelijke oplossingen en zeker niet als 
zaligmakend. ‘Stofjes als steenmeel werken wel 
maar niet overal. Bovendien is het mogelijk op 
den duur niet zo duurzaam voor het complexe 
bodemsysteem met schimmels, bacteriën en 
bodemorganismen. Wellicht dat de bodem door 
steenmeel uit balans raakt. De bodemverzuring is 
in dertig jaar opgebouwd, laten we ook de tijd ne-
men om na te denken welke maatregelen zinvol 
zijn.’ Om de mogelijkheden verder te verkennen 
is er het voorstel dat het NIOO experimenteren 
met bodemtransplantatie in de fijnsparrenplots 
die momenteel worden omgevormd tot loofhout. 
Een aio zal het effect van het enten van gezon-
de bodem van elders met het erin aanwezige 
bodemleven bestuderen op specifieke plekken en 

ook onderzoeken of het toevoegen van additie-
ven als steenmeel en kalk een goede uitwerking 
heeft. Leidekker: ‘Ik ben ervan overtuigd geraakt 
dat het belangrijk is om meer te focussen op het 
bodemleven. Wij zijn vooral bezig met wat we 
bovengronds zien. Laten we eerst zorgen voor een 
goed fundament, net als bij een huis.’

Wildbeheersing
De verloofing is ingezet, maar hoe denkt het Park 
de smakelijke aanplant te beschermen tegen hert 
en ree? Leidekker: ‘Zolang de wilddruk zo hoog is 
als nu, zullen we de percelen afrasteren. Dat doen 
we op de authentieke manier met 2 meter hoge 
rasters. Elektrische afrastering blijkt erg onder-
houdsgevoelig. Verder zet ik er iets naast: wildbe-
heersing. Doen we dat niet, dan zou op den duur 
20 procent van het totale bosoppervlak in het 
raster staan. Recreatief is dat niet aantrekkelijk.’
Een lagere wildstand dus, een trendbreuk voor 
De Hoge Veluwe. ‘De afgelopen dertig jaar hebben 
terreinbeherende organisaties, waaronder de 
onze, prioriteit gegeven aan de wildbelevings-
wens van de recreant. De wildstanden zijn onder 
andere daardoor zo opgelopen dat de bosverjon-
ging is gestokt. Langzamerhand zie je een kente-
ring in deze houding, zeker bij ons. We denken 
verlaging van de wildstand zodanig te kunnen be-
werkstelligen, dat het wild toch zichtbaar blijft.’

Wolf
Met de jachtopzichters zijn inmiddels diverse ge-
sprekken gevoerd om de wildstand te verlagen. Ze 
zijn zich het belang ervan gaan inzien en geven 
aan dat het moet lukken. Maar nu de wolf zich in 
het Park gevestigd heeft, gaat het wild zich mo-
gelijk anders gedragen en zich minder voorspel-
baar door jagers laten sturen naar de delen van 
het Park waar ze vanuit beheeroogpunt welkom 
zijn. Leidekker: ‘De wolf loopt dwars door onze 
plannen voor een lagere wildstand heen. Hij kan 
ook zoveel effect hebben dat onze wildpopulaties 
onder het minimum duiken. In een paar maand 
tijd zijn tientallen van onze driehonderd moef-
lons dood teruggevonden. We hebben daarom 
een deel geëvacueerd en er zo’n veertig hopelijk 
veilig achter een wolfkerend raster gezet. Nu de 
moeflons hun werk niet meer kunnen doen, zal 
dat een ongewenst ecologisch effect opleveren 
voor het heidebeheer en behoud van de daarin 
voorkomende biodiversiteit. Er is weliswaar nog 
veel ander wild – ree en hert –, maar die hebben 
een heel ander vreetgedrag en vervangen de rol 
van de moeflon in het heidebeheer dus niet.’ En 
verder: wanneer er meer wolven komen binnen 

het raster van de Hoge Veluwe, vreest het Park dat 
de herten- en zwijnenstand op den duur zelfs kan 
inklappen. Een wolvenroedel heeft namelijk een 
territorium nodig van circa 20.000 hectare, veel 
meer dan de 5500 hectare van De Hoge Veluwe. 
Bovendien kan het wild het afgerasterde Park 
niet uit. ‘Het inklappen van de wildstand is niet 
alleen ongewenst voor de wildbeleving, herten en 
wilde zwijnen vervullen ook een functie in ons 
bosecosysteem.’ 
Om het wild in het Park te beschermen ligt er 
nu een opmerkelijk voorstel: ‘Laten we daar 
waar men het wil de Veluwe tot wolvengebied 
verklaren en De Hoge Veluwe hiervan uitzonde-
ren. Dan kunnen we kijken wat waar gebeurt en 
ervan leren. We kennen immers het effect van de 
wolf niet voor de moderne Nederlandse situatie. 
Klopt het dat de wolf ook hier goed uitpakt voor 
de bosverjonging? Onze overtuiging is: hoe voller 
het landschap, hoe meer je als mens gecontro-
leerd moet ingrijpen om het zeldzame te behou-
den. Nederland is als het ware een groene stad 
met de Veluwe als stadspark, daarbinnen moeten 
we voorzichtig met de belangrijke natuurwaarden 
omgaan en bosverjonging en wilddruk moeten 

reguleren. Of de wolf hierin past is nog zeer de 
vraag. Bedenk ook dat veel mensen bang zijn voor 
de wolf en ervan verzekerd willen zijn dat ze hem 
op De Hoge Veluwe niet tegenkomen, ook niet 
de kadavers die ze achterlaten. Laten we om dit 
soort redenen delen van de Veluwe buiten zijn 
invloed houden ter vergelijking. Als blijkt dat de 
wolf wèl een gunstige invloed heeft, die in ons 
uitgerasterde gebied ontbreekt, is dat een nieuwe 
situatie en moeten we op basis van de kennis 
op dat moment handelen. Maar als blijkt dat de 
wolf in ons landschap heel anders uitpakt dan de 
ontwikkelingen elders ons doen geloven, hebben 
we toch op een deel van de Veluwe de wildpopu-
laties beschermd en de daarmee samenhangende 
biodiversiteit behouden.’<

redactie@vakbladnbl.nl

Voor het Beleidsdocument bos en wild zie  
www.hogeveluwe.nl

In het beleidsdocument schetst het Park hoe ze 
dat voor zich ziet. De wat rijkere gronden – de 
Kemperberg en Hoenderloo – zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van gemengd bos. Daar zal 
consequent een groot deel van het wild worden 
geschoten. De verwachting is dat het wild zich 
daar nog nauwelijks zal laten zien en op plekken 
elders zullen gaan verblijven waar ze met rust 
worden gelaten: de wildobservatieplekken in het 
midden van het Park, waar bezoekers het wild 
al volop kunnen waarnemen. Door het continue 
afschot in de gemengde bossen en de lagere 
wildstand, voorkomt het Park een wildgroei 
aan rasters en krijgt tevens verloofing een kans. 
Welke wildstand past bij het gewenste resultaat, 
is voor Leidekker een vraag die hij nog niet kan 
beantwoorden. Het is een kwestie van proefon-
dervindelijk ontdekken. ‘We kijken naar wild-
zichtbaarheid en naar hoeveel dieren we nodig 
hebben voor de begrazing, vooral in de open 
terreinen maar ook in het bos. Het gaat mij om 
het effect van elke diersoort op het bossysteem. 
We moeten af van de voorjaarsstanden en veel 
meer kijken naar welk effect we waarnemen en 
daar op inspelen, net zoals eigenlijk overal elders 
in Europa gebeurt. Het gaat om de schade die 
het wild veroorzaakt, niet om het aantal dieren 
dat geteld is. Elke bek is er één, ook als die niet 
meegeteld is.’

Links en rechts: individuele 
aanplant in een berkenopstand. 
Foto links: op de voorgrond een 
acacia. Deze bomen hebben 
geen hazelaar bijgeplant gekre-
gen. Verderop in de opstand is 
dit wel gebeurd.

Een deel van de 
bomen krijgt 
als experiment 
steenmeel toe-
gediend.

Aanplant van divers 
bosplantsoen in een 
voormalig fijnsparrenop-
stand. Op de voorgrond 
tamme kastanje. De 
aanplant wordt tegen 
wildvraat beschermd 
door een hoog raster 
rondom het perceel.
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— Ellen Weerman (HAS Hogeschool en NIOO-
KNAW), Vic Lagrouw (HAS Hogeschool), Peter 
van Munnen (HAS Hogeschool), Frank van 
Lamoen (provincie Noord-Brabant)

Met het veranderen van het klimaat 
worden de zomers droger en neemt 
de kans op piekbuien toe. Hoe zijn 
beekdalen tegen droogte dan wel 
wateroverlast te beschermen? Voor het 
stroomgebied van de Aa of Weerijs is een 
klimaatrobuuste en toekomstbestendige 
inrichting opgesteld, waarmee de 
impact van verdroging en waterschade 
is te verminderen. In deze visie is het 
natuurlijke bodem-watersysteem van 
1850 als uitgangspunt genomen voor een 
klimaatrobuust landschap. Het streven is 
dat bodem, water, landbouw en natuur 
één functionerend geheel vormen.  
Dit heeft gevolgen voor de natuur en  
het landbouwkundig grondgebruik. 

 Klimaatrobuuste 
beeklandschappen verbinden 
   landbouw en natuur

> Het is genoegzaam bekend: door de extreem 
droge en warme zomers van 2018, 2019 en 2020 
hebben veel natuur- en landbouwgebieden in 
zandlandschappen schade opgelopen. Natuurmo-
numenten constateerde op basis van veldmetin-
gen dat met name op de hogere zandgronden op 
sommige locaties de schade zelfs onomkeerbaar 
is. Sterfte van soorten is vooral zichtbaar in 
heidegebieden, zo ook in Noord-Brabant. Heide-
planten stierven en ook veel soorten die onder 
andere op de heide leven, zoals de heidevlinder. 
Het gentiaanblauwtje wordt nog weinig gezien in 
Noord-Brabant. De landbouwsector kampte met 
droogteschade, onder andere door onttrekkings-
verboden van grondwater voor beregening van 
gewassen. 
Beken in de lager gelegen delen van de zandland-
schappen kwamen droog te liggen, wat eveneens 
leidde tot massale sterfte van soorten. Beekdalen 
hebben overigens al decennialang last van ver-
droging. Onder meer doordat het water versneld 
ten behoeve van de landbouw wordt afgevoerd. 
Om de hydrologie te verbeteren en meer water in 
beekdalen vast te houden, voeren waterschappen 
en provincies al jaren herstelmaatregelen uit. 
Door verondiepen en het opnieuw laten meande-
ren houden diverse beken inmiddels weer meer 
water vast. Ook zetten de waterschappen samen 
met lokale boeren vaker in op het plaatsen van 
stuwtjes in sloten en zijn er subsidies voor inno-
vatieve irrigatiesystemen. 
Tevens wordt het waterpeil in natte natuurgebie-
den (natte natuurparels) hersteld voor het behoud 

van zeldzame soorten. Een voorbeeld hiervan 
is het vernatten van het hoogveennatuurgebied 
De Peel. De genoemde acties dragen alle bij aan 
droogtebestrijding, maar zijn gericht op enkele 
percelen of hectares. Om een heel beeklandschap 
klimaatrobuust te maken komt het aan op een 
integrale visie waarin natuur en landbouw samen 
optrekken. 

Inventarisatie en analyse stroomgebied
De provincie Noord-Brabant en de HAS Hoge-
school hebben de handen ineengeslagen en 
onderzocht hoe zo’n klimaatrobuust landschap 
eruit kan zien. De keuze viel op het stroomgebied 
van de Aa of Weerijs. Dit stroomgebied beslaat 
West-Brabant en een deel van Vlaanderen (zie 
kader). De bevindingen uit de studie zijn (deels) 
te kopiëren naar andere stroomgebieden in 
beeklandschappen. Het stroomgebied van de Aa 
of Weerijs bestaat uit vlak dekzand en bevat veel 
microreliëf. Dit reliëf is vooral zichtbaar tussen 
de waterlopen (beek en verschillende aftakken-
de waterlopen). Tuinbouw en bomenteelt zijn 
hoogwaardige teelten die in het oosten van het 
stroomgebied voorkomen. In het westen van het 
stroomgebied zijn ontgonnen hoogveengebieden 
op de hoge flanken.
In interviews met experts van onder andere 
provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse 
Delta en Natuurmonumenten zijn knelpunten 
geïdentificeerd op het gebied van waterkwantiteit 
en -kwaliteit. In de hoogveenontginningen heeft 
de intensieve ontwatering geleid tot verdroging 

foto’s Vic Lagrouw

Illustratie Vic Lagrouw

Waarneembaar hoogteverschil in het dal langs de Moersloot bij Klein-Zundert. 

Figuur 1. Huidig 
grondgebruik van het 
stroomgebied van de 
Aa of Weerijs (links) 
en toekomstvisie voor 
het grondgebruik in 
2050 (rechts). 

klimaatreeks deel 10
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van natuur en landschapselementen. In het beek-
dal is de waterbuffering zeer beperkt ten opzichte 
van een natuurlijke situatie, wat bij extreme 
regenval tot wateroverlast leidt. Het agrarisch 
landgebruik ligt zodanig dicht bij de beek, dat 
er natschade optreedt als de beek bij piekbuien 
overstroomt. Omgekeerd tast de milieudruk van-
uit de landbouw (afspoeling van gewasbescher-
mingsmiddelen en nutriënten) de waterkwaliteit 
aan in het stroomgebied, wat leidt tot verlies aan 
biodiversiteit. 

Het klimaatrobuuste beeklandschap in 
2050 

De analyse toont aan dat het systeem uit balans 
is. Voor een klimaatrobuust beeklandschap wordt 
daarom niet het intensieve landbouwsysteem als 
leidend principe genomen, maar het bodem-wa-
tersysteem. De andere twee pijlers (natuur & land-
schap en klimaatrobuuste landbouw) bewegen 
daarin mee. Voor de drie pijlers is onderzocht hoe 
ze er in een klimaatrobuust landschap uit komen 
te zien. Vervolgens is op basis van deze visies een 
ruimtelijk perspectief voor het klimaatrobuuste 
landschap in 2050 geschetst. Als referentie voor 
een natuurlijk bodem-watersysteem is de grond-
watertrappenkaart van 1850 gebruikt. Landbouw 
volgt het grondwaterpeil en er wordt gestreefd 
naar duurzame landbouwvormen. Bij de pijler na-

tuur & landschap gaat het vooral om versterking 
van een veerkrachtige natuur doordat de waterbe-
schikbaarheid verbeterd wordt. In het ruimtelijke 
perspectief zijn natuurgebieden (westen) en hoog-
waardige teelten (oosten) geclusterd. De beek 
krijgt ruimte om buiten zijn oevers te treden. Om 
meer handvatten te krijgen hoe het systeem voor 
het hele beekdallandschap van Aa of Weerijs er 
in 2050 uit kan zien, zoomen we in op vier zones 
in het dekzandlandschap: 1) beekdal, 2) kampen-
landschap, 3) hoogveenontginningen, 4) jonge 
heideontginningen.

Beekdal
Zetten we een stap in de toekomst en staan we 
in 2050 in het beekdal, dan zien we niet meer 
de snel water afvoerende beek uit 2022, maar 
een meanderende beek die het water langer 
vasthoudt. De beek heeft hiervoor meer ruimte 
gekregen. De directe omgeving van de beek is aan 
weerszijde ingericht als natuurbuffer. Deze zone 
biedt de beek ruimte om te meanderen. Het beek-
dal is verder in landbouwkundig gebruik, maar 
gevrijwaard van intensieve productie die niet past 
bij de gewenste hogere  grondwaterstanden. De 
natuurlijke gradiënten van hoog naar laag en van 
droog naar nat worden benut door natte natuur 
en landbouwvormen die daar goed bij passen. 
Hierdoor kan het beekdal volledig worden ingezet 

om water vast te houden in het kader van droog-
tebestrijding en als waterberging ter voorkoming 
van wateroverlast. 
De intensieve landbouw is in dit toekomstige 
beekdal verdwenen. De bedrijfsmodellen zijn 
daarom omgevormd naar klimaatrobuuste vor-
men van landbouw met bijvoorbeeld natte teel-
ten als lisdodde. De veehouderij is ruilverkaveld 
en geëxtensiveerd. Boomtelers en tuinders heb-
ben een plek gekregen op de vruchtbare bodems 
van het kampenlandschap en de overgebleven 
veeboeren in het beekdal hebben (extra) ruimte 
voor een extensieve bedrijfsvoering. Boeren en 
telers in het beekdal produceren voor de markt 
van biobased productiematerialen. Lisdodde en 
riet worden verwerkt tot bijvoorbeeld isolatiema-
teriaal of panelen voor de woningbouw.

Kampenlandschap 
Als we na de beekdalen doorreizen naar het kam-
penlandschap in 2050 dan zien we een clustering 
van hoogwaardige, intensievere teelten. Hierdoor 
hoeft er in minder geschikte landschappen min-
der landbouw bedreven te worden. Door de dikke 
en humeuze cultuurgronden optimaal te benut-
ten, wordt er hoogproductief geproduceerd. De 
telers gebruiken precisiewatersystemen voor hun 
droogteresistente teelten om de waterbehoefte 
te beperken en de uitspoeling van nutriënten 

naar het oppervlakte- en grondwater te verminde-
ren. De veranderingen voor de agrariërs hebben 
minder impact dan die van hun collega’s in het 
beekdal. Het kampenlandschap blijft beschikbaar 
voor intensieve teelt door boomtelers en tuin-
ders, maar wel minder watergebruik. 

Hoogveenontginningen
De natuurlijke laagten en gradiënten in dit land-
schap worden optimaal benut om water vast te 
houden en lokale kwelstromen te versterken. Dit 
biedt kansen voor veenvorming. De lokale kwel-
stromen voeden de middelhoge zandgronden en 
de beekdalen. Door de leemlagen in de onder-
grond en het kleinschalige microreliëf worden de 
grondwaterstanden hersteld en het regenwater 
opgevangen. Dit gaat gepaard met duurzame land-
bouw op de hogere delen, waarbij alleen teelten 
voorkomen die passen bij de natuurlijke grond-
waterstand. Het opgespaarde water in de laagten 
hoeft niet onttrokken te worden voor intensief 
bodemgebruik, en wordt ingezet voor nattere 
teelten of veenvorming. De ingrepen hebben 
geleid tot een extensievere veehouderij en kli-
maatrobuuste natte of droogteresistente teelten 
zoals bepaalde bonenrassen. Enkele boomkwe-
kerijen zijn vanwege de grote waterbehoefte in 
de zomer verplaatst naar het kampenlandschap. 
Een doelstelling uit het Natuurnetwerk Brabant 
om landbouwenclaves in natuurgebieden op te 
heffen is gerealiseerd, zodat de grondwaterstand 
in natuurgebieden integraal is gestegen en ruimte 
is ontstaan voor nieuwe natuur. Doordat het 
omliggende landbouwsysteem is afgestemd op de 
ondergrond kan de oorspronkelijke natte natuur 
zich herstellen.

Jonge heideontginningen
In het toekomstige landschap van de jonge 
heideontginningen is het oppervlaktewater door 
neerslag vanaf de onverzadigde zone (boven de 
grondwaterspiegel) naar de verzadigde zone ver-
traagd. De onverzadigde zone houdt meer vocht 
vast, waardoor de landbouw beter in staat is om 
droogtepieken op te vangen. Door de vertraging 
van de infiltratie naar de verzadigde zone worden 
diep gelegen regionale kwelstromen vertraagd ge-
voed, waardoor het grondwater langer binnen het 
stroomgebied blijft. In de nieuwe situatie wordt 
ingezet op bodemvormende processen, waarbij 
telers gestimuleerd worden om meerjarige gewas-
sen te telen en de bodemkwaliteit te verbeteren. 
Meer organische stof in de bodem zorgt voor een 
betere waterbuffering en dus is water langer voor 
de gewassen beschikbaar. 
De bedrijfsmodellen van 2022 zijn overeind 
gebleven, maar wel geëxtensiveerd. De veehou-
ders produceren met minder dieren per hectare 
en voeren minder eiwitten bij, waardoor de 
ammoniakuitstoot is afgenomen. De veerassen 
zijn robuust; de dieren grazen grotendeels op 
natuurlijke graslanden, waar het bodemleven en 
het organischestofgehalte al flink is verbeterd. 
Aanvullend kopen de veehouders krachtvoeders 
aan afkomstig van agrarische productie van het 
nabijgelegen kampenlandschap.
 

Gevolgen klimaatrobuuste inrichting
Om een zo economisch rendabel en realistisch 
mogelijk landschap voor 2050 te schetsen zijn 
de huidige landbouw- en natuurgebieden als uit-
gangspunt genomen. Het gepresenteerde ontwerp 
verbetert niet alleen de klimaatrobuustheid van 
een landschap, maar leidt ook tot vermindering 
van de eutrofiering en versnippering van natuur. 
Want door extensivering van de landbouw en het 
aanleggen van natuurbuffers langs de beken spoe-
len er minder nutriënten uit naar het bodem-wa-
tersysteem. De versnippering van de natuur wordt 
deels opgeheven door verbindingen langs zowel 
de beek als nieuwe lijnvormige landschapsele-
menten zoals heggen in het terrestrische systeem. 
In aanvulling op ons ontwerp kunnen de nieuwe 
grote opgaven voor het landelijk gebied nog ex-
plicieter worden meegenomen zoals bijvoorbeeld 
de energietransitie, woningopgave en behoud de 
cultuurhistorie. 
Het ontworpen landschap en de voorbeelduit-
werkingen voor het stroomgebied van de Aa of 
Weerijs kunnen worden toegepast als bouwste-
nen in andere beeklandschappen en kan inspira-
tie bieden voor omgevingsplannen in het kader 
van de Omgevingswet. Agrariërs vervullen een 
belangrijke rol in het klimaatrobuuste landschap 
van 2050. Om dit landschap voor het stroom-
gebied van de Aa of Weerijs te realiseren is een 
aantal stappen nodig. Eén van de belangrijkste is 
een sluitend verdienmodel voor klimaatrobuuste 
landbouw. Landbouwvormen als natte teelten 
of strokenteelt staan nog in de kinderschoenen, 
waardoor het nog niet rendabel is voor een 
agrariër om over te stappen. Natteteeltgewassen 
kunnen worden afgezet als biobased isolatiema-
terialen voor duurzame woningbouw, maar deze 
markt is nog in ontwikkeling, waardoor een hoge 
afzetwaarde (nog) niet kan worden gegarandeerd. 
Deze markt is wel enorm in opkomst, dus de 
verwachting is dat op termijn het verdienmodel 

Figuur 2. Landschapstegels voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs. Weergave van vier landschap-
stypen en de veranderingen voor een klimaatrobuuste inrichting. Boven: weergave van de ligging van de 
landschappen; midden: klimaatrobuuste inrichting, onder: huidige inrichting.

wel sluitend wordt. In de transitiefase kan de 
agrariër gestimuleerd worden met subsidies in de 
vorm van carbon credits (vastleggen van kool-
stof) of blue credits (zuiveren of vasthouden van 
water). Een andere route om het klimaatrobuuste 
landschap te realiseren is een actievere rol van 
overheden in de grondpositie door actiever in te 
zetten op ruilverkavelingen en bij aankoop van 
gronden door particulieren er een kwalitatieve 
verplichting op te zetten. 
Overheden en agrariërs hebben veel vragen over 
de transitie naar klimaatrobuuste landschappen. 
In het nieuwe lectoraat Klimaatrobuuste land-
schappen van de HAS Hogeschool en NIOO-KNAW 
zullen deze vragen de komende vier jaar worden 
opgepakt om de transitie te versnellen.<

e.weerman@has.nl

Het ontwerpend onderzoek was onderdeel van een 
afstudeeronderzoek van de studenten Peter van 
Munnen en Vic Lagrouw. Het rapport is te down-
loaden van www.hashogeschool.nl onder het kopje 
lectoraat klimaatrobuuste landschappen. 

Het stroomgebied van de Aa of Weerijs omvat 
een groot oppervlak en ligt grotendeels in 
België. in België ontstaat de beek uit de sa-
menvloeiing van de Grote Aa en de Kleine Aa. 
Vervolgens draagt de beek meerdere namen, 
namelijk Kleine Aa of Weerijsbeek en Grote 
Beek, om vervolgens vanaf de grens met Ne-
derland als Aa of Weerijs verder te stromen. Bij 
Breda mondt de beek uit in de singels. Tezamen 
met de Bovenmark gaat de beek verder onder 
de naam Mark. De breedte van de Aa of Weerijs 
varieert van 5 meter bij de grens met België tot 
15 meter bij Breda. Het beekdal is ongeveer 3 
kilometer breed. 

Illustratie Vic Lagrouw
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Er is grote steun onder burgers voor maatregelen om  
natuur te beschermen, te beheren en te onderhouden

De maatregelen waar het meeste draagvlak voor is:

Het beschermen van  
bestaande natuurgebieden

Het beschermen van  
zeldzame planten en dieren

Het beheer en onderhoud  
van natuurgebieden

Burgers zien de overheid als hoofdverantwoordelijk  
voor natuurbescherming

de overheid de Nederlandse burgers

Twee derde van de  
burgers vindt de overheid  
hoofdverantwoordelijk 
voor natuurbescherming

Natuur heeft voor de meeste burgers geen prioriteit  
ten opzichte van andere beleidsthema’s

De helft van de Nederlandse burgers komt 
regelmatig tot (zeer) vaak in de natuur.
 
Bezoek aan natuurgebieden is in 2021 
toegenomen ten opzichte van 2017.

Veel burgers actief voor natuurbescherming  
vooral door laagdrempelige activiteiten

Twee derde van de burgers zet zich  
actief in voor natuurbescherming. 

Vooral door het plaatsen van nest kastjes 
en het opruimen van afval in de natuur.

Nederlanders vooral betrokken bij natuur  
door natuurbezoek en informatie in de media
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Betrokkenheid Nederlanders bij de natuur

48% Matig betrokken

16% Zeer betrokken

19% Redelijk betrokken

 
natuur bescherming tussen 2017-2021

Burgers dragen  bij aan de 
natuur onder andere door:
• producten te kopen die rekening  
 houden met natuur
• donaties

Bezoek van burgers aan natuurgebieden is toegenomen
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bij keuze tussen natuur óf economie

Tevredenheid van burgers over  
hoeveelheid natuur neemt af

Percentage Nederlanders dat de hoeveelheid natuur in eigen land  
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Het belang dat burgers hechten aan het behoud  
van natuur is toegenomen tussen 2006-2021

Vier op de vijf burgers spreekt het aan 
om betrokken te zijn bij de natuur. 
 
Vrijwilligerswerk doen voor een 
natuur organisatie spreekt in 2021  
meer burgers aan dan in 2017.
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Maatschappelijk draagvlak voor natuur

december 2021

In 2021 heeft Wageningen Research voor de 
zesde keer in vijfentwintig jaar een enquête 
gehouden naar het maatschappelijk draagvlak 
voor natuur, natuurbehoud en natuurbeleid. 
Door de enquête met regelmaat – ongeveer 
eens in de vijf jaar – uit te voeren, en ervoor te 
zorgen dat de resultaten van de verschillende 
edities onderling vergelijkbaar zijn, ontstaat een 
mooie tijdreeks en kunnen er trends zichtbaar 
worden gemaakt. 

> Uit de enquête van 2021 onder 1527 deelnemers blijkt 
dat Nederlanders een groot belang hechten aan natuurbe-
houd. Deze trend neemt toe sinds 2006. Hoewel in 2021 
ruim de helft van de deelnemers de hoeveelheid natuur 
(ruim) als voldoende beoordeelt, daalt deze waardering 
sinds 2013. 
Het publiek ziet de overheid als hoofdverantwoordelijke 
voor natuur, maar vindt ook dat zijzelf, natuurorganisa-
ties en (landbouw)bedrijven in belangrijke mate mede-
verantwoordelijk zijn. Het draagvlak voor maatregelen 
die natuur beschermen blijft groot. Burgers zijn vooral 
betrokken bij de natuur door ernaartoe te gaan en door 
laagdrempelige activiteiten als nestkastjes ophangen, 
afval opruimen, groen stemmen en een handtekening zet-
ten voor natuur. Het publiek is minder actief als het gaat 
om onderhoud van natuur en landschap, natuureducatie, 
buurtoverleg of meedoen aan groene burgerinitiatieven.

Lees verder op pagina 22 voor meer specifieke bevin-
dingen uit de online enquête onder een representatieve 
groep Nedderlanders. 

Bron: Boer, T.A. de en F. Langers, 2022. Maatschappelijk 
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draagvlak voor natuur in 2021 en trends in het draagvlak. 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-rap-
port 138. Downloaden: edepot.wur.nl
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Waarom vinden mensen natuur  
belangrijk?
Natuur heeft verschillende functies zoals recreatieve, 
economische of ethische functies. Op de vraag aan 
burgers wat zij drie belangrijkste redenen voor natuur-
behoud vinden, scoorde gezondheid (79%) veruit het 
hoogst, gevolgd door de reden dat we verplicht zijn 
om natuur te beschermen voor onze kinderen (44%). 
Het minst belangrijk vinden mensen geld verdienen, 
herinnering aan de oorsprong van het leven en weten-
schap. 

Gewenste omgang met de natuur
Wat betreft de wenselijkheid van menselijk ingrijpen in de natuur vindt een meerderheid 
dat liever geen bebouwing in de natuur tegenkomt, dat sommige gebieden om de natuur 
te beschermen mogen worden afgesloten, dat het belangrijk is natuurgebieden met rust 
te laten om de waarde te vergroten en dat hoogspanningsmasten en windmolens natuur-
gebieden minder waardevol worden. Bijna de helft vindt dat dode bomen in het bos niet 
opgeruimd hoeven worden. Minder uitgesproken is men over de jacht, de omvang van een 
natuurgebied, het kappen van bomen en struiken voor meer variatie en de houtproductie.

Belang van maatregelen om natuur te beschermen
De deelnemers aan de enquête hebben eerst aangegeven hoe belangrijk ze de verschillende 
beleidsmaatregelen vinden en vervolgens welke drie de belangrijkste zijn. Een meerderheid 
vindt alle genoemde maatregelen (zeer) belangrijk. 

 juridica 

NEE, TENZIJ

Fred Kistenkas

nee, tenzij-regime, maar in de nieuwe regeling onder de 
Omgevingswet zien we daar bijna niks meer van terug. 
Vanuit de Eerste Kamer werden gelukkig onlangs zorgen 
geuit: “Straks ligt het helemaal aan de provinciale invulling 
van de regels welke ingrepen worden toegestaan en hoe 
de compensatie geregeld wordt. Controle en handhaving 
achteraf worden hierdoor nog belangrijker, terwijl juist daar 
allerlei capaciteitsproblemen zijn en de natuurschade dan al 
is opgestreden. Dit zorgpunt kwam ook aan bod bij Vroege 
Vogels.”

Het antwoord van de minister in de kamerstukken was wel 
erg laconiek: “De Omgevingswet heeft de parlementaire 
behandeling doorlopen en is daarmee vastgesteld. Het is 
ook zo dat de het een levend stelsel is. Nieuwe beleids-
inzichten kunnen leiden tot aanpassing van de juridische 
regels.” 1 Simpel gezegd: jullie moeten nu niet meer zeuren; 
jullie hebben die wet al aangenomen en we gaan gewoon 
maar eens kijken hoe het uitpakt zonder die aloude rechts-
bescherming. 

Want, zo gaat de minister verder: “In zijn algemeenheid heb 
ik eerder aangegeven dat de monitoring en evaluatie van 
de Omgevingswet het kader biedt om systematisch en op 
landelijke schaal te bezien hoe de keuzes na een bepaalde 
tijd uitpakken.” Na evaluatie en monitoring wil de minis-
ter dan kennelijk nog wel eens kijken hoe het allemaal is 
misgegaan met de bescherming van het NNN. Dan ben je 
natuurlijk te laat. Nu al merk je dat gemeenten wachten 
totdat die Omgevingswet er is, want dan heb je niet meer 
dat vervelende nee, tenzij en zijn allerlei projectjes opeens 
veel gemakkelijker te realiseren. Sommige provincies zullen 
netjes de oude Barro-tekst met zijn nee, tenzij overnemen 
in hun omgevingsverordening, maar andere weer niet. Voor 
je het weet heb je straks twaalf verschillende regiempjes 
of namaak-regiempjes zoals bijvoorbeeld de zogenoem-
de “Meerwaarde”-benadering die ik laatst tegenkwam. 
Meerwaarde voor wie? Voor projectontwikkelaars of voor 
de natuur? Beschermt zo’n Meerwaarde-benadering  de 
natuurwaarden van bijvoorbeeld paleispark Soestdijk? Is 
het genoeg rechtsbescherming tegen de ‘verpretparkisering’ 
van een bosmeertje als het Henschotermeer?

Twaalf verschillende rechtsregimes en/of namaak-regimes: 
moeten we dat allemaal wel willen? Wat was er nou mis 
met het nee, tenzij uit het Barro? Voor iedereen duidelijk 
en goed voor natuurwaarden. “Er zijn op dit moment geen 
voornemens om een wijziging van het Besluit kwaliteit 
leefomgeving in procedure te brengen met betrekking tot 
het Natuurnetwerk Nederland”, zo besluit de nieuwe mi-
nister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn 
antwoord op de vragen en zorgen vanuit de Eerste Kamer. 
Als milieujurist zeg ik: dat is dan oliedom...

fred.kistenkas@wur.nl

1   Brief van minister De Jonge aan de Eerste Kamer 2 februari 2022 
(33.118).

videostills RTV Utrecht

“Als het ministerie niet stopt met de goed-nieuws-show, 
gaat dit stelsel nooit werken; het is een gedrocht”, zo lezen 
we in Binnenlands Bestuur van 11 maart. Het gaat dan over 
de Omgevingswet en dan met name het digitale stelsel van 
die wet. Het oude systeem van ruimtelijke plannen zou 
gewoon beter werken en een vijfde uitstel van die Omge-
vingswet zou geen oplossing bieden. Afstel wel.
Naast kritiek op het systeem zwelt nu ook de kritiek op de 
inhoudelijke kant van die wet aan. De Eerste Kamer stelde 
een aantal vragen die ook ons natuurbeleid rechtstreeks 
raken. Zo schaft de Omgevingswet de nee, tenzij-bescher-
ming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) af. Thans 
wordt het NNN in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) nog wel beschermd met zo’n juridisch 

Een omwonende wordt door RTL Utrecht geïnterviewd over het protest 
tegen ‘verpretparkisering’ van het Henschotermeer op de Utrechtse Heu-
velrug.
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colland arbeidsmarkt

— Mirjam de Groot (Stigas)

Bij een temperatuur van 7 graden en 
hoger zijn teken actief. Wie in het 
groen werkt en recreëert loopt dan 
een verhoogd risico op een tekenbeet. 
En daarmee een risico op de ziekte 
van Lyme. Voorkomen van tekenbeten 
en regelmatig controleren op teken 
blijft van belang. Dit is de boodschap 
in de Week van de Teek. Deze 
voorlichtingsweek, dit jaar van 25 tot en 
met 29 april, is een gezamenlijk initiatief 
van agrarische en groene branche- 
en vakorganisaties, preventie- en 
arbodiensten, en onderzoeksinstellingen 
en kennisinstituten. 

> De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door 
de Borrelia-bacterie, die wordt overgedragen via 
de beet van een teek. Elk jaar krijgen ongeveer 
27.000 mensen in Nederland de ziekte, vaak – 
maar zeker niet altijd! – beginnend met een rode 
ring of vlek op de plaats van de beet. De meeste 
mensen herstellen volledig na een antibioticabe-
handeling, die wordt ingezet bij de eerste symp-
tomen van de beet. Sommigen houden langdurig 
klachten. 

Controleer op teken, voorkom tekenbeten
Wilt u de ziekte van Lyme voorkomen, dan is 

Week 
van de 
teek

Teken op een duimnagel: van linksboven met de 
klok mee: volwassen vrouwtje, nimf, larve, volwas-
sen mannetje. 

Regelmatig 
controleren op teken 
blijft van belang

het belangrijk om regelmatig op tekenbeten te 
controleren. Vindt u een teek? Verwijder deze dan 
direct. Controleer altijd na een bezoek aan het 
groen, zoals het bos, de duinen, een park of als 
je in de tuin hebt gewerkt. De teek zit het liefst 
op warme plekken, zoals uw hoofd, nek, oksels, 
knieholtes en armen. Kijk ook bij uw liezen en 
billen. Gebruik goede verlichting en een spiegeltje 
om ook plaatsen te controleren die u moeilijk 
kunt zien.
Systematisch controleren betekent:
• dat u uzelf (of elkaar) na een verblijf in het 

groen altijd controleert, zo snel mogelijk na 
het werk, en uiterlijk dezelfde avond;

• dat u dat steeds op dezelfde manier doet;
• dat u alle kledingstukken en uw hele lichaam 

controleert.
Door elke keer op dezelfde manier te controleren, 
vergeet u geen plekken en spoort u zoveel moge-
lijk teken op. Vooral de kleine nimfen (vergelijk-
baar met een maanzaadje) zijn moeilijk te vinden. 
Om de controle ongestoord te doen, is het belang-
rijk dat u zich kunt terugtrekken op een rustige 
plek met voldoende ruimte en veel licht. Of laat u 
zich controleren door uw partner.
Niet alle teken bijten zich direct vast. Teken 
kunnen ook korte tijd in de kleding blijven zitten 
voor ze zich in de huid vastbijten. Het is daarom 
ook belangrijk om uw kleding te controleren. 
Zitten er teken in uw kleding? Was deze dan 
minimaal 30 minuten op 60 graden of stop ze in 
de droger. Daarnaast geldt ook dat teken vaak niet 
alleen zijn. Vindt u een teek op uw lichaam? Zoek 

dan nog verder of er misschien nog meer teken 
aanwezig zijn.
Let er ook op dat u uw buitenkleding bij het 
uitkleden niet op uw bed of andere meubels legt, 
waar u langere tijd op blijft zitten of liggen. Teken 
kunnen uit uw kleding op het meubilair kruipen 
om alsnog uw lichaam te bereiken.

Toch gebeten! Wat nu?
Verwijder de teek zo snel mogelijk. 
Gebruik voorafgaand aan het verwijde-
ren van de teek geen alcohol, jodium, 
olie of andere middelen. Dit heeft geen 
gunstig effect. Pak de teek zo dicht 
mogelijk bij de huid beet, bij voorkeur 
met een puntige pincet of een speciale 
tekenverwijderaar. Trek de teek eruit 

en ontsmet het beetwondje. Noteer 
vervolgens de datum waarop u bent 
gebeten en houd daarna tot drie maan-
den na de beet de huid rondom de beet 
in de gaten. Let daarbij op het ontstaan 

van een rode ring, (grote) vlek of andere 
klachten die kunnen duiden op de ziekte van 

Lyme: een grieperig gevoel met koorts, hoofdpijn 
en gewrichtspijn. De rode uitslag is niet altijd 
duidelijk te zien. Ontstaat er een heel klein, rood 
plekje op de plek van de beet, dan hoeft u zich 
meestal geen zorgen te maken; dat is een reactie 
van de huid op de beet zelf. Twijfelt u over de 
huidverkleuring? Kijk op www.tekenradar.nl voor 
voorbeelden. Twijfelt u over de huidverkleuring? 
Kijk op www.tekenradar.nl voor voorbeelden. 
Twijfelt u over de huidverkleuring? Kijk op www.
tekenradar.nl voor voorbeelden. Twijfelt u over 
de huidverkleuring? Lees ook de informatie over 
ziekteverschijnselen op de website van het RIVM. 
Krijgt u klachten die doen denken aan de ziekte 
van Lyme? Ga dan naar de huisarts.

Wat kunnen bedrijven en werkgevers doen?
Maak een risico-inventarisatie en -evaluatie. 
Hierin staan de risicogebieden en de risicowerk-
zaamheden. Maak daarna een duidelijk plan 
van aanpak, waarin staat hoe u deze risico’s gaat 
beheersen. Plan werkzaamheden zo veel mogelijk 
buiten risicovolle perioden. Maak daarnaast een 
checklist, waarop staat wie in uw bedrijf waar-
voor verantwoordelijk is rondom het voorkomen 
van tekenbeten. Zorg dat iedereen kleding op 
de juiste wijze draagt: shirts met lange mouwen 
en lange broeken. Laat uw medewerkers aan het 
eind van de dag hun kleding en lichaam op teken 
controleren en laat ze een teek snel en goed ver-
wijderen en de datum noteren. Was werkkleding 
bij voorkeur op het bedrijf en biedt uw mede-
werkers beschermende, teekwerende kleding en 
tekenverwijderaars aan.
Op de website van het RIVM en het Nederlands 
Lymeziekte en expertisecentrum treft u voorlich-
tingsmaterialen (posters en films) aan die u gratis 
kunt downloaden. Mensen die voorlichting wil-
len geven aan anderen kunnen deze materialen 
gebruiken. Meer informatie kunt u ook vinden op 
de website van de Stichting Biowetenschappen 
en Maatschappij bij het dossier ziekte van Lyme.

Beschermende kleding
Er leven veel vragen over de met permetrine 
behandelde kleding die bescherming biedt tegen 
tekenbeten. Werkt het echt wel? Is de kleding wel 

Meer informatie over teken, tekenbeten en  
tekenbeetziekte zie onder andere de website van:

RIVM: 
www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme

Tekenradar: 
www.tekenradar.nl

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij:
www.biomaatschappij.nl, zoek op dossier ziekte 
van Lyme 

Nederlands Lymeziekte en expertisecentrum:
www.expertisecentrumlyme.nl

weekvandeteek: 
www.weekvandeteek.nl

NEN: 
www.nen.nl, zoek op projectgroep-beschermende 
kleding tegen tekenbeten

veilig? Het feit dat er “van alles” op de markt is, 
maakt de keuze er niet gemakkelijker op. 
Sinds 2018 is er een Nederlandse NEN Norm 
8333 voor kleding van kracht. Die stelt eisen aan 
fabrieksmatig met permethrine behandelde li-
chaamsbedekkende kleding die helpt beschermen 
tegen tekenbeten. Naar verwachting wordt in de 
loop van 2022 ook een Europese CE-normering 
ingevoerd. Uit onderzoek blijkt dat de kleding 
echt helpt om tekenbeten te voorkomen. De be-
scherming is 90 procent of hoger en drie keer zo 
hoog als onbehandelde kleding. Maar nog steeds 
niet honderd procent, dus dagelijkse controle op 
teken blijft altijd nodig.
Verder: (verkeerd) wassen van met permetrine be-
handelde kleding tast de beschermende werking 
aan. Houd daarom een korte wasbeurt aan (30 
minuten) op maximaal op 60 graden en gebruik 
een mild (of geen) wasmiddel. De beschermende 
werking van de kleding is na zo’n 40 tot 50 uur 
wassen grotendeels verloren, dus houdt dit bij. 
Schaf tijdig nieuwe kleding aan.
Bij het dagelijks dragen van de beschermende kle-
ding ontstaan geen gezondheidsrisico’s, blijkt uit 
onderzoek. Een enkele medewerker kan huidirri-
tatie ontwikkelen, vooral bij warm weer (transpi-
reren). Dat gaat over als de kleding een paar dagen 
niet wordt gedragen.< 

mirjam.de.groot@stigas.nl
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KOOL OF GEIT

Soms moet er gekozen worden. 
Er zijn veel mogelijkheden om in 
bos natuur en houtvoorziening 
te integreren. Er zijn legio voorbeelden van bos 
met productiekwaliteiten en tegelijk evidente 
waarde voor natuur, maar dat lukt niet als daar 
serieuze aantallen grote grazers of grofwild 
rondlopen. Een beetje begrazing in het bos is 
prima, maar het worden er al snel TE VEEL. 
Voor beheerders van natuurgebieden zijn grazers 
een onlosmakelijk, zo niet onmisbaar onderdeel 
van het beheer van open terreindelen. Geen 
grazers, geen waardevolle natuur, zeg maar; dan 
kan je er ook bijna geen genoeg van krijgen. 
Bos en open natuur zijn twee verschillende 
vormen van natuur: met beide is niets mis, maar 
ze missen allebei wat. De kool is als het bos, het 
open landschap als de geit; hoe sprekend wil je 
de metafoor hebben?

Open landschappen met hier en daar een boom 
en een struik, open gehouden door grote grazers; 
daar zijn inmiddels veel mooie voorbeelden 
van, en de biodiversiteit is er vaak hoog. Maar 
het is geen bos. Voorheen zouden we spreken 
van het “Frans Vera-landschap”; tegenwoordig 
doet de stichting Ark Natuurontwikkeling met 
succes van zich spreken, met mooie tekeningen 
van Jeroen Helmer, die de rijke natuur plastisch 
verbeelden. 

Het open landschap en het opgaande bos: die 
twee gaan niet samen, daar moet echt een 
hek tussen. De dichtheid aan grazers, wild 
of halfwild, die nodig en gewenst is om het 
landschap open te houden is nu eenmaal veel te 
hoog om een gevarieerd bos inclusief spontane 
verjonging in de benen te houden. We kunnen 
natuurlijk strijden over de definitie van bos, 
maar ik ben daar wel uit: “daar waar het barst 
van de bomen”. 

Een spaarzaam bezoek van een knabbelaar 
doet het bos geen kwaad, integendeel, maar 
het zijn er snel te veel. In grote delen van de 
Veluwe wordt die keuze niet gemaakt. De 
ondergroei van het bos ontbreekt er door de 
hoge dichtheid van grazers. Het zijn saaie, kale 
bossen, met alleen bomen, geen ondergroei en 
geen bosverjonging, hoogstens van wat dennen. 
En met weinig natuurwaarden. 
U moet kiezen, beleidsmaker: de kool of de geit!

Simon Klingen 

Pro Silva voorjaarsexcursie  
‘Uitgedund in de dennen, wat nu?
Na twee jaar afwezigheid organiseren we als  
Pro Silva op 11, 12 en 13 mei weer onze jaarlijkse 
voorjaarsexcursie. Het thema is dit keer: boom-
gewijze uitkap in opstanden gedomineerd door 
grove den. Een groot deel van het Nederlandse 
grovedennenbossen is in relatief korte tijd vlak-
tegewijs aangelegd. Het alsmaar doorgaan met 
dunnen lijkt voor de grove dennenbossen niet 
effectief. De voorraad aan oogstbaar hout in de 
heersende boomlaag raakt op. In een fors deel van 
deze bossen is er sprake van een weinig kansrijke 
onderetage. Dit zijn de zogenaamde holstaande 
dennenbossen! Pro Silva zet zich in voor toepas-
sing van de principes van boomgewijs uitkapbe-
heer in het Nederlandse bos. Hoe doen we dit in 
deze dennenbossen? Kan doordunnen effectief 

Bos- en Natuurbeheer) en werd gegeven door Inge 
Verbeek van de WUR, aangevuld met een monde-
linge toelichting van stagestudent Robert Hagen 
op de vorige dag uitgevoerde monitoring in de 
‘rijkere’ plots in Flevoland. In de revitaliserings-
pilots is veel aangeplant waarbij diverse maatre-
gelen zijn getroffen om vraat en andere schade 
te voorkomen. De meest in het oog springende 
observaties zijn:
• Niet ieder raster is even effectief. Vaak houden 

ze niet alle soorten tegen die schade kunnen 
veroorzaken of sluiten ze niet de gehele ver-
jongings- of aanplantlocatie af. 

• Kokers creëren een microklimaat dat groei kan 
bevorderen, maar ook tot verdroging en licht-
tekort kan leiden. Daarnaast moeten kokers 
voldoende hoog zijn om ook bescherming te 
bieden tegen edelherten. 

• Gaaskokers kunnen goed beschermen tegen 
hazen en muizen, in omstandigheden met veel 

Op donderdag 3 maart 2022 orga-
niseerde de activiteitencommissie 
van de Koninklijke Nederlandse 
Bosbouwvereniging in samenwerking met 
Kroondomein Het Loo voor de  
16e maal het Aardhuissymposium. Dankzij 
de recente versoepelde coronaregels kon 
deze dag als vanouds plaatsvinden: een 
middag met drie presentaties, ruimte 
voor vragen, discussie en uitwisseling 
van standpunten bij de borrel. Het thema 
van dit jaar was: Fauna, bosverjonging 
en revitalisatie: “iedereen wil(d) er wat 
mee”. Een zeer actueel onderwerp gezien 
de grote ambities voor bosuitbreiding, 
revitalisering van bos en de groeiende 
maatschappelijke vraag naar hout. Voor 
beheerders liggen hier de uitdagingen 
voor de komende jaren. De middag 
focuste op de invloed van hoefdieren op 
de bosontwikkeling en de relatie met de 
uitdagingen voor de toekomst.

— Gerard van Looijengoed 
(Activiteitencommissie KNBV)

> Boomsoorten genoeg, tijd voor keuzes
Gerrit Jan Spek deed de aftrap namens de FBE 
Gelderland en nam ons mee in de effecten van 
graasdruk op de Veluwe, gemeten in een meer-
jarig onderzoeksproject waarvan de eerste twee 
meetjaren juist zijn afgerond. Dit monitoringspro-
ject kent een lange aanloop en past goed in de rij 
van opeenvolgende studies naar wild, wilddruk 
en verjonging die sinds 1950 zijn verschenen. 
Vanuit de ontwikkeling van de vegetatie op de 
Veluwe van 1850 tot nu is goed te zien dat grote 
grazers veel effect hebben (gehad) op de vegetatie. 
Illustratief zijn de foto’s gemaakt nabij rasters: 
uitgerasterde bospercelen kennen plekken met 
veel diverse bossoorten, met name loofhoutsoor-
ten, en net aan de andere zijde van het raster 
staat vervolgens alleen grove den en bosbes. 
De monitoring vindt plaats in 1600 plots verspreid 
over 50.000 hectare bos in tien deelgebieden op 
de Veluwe en wordt uitgevoerd door professio-
nals en vrijwilligers. De looptijd van het onder-
zoek is van 2020 tot en met 2025. Na de eerste 
twee monitoringsjaren zijn er enkele significante 
trends zichtbaar. 
• Er is een relatie tussen de dichtheden hoefdie-

ren in een gebied en de hoeveelheid vraat; 

Aardhuissymposium: 
bosbeheerders en 
jagers terug naar één 
gezamenlijk doel 

fo
to

 B
ria

n 
va

n 
Be

ek

ruigte kunnen muizen echter wel hoger aan 
het plantsoen schade veroorzaken. 

• Er zijn pilots voor het introduceren van 
nieuwe soorten en zaadbronnen die positieve 
ervaringen hebben met veren, die door hun 
grotere maat minder schade oplopen van gra-
zers. Voorkomen van veegschade kan met het 
plaatsen van bamboestokken direct naast de 
stam. Wel oppassen dat dit niet te dicht bij de 
paden wordt gedaan. Bamboestokken blijken 
geliefde natuurvondsten van wandelaars te 
zijn. 

• In de rijkere plots op kleigrond bleek vooral 
muizenvraat en de concurrentie door braam 
en brandnetel een groot probleem, meer dan 
de graasdruk. 

In de pilots is vooral gewerkt met in Nederlandse 
bosbouwgangbare soorten al zijn er soms experi-
menten met “nieuwe” potentieel droogtebesten-
dige en zuidelijke soorten. Zeker de onbekendere 
loofsoorten worden niet ontzien wat betreft 
vraat.

Natuurlijke processen het werk laten doen 
De laatste presentatie werd verzorgd door Nico 
de Koning van Stichting Ark Natuurontwikkeling. 
De stichting houdt zich bezig met gebiedsontwik-
keling. Ze verwerft daarvoor gronden en richt die 
in gebruikmakend van zo natuurlijk mogelijke 
processen. Het in eigendom hebben van gronden, 
en daarmee voldoende zeggenschap hebben, is 
hierbij cruciaal. Eén van de processen die actief 
wordt ingezet is begrazing (in allerlei vormen). De 
effecten van grote hoefdieren op het vestigen van 
soorten, het al dan niet aanslaan van aanplant 
en de langdurige processen die leiden tot een 
weerbare beplanting, zijn ingrediënten voor Ark 
om de gestelde doelstellingen te behalen. Gere-
geld gebeuren er onverwachte dingen, die het 
natuurlijke proces kunnen versnellen. Zo bouwde 
een bever eens onverwacht een dam, waardoor 
een elzenbroekbos jarenlang geïnundeerd was. Na 
enkele jaren werd die dam door dezelfde beverfa-

milie verplaatst en elders weer opgebouwd. Een 
van de positieve neveneffecten was dat de voor-
malige verruiging in het elzenbroekbos volledig 
verdwenen was. 

Het is belangrijk te weten dat niet alle processen 
overal slagen. Soms is aanplant nodig, omdat 
zaadbronnen ontbreken of om een gebied een 
goede start te geven. Bij aanplant is rasteren 
noodzakelijk: omdat anders de grote grazers de 
aanplant weer teniet doen. De invalshoek, waarbij 
natuurlijke processen leidend zijn, kan inspiratie 
bieden voor de uitdagingen die beheerders te 
wachten staan.

Belangen in faunabeheer 
In de discussie met de zaal onder leiding van 
dagvoorzitter Frits Mohren kwam duidelijk naar 
voren dat de belangenafweging tussen eigenaar, 
faunabeheerder en recreant in combinatie met de 
doelstelling van een terrein erg belangrijk is. Het 
realiseren van meer bos, het nastreven van meer 
loofhout en het diverser maken van het bomen-
bestand gaan slecht samen met een huidige kijk 
op het wildbeheer met veel wildzichtbaarheid, 
de klassieke wijze van afschot en het bepalen van 
doelstanden. De regelbaarheid van de graasdruk 
die Ark inbouwt in de gebiedsontwikkelingen die 
zij uitvoeren voor opdrachtgevers ontbreekt in 
het Veluwse boslandschap: zeggenschap is ver-
snipperd, doelen verschillen en de effecten zijn 
zichtbaarder dan ooit. 
De conclusie van de middag was dat de verschil-
len binnen en buiten de rasters rondom verjon-
ging en aanplant dermate groot zijn, dat het tijd 
is voor keuzes in het bosbeheer. Bosbeheerders 
en jagers moeten terug naar een gezamenlijk 
doel. De uitdagingen in het beheer en daarmee 
de gevraagde maatschappelijke bijdrage van onze 
sector zijn te groot om niets te doen. 

Met dank aan de sprekers.

• De vraat concentreert zich op loofhoutsoorten, 
ook als het aantal individuen in de verjonging 
meeweegt (omdat er simpelweg meer naald-
houtverjonging aanwezig is). 

• Desondanks zijn er in de plots ook positie-
ve ontwikkelingen: er zijn 39 boomsoorten 
waargenomen waarmee de meeste van nature 
voorkomende bossoorten aanwezig zijn in het 
Veluwse boslandschap.  

Door slimme keuzes te maken in gebieden met 
betrekking tot het toelaten van en het aantal 
grazers, en door de wijze van faunabeheer af te 
stemmen op het voorkomen van soorten, is het 
bos zonder grote ingrepen te revitaliseren en 
soortenrijker te maken. 

Raster, kokers en veren
De tweede presentatie behandelde de eerste 
resultaten van de monitoring van de pilots van 
de klimaatenvelop (Gereedschapskist Klimaatslim 

Kokers moeten hoog genoeg zijn om ook bescherming te bieden tegen edelherten.

zijn of is doelgerichte verjongingskap toch beter? 
Hoe voorkomen we holstaande bossen? Kan de 
den haar plek houden in de nieuwe generatie bos?
Tijdens de voorjaarsexcursie bent u van harte 
uitgenodigd op Landgoed Bieduinen in Putte op 
de Brabantse wal. Hier zijn interessante ontwik-
kelingsstadia te zien van circa 25 jaar boomgewij-
ze uitkap.
U kunt zich voor de excursie opgeven via de 
website van de KNBV: knbv.nl/product/pro-sil-
va-voorjaarsexcursie-2022. Deelname kost € 32,50 
voor KNVB-leden, € 15,00 voor studentleden 
en € 42,50 voor niet-leden, inclusief koffie/thee 
en lunch. De excursies starten om 9.00 uur en 
eindigen rond 16.30 uur. Na aanmelding ontvangt 
u meer informatie. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Martijn Griek: prosilva@knbv.nl 
(niet voor aanmeldingen).
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Preventie is en blijft verreweg de belangrijke 
maatregel tegen de ziekte van Lyme. Maar 
ook al zijn alle voorzorgsmaatregelen 
getroffen, toch worden lang niet alle beten 

opgemerkt en infecties tijdig herkent. De 
Jaarlijkse Lyme Screening biedt uitkomst, 

legt Kim Plaum van Innatoss uit. ‘Het voorkomt dat 
medewerkers door ziekte uitvallen.’

Het begon met een vraag vanuit het werkveld: hoe kunnen 
we zorgen dat medewerkers eerder ontdekken dat ze de 
ziekte van Lyme, veroorzaakt door de Borrelia-bacterie, 
hebben opgelopen? Bij een rode ring ga je naar de huisarts, 
die antibiotica voorschrijft. Maar lang niet iedereen krijgt die 
ring, waardoor ze pas bij de dokter belanden als de 
klachten serieuzer zijn en goede behandeling 
moeilijker is. 
Kim Plaum legt uit hoe dat kan. ‘De 
huid wordt bij een tekenbeet verdoofd, 
waardoor je de beet niet altijd in de 
gaten hebt. Bovendien krijgt een klein 
deel van de mensen na een besmette 
tekenbeet griepachtige klachten. Die zijn 
niet karakteristiek voor Lymeziekte. We zijn 
allemaal wel eens moe, we hebben allemaal wel 
eens hoofdpijn. Sommige mensen ontwikkelen pas 
veel later ernstige klachten.’

Om de ziekte voor te zijn ontwikkelde Innatoss de Jaarlijkse 
Lyme Screening, en voert deze al sinds 2016 uit voor 
werkgevers in het groen. ‘Het is eigenlijk veel meer een 
dienst dan een product’, aldus Plaum die langskomt met 
een toolbox waarin verteld wordt over teken en Lymeziekte, 
over preventieve maatregelen zoals het dragen van de juiste 
kleding en het veilig verwijderen van teken. Ook krijgt de 
werkgever flyers en posters om medewerkers te (blijven) 
informeren. Tijdens haar presentatie vraagt ze altijd wie 
zichzelf op teken controleert. ‘Bij sommigen zit het goed in 
hun dagelijkse routine, maar ik moet zeggen dat het grootste 
deel het vergeet of sporadisch doet. Voor teamleiders 
luidt mijn boodschap dan: blijf herhalen hoe belangrijk de 
dagelijkse controle is.’
Voorlichting en testen op Lymeziekte zijn geïntegreerd. Na 
de presentatie komt het testen op Lymeziekte in beeld. ‘We 

advertentie

Jaarlijkse Lyme Screening 
spoort onopgemerkte infecties op

doen als nulmeting een bloedtest om de Lyme-antistoffen 
te bepalen. De waarde geeft informatie of een deelnemer 
ooit een infectie heeft gehad. Deze meting doen we bij 
voorkeur vóór de start van het tekenseizoen. Een tweede 
bloedtest volgt in de winterperiode. Die wordt elk jaar in de 
winterperiode herhaald. Bij veranderingen in de antistoffen 
is de kans groot dat er infectie is geweest. Medewerkers 
worden geïnformeerd en doorverwezen naar de huisarts of  
de bedrijfsarts. Een infectie is dan nog goed te behandelen.’
Bij medewerkers in het groen is de kans op Lymeziekte 
vier keer zo hoog als gemiddeld bij mensen in Nederland. 
De screening ontdekt bij 1 op de 50 medewerkers een 
onopgemerkte infectie. ‘Het merendeel was zich niet 
bewust dat ze door een teek waren gebeten. Dit toont de 

meerwaarde van de Jaarlijkse Lyme Screening voor 
deze beroepsgroep aan.’

Wanneer er bij een organisatie voldoende 
deelnemers zijn, maakt Innatoss een anoniem 
overzicht van de resultaten. ‘Omdat we dat 
ieder jaar doen, kan de werkgever goed 
zicht houden op de risico’s en indien nodig 

actie ondernemen. De overzichten worden 
ook gebruikt voor de risico-inventarisatie en 

-evaluatie (RI&E).’
‘Gelukkig leidt niet iedere beet tot een besmetting’, 

besluit Plaum, ‘en krijgt niet iedereen Lymeziekte van een 
besmette teek. Bij sommige mensen is het afweersysteem 
sterk genoeg. Dat maakt de ziekte heel complex. De Jaarlijkse 
Lyme Screening geeft veel aanvullende informatie en is een 
eenvoudig vangnet voor de medewerkers.’ Plaum komt graag 
bij werkgevers op bezoek om dit verder toe te lichten. 

Innatoss Laboratories is een diagnostisch laboratorium in 
Oss dat gespecialiseerd is in bijzondere infectieziekten. 
We werken met passie aan Lymeziekte, Q-koorts en aan 
COVID-19. Innatoss verlegt de grenzen van de diagnostiek 
door op een slimme manier gebruik te maken van bestaande 
testen. Als die er niet zijn, ontwikkelen we ze zelf.

 boeken 

Grenzen aan de groei?

In 1972 verscheen De grenzen aan de groei, 
het eerste rapport van de Club van Rome. Dit 
internationale gezelschap van prominenten 
uit het bedrijfsleven en de wetenschap had 
een team onderzoekers aan het werk gezet 
om de samenhang tussen de meest zorgwek-
kende wereldproblemen in kaart te brengen. 
Bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen, 
voedselproductie, industrialisatie, milieu-
verontreiniging. Klimaat was toen nog geen 
brandende kwestie. Met behulp van een voor 
die tijd geavanceerd computermodel werkten 
de onderzoekers verschillende scenario’s uit, 
die unaniem op dezelfde conclusie uitkwa-
men: als de mensheid zich bleef gedragen 
alsof de aarde onuitputtelijk was, zou dat 
binnen afzienbare tijd tot ineenstorting van 
de maatschappij leiden. Het rapport sloeg 
in als een bom, niet alleen door de ernst van 
de boodschap, maar ook omdat de tijdgeest 
er rijp voor was. Het beïnvloedde, zeker in 
Nederland, het denken van politici en drong in 
afgezwakte vorm tot de politieke agenda door. 
Twee auteurs hebben los van elkaar het 
vijftigjarig jubileum van dit ´profetische’ 
milieurapport aangegrepen om de balans op 
te maken. Voor Jaap Tielbeke, journalist en 
gespecialiseerd in milieukwesties, zal het een 
kolfje naar zijn hand zijn geweest. Voor Geert 
Buelens, neerlandicus en schrijver, lag het on-
derwerp minder voor de hand, maar hij heeft 
zich er grondig in verdiept.  
 In We waren gewaarschuwd zoomt Tielbe-
ke in op vier jaartallen: 1972 en 2022, en als 
tussentijdse ijkpunten 1992 en 2002, toen er 

We waren gewaarschuwd 
Jaap Tielbeke, 2022 
Das Mag, € 17,50
ISBN 978 94 9324 834 2

Wat we toen al wisten 
Geert Buelens, 2022
Querido Facto, € 20,00
ISBN 978 90 2143 672 2

updates van het rapport zijn gemaakt. Hij baseert 
zich op interviews – onder andere met Dennis 
Meadows, de inmiddels 79-jarige eerste auteur 
van het rapport – en op geschreven bronnen 
(maar waarom geen literatuurlijst opgenomen?).
 Al op de eerste internationale milieuconferen-
tie in 1972 in Stockholm blijken de noord-zuid-
tegenstellingen onverwacht groot. Arme landen 
willen juist meer groei, rijke landen zijn niet ge-
neigd om hun consumptie terug te schroeven en 
vertrouwen op technische innovatie. Wel komt 
in de jaren daarna veel milieuwetgeving tot stand. 
Maar de fixatie op het BBP en de Dow Jones 
index blijft, en van een fundamentele systeemver-
andering is geen sprake. Hoe langer de aangekon-
digde catastrofe uitblijft, des te scherper klinkt 
de kritiek. Intussen neemt het bewijs toe dat de 
mensheid bezig is om het ene gat met het andere 
te dichten, en komen nieuwe grenzen in zicht. 
Voedsel wordt er genoeg geproduceerd, maar 
wel ten koste van de natuur. Niet het opraken 
van fossiele brandstoffen is het probleem, maar 
dat het verbranden ervan het klimaat ontwricht. 
Anno 2022 wordt als oplossing ingezet op een 
nieuwe, groene groeistrategie, zoals de Europe-
se Green Deal. Dus op technische innovatie, en 
nog steeds niet op minder economische groei, al 
signaleert Tielbeke “tekenen dat er langzaamaan 
iets begint te kantelen”. 
 Buelens stelt in Wat we toen al wisten het jaar 
1972 centraal en betrekt de doorwerking van 
het rapport in kunst en cultuur in zijn analyse. 
Zijn research omvat televisieseries, stripverhalen, 
nieuwsberichten en romans, naast de gangbare 
rapporten en wetenschappelijke literatuur. Alles 

verantwoord in een uitvoerig notenapparaat, 
met literatuurlijst en, erg handig, een register. 
Buelens Vlaamse achtergrond speelt mee in 
de passages over zijn jeugd, de woordkeuze 
(recyclage in plaats van recycling) en de ver-
wijzingen naar Vlaamse omstandigheden en 
figuren. Zo kom je Lambik van Suske en Wiske 
tegen die – in de geest van die tijd – industrië-
len en politici gijzelt om ze pas vrij te laten als 
ze winstbejag en machtsdwang afzweren. 
Uitgebreider dan Tielbeke gaat Buelens in op 
de initiatieven die links en rechts ontstaan 
om de crises op te lossen. En laat hij zien hoe 
weerbarstig de praktijk is. Vervuilende acti-
viteiten worden naar arme landen verplaatst. 
Bedrijven geven liever geld uit aan wat later 
greenwashing is gaan heten. Benzine tanken 
bij Esso voor gratis dierenplaatjes van WWF 
ten behoeve van dierenparken op Sumatra. 
De oliecrisis in 1973 lijkt gunstig voor het 
milieu, maar in de nasleep ervan nemen de 
inflatie en de werkeloosheid toe, stokken de 
investeringen en dalen de overheidsinkom-
sten. Zo verdwijnt het gevoel van urgentie 
dat het rapport van de Club van Rome wist 
op te roepen. Symbolisch voor die terugval: 
de zonnepanelen die president Carter op het 
Witte Huis had laten plaatsen, worden onder 
zijn opvolger Reagan verwijderd.
 Sindsdien is de noodklok herhaaldelijk op-
nieuw geluid. Door de commissie Brundtland 
in 1987, door Al Gore in zijn klimaatfilm An 
inconvenient truth in 2006. Hij kreeg er samen 
met het VN-klimaatpanel IPCC de Nobelprijs 
voor de Vrede voor, maar de opwarming van 
de aarde ging gewoon door. Nu de effecten 
daarvan overal voelbaar worden, lijkt er wel 
momentum voor het klimaat te zijn. 
Net als Tielbeke signaleert Buelens een 
voorzichtige kentering. Milieugroepen doen 
tegenwoordig een beroep op de rechter om 
regeringen en bedrijven tot actie te bewe-
gen. Werd in 1972 het idee gelanceerd om 
rechten toe te kennen aan niet-menselijke 
organismen, tegenwoordig is dat opnieuw in 
discussie. Nieuw-Zeeland kende een rivier al 
een juridische status toe. Zo herinneren meer 
nieuwe initiatieven om het tij te keren aan 
die uit 1972. Laten we hopen dat ze niet zoals 
destijds na de oliecrisis ten onder gaan in de 
nasleep van de huidige energiecrisis.
Ik kan beide boeken aanbevelen. Onderwerp 
en strekking zijn hetzelfde, maar verder zijn 
ze verschillend genoeg om ze allebei te lezen. 
Wie dat te veel van het goede vindt, kan 
kiezen: dat van Tielbeke volgt de ontwikke-
lingen op hoofdlijnen en leest als een vlot 
geschreven reportage. Dat van Buelens is door 
de uitweidingen en hoge informatiedichtheid 
complexer en heeft het karakter van een leer-
zame cultuurgeschiedenis. 

Chantal van Dam
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Ga naar: www.recreatienoordholland.nl/over/vacatures

Zoek jij een afwisselende 
baan in het groen?

 

 ¿praktijkraadsel? 

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.
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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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VEILIG WERKEN in de Agrarische, Groene en Natuur sector

Door de gestage groei van de Lyme Teek en steeds zachtere winters, wordt 
de kans op een Tekenbeet steeds groter. 30% van de Teken is besmet met 
het Borrelia Virus, dat de Ziekte van Lyme veroorzaakt.             

Beter voorkomen dan genezen!

Een Teek mag beslist niet worden fi jngeknepen!
Gebruik daarom voor het verwijderen van de Teek het VEILIGE Tekenkaartje.

Eigenschappen en mogelijkheden van de Tekenkaart:
* Lyme preventi e  
* Te bedrukken met eigen bedrijfslogo
* Uw nieuwe visitekaartje
* Veilig & snel Teken verwijderen
* Ook bijenangels verwijderen
* Maatschappelijk verantwoord
* Langdurige promoti e
* Lowbudget 

GRATISGRATIS info-pakket op aanvraag: info-pakket op aanvraag:
www.tekenkaartnederland.nl
info@tekenkaartnederland.nl
06-20437408



19 mei: symposium | 20 mei: veldwerkdag
Tijdens dit symposium nemen verschillende sprekers u mee 
binnen de verschillende ecosysteemdiensten die gerelateerd 
zijn aan het bos en het beheer. U bent van harte welkom om 
(online) deel te nemen en mee te denken en discussiëren over 
de fascinerende puzzel van het bosbeheer. 

Kijk voor meer informatie en om te reserveren op 
hogeveluwe.nl/symposium

Voor vragen kunt u terecht bij 
symposium@hogeveluwe.nl

hogeveluwe.nl/symposium

De Hoge Veluwe
Symposium 
bosbeheer
Het geheel is meer dan 
de som van de delen

advertenties

De VBNE is de overkoepelende organisatie die 
de benoeming van waterschapsbestuursleden 
voor natuurterreinen organiseert. Gesprekken 
vinden plaats in mei en juni 2022.

Omdat water van cruciaal belang is voor 
natuurterreinen, hebben we een betrokken 
lid van het algemeen bestuur nodig die 
onze belangen vertegenwoordigt in het 
waterschapsbestuur; de ‘geborgde natuur’. 

Als lid voor natuurterreinen (geborgde) zit 
je namens de natuurterreineigenaren in 
het algemeen bestuur van het waterschap. 
Dit betekent dat je de belangen behartigt 
van eigenaren zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier 
Grondbezit en de Landschappen. 
Je  onderhoudt nauw contact met hen. In het 
waterschapsbestuur ben je het gezicht van 
de natuurterreineigenaren. Jouw missie is het 
om steeds weer het belang van de natuur te 
bewaken en in te brengen.  

Kijk voor meer informatie over de vacature en 
het proces op www.vbne.nl/thema/water. 
Reageren op de vacature kan tot 16 mei.

Heb je plezier in het agenderen en proactief 
uitdragen van de belangen van natuurterreinen? 
Ben je op je gemak in een complexe bestuurlijke en 
politieke omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Voor de nieuwe waterschapsbesturen (2023-2027) 
zoeken we betrokken

Leden natuurterrein voor het 
Bestuur van 21 waterschappen

Heb je plezier in het agenderen en proactief 
uitdragen van de belangen van natuurterreinen? 
Ben je op je gemak in een complexe bestuurlijke en 
politieke omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Voor de nieuwe waterschapsbesturen (2023-2027) 
zoeken we betrokken

Leden natuurterrein voor het 
Bestuur van 21 waterschappen


