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In 2012 gaf de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk 
naar de provincies veel reuring. Vooral vanwege de stevige 
bezuiniging die hiermee gepaard ging. Natuur had in die tijd bijna 
een negatief imago. Het zette partijen in het landelijk gebied echter 
wel op scherp: er moeten tastbare resultaten worden gehaald. 
Provincies hebben samen met partners hun nieuwe rol gepakt en 
de decentralisatie gelijk omarmd. “Vanaf nu gaan wij -in verbinding 
met Rijk en maatschappelijke partners- zelf over de natuur”, 
zeiden de provincies, en sindsdien spreken wij over werken aan het 
Natuurnetwerk Nederland.

Inmiddels bijna tien jaar na de decentralisatie staat biodiversiteit 
hoger op de agenda dan ooit tevoren. Het belang van biodiversiteit 
voor onze toekomstige generaties wordt steeds beter onderkend. 
Provincies waren al met Rijk in gesprek over een Programma Natuur 
en over een Agenda natuurinclusief, met een bredere kijk op de 
onmisbare maatschappelijke waarde van biodiversiteit. Niet alleen in 
natuurgebieden maar ook in het agrarisch gebied en in de stad.
In 2019 bracht de stikstofuitspraak van de Raad van State de 
urgentie voor biodiversiteit nog hoger op de politieke agenda. Toen 
het rijk begin 2020 1 miljard euro op tafel legde voor herstel van 
stikstofgevoelige natuurgebieden werd het menens. Provincies 
gingen mooie plannen maken en er ontstond zelfs enige onderlinge 
rivaliteit aan de onderhandelingstafel. Provincies zijn erin geslaagd 
een ambitie te formuleren voor een ‘robuust systeemherstel’. Het 
gaat om kwaliteitsverbetering van bestaande natuur en hydrologisch 
systeemherstel maar het gaat ook in op de omliggende agrarische 
‘overgangsgebieden’. Daar is misschien wel de meeste winst te 
behalen. We moeten allen flink de zeilen bijzetten om deze klus te 
klaren. Dit gaat niet meer over heide plaggen of boompjes trekken 
maar over een transitie in het landelijk gebied. Provincies hebben 
hierin een belangrijke verantwoordelijkheid en een hoop werk te 
verzetten: een inspirerende opgave!

Albert Thijssen
Provincie Gelderland

Z IZowel mondiaal als in Nederland staat de natuur zwaar onder 
druk. Sinds het begin van de industriële revolutie loopt de 
biodiversiteit terug, met een sterke stroomversnelling sinds 
de Tweede Wereldoorlog en een nog grotere versnelling in de 
laatste dertig jaar. 
Natuur is niet alleen mooi en kwetsbaar. Ze is noodzakelijk! 
Ze levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare 
bodem waarop we ons voedsel laten groeien, schoon zoet water 
dat gefilterd wordt in duinen, en bossen die fijnstof filteren 
en bomen die helpen tegen hittestress en een bijdrage leveren 
aan een gezonde leefomgeving voor mensen. Ecosystemen 
zijn complex en hangen allemaal met elkaar samen. Vanwege 
de achteruitgang in Natura 2000-gebieden is het steeds 
ingewikkelder om een natuurvergunning af te geven voor 
economische activiteiten. Geen ruimte meer voor nieuwe 
(woning)bouw, landbouw, industrie of infrastructuur. In 
Nederland heeft de stikstofcrisis ervoor gezorgd dat de politieke 
en maatschappelijke aandacht voor ons onderwerp flink is 
gegroeid. Waarbij overigens nog wel eens wordt veronachtzaamd 
dat de stikstofcrisis eigenlijk een natuurcrisis is: het drukt 
ons met de neus op de feiten. We hebben een ander, breder, 
natuurbeleid nodig. Het ‘klassieke’ natuurbeleid, gericht op het 
beschermen van natuurgebieden, is nog steeds hard nodig maar 
niet voldoende. Het vergt daarnaast natuurbeleid dat zich ook 
uitstrekt buiten beschermde natuurgebieden, zoals de stad en 
agrarisch gebied. We werken in ons natuurbeleid langs twee 
sporen:
• We werken aan meer en betere, robuuste natuur. Dat gaat om 

natuurbehoud, -herstel en -verbetering.
• We werken aan een meer natuurinclusieve samenleving. 

We willen in het hele land een verbetering van enerzijds de 
condities (ruimte, water, bodem, lucht) en anderzijds het 
verbeteren van het gedrag en de waarde van natuur verankeren 
in andere domeinen. 

Komende jaren investeren we een bedrag oplopend 
naar 300 miljoen per jaar gericht op de mitigatie van de 
stikstofproblematiek. Dit doen we via het Programma Natuur dat 
zich richt op beide sporen met het accent op het eerste spoor. 
Onze ambitie is om de kwaliteit van Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland te verbeteren. Door een intensiever 
beheer, versneld natuurherstel, verbetering van de condities en 
het natuurinclusief maken van de zones om die gebieden heen 
waardoor de druk binnen de natuurgebieden vermindert.

We doen dit samen met de provincies en terreinbeherende 
organisaties. Het is belangrijk dat we bij de invulling van het 
Programma Natuur de hele keten van beleid, uitvoering en 
monitoring goed in beeld hebben. Daar heeft ieder zijn eigen rol 
in waarbij we van elkaar moeten leren zodat we koers houden en 
we elke dag beter worden.

Ik hoop dat dit themanummer inspireert om ons werk beter te 
doen en wens u veel leesplezier.

Donné Slangen
Directeur Natuur en Biodiversiteit,  
ministerie van LNV
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voorwoord

Deze special is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen 
van Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 
(OBN), Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Voor 
de inhoudelijke bijdrages zijn wij onze auteurs en fotografen zeer 
erkentelijk. Zonder inbreng van alle betrokkenen konden wij u dit 
fraaie themanummer niet voor de kerst voorschotelen. Namens 
de themagastredactie bestaande uit Bart de Haan, Erwin Al, Gijs 
Gerrits en ondergetekende bedanken wij iedereen en wensen u veel 
leesplezier bij dit bewaarnummer over Programma Natuur.

Fabrice Ottburg
Gasthoofdredacteur



— Fen van Rossum (Natuurmonumenten)

Het is geen nieuws meer, maar het gaat 
niet goed met de natuur in Nederland. 
Het gaat zo slecht met de natuurkwaliteit 
dat zelfs de meest bijzondere en zwaarst 
beschermde natuur in Nederland in 
kwaliteit achteruitgaat. Dat is niet alleen 
een probleem voor de natuur, maar ook 
voor de Nederlander die het moet doen 
met steeds schralere natuur. En het is 
ook een probleem voor de overheid die 
verantwoordelijk is voor de natuurkwa-
liteit. Het Programma Natuur moet een 
boost gaan geven aan de kwaliteit van de 
natuur om deze problemen het hoofd te 
bieden.

>	 De	bescherming	van	de	natuur	is	geregeld	in	
de	Europese	Habitat-	en	Vogelrichtlijn	en	in	de	
Nederlandse	vertaling	daarvan,	de	Wet	Natuurbe-
scherming.	Die	schrijven	voor	dat	de	natuur	die	
valt	onder	de	beide	richtlijnen	in	zogenaamde	
‘gunstige	staat’	moet	worden	gebracht.	Op	dit	mo-
ment	is	ongeveer	12	procent	van	de	habitattypen	
in	gunstige	staat,	35	procent	in	matig	ongunstige	
staat	en	ongeveer	54	procent	in	zeer	ongunstige	
staat.	Achteruitgang	is	niet	toegestaan	en	hier	
wringt	dus	de	schoen.
De	oorzaken	voor	de	verslechtering	van	de	na-
tuur	zijn	inmiddels	al	dertig	jaar	bekend	als	de	
zogenaamde	VER-thema’s:	Vermesting,	Verdroging,	
Verzuring,	Versnippering.	En	al	die	tijd	is	er	in	
Nederland	ook	al	beleid	om	de	natuur	te	verster-
ken.	Het	gaat	sinds	1989	om	het	Overlevingsplan	
Bos-	en	Natuur	(OBN)	en	de	daaraan	destijds	ver-
bonden	‘effectgerichte	maatregelen’,	het	instellen	
van	de	Ecologische	Hoofdstructuur	(nu	Natuur-
netwerk	Nederland),	de	aanwijzing	van	Natura	
2000-gebieden,	het	Natuurpact,	en	tot	29	mei	2019	
de	Programmatische	Aanpak	Stikstof	(PAS).
Vermesting	en	verzuring	hangen	nauw	samen	

Programma Natuur, 
op weg naar een gunstiger 
staat van de natuur

met	de	hoge	Nederlandse	stikstofdepositie.	Het	
gaat	om	ammoniak	afkomstig	van	veehouderij	
en	industrie	en	stikstofoxiden	van	industrie,	
verkeer	en	vervoer.	Bovendien	zijn	deze	stoffen	
toxisch	voor	sommige	(beschermde)	soorten.	De	
PAS	beloofde	via	uitstootreductie	(bronmaatre-
gelen)	en	het	verbeteren	van	de	natuurkwaliteit	
(interne	maatregelen),	tegemoet	te	komen	aan	het	
toekomstig	bereiken	van	de	gunstige	staat	van	de	
natuur.	Dat	is	echter	niet	gelukt,	vooral	omdat	in	
plaats	van	uitstootreductie	van	stikstof	een	toe-
name	werd	gemeten.	De	oorzaak	lag	dieper	in	de	
PAS.	Er	werden	uitstootvergunningen	uitgegeven	
op	basis	van	in	de	toekomst	te	behalen	reductie.	
Die	vlieger	ging	maar	kortstondig	op.	De	PAS	werd	
in	2019	door	de	Raad	van	State	buiten	werking	
gesteld.

Alternatief voor de PAS
Met	het	wegvallen	van	de	PAS	was	snel	een	
alternatief	nodig	om	tegemoet	te	komen	aan	de	
wettelijke	natuurverplichtingen,	ook	omdat	de	
vergunningverlening	grotendeels	stil	kwam	te	
liggen.	De	Minister	van	LNV	heeft	een	adviescom-
missie	onder	leiding	van	Johan	Remkes	gevraagd	
naar	een	uitweg	uit	de	ontstane	impasse.	De	
commissie	Remkes	heeft	verschillende	adviezen	
geleverd	voor	zowel	de	korte	als	de	lange	termijn.	
De	minister	heeft	mede	op	basis	van	deze	advie-
zen	nieuw	beleid,	instrumentarium	en	wetgeving	
gemaakt,	waaronder	in	maart	2020	het	Program-
ma	Natuur.	Het	Programma	Natuur	is	gericht	op	
natuurherstel	en	het	Programma	Stikstofreductie	
is	gericht	op	de	vermindering	van	stikstofuitstoot.	
Op	1	juli	2021	werd	de	wet	Stikstofreductie	&	
Natuurherstel	van	kracht.	Deze	wet	heeft	tot	doel	

om	de	stikstofemissie	in	2030	met	27	procent	te	
reduceren	en	in	2035	met	50	procent	ten	opzichte	
van	de	emissie	in	2019.
De	basis	van	de	huidige	aanpak	via	Programma	
Natuur	en	Programma	stikstofreductie	staat	in	
het	advies	van	de	commissie	Remkes	‘Niet	alles	
kan	overal’.	De	commissie	adviseert	om	in	te	zet-
ten	op	een	forse	reductie	van	stikstofuitstoot,	het	
herstel	van	natuurgebieden,	intern,	maar	vooral	
ook	gericht	op	ecologisch	systeemherstel	en	her-
stel	van	de	hydrologie.	Ook	legt	de	commissie	na-
drukkelijk	de	relatie	met	de	gebieden	die	om	de	
natuurgebieden	heen	liggen:	de	‘overgangsgebie-
den’.	Vaak	heeft	het	landgebruik	hier	nog	een	ne-
gatief	effect	op	de	natuur.	De	opgave	is	om	deze	
invloed	juist	bevorderlijk	te	laten	zijn.	Tenslotte	
onderstreept	Remkes	het	belang	van	corridors	om	
daarmee	leefgebieden	weer	te	verbinden.

De	commissie	adviseert	uiteindelijk	om	een	werk-
wijze	te	ontwikkelen	om	de	problemen	integraal	
te	benaderen.	Daarbij	is	het	ook	van	belang	de	
grote	maatschappelijke	opgaven	van	dit	moment	
te	betrekken,	zoals	de	transitie	van	de	landbouw,	
de	opgave	van	waterbeheersing	en	-berging,	kli-
maatadaptatie,	de	transitie	naar	duurzame	ener-
gie,	behoud	van	de	kwaliteit	van	de	leefomgeving	
en	het	herstel	van	de	biodiversiteit.

Integraal
Wanneer	je	door	de	oogharen	heen	naar	het	
advies	van	de	commissie	Remkes	kijkt,	is	het	
gericht	op	de	vier	Ver-thema’s.	Misschien	wel	het	
meest	sterke	aspect	van	het	advies	is	dat	het	een	
integrale	en	op	systeemniveau	gerichte	aanpak	
voorstaat.	Dat	is	een	belangrijke	wijziging	met	de	
aanpak	die	tot	2019	werd	gevoerd,	die	vooral	was	

gericht	op	het	oplossen	van	problemen	binnen	de	
krappe	grenzen	van	natuurgebieden.
Het	Programma	Natuur	heeft	twee	sporen.	Spoor	
1	is	gericht	op	natuurherstel,	heeft	twee	fasen,	een	
uitvoeringstermijn	van	10	jaar	en	een	budget	van	
2,85	miljard	euro.	In	2030	moet	hiermee	72	pro-
cent	van	het	Natura	2000-areaal	in	gunstige	staat	
zijn.	Naast	herstelmaatregelen	in	natuurgebieden	
beoogt	dit	spoor	1	het	uitvoeren	van	landschapse-
cologische	systeemanalyses	en	het	uitvoeren	van	
systeemherstel	met	een	gebiedsgerichte	aanpak.	
Er	is	een	werkgroep	ingesteld	die	invulling	gaat	
geven	aan	overgangsgebieden.	
Spoor	2	is	gericht	op	het	transformeren	richting	
een	natuurinclusieve	samenleving	in	2050.	De	
eerste	stap	is	te	komen	tot	de	‘Agenda	Natuurin-
clusief’,	waarin	de	opgaven	zijn	benoemd	om	de	
samenleving	als	geheel	rekening	te	laten	houden	
met	natuur	en	biodiversiteit	en	daaraan	waarde	
toe	te	voegen.	
Het	reduceren	van	de	stikstofemissies	door	het	
treffen	van	bronmaatregelen	is	dus	geen	onder-
deel	van	Programma	Natuur.	Daarvoor	is	een	
apart	programma	ingericht	met	een	budget	van	2	
miljard	euro.	

Uitvoeringsprogramma Natuur
Het	Uitvoeringsprogramma	Natuur	(UPN)	wordt	
uitgevoerd	door	LNV,	de	provincies	en	natuur-
beheerders.	Overigens	vindt	er	momenteel	een	
verbreding	plaats	naar	andere	actoren/partijen,	
onder	meer	van	de	agrarische	sector,	waterschap-
pen	en	gemeenten.	De	gelden	voor	de	eerste	fase	
van	UPN	zijn	door	LNV	via	zogenaamde	‘specifie-
ke	uitkeringen’	(SPUK’s)	verdeeld	over	de	provin-
cies,	naar	rato	van	hoeveelheid	stikstofgevoelige	
natuur	in	de	provincie.	De	provincies	maken	af-
spraken	met	stakeholders	in	het	landelijk	gebied	
over	maatregelen	en	middelen	voor	fase	1	en	de	
voorbereiding	van	fase	2.	Iedere	provincie	benut	
daarvoor	haar	eigen	proces	en	instrumenten.
Programma	Natuur	zegt	niets	over	uitbreidingen	
van	natuurgebieden	en	de	realisatie	van	corridors.	
Deze	zaken	zijn	mogelijk	nog	wel	nodig	om	de	
Natura	2000-doelen	te	halen.	Programma	Natuur	
heeft	op	dit	punt	dus	geen	aanvullende	ambities	
ten	opzichte	van	het	Natuurpact,	waar	het	gaat	
om	de	te	realiseren	omvang	van	het	Natuurnet-
werk	Nederland	(NNN).
Programma	Natuur	is	een	zeer	forse	schep	extra	
geld	boven	op	het	budget	van	het	al	bestaande	
natuurbeleid	en	dat	biedt	de	komende	tien	jaar	
belangrijke	kansen	voor	het	verbeteren	van	de	
natuurkwaliteit	in	Nederland.	De	opgave	is	zeer	
groot	en	dat	zal	het	nodige	gaan	vragen	van	de	be-
trokken	organisaties.	Het	is	nu	aan	de	provincies	
samen	met	de	stakeholders	om	plannen	te	maken	
om	het	geld	zo	doelmatig	mogelijk	in	te	zetten.<

f.vanrossum@natuurmonumenten.nl

foto H
ans van den Bos, Bosbeeld
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Overheden en terreinbeheerders 
die bij de uitvoering van Program-
ma Natuur tegen kennisvragen 
aanlopen, kunnen voor Raad en 
Daad terecht bij het Kennisnet-
werk Ontwikkeling en Beheer 
Natuurkwaliteit.

>	 Sinds	1989	doet	het	Kennisnetwerk	
OBN	onderzoek	voor	beheer	en	beleid	
op	het	gebied	van	natuurherstel.	Het	
ministerie	van	LNV	heeft	besloten	
om	dit	Kennisnetwerk	ook	in	het	
Uitvoeringsprogramma	Natuur	een	
rol	te	geven.	Het	programma	zal	naar	
verwachting	immers	allerlei	uitvoerings-
vragen,	beleidsvragen	en	vragen	van	
meer	fundamentele	aard	oproepen.	LNV	
stelt	tot	2023	3,3	miljoen	euro	beschik-
baar	voor	het	uitvoeren	van	toegepast	
wetenschappelijk	onderzoek.	Het	idee	
is	dat	de	betrokken	beheerders	en	over-
heden	samen	met	de	OBN-onderzoekers	
voorstellen	indienen	voor	onderzoeken	
waarvan	de	antwoorden	helpen	bij	het	
uitvoeren	van	concrete	projecten	in	
Programma	Natuur.
Een	deel	van	het	budget	is	bedoeld	voor	
de	zogenaamde	Raad-en-daad-projecten.	
Terreinbeheerders	en	overheden	kunnen	
met	hun	vragen	terecht	bij	het	OBN.	
Voor	de	beantwoording	wordt	geen	
nieuw	onderzoek	uitgezet,	maar	gebrui-
ken	de	OBN-deskundigen	beschikbare	
resultaten	en	ervaringen,	die	op	een	
nieuwe	manier	gebundeld	worden.	In	
het	Uitvoeringsprogramma	Natuur	zijn	
extra	mogelijkheden	voor	deze	vorm	van	
adviseren,	omdat	het	kortere	trajecten	
mogelijk	maakt,	die	sterk	praktijk-	en	
probleemoplossend	gericht	zijn.

Raad en Daad 
voor Uitvoerings-
programma Natuur

Voorbeeld 1: Hellingbossen van Limburg
De	Zuid-Limburgse	hellingbossen	zijn	van	oudsher	rijk	aan	bij-
zondere	soorten.	Door	veranderend	beheer	en	de	overmaat	aan	
stikstof	hebben	de	meeste	bossen	zich	tot	een	dicht	opgaand	
bos	ontwikkeld	en	is	de	kenmerkende	flora	en	fauna	verdwe-
nen.	In	de	jaren	tachtig	hebben	terreinbeheerders	al	op	enkele	
plekken	hakhoutbeheer	geherintroduceerd.	Op	die	plekken	is	
uiteindelijk	de	typische	flora	en	fauna	weer	teruggekeerd.	De	
vraag	voor	de	provincie	was	nu	echter:	waar	liggen	de	kansrijke	
plekken	om	dit	traditionele	bosbeheer	weer	te	introduceren?	
Het	Deskundigenteam	Heuvellandschap	heeft	op	basis	van	
actueel	voorkomen	van	soorten	en	grondeigendom	in	korte	tijd	
een	kansenkaart	gemaakt.	De	provincie	Limburg	gebruikt	deze	
nu	om	plekken	aan	te	wijzen	waar	ze	de	hellingbossen	gaat	
herstellen.

Voorbeeld 2: krulzuring in de polder
Natuurmonumenten	heeft	op	een	aantal	percelen	in	de	Eem-
landpolder	het	beheer	helemaal	afgestemd	op	weidevogels.	
Tot	voor	kort	ging	dat	prima,	maar	nu	komt	er	opeens	overal	
krulzuring	op	en	de	agrariërs	die	de	percelen	maaien	vinden	
het	maaisel	daarom	steeds	minder	geschikt	als	veevoer.	Wat	
moeten	we	doen,	vroeg	Natuurmonumenten	aan	het	OBN.	
Op	basis	van	een	veldbezoek	en	bodemmonsters	concludeert	
het	Deskundigenteam	Cultuurlandschap	dat	verdere	verschra-
ling	tot	een	gras-kruidenmix	voldoende	zou	moeten	zijn	om	
een	groot	deel	van	het	zuringprobleem	op	te	lossen.	Voor	een	
deel	zijn	de	typerende	soorten	al	mondjesmaat	aanwezig,	
zoals	pinksterbloem	en	smalle	weegbree	maar	doelsoorten	als	
veldzuring,	echte	koekoeksbloem,	rood	zwenkgras	en	reukgras	
ontbreken	meestal	nog.	Om	daadwerkelijk	op	het	gewenste	
plant-beschikbare	fosfaatniveau	te	komen,	is	het	nodig	om	nog	
ongeveer	tien	jaar	verder	te	verschralen,	schatten	de	onderzoe-
kers	in.	Het	is	dus	waarschijnlijk	een	tijdelijk	probleem	waar	
Natuurmonumenten	mee	te	kampen	heeft.<

Meer informatie over adviesaanvragen 
staat op de website natuurkennis.nl en 
is op te vragen bij Geert van Duinho-
ven, g.vanduinhoven@vbne.nl

Keizersmantel

— Geert van Duinhoven (Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren)

foto Michiel Wallis de Vries
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Krulzuring

6 7# 180 december 2021december 2021 # 180 SPECIAL PROGRAMMA NATUUR SPECIAL PROGRAMMA NATUUR

— Koen Moons (journalist)

Wat betekent het Programma Natuur 
nou in de praktijk? Dat ligt er maar net 
aan in welke provincie je werkzaam bent. 
Die uitwerkingen per provincie ver-
schillen nogal qua insteek, prioriteiten, 
werkwijze en instrumentarium. Daarbij 
kunnen de provinciale overheden flink 
sturend zijn en zeer uiteenlopende eisen 
stellen.

>	 Aangezien	het	hele	natuurbeleid	gedecentra-
liseerd	is,	ligt	ook	de	verdere	uitwerking	van	Pro-
gramma	Natuur	bij	de	provincies.	En	wie	achter	
in	het	Uitvoeringsprogramma	Natuur	van	LNV	en	
IPO	kijkt,	ziet	in	de	korte	beschrijving	per	provin-
cie	al	dat	de	inzet	per	provincie	sterk	verschilt.	

Elke provincie zijn eigen 
Programma Natuur

Niet	alleen	krijgt	de	ene	provincie	veel	meer	
geld	dan	de	ander,	er	wordt	ook	per	provincie	op	
heel	andere	zaken	ingezet.	Gaat	het	bij	de	ene	
provincie	voorlopig	vooral	om	interne	maatrege-
len	in	Natura	2000-gebieden,	een	andere	zet	in	op	
gebiedsprocessen	buiten	de	natuurgebieden.
Op	zich	niet	heel	vreemd	dat	hier	grote	verschil-
len	in	zitten,	meent	Marc	de	Wit,	die	namens	
Staatsbosbeheer	nauw	betrokken	is	bij	de	
totstandkoming	en	uitwerkingen	van	Programma	
Natuur.	“De	hele	uitgangssituatie	en	de	stikstof-
problematiek	verschilt	per	provincie.	In	het	dicht-
bevolkte	Zuid-Holland	komt	veel	stikstofbelasting	
vanuit	industrie	en	verkeer	en	vanaf	de	Noordzee.	
De	natuurgebieden	die	daar	last	van	hebben	zijn	
vooral	duinen	en	veenweidegebieden.	In	het	oos-
ten	van	het	land	heb	je	te	maken	met	zandgron-
den,	er	is	veel	intensieve	veehouderij	en	heeft	
men	ook	te	maken	met	droogteproblematiek	
die	verzuring	versterkt.	Zo	heeft	ieder	deel	van	
Nederland	een	andere	problematiek	en	ook	een	
andere	maatschappelijke	context	om	rekening	
mee	te	houden.”

Robuustere gebieden
Wie	wil	weten	wat	er	gebeurt,	moet	dus	bij	de	
provincie	zijn.	Alle	provincies	hebben	de	plan-
nen	in	grote	lijnen	al	vertaald	in	de	aanvraag	van	
de	zogenoemde	SPUK	(wat	staat	voor	specifieke	
uitkering),	die	in	juli	van	dit	jaar	alle	zijn	goed-
gekeurd.	In	de	SPUK	staan	dus	al	veel	afspraken	
tussen	Rijk	en	individuele	provincies	vastgelegd.	
Algemeen	geldt	dat	zeker	voor	de	langere	termijn	
de	blijvende	versterking	van	natuurgebieden	
voorop	staat.	“Het	gaat	niet	om	maatregelen	die	
alleen	stikstofschade	beperken,	we	gaan	niet	tien	
jaar	lang	voor	3	miljard	euro	plaggen	in	de	natuur.	
Dat	is	een	pleister	op	een	slagaderlijke	bloeding”,	
zegt	Hank	Bartelink,	die	vanuit	LandschappenNL	
betrokken	is	bij	Programma	Natuur.	“We	moeten	
echt	kijken	buiten	de	natuurgebieden.	Naar	de	
stikstofuitstoot	door	de	landbouw	uiteraard,	en	
werken	aan	het	robuuster,	het	minder	kwetsbaar	
maken	van	natuurgebieden.	Dan	gaat	het	vaak	
over	de	waterhuishouding	en	dan	kom	je	ook	
al	snel	buiten	je	gebied	uit.	Daarom	is	er	veel	
aandacht	voor	de	zogenoemde	overgangsgebieden	

foto’s Hans van den Bos, Bosbeeld
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en	kijken	we	of	daar	minder	intensieve	landbouw	
of	een	natuurinclusieve	vorm	van	landbouw	
mogelijk	is.”	De	eerste	drie	jaar	worden	gebruikt	
voor	snelle	maatregelen	en	om	gebiedsplannen	
op	poten	te	zetten,	de	zeven	jaar	erna	moeten	de	
gebieden	echt	robuuster	worden	gemaakt.

In- en externe maatregelen
Toch	verschilt	het	sterk	per	provincie	in	hoeverre	
uiteindelijk	wordt	ingezet	op	die	overgangsge-
bieden.	Gelderland,	de	provincie	met	de	meeste	
stikstofgevoelige	natuur,	zet	naast	interne	ook	
duidelijk	in	op	externe	maatregelen.	“In	Gel-
derland	kiezen	we	voor	een	integrale	aanpak	
met	bronmaatregelen	en	natuurherstel,	alles	in	
samenhang”,	vertelt	beleidsmedewerker	Marius	
Bolck.	“De	Veluwe	is	grootste	natuurgebied	op	
land,	heeft	veel	stikstofgevoelige	natuur	en	
herbergt	vijftig	procent	van	de	gebieden	waar	de	
kritische	depositiewaarde	overschreden	wordt.	
Dat	geven	we	dus	hoge	prioriteit.	Daar	zijn	we	nu	
bezig	herstelprogramma’s	op	te	stellen	voor	habi-
tats	en	leefgebieden	van	aangewezen	soorten	en	
typen.	We	halen	nu	in	het	kader	van	Programma	
Natuur	enkele	maatregelen	uit	de	beheerplannen	
naar	voren.”
Gelderland	is	ook	al	bezig	met	de	invulling	van	
overgangsgebieden.	“We	zetten	momenteel	een	
onderzoeksopdracht	uit	om	te	kijken	wat	daar	
nodig	is	in	die	overgangsgebieden,	wat	voor	vorm	
van	beheer	of	landgebruik,	zoals	natuurinclusieve	
landbouw.	We	kijken	nu	al	met	enkele	boeren	
wat	zij	nodig	hebben	om	hun	bedrijf	te	extensive-
ren.	Dat	zijn	trajecten	die	al	in	gang	waren	gezet	
en	die	straks	de	eerste	successen	moeten	gaan	

vormen	en	als	voorbeeld	kunnen	dienen	voor	
meer	boeren	in	de	overgangszones.	Wij	zoeken	
nog	in	welke	vorm	we	dat	gieten,	maar	we	willen	
in	elk	geval	wel	langjarige	afspraken.	Mogelijk	
gaat	het	om	afkopen	van	waardedaling,	of	beta-
ling	via	een	collectief,	dat	ervoor	moet	zorgen	dat	
ook	in	de	twintig	jaar	na	de	periode	van	Program-
ma	Natuur	beheervergoeding	wordt	verschaft.”

Buiten Natura 2000
De	provincie	Flevoland	gaat	nog	wat	verder	en	
kijkt	alleen	buiten	de	Natura	2000-gebieden.	
Daarbij	weegt	wel	mee	dat	de	provincie	zelf	geen	
stikstofgevoelige	natuur	heeft,	maar	de	provin-
cie	wil	evengoed	haar	Natura	2000-gebieden,	
zoals	Lepelaarsplassen	en	Oostvaardersplassen,	
verder	versterken.	“Wij	hebben	er	voor	gekozen	
om	maatregelen	in	de	Natura	2000-gebieden	zelf	
niet	hierin	op	te	nemen	en	gewoon	binnen	de	
bestaande	beheerplannen	te	houden.	De	gel-
den	uit	Programma	Natuur	gebruiken	we	voor	
investeringen	in	natuur	aan	de	randen	van	deze	
natuurgebieden”,	aldus	Jacco	Maissan,	beleidsme-
dewerker	bij	provincie	Flevoland.	“Ook	inves-
teren	we	in	de	natte	as	van	Nederland,	die	van	
Zuid-Holland	tot	in	Groningen	loopt.	Flevoland	
ligt	daar	middenin,	met	veel	waterrijke	natuurge-
bieden	en	de	randmeren.	In	de	eerste	fase	maken	
we	een	gebiedsplan	met	alle	partners,	waaronder	
Rijkswaterstaat,	waterschap	en	terreinbeheerders.	
We	hebben	ook	nog	bossen	aan	de	oostkant	van	
Flevoland.	Hydrologische	maatregelen	die	we	
daar	willen	nemen,	zullen	ook	een	beperkt	effect	
hebben	op	de	Veluwe.	Dus	we	kijken	ook	naar	
natuur	buiten	de	provincie.”	

De	provincies	hebben	geregeld	werksessies	waar-
bij	de	uitwerkingen	en	voorgenomen	maatregelen	
met	elkaar	worden	gedeeld.	Daar	ziet	Maissan	
dat	sommige	provincies	nog	erg	op	de	Natura	
2000-gebieden	zijn	gericht.	“Wij	gaan	wat	verder	
dan	andere	provincies	in	het	kijken	buiten	de	
Natura	2000-gebieden	en	ook	over	provinciegren-
zen	heen.	Ik	denk	dat	andere	provincies	daar	
ook	meer	naartoe	moeten,	meer	kijken	hoe	je	op	
grotere	schaal	de	natuur	kunt	versterken	en	ook	
meer	naar	de	lange	termijn	kijken.”	Hij	heeft	ook	
wel	begrip	voor	de	keuze	van	andere	provincies.	
“Je	moet	het	ook	wel	op	korte	termijn	kunnen	
realiseren,	binnen	de	gegeven	tien	jaar,	en	een	
omslag	naar	natuurinclusieve	landbouw	bijvoor-
beeld	neemt	heel	veel	tijd	in	beslag.	Maar	ik	denk	
dat	na	de	eerste	jaren	de	interne	maatregelen	wel	
gedaan	zijn	en	je	naar	het	grotere	plaatje	moet	
kijken.”

Subsidies
Naast	de	inhoudelijke	keuzes	verschilt	ook	de	
praktische	aanpak	en	aansturing	vanuit	de	provin-
cie.	Ook	het	instrumentarium	voor	de	inzet	van	
het	geld	verschilt	per	provincie.	Veelal	wordt	aan-
gesloten	bij	een	bestaand	instrumentarium.	Marc	
de	Wit	van	Staatsbosbeheer:	“Bij	de	PAS	werkten	
sommige	provincies	met	subsidies,	andere	gaven	
directe	opdrachten	per	Natura	2000-gebied	aan	
de	terreineigenaar.	Als	een	provincie	nu	voor	
Programma	Natuur	voor	een	nieuwe	subsidiere-
geling	zou	kiezen,	moet	dat	eerst	door	Brussel	
beoordeeld	worden	op	onder	andere	staatssteun.	
Dat	kan	wel	twee	jaar	of	meer	duren.	Daarom	
organiseren	provincies	dat	met	bestaand	instru-

mentarium.	Zo	gebruiken	vijf	provincies	hiervoor	
de	Subsidieregeling	Kwaliteitsimpuls	Natuur	
en	Landschap	(SKNL).	Op	zich	prima,	maar	voor	
de	terreineigenaren	is	het	wel	van	belang	dat	
de	voorwaarden	blijven	kloppen	met	nationale	
afspraken	en	de	EU-voorwaarden.”
Het	is	als	beheerder	niet	altijd	makkelijk	over-
zicht	te	houden	op	de	verschillende	subsidiere-
gelingen	die	er	zijn.	Zo	zijn	er	in	de	provincie	
Noord-Brabant	maar	liefst	drie	regelingen	die	zich	
onder	andere	richten	op	stikstofgevoelige	natuur:	
POP	3,	Subsidieregeling	Natuur	Noord-Brabant	en	
de	nieuwe	regeling	Landelijk	Programma	Natuur	
(LPN).	Beheerders	kunnen	kiezen	onder	welke	
regeling	ze	subsidie	aanvragen	voor	een	bepaalde	
maatregel.	Elke	regeling	heeft	daarbij	eigen	spel-
regels.	Zo	kent	POP3	een	eigen	bijdrage	als	voor-
waarde,	maar	heeft	géén	directe	koppeling	met	
Natura	2000.	LPN	geeft	honderd	procent	subsidie,	
maar	is	wel	strikt	gerelateerd	aan	stikstofgevoe-
lige	habitattypen	in	Natura	2000.

Strikte randvoorwaarden
De	mogelijkheden	voor	terreinbeherende	orga-
nisaties	om	subsidie	aan	te	vragen	voor	eigen	
maatregelen	zijn	gebonden	aan	strakke	kaders.	
Veelal	zijn	ze	al	besproken	en	vastgelegd	in	de	
SPUK-aanvraag,	zegt	Maisson	van	provincie	
Flevoland.	“Natuurmonumenten	weet	bij	ons	
bijvoorbeeld	voor	welke	projecten	ze	aan	de	lat	

staan	en	waar	ze	subsidie	voor	kunnen	aanvragen.	
Hun	aanvraag	betreft	nu	een	concreet	project	met	
begroting.	Men	kan	niet	met	heel	nieuwe	ideeën	
komen,	tenzij	ze	dat	goed	onderbouwen	en	ook	
dan	moeten	we	dat	terugkoppelen	met	LNV.”
De	provincies	die	met	subsidies	werken,	gebrui-
ken	die	ook	duidelijk	om	te	sturen.	Voor	bos	zijn	
in	Gelderland	bijvoorbeeld	veel	voorwaarden	
gesteld,	meer	dan	voor	andere	type	gebieden.	
“Dat	vinden	boseigenaren	niet	altijd	leuk,	maar	
maatregelen	moeten	natuurlijk	wel	bijdragen	aan	
de	doelstellingen	van	de	provincie.	Er	zijn	vooral	
wat	particulieren	die	graag	hun	bos	revitaliseren,	
maar	we	willen	wel	dat	het	bijdraagt	aan	habitat-
herstel.	In	kwalificerende	habitats	willen	we	ook	
bijvoorbeeld	geen	nieuwe	aanplant,	de	gewenste	
bomen	zijn	er	immers	al	aanwezig.	We	steunen	
dat	in	elk	geval	niet	financieel.	In	leefgebieden	
is	aanplant	soms	wel	nodig,	maar	daar	stellen	
we	dan	bijvoorbeeld	het	gebruik	van	specifieke	
soorten	als	boswilg,	linde,	ratelpopulier,	hazelaar,	
haagbeuk,	zoete	kers,	fladderiep	en	autochtoon	
plantmateriaal	als	voorwaarde”,	aldus	Bolck.	
De	provincie	Noord-Brabant	stelt	een	opvallende	
eis	bij	revitalisering	van	natuurbos	op	arme	zand-
bodem,	namelijk	behandeling	van	negentig	pro-
cent	van	het	terrein	met	steenmeel,	een	methode	
die	nog	volop	in	onderzoek	is.	In	Gelderland	zit	
die	maatregel	er	juist	niet	in.	“Dat	is	in	bos	geen	
wetenschappelijk	bewezen	maatregel,	wel	op	hei-

de	en	schraalland,	maar	in	bos	zijn	we	daar	juist	
heel	terughoudend	mee”,	aldus	Bolck.	In	Brabant	
denken	ze	daar	anders	over.	“De	stelling	dat	het	
toepassen	van	steenmeel	nog	niet	wetenschappe-
lijk	is	bewezen,	onderschrijven	wij	niet”,	laat	de	
provincie	in	een	schriftelijke	reactie	weten.	“Het	
klopt	dat	er	nog	enkele	vraagstukken	rondom	
steenmeel	zijn,	vooral	op	de	lange	termijn,	maar	
vooralsnog	zijn	er	weinig/geen	concrete	nega-
tieve	effecten	aangetoond	binnen	heide	en	droge	
bossen.	Laatste	jaren	is	er	al	veel	meer	bekend	en	
onderzocht,	waardoor	het	binnen	droge	bossen	
op	zandgronden	op	dit	moment	toegepast	wordt.	
Vanzelfsprekend	wel	met	bijbehorende	monito-
ring.”

Afstemming
De	indruk	ontstaat	dat	elke	provincie	zijn	eigen	
pad	kiest	en	er	van	een	gezamenlijke	aanpak	
weinig	sprake	is.	Maar	volgens	Hank	Bartelink	
valt	dat	wel	mee.	“We	hebben	al	verschillende	
online	werksessies	gehad	waaraan	alle	provin-
cies	meedoen,	en	waar	ook	terreinbeheerders	
aanwezig	zijn.	Die	zijn	echt	om	te	kijken	bij	
elkaar	en	van	elkaar	te	leren.	Die	gaven	mij	wel	
echt	het	idee	dat	alle	provincies	hier	echt	iets	van	
willen	maken	en	samen	naar	een	goed	resultaat	
toewerken.”

redactie@vakbladnatuurboslandschap.nl



Roland Bobbink, onderzoeker B-ware

“Ik zou het verstandig vinden om 
beheerst en goed gecoördineerd 
aan de slag te gaan. Eigenlijk 
zouden we de aanpak van het 
‘oude’ Overlevingsplan Bos en 
Natuur weer moeten opnemen”

“Het is natuurlijk prima dat er veel geld is 
gekomen voor natuurherstel. Maar we moeten 
niet denken dat daarmee het herstel 1,2,3 is ge-
regeld, dat zou echt wishfull thinking zijn. Veel 
natuur in Nederland is niet zomaar te herstel-
len van de negatieve effecten van de enorme 
stikstoflast die het de afgelopen 4-5 decennia 
heeft gehad. Deels omdat we van sommige 
natuurtypen nog niet voldoende weten hoe we 
deze kunnen herstellen. Over het herstel van 
loofbossen op droge zandgronden weten we 
nog te weinig en het is onzeker of we met de 
experimentele toediening van steenmeel vol-
ledig herstel gaan bereiken. Voor andere typen 
weten we wel al meer, maar blijkt het vaak heel 
ingewikkeld te zijn. Rondom hoogveen probe-
ren we bijvoorbeeld wel heel veel, maar dan 
blijkt de regionale hydrologie de beperkende 
factor en die kun je moeilijk op orde krijgen 
omdat er zo veel tegenstrijdige belangen spelen.
Ik zou het dus verstandig vinden om nu be-
heerst en goed gecoördineerd aan de slag te 
gaan. Eigenlijk zouden we de aanpak van het 
‘oude’ Overlevingsplan Bos en Natuur weer 
moeten opnemen en uitbreiden: in elk geval 
redden met adequate maatregelen wat we 
nog hebben en daarnaast aan de slag gaan met 
maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd 
zijn. Bij voorkeur niet alleen in de Natura 
2000-gebieden, maar ook daarbuiten in het 
Natuurnetwerk Nederland en in het aangren-
zende agrarisch gebied. De basiskwaliteit van de 
natuur is daar heel erg slecht terwijl we ook dat 
gebied nodig hebben om de planten en dieren 
in natuurgebieden op de been te houden.
Dat ook de ammoniakdepositie fors naar 
beneden moet, staat buiten kijf. Slechts een 
enkel stikstofgevoelig natuurtype, zoals kalk-
graslanden, kun je bij de huidige depositie met 
intensief en goed beheer redelijk herstellen. 
Maar de meeste gebieden zullen uiteindelijk 
in hoge mate baat hebben bij een forse daling 
van de depositie. Een snelle inkrimping van de 
veestapel is daarvoor onontbeerlijk.”

Bart Pörtzgen, beheerder 
Brabants Landschap

“Ook op die manier sluit 
de overheid weer veel 
gebieden en gevoelige 
habitats uit”

“Wij zijn heel blij dat er veel geld is 
vrijgekomen voor natuur waarmee 
we heel veel zaken kunnen regelen. 
Het geld kunnen we echter niet 
voor alle natuur inzetten. Belang-
rijke beperking is dat het om Natura 
2000-gebieden moet gaan. Zelf be-
heer ik alleen Natura 2000-gebieden 
zonder de stikstofgevoelige habitats 
en die vallen dus nu af. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om natte heideter-
reinen en grote bosdelen. Ik zou 
daar graag aan de slag gaan met het 
aanleggen van bufferzones zodat de 
negatieve invloeden van buitenaf op 
de natuur gedempt worden. Ik ben 
positief en heb de stellige indruk dat 
de natuur veel veerkracht heeft en 
er op die manier wel weer bovenop 
komt.
Een tweede beperking is dat het 
om stikstofgevoelige natuur gaat. 
Ook op die manier sluit de overheid 
weer veel gebieden en gevoelige 
habitats uit. Zelf ben ik in een van 
de gebieden veel bezig met de grote 
modderkruiper. Er zijn steeds meer 
aanwijzingen dat een hoge stikstof-
depositie een nadelig effecten heeft 
op deze vis. De grote modderkruiper 
staat echter niet op de lijst als stik-
stofgevoelig maar heeft wel dringend 
extra bescherming nodig.
Samenvattend ben ik dus blij met 
het extra geld, maar we moeten niet 
denken dat we daarmee de natuur in 
Nederland redden. Overigens blijft 
het allerbelangrijkste dat de stikstof-
depositie naar beneden gaat. Ik denk 
dat daar alle stikstof-bronnen naar 
rato aan moeten bijdragen. Want 
met de huidige depositiewaarden 
moet je veel te intensief beheren, 
en zal de natuur nooit op zichzelf 
komen staan.”
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— Geert van Duinhoven (samenstelling) 

 “Natuur-
herstel is 
geregeld, 
nu de 
landbouw 
nog” 

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid, D66

“Pak dat hele systeem aan om de 
klimaatopgave, de nitraatrichtlijn, 
het biodiversiteitsverdrag, de 
Kaderrichtlijn Water te halen”

“De natuur is nog niet op orde in Nederland, 
ook niet met Programma Natuur. Gelukkig is 
er meer geld gekomen voor natuur en heb-
ben we de voorgaande bezuinigingen weer 
enigszins rechtgetrokken. Maar er komen nog 
steeds hele grote opgaven op ons af. Er moet 
nog 30.000 hectare natuur bijkomen en dan 
nog heel veel ingericht. Zeker als je ziet dat tot 
nu toe het laag fruit is geplukt en het alleen 
maar steeds ingewikkelder wordt om de doe-
len te gaan halen. Dat geldt voor de kwantiteit 
van de natuur, dus het aantal hectaren dat we 
realiseren, maar zeker ook voor de kwaliteit 
van de natuur. Die gaat nog steeds achteruit 
terwijl het kabinet toch als doel had om die 
fors te verbeteren. Daarom denkt D66 dat we 
naast de forse inspanningen ook een strak-
kere regie vanuit het Rijk moeten voeren. Een 
aantal provincies is goed bezig maar ik vind 
dat de provincies nog steeds te veel sturen 
op inspanningsverplichting, terwijl het om 
een resultaatsverplichting zou moeten gaan. 
Daarnaast denk ik dat het goed zou zijn om in 
het natuurbeleid niet alleen te focussen op de 
natuurgebieden zelf. Eigenlijk zou je naar een 
soort nieuwe categorie Landschap moeten in 
de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de gebie-
den met een extensieve landbouw en nadruk 
op landschap en natuur.
En wat de veestapel betreft is het helaas vrij 
duidelijk: we hebben te veel dieren voor de 
grootte van ons land. We zijn al begonnen met 
bedrijfsbeëindiging binnen de varkenshouderij 
maar dat levert echt maar een reductie van 5 
procent stikstofuitstoot op. De veehouderij 
blijft nu eenmaal de belangrijkste bron van 
uitstoot. Technische oplossingen kunnen 
wel iets bijdragen aan de vermindering, maar 
we moeten naar het hele landbouwsysteem 
kijken en niet alleen naar een iets betere stal 
of mestverwerking. Pak dat hele systeem aan 
om de klimaatopgave, de nitraatrichtlijn, het 
biodiversiteitsverdrag, de Kaderrichtlijn Water 
te halen. Volgens D66 is dat de enige manier 
waarop je we deze crisis kunnen oplossen.”

Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur, 
Klimaat en Energie, LTO Nederland

“Voor 1,7 miljard per jaar heb je 
een gezonde landbouw en een 
stikstofreductie van 40 procent in 
2030. Daarmee vergeleken is het 
huidige budget voor Programma 
Beheer natuurlijk veel te weinig”

“Volgens ons is het natuurherstel nog lang niet 
klaar en kan er ook veel meer gebeuren. Als je 
alleen al kijkt naar het agrarische natuurbeheer en 
het landschapsbeheer is er nog een wereld te win-
nen. Maar het belangrijkste punt voor ons blijft dat 
landbouw een economische activiteit is waar geld 
verdiend moet worden. Ik kan bijvoorbeeld wel met 
compost de bodem verrijken en daarmee meer CO

2
 

vastleggen, maar dat is veel duurder. Ik verwacht 
van niemand dat ‘ie ergens werkt zonder er aan te 
verdienen of er geld bij legt. Dat kán niet met het 
huidige verdienvermogen, maar het is ook niet iets 
dat je dat zomaar van de landbouw mag verwach-
ten. Ik wil dus best een singel aanleggen voor land-
schapsherstel maar met de huidige grondprijzen 
tussen de 6,5 en 17 euro per vierkante meter, wil ik 
daar wel een compensatie voor hebben.
In het voorstel dat we samen met natuur- en onder-
nemersorganisaties hebben gemaakt, komen we uit 
op een investering van 1,7 miljard per jaar en daar-
mee heb je een gezonde landbouw en een stikstof-
reductie van 40 procent in 2030. Daarmee vergele-
ken is het huidige budget voor Programma Beheer 
natuurlijk veel te weinig. Als je dit nu beschikbare 
geld mag inzetten voor intern natuurbeheer of 
stikstofreductie zou ik kiezen om een substantieel 
deel uit gegeven aan verbetering van de kwaliteit 
van de huidige natuur. Ik denk dat je daar, zonder 
meteen meer oppervlakte aan natuur te creëren, 
ook nog heel veel winst kunt behalen, zowel voor 
de biodiversiteit als voor het binden van stikstof. 
Dan kun je vervolgens, en liever nog tegelijkertijd, 
beoordelen wat er in de landbouw nog nodig is.
Wat betreft de veehouderij ben ik voor een minne-
lijke aanpak. Staar je niet blind op aantallen, maar 
ga in gesprek met boeren. Sommige boeren willen 
best extensiveren, anderen willen intensiveren. 
Zorg dat er een dialoog blijft en help boeren om 
op de juiste plekken te kunnen gaan werken. Kijk 
naar het succes van BoerenNatuur die maar blijft 
groeien omdat er zo veel boeren zijn die graag mee 
werken aan een natuurrijker agrarisch gebied.”
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Meeste hout komt niet uit het bos
In 2019 is 3,2 miljoen m³ hout met schors 
beschikbaar gekomen vanuit het beheer en 
onderhoud van bomen, bos en andere (landschap-
pelijke) beplantingen. Ook het hout dat vrijkomt 
bij de omvorming van bos en beplantingen naar 
ander landgebruik is onderdeel van dit volume. 
Dit blijkt uit de statistieken die Probos bekend 
maakte in haar Bosberichten. Vaak wordt het 
bos als belangrijkste bron van Nederlands hout 
gezien, maar in Nederland met een beperkt bos-
oppervlak komt het meeste hout juist van buiten 
het bos. Hout dat vrijkomt bij kap en snoeiwerk-
zaamheden in tuinen en de openbare ruimte in de 
bebouwde omgeving, maakt namelijk ook deel uit 
van het totale volume. In 2019 kwam bijvoorbeeld 
52 procent van het houtvolume van buiten en 48 
procent uit het bos. Het beschikbare Nederlandse 
houtvolume bestaat voor 70 procent uit rondhout 
en voor 30 procent uit houtige biomassa in de 
vorm van chips en shreds. 
Omvorming naar andere landgebruiksvormen 
of natuurtypen is een belangrijke reden van het 
vrijkomen van de houtige biomassa uit bos, na-
tuur en landschap. Bij regulier bosbeheer wordt 
houtige biomassa van takken en toppen nog 
steeds weinig geoogst. De komende jaren wordt 
het volgens Probos interessant te zien welk effect 
de verhoogde aandacht voor hoogwaardige toe-
passing van Nederlands hout, zoals geformuleerd 
in de Nationale Bossenstrategie, zal hebben op de 
toepassing van Nederlands hout.

  
Bijentelling wint prijs voor burger-
wetenschap
De Nationale Bijentelling is uitgeroepen als 
winnaar van de NWO Communication Initiative 
Award 2021. De jury roemt het initiatief om de 
innovatieve wijze waarop het een breder publiek 
bereikt, en noemt het project ‘een toonvoorbeeld 
van citizen science’. De prijs beloont weten-
schappers voor hun inzet en de wijze waarop 
ze anderen inspireren op het gebied van weten-
schapscommunicatie. De Nationale Bijentelling 
ontvangt als winnaar een bedrag van € 10.000, 
bedoeld voor communicatieactiviteiten.
De Nationale Bijentelling is een initiatief van 
bijenexperts Koos Biesmeijer en Vincent Kalkman 
van Naturalis. Bij het jaarlijkse evenement kan 
iedereen in Nederland meedoen aan wetenschap-
pelijk onderzoek. Een landelijke campagne maakt 
het brede publiek bewust van het belang van de 
wilde bijen voor ons voedsel, en zet jong en oud 
aan het werk om een half uur de verschillende 
soorten bijen te tellen in de eigen tuin. Volgens 
de jury brengen de onderzoekers op deze manier 
een belangrijk en urgent onderwerp, de biodi-
versiteitscrisis, direct de huiskamers in van alle 
Nederlanders.
De jury is lovend over het gemak waarmee 
deelnemers mee kunnen doen met het onder-
zoek. “Met dit initiatief weten de onderzoekers 
een zeer breed en divers publiek te bereiken, dat 
kennis maakt met de wetenschap én de natuur. 
Daarnaast vergroten de onderzoekers niet alleen 
de betrokkenheid van de samenleving bij weten-
schappelijk onderzoek, maar roepen ze ook op tot 
bescherming van de bij, en geven ze daar concrete 
handvatten voor”, aldus de NWO-jury. De jury 
ziet hierin een toonvoorbeeld van citizen science.
De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugke-
rend onderzoek van Naturalis, LandschappenNL, 
IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu en 
uitgevoerd door burgers. Het onderzoek geeft 
wetenschappers inzicht in de trends van bijen-
populaties in Nederland. Door meer te weten te 
komen over de stand van de bijen in ons land, kan 
de bij beter worden beschermd. De bijentelling 
wordt georganiseerd in samenwerking met EIS 
Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.
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Land van Ons wil verder uitbreiden
Land van Ons lanceert de campagne ‘Groene 
meters Maken’, waarin de coöperatie burgers 
oproept om grond te kopen of te geven met als 
doel de biodiversiteit in Nederland duurzaam te 
herstellen. Burgercoöperatie Land van Ons heeft 
de afgelopen twee jaar al meer dan 100 hectare 
landbouwgrond kunnen kopen, dankzij de 15.000 
burgers die zich sinds de oprichting in 2019 aan-
sloten bij de coöperatie. Maar de coöperatie wil 
meer: in 2030 minimaal een omvang van 300.000 
ha. Dat is 15 procent van alle landbouwgrond in 
Nederland. Land van Ons wil daar substantieel 
aan bijdragen. Om sneller stappen te zetten rich-
ting dat doel, heeft Land van Ons de campagne 
‘Groene meters Maken’ gelanceerd, waarin de 
coöperatie burgers oproept zich aan te sluiten en 
om landbouwgrond te kopen of te geven.
Volgens Land van Ons is het agrarische land-
schap toe aan een andere benadering. Zolang de 
politiek het laat afweten, moeten burgers in actie 
komen, is het idee. Als iedereen een klein bedrag 
investeert zou er genoeg geld moeten zijn om 
landbouwgrond te kopen en deze vervolgens dus-
danig te bewerken dat de biodiversiteit er beter 
van wordt. Met de inleg van de deelnemers heeft 
Land van Ons tot nu toe elf percelen aangekocht 
verspreid door Nederland. 

 kort 

  
Wellicht nog meer geld voor groene 
buitengewoon opsporingsambtenaren
Er lijkt volgens de Federatie Particulier Grondbe-
zit een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn 
voor betere uitrusting van en grotere capaciteit 
bij groene Boa’s. Dat bleek op 24 november bij 
de begrotingsbehandeling van Justitie en Veilig-
heid. Rond Prinsjesdag bleek er al 5,5 miljoen 
euro voor meer groene Boa’s gereserveerd te zijn. 
De Federatie Particulier Grondbezit heeft samen 
met andere groene particuliere Boa-werkgevers 
(Natuurmonumenten, Landschappen NL, de 
Jagersvereniging, Sportvisserij NL, Leisurelands en 
Nationaal Park de Hoge Veluwe) laten weten dat 
de inzet voor groene Boa’s wordt gewaardeerd, 
maar dat de 5,5 miljoen euro niet voldoende is om 
de afname van het aantal groene Boa’s te stoppen, 
extra capaciteit in het buitengebied te creëren en 
de benodigde betere uitrusting (van opleiding tot 
portofoons) te realiseren.
Daarom heeft de coalitie bij het ministerie 
gevraagd om nog eens eenzelfde bedrag uit te 
trekken voor de groene Boa’s voor voldoende 
uitrusting, opleiding en tegemoetkoming voor 
kosten van bijvoorbeeld vrijwillige Boa’s. Ook 
heeft de werkgeverscoalitie benadrukt dat extra 
capaciteit die nu bij de politie wordt gecreëerd, 
ook specifiek ingezet moet worden in het buiten-
gebied. Anders blijft het dweilen met de kraan 
open. Ondermijnende criminaliteit en recrea-
tiedruk blijven groeiende fenomenen die we als 
samenleving nog lang niet de baas zijn.

  
Groot broedsucces wilde zwanen
Een paar wilde zwanen broedde dit jaar in het 
Fochteloërveen en wist maar liefst vier kuikens 
groot te brengen. Opmerkelijk omdat de Neder-
landse broedpopulatie uit slechts enkele paren 
bestaat die met wisselend succes kuikens groot 
weten te brengen. Nog niet eerder werden vier 
wilde zwanen kuikens waargenomen en grootge-
bracht in Friesland. 
In het voorjaar werden meerdere paren wilde 
zwanen waargenomen. Slechts één paar bouwde 
een nest. Al gauw werd het paar gespot door 
fotografen en bezoekers en werd het paar 
verstoord. Het paar waagde vervolgens nog een 
poging op een meer beschutte plek. Begin zomer 
werden vier kuikens gezien. Om de rust voor de 
familie te bewaren hielden boswachters en be-
zoekers het nieuws nog stil. De vier kuikens zijn 
uiteindelijk allemaal groot geworden en inmiddels 
uitgevlogen. De boswachters zeggen heel blij te 
zijn dat deze soort een veilige broedplek heeft 
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Rondhoutveilig gaat door
De 26e editie van de Nederlandse Rondhoutvei-
ling vindt plaats op zaterdag 26 februari 2022. 
Leden van de Bosgroep en andere geïnteresseer-
den kunnen hun hout nog tot 31 december 2021 
aanmelden bij de keurmeesters via houtveiling@
bosgroepen.nl. Het is nog niet bekend of de veilig 
in februari fysiek zal plaatvinden of dat het, net 
als vorig jaar een ‘hybride veiling’ wordt. Wel is 
zeker dat Alexander Pechtold weer de veiling-
meester zijn.

  
Bosgroep in de clinch met RVO over 
steenmeel
RVO heeft de subsidieaanvraag van de Bosgroep 
Midden Nederland voor bosrevitalisering onder 
de Regeling Versneld Natuurherstel afgewezen. 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
meent dat de Bosgroep onvoldoende aannemelijk 
kan maken dat de aanpak tot natuurherstel leidt. 
Kern van de zaak is dat de regeling toediening van 
steenmeel in alle gevallen verplicht. De Bosgroep 
vindt juist dat de wetenschap nog niet heeft 
bevestigd dat toepassing van steenmeel in bossen 
effectief is. De Adviescommissie van RVO ziet dat 
anders.
De Bosgroep is teleurgesteld met het besluit 
omdat ze juist graag aan de slag wil om de bossen 
van de leden een positieve impuls te geven. In de-
cember wordt de tweede tranche van de regeling 
Versneld Natuurherstel geopend. De Bosgroep 
beraadt zich nog of ze daar op willen indienen. 

  
Meer toiletten in de natuur

  
Certificering van koolstofvastlegging door 
nieuw bos
Staatsbosbeheer heeft voor het eerst de koolstof-
vastlegging van een nieuw bos in Nederland laten 
certificeren. Het gaat om een voormalige akker 
van 4,2 hectare in Steenwijkerwold. In de winter 
van 2020-2021 is daar nieuw bos aangeplant met 
onder andere eik, beuk, linde, esdoorn, hazelaar 
en noot. Dit bos legt in de komende 100 jaar 
ruim 3.500 ton CO

2
 vast. Het is voor het eerst in 

Nederland dat er koolstofcertificaten worden 
verstrekt voor de aanplant van nieuw bos.
CO

2
-certificaten zijn een vergunning om kool-

stofdioxide te mogen uitstoten. Bedrijven die 
CO

2
 uitstoten, kunnen die certificaten kopen en 

betalen daarvoor een bedrag per ton CO
2
. De 

certificaten worden door Stichting Buitenfonds 
overgedragen aan een bedrijf dat werkt aan 
een verkleining van zijn CO

2
-footprint. In ruil 

daarvoor betalen zij voor de aanleg en jarenlang 
beheer van het bos. Frank van Hedel van Buiten-
fonds: “We zien de afgelopen jaren al veel inte-
resse vanuit het bedrijfsleven om te helpen met 
de financiering van nieuw bos in Nederland. Met 
de mogelijkheid om hier ook koolstofcertificaten 
voor terug te krijgen, hopen we dat de realisatie 
van nieuw bos een extra impuls zal krijgen.”
De certificaten zijn toegekend door de Stichting 
Nationale Koolstofmarkt. Deze stichting is een 
resultaat van de in 2017 gesloten Green Deal Na-
tionale Koolstofmarkt. Twee ministeries besloten 
samen met 18 marktpartijen de mogelijkheden te 
onderzoeken voor een binnenlandse vrijwillige 
koolstofmarkt, waar CO

2
-certificaten worden 

verhandeld. Zo kan iedereen die een bijdrage wil 
leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis, 
certificaten kopen en daarmee de aanleg van 
nieuwe natuur in Nederland stimuleren. Het bos 
in Steenwijkerwold is het eerste bosproject dat 
certificaten heeft ontvangen van de stichting.

  
Areaal groeit, natuurkwaliteit blijft achter
Het areaal natuur in Nederland breidt steeds 
verder uit. In 2020 is er 2.850 hectare nieuwe na-
tuur bijgekomen. Tot en met 2020 is bijna 45.000 
hectare natuur binnen het Natuurnetwerk Neder-
land ingericht. Dit blijkt uit de zevende editie van 
de Voortgangsrapportage Natuur waarin Rijk en 
provincies verslag doen over hoe het nu gaat met 
de natuur.
In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afge-
sproken om tot 2027 80.000 extra hectare natuur 
op land aan te leggen binnen het Natuurnetwerk 
Nederland. Deze extra nieuwe natuur zorgt voor 
versterking en behoud van (kwetsbare) natuur 
en biodiversiteit. Voor de periode 2021 –2027 
betekent dit dat er nog een restant is van 35.000 
hectare. Om het doel in 2027 te halen, moet het 
tempo van inrichten omhoog, vinden de over-
heden. Voor die versnelling hebben provincies 
en Rijk een speciale taskforce opgericht om de 
taakstelling te realiseren.
Deze taskforce moet oplossingen vinden voor een 
aantal belangrijke obstakels. Bij de verwerving en 
inrichting van nieuwe natuur krijgen provincies 
bijvoorbeeld te maken met stijgende grondprij-
zen, een te lage grondmobiliteit en een tekort 
aan ruilgronden. Grondeigenaren zijn niet altijd 
bereid om grond te verkopen of om hun land om 
te zetten naar natuur. Provincies zetten daarom 
in op versnellingsstrategieën, verwervingsinstru-
menten en extra personele capaciteit.
Het areaal mag dan groeien, maar uit de 
voortgangsrapportage blijkt ook dat de 
natuurkwaliteit op het niveau van de doelen van 
de Vogel- en Habitatrichtlijn onvoldoende is. De 
hoop is nu gevestigd op de kwaliteitsimpuls die 
er uit bestaat om tot en met 2030 drie miljard 
te investeren (Programma Natuur) in extra 
natuurherstel en -ontwikkeling, vooral in en 
rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

gevonden in het Fochteloërveen. Deze veiligheid 
was vooral te danken aan de relatief natte om-
standigheden in het voorjaar en de zomer.
Wilde zwanen zijn slanker dan knobbelzwanen 
en groter dan kleine zwanen. De wilde zwaan 
heeft een opvallende geelzwarte snavel. De 
vogels broedden in waterrijke gebieden voorna-
melijk in Scandinavië en Rusland en overwinteren 
in Nederland. Bij de plassen en veenmoerassen 
voeden ze zich met waterplanten en grassen. Op 
de omliggende akkers vinden ze granen. Rust en 
ruimte is van groot belang voor deze soort.

Natuurmonumenten en de Maag Lever Darm 
Stichting gaan samen zorgen voor meer toiletten 
in Nationale Parken en bij drukbezochte natuur-
gebieden. Tijdens een groot gedeelte van de co-
ronacrisis was de horeca dicht en met een tekort 
aan openbare toiletten, deden mensen noodge-
dwongen hun behoefte in de natuur. Bovendien is 
voor veel mensen met maag- en darmproblemen 
een gebrek aan openbare toiletten een belang-
rijke drempel om de natuur in te gaan.
De Toiletalliantie, een initiatief van de Maag 
Lever Darm Stichting, pleit ervoor dat er in 
stadscentra en in verblijfsgebieden als parken om 
de 500 meter een toilet moet zijn. Eerder dit jaar 
lanceerden zij ook een toiletnorm voor natuur- en 
recreatiegebieden: om de 25 km een toilet langs 
fietspaden en om de 5 km langs wandelpaden. 
Die norm wordt nu niet gehaald. De meer dan 
dertig natuurtoiletten die nu worden geplaatst 
zijn volgens de alliantie “een mooie eerste stap, 
maar uiteindelijk zijn provincies en landeigenaren 
nodig om volledig aan de norm te voldoen”. De 
Toiletalliantie bestaat uit twintig maatschappelij-
ke organisaties en wil uiterlijk in 2023 voldoende 
openbare toiletten in Nederland hebben.
www.iederewctelt.nl
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De natuur in Nederland staat al jaren onder druk. Nog geen 12 procent van de 
Natura 2000-habitattypen verkeert in een gunstige staat van instandhouding. 
Het landgebruik in de omgeving van natuurgebieden is een belangrijk knelpunt. 
Geleidelijke overgangen tussen natuurgebieden en het intensief gebruikte (agra-
rische) landschap zijn een oplossing om de natuurkwaliteit, de biodiversiteit en 
de beleving van de natuur veilig te stellen. Deze gebieden bieden een grote kans 
om te komen tot herstel van beschermde natuur en tegelijkertijd tot duurzamer 
maatschappelijk gebruik van de ruimte om natuurgebieden. In dit artikel laten 
wij zien hoe natuurbeheerders en boeren die duurzaam willen werken, deze 
uitdaging kunnen oppakken. Ook laten wij natuurbeheerders, ambtenaren en 
adviseurs zien dat dit ook voor hen een omslag in denken vergt als ze de kansen 
in overgangsgebieden willen verzilveren.

— Fen van Rossum, Ruud Kreetz, Paul Vertegaal (allen Natuurmonumenten), Evelien Verbij 
(BoerenNatuur), Johanneke Bleijenberg-Methorst (MSc WUR, Schuttelaar & Partners).

Integrale overgangsgebieden 
   en de kansen voor 
 natuur en landbouw

>	 De	stikstofcrisis	is	door	de	rechter	bij	de	politiek	
zichtbaar	en	voelbaar	gemaakt.	Het	daaropvolgende	
rapport	van	de	Stikstofcommissie	onder	leiding	
van	Johan	Remkes	“Niet	alles	kan	overal”,	gaat	
nadrukkelijk	in	op	noodzaak	van	maatregelen	in	de	
omgeving	van	de	natuurgebieden.	Mede	ook	omdat	
daar	de	sleutel	ligt	voor	de	verdrogingsaanpak	en	het	
verlichten	van	de	recreatiedruk	op	het	natuurgebied.	
Als	je	daar	dan	toch	bezig	bent,	aldus	de	Commis-
sie	Remkes,	probeer	dat	dan	te	combineren	(‘mee	te	
koppelen’)	met	de	andere	maatschappelijke	opgaven	
in	het	landelijk	gebied.
Het	is	hoopvol	dat	dit	pleidooi	voor	‘integrale	
overgangsgebieden’	in	het	overheidsbeleid	aan	het	
indalen	is.	De	‘Lerende	evaluatie	van	het	natuurpact’	
werkt	dit	als	kansrijke	optie	uit	in	vele	pagina’s.	Ook	
de	Nationale	Omgevingsvisie	en	het	College	van	
Rijksadviseurs	nemen	het	instellen	van	‘overgangs-

zones’	en	‘duurzame	bufferzones’	nadrukkelijk	op	
in	de	kaders	die	zij	schetsen.	In	het	Programma	
Natuur	wordt	nu	20	procent	van	de	middelen	
gereserveerd	voor	wat	we	sindsdien	‘overgangsge-
bieden’	noemen.

Integrale overgangsgebieden
Een	integraal	overgangsgebied	is	de	ruime	
landschappelijke	omgeving	van	een	natuurge-
bied,	waar	gericht	wordt	ingezet	op	het	integraal	
behalen	van	maatschappelijke	én	economische	
doelen	op	zo’n	manier	dat	dit	de	knelpunten	voor	
het	natuurgebied	oplost	en	zorgt	voor	toekomst-
perspectief	voor	ondernemers	in	het	gebied.	Ook	
het	versterken	van	de	biodiversiteit	in	het	over-
gangsgebied	zelf	hoort	daarbij.	In	zulke	gebieden	
ontstaat	zo	bij	uitstek	ruimte	voor	duurzaam	
ondernemerschap,	zoals	extensieve	vormen	van	
landbouw.
De	definitie	van	integrale	overgangsgebieden	zou	
als	volgt	kunnen	luiden:
Integrale overgangsgebieden liggen rondom 
natuurgebieden waarin aangepaste functies en 
grondgebruik het functioneren van het natuurge-
bied landschappelijk, ecologisch en hydrologisch 
ondersteunen en optimaliseren. In het overgangs-
gebied zelf is door het aangepast gebruik ruimte 
voor meer biodiversiteit en landschappelijke 
kwaliteit dan nu het geval is. Voor grondeigenaren 
en grondgebruikers in de overgangsgebieden is een 
toekomstperspectief waardoor zij op een duurzame 
en rendabele wijze een bedrijf kunnen uitoefenen.

In	deze	visie	op	overgangsgebieden	is	de	hoofd-
functie	een	economische,	uiteraard	wel	met	
aangepaste	doelen.	Daarbij	zou	je	twee	typen	
aangepaste	doelen	kunnen	onderscheiden:
(a) primaire doelen	ten	behoeve	van	het	aangren-

zend	natuurgebied,	het	creëren	van	de	juiste	
condities	ten	aanzien	van:
•	 hydrologie	
•	 stikstof-	en	fosfaatemissies

(b) meekoppeldoelen,	het	mede	benutten	van	het	
overgangsgebied	voor:
•	 biodiversiteit	en	landschap
•	 ruimte	bieden	aan	recreatie
•	 klimaatadaptatie	(waterberging,	vasthou-

den	van	water)

•	 klimaatmitigatie	(duurzame	energie,	CO
2
-

emissiereductie	of	-vastlegging	door	veen-
vernatting,	vochtig	bos	of	paludicultuur)

•	 en	andere	inpasbare	functies,	zoals	aange-
paste	vormen	van	wonen,	drinkwaterwin-
ning.

Uiteraard	blijft	voor	de	tweede	categorie	gelden	
dat	de	invulling	van	meekoppeldoelen	altijd	is	
afgestemd	op	de	primaire	doelen	en	onderling	
geen	strijdigheid	vertoont.	Dat	betekent	bijvoor-
beeld	dat	veenvernatting	bij	voorkeur	plaats	vindt	
door	middel	van	‘natuurlijke	peilverhoging’	of	dat	
het	plaatsen	van	zonnepanelen	landschappelijk	
wordt	ingepast.	Eventuele	woningbouw	of	het	
plaatsen	van	windmolens	moet	verenigbaar	zijn	
met	het	landschap	en	de	ecologische	betekenis	
van	het	natuurgebied.
Integrale	overgangsgebieden	hoeven	zich	niet	
te	beperken	tot	de	directe	omgeving	van	Natura	
2000-gebieden.	Het	is	dankzij	Programma	Natuur,	
dat	zich	richt	op	stikstofgevoelige	Natura	2000-ge-
bieden,	nu	mogelijk	om	juist	hier	te	starten	met	
het	uitvoeren	van	dit	concept.

Voorbeeld: het Fochteloërveen
Het	ontwerp	en	de	inrichting	van	integrale	
overgangsgebieden	vraagt	om	visie	en	integraal	
denken.	Hierin	is	de	lokale	kennis	en	het	draag-
vlak	van	de	lokale	bewoners	onontbeerlijk.	Naast	
het	duurzaam	maatschappelijk	en	economisch	
(veelal	agrarisch)	gebruik	zullen	de	doelen	van	het	
beschermde	natuurgebied	de	ligging	en	omvang	
van	het	overgangsgebied	bepalen.	Daarbij	gaat	
het	vooral	om	overgangen	hydrologie	en	stik-
stofbelasting.	Daardoor	kunnen	behalve	herstel	
van	biodiversiteit	ook	andere	maatschappelijke	
behoeften	worden	gerealiseerd.

Het	concept	overgangsgebieden	wint	snel	aan	
populariteit	en	er	zijn	ook	gebieden	waar	stappen	
in	de	goede	richting	worden	gezet.	Zo’n	voorbeeld	
is	het	Fochteloërveen.	Hoogveenreservaten	zijn	
natuurgebieden	die	vaak	al	lang	zijn	behandeld	
als	‘eilanden’	in	een	zee	van	bedreigingen.	Ze	lig-
gen	hoger	dan	de	(afgegraven)	omgeving,	met	als	
gevolg	dat	ze	naar	die	omgeving	water	verliezen,	
en	dus	verdrogen.	In	diezelfde	omgeving	is	inmid-
dels	sprake	van	grootschalige	landbouw:	voor	het	
veen	een	bron	van	stikstof	en	verdroging.
Bij	het	Fochteloërveen	was	vooral	het	waterver-
lies	reden	om	het	afgelopen	decennium	hydro-
logische	bufferzones	aan	te	leggen,	met	hogere	
grondwaterstanden	dan	in	het	omliggend	agra-
risch	productieland.	Deels	hebben	deze	gebieden	
een	volwaardige	natuurfunctie	gekregen,	voor	
een	ander	deel	verpacht	eigenaar	Natuurmonu-
menten	dit	voor	akkerbouw,	mede	als	foerageer-
gebied	voor	in	het	veen	broedende	kraanvogels	
en	voor	overwinterende	toendrarietganzen.	Toch	
verliest	het	Fochteloërveen	nog	teveel	water	en	is	
de	stikstofdepositie	nog	veel	te	hoog.	Ook	daalt	
de	veenbodem	in	de	naaste	omgeving	door	lage	
waterpeilen	en	verliest	daardoor	nog	veel	CO

2
	

door	veenoxidatie.	Daarnaast	is	er,	mede	door	de	
coronacrisis,	sprake	van	toenemende	druk	van	
bezoekers	op	dit	gebied	dat	met	kraanvogels	en	
andere	kwetsbare	natuur	vooral	baat	heeft	bij	

Uitgezakt waterpeil in de droge zomer van 2020 in het Fochteloërveen.

Figuur 1. Visualisatie overgangszone (WUR en PBL, 2020)
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rust. De aanleg van een nieuwe woonwijk aan de 
rand van Assen maakt dat nog eens urgenter. 
Voor al die nog bestaande problemen zou een 
integraal overgangsgebied een oplossing kunnen 
zijn, met ruimte voor natuurinclusieve landbouw, 
het benutten van inkomsten uit recreatieve 
voorzieningen, koolstofcertificaten en wie weet 
wat nog meer voor meekoppelfuncties. Natuur-
monumenten verwacht in dat verband veel van 
een recent initiatief voor een ‘Integrale gebiedsa-
genda Fochteloërveen’, dat als doel heeft met alle 
betrokken partijen en stakeholders te komen tot 
economisch haalbare aanpassingen in het ruimte-
gebruik in de schil rond het Natura 2000-gebied. 
Begin 2022 wordt onder leiding van de betrokken 
provincies gestart met een landschapsecologische 
analyse die nadere handvatten kan opleveren 

voor wensen en mogelijkheden voor de inrichting 
van zo’n overgangsgebied.

Toekomstperspectief
Het grondgebruik rondom natuurgebieden 
is grotendeels agrarisch. Het vormgeven van 
overgangsgebieden is dus vooral een impactvolle 
aangelegenheid voor agrarische ondernemingen. 
In overgangsgebieden vindt de zoektocht plaats 
naar een toekomstperspectief voor deze agrari-
sche ondernemingen dat extensiever en duurza-
mer is en rekening houdt met het landschap en 
het natuurgebied. Uit onderzoek is gebleken dat 
juist nabij natuurgebieden er best veel agrari-
ers zijn die willen extensiveren of stoppen, al 
dan niet in ruil voor minder kwetsbaar gelegen 
landbouwgrond elders. Agrariërs die dat willen, 

zullen hiertoe financieel in staat gesteld moeten 
worden. Wie kan en wil blijven moet vergoed 
worden voor vervroegde afschrijvingen of produc-
tieverlies en moet nieuwe economische kansen 
en verdienmodellen kunnen benutten. Denk daar-
bij aan aangepaste agrarische productie in korte 
ketens (streekproducten) of aan natte teelten, 
zoals cranberries of lisdodden, en aan maatschap-
pelijke diensten als waterberging, schoon houden 
van water, energieopwekking, CO

2
-vastlegging, 

ruimte voor wonen, diensten in de zorg, horeca 
en toerisme.

Markt en overheid
Hoewel marktpartijen reageren op de vraag naar 
verdienmodellen voor duurzame landbouw, heeft 
de overheid ook een rol te vervullen. Dat begint 

vijftig procent afwaarderingssubsidie beschikbaar 
stelt voor een landbouwpraktijk die bijdraagt 
aan de realisatie van natuurdoelen. Een andere 
mogelijkheid is dat de overheid te hulp schiet bij 
het uitgeven van pachtgrond tegen een geredu-
ceerd tarief in ruil voor een extensief gebruik. 
Ook het instrument van agrarische collectieven 
en agrarisch natuur- en landschapsbeheer zou 
behulpzaam kunnen zijn in overgangsgebieden. 
Hun kennis en ervaring kan ingezet worden zodat 
boeren de juiste maatregelen op het gebied van 
natuur en landschap nemen en dat op een goede 
manier doen. Daarbij zou de inzet moeten zijn 
om langjarige beheerafspraken te maken met 
boeren, zodat dit zekerheid geeft voor de boer 
én voor de natuur. Dit zijn echt opgaven voor 
de overheid, die snel in beeld moeten komen en 

worden	opgelost.	Het	gaat	om	de	beschikbaar-
heid	van	voldoende	middelen,	maar	ook	om	
de	mogelijkheid	om	langjarige	afspraken	met	
ondernemers	te	kunnen	maken	over	extensieve	
bedrijfsvoering.	Het	is	bemoedigend	dat	demis-
sionair	minister	Schouten	de	Tweede	Kamer	als	
reactie	op	een	aangenomen	motie	eind	november	
toezegde	dit	soort	financieringsinstrumenten	
voor	overgangsgebieden	“waarin	landbouw	en	na-
tuur	in	elkaar	overgaan“	nader	uit	te	gaan	werken.

Aan de slag!
Hoe	zorgen	we	er	voor	dat	overgangsgebieden	
op	korte	termijn	niet	alleen	mooie	woorden	
blijven	in	het	overheidsbeleid,	maar	werkelijk	de	
basis	van	het	toekomstige	Nederlandse	land-
schap	vormen?	Daartoe	hebben	BoerenNatuur,	
Natuurmonumenten,	Netwerk	GRONDIG,	Unie	
van	Bosgroepen,	NAJK,	LandschappenNL	en	de	
Federatie	Particulier	Grondbezit	het	kabinet	ge-
vraagd	om	overgangsgebieden	integraal	onderdeel	
te	laten	zijn	van	Programma	Natuur.	Inmiddels	is	
dat	gebeurd	en	heeft	een	werkgroep	de	opdracht	
gekregen	om	doelen,	concepten	en	instrumenten	
uit	te	werken	en	betrokkenen	te	inspireren.	In	
deze	werkgroep,	gefaciliteerd	door	bureau	Wing,	
zitten	enkele	van	bovengenoemde	partijen	samen	
met	LTO,	LNV,	IPO	en	Provincie	Gelderland.
In	de	tweede	fase	van	Programma	Natuur,	vanaf	
1	januari	2023,	wordt	de	gebiedsgerichte	aan-
pak	een	belangrijk	instrument	om	ook	buiten	
natuurgebieden	te	sturen	op	doelbereik.	Op	
dit	moment	is	twintig	procent	van	het	budget	
daarvoor	gereserveerd.	Deze	aanpak	kan	worden	
benut	om,	in	samenhang	met	maatregelen	voor	
stikstofreductie	en	klimaat,	overgangsgebieden	
vorm	te	geven.	Het	is	de	kunst	om	de	voorwaar-
den	voor	ondernemen	in	overgangsgebieden	zo-
danig	te	ontwikkelen	dat	ondernemers	die	willen	
extensiveren	toekomstperspectief	hebben	in	een	
overgangsgebied.
Het	is	belangrijk	op	korte	termijn	actie	te	onder-
nemen.	Te	beginnen	bij	het	bekend	maken	van	
het	begrip	overgangsgebied	en	de	ontwikkelingen	
die	hier	gaan	spelen	bij	relevante	partijen.	Dit	
artikel	draagt	daar	hopelijk	aan	bij.	De	beoogde	
aanpak	biedt	voor	natuur,	maatschappelijke	opga-
ven	en	ondernemers	tal	van	kansen,	maar	op	dit	
moment	ervaart	nog	niet	iedereen	dat	zo.	Dat	kan	
alleen	wanneer	het	toekomstperspectief	van	de	
ondernemer	wordt	geschraagd	door	een	degelijk	
instrumentarium	inclusief	financierings-	en	ver-
dienmodellen.	Hier	ligt	een	belangrijke	taak	voor	
de	werkgroep,	de	overheid	en	alle	stakeholders	
die	perspectief	nodig	hebben	voor	de	toekomst.
Maar	hierop	hoeven	beheerders	van	natuurgebie-
den	of	boeren	niet	te	wachten!	Er	is	al	voldoende	
basis	in	het	beleid	om	te	pleiten	voor	integrale	
overgangsgebieden,	het	initiëren	van	pilotgebie-
den,	het	verkennen	van	verdienmodellen	en	het	
zoeken	van	partners	die	daarin	mee	willen	doen.<

p.vertegaal@natuurmonumenten.nl

met het vergemakkelijken van het stapelen van fi-
nanciering uit verschillende beleidsdoelstellingen 
zoals klimaat, water, milieu, natuur en dergelijke. 
Voor agrariërs die willen vertrekken is meer geld 
dan ooit beschikbaar. Maar blijvers die duurzaam 
willen werken in integrale overgangsgebieden 
zijn nog vooral op eigen initiatief aangewezen. 
Sommigen lukt dat, maar velen lopen op tegen 
investeringen die vervroegd moeten worden afge-
lost, inkomstendervingen in omschakeling naar 
bijvoorbeeld biologische landbouw of gemiste 
kansen voor inkomsten uit agrarisch natuur-en 
landschapsbeheer omdat de provincie daar an-
dere gebieden voor heeft aangewezen.
Gelukkig zijn er ook voorbeelden waar al gewerkt 
wordt aan het stimuleren van de gewenste tran-
sitie zoals het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat 
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Herstel van natte heide 
is landschapsherstel

in	standplaatscondities	en	daarbij	behorende	
moerassen,	graslanden	en	bossen.	Deze	gradiën-
ten	sluiten	aan	op	en	vormen	een	geheel	met	die	
van	het	zandlandschap.	Regenwater	verandert	
door	zijn	tocht	in	de	ondergrond	van	chemische	
samenstelling	en	bereikt	via	kwel	en	oppervlak-
kige	afvoer	andere	delen	van	die	landschappen	
en	de	beekdalen.	De	waterhuishouding	van	natte	
heiden	en	daarmee	hun	biodiversiteit,	is	dan	ook	
onlosmakelijk	verbonden	met	die	gradiënten.	
Zijn	die	verstoord,	dan	blijft	adequaat	herstel	
buiten	bereik.

Samenhangen herstellen
Net	als	het	stikstofbeleid	heeft	het	antiverdro-
gingsbeleid	gefaald.	Sinds	1989	is	in	nog	geen	

Figuur 1. Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan. Vooral broedvo-
gels en dagvlinders zijn sinds 1990 achteruitgegaan. Bij de reptielen is het beeld iets minder 
negatief. 

een	vrij	hoge	kwaliteit	verder	achteruitgingen.	De	
genomen	maatregelen	hebben	dus	niet	geleid	tot	
behoud	of	ontwikkeling	van	kwalitatief	hoog-
waardige	natte	heide.	Sterker	nog,	volgens	het	
Compendium	voor	de	Leefomgeving	nivelleert	de	
kwaliteit	van	de	(natte)	heiden	naar	een	niveau	
dat	lager	is	dan	dat	in	1994	(zie	figuur	2).	Het	is	
daarom	onontkoombaar	om	voortaan	te	denken	
en	te	handelen	op	het	schaalniveau	van	het	land-
schap.

Natte heiden in het landschap
Natte	heiden	zijn	onderdeel	van	het	nat	zandland-
schap,	samen	met	verschillende	typen	vennen,	
hellingveentjes,	heischrale	graslanden,	blauw-
graslanden	en	vochtige	en	voedselarme	eiken-	en	
beukenbossen	en	berkenbroeken.	Dit	landschap	
is	vaak	weer	een	onderdeel	van	uitgestrektere	
zandlandschappen	en	ligt	op	de	overgang	van	
het	hooggelegen	droge	zandlandschap	naar	de	
laagst	in	het	landschap	gelegen	beekdalen.	De	
levensgemeenschappen	van	de	zandlandschappen	
zijn	gerangschikt	langs	deze	gradiënt	die	wordt	
veroorzaakt	door	geleidelijke	overgangen	in	
standplaatscondities,	waarvan	grondwaterregime,	
basentoestand	en	voedingsstoffenbeschikbaar-
heid	de	belangrijkste	zijn.
In	de	beekdalen	zorgt	de	sturende	invloed	van	
grond-	en	oppervlaktewater	voor	gradiënten	

Heideblauwtje

Maatregelen voor natte heiden bin-
nen het Programma Natuur moeten 
onderdeel zijn van een samenhangend 
herstelprogramma op landschapsschaal. 
Natte heiden zijn immers onderdeel van 
het nat zandlandschap, dat ingebed is in 
het droog zandlandschap en doorsne-
den wordt door beekdalen. Veel van de 
relaties tussen deze landschapsecologisch 
samenhangende landschappen zijn ver-
stoord. Herstel van deze relaties leidt tot 
natte heiden met ecologische kwaliteiten 
die buiten bereik zouden blijven met 
slechts standplaatsgerichte herstelmaat-
regelen.

>	 De	ruim	1000	ha	Nederlandse	natte	heiden	(ha-
bitattype	H4010_A)	behoren	binnen	Europa	tot	de	
meest	uitgestrekte	en	best	bewaarde	voorbeelden	
van	dit	habitattype.	Meer	dan	60	procent	van	het	
oppervlak	ligt	binnen	het	Natura	2000-netwerk	
en	bestaat	uit	enkele	terreinen	met	aaneengeslo-
ten,	grotere	oppervlakten	natte	heiden	en	veel	
gebieden	met	kleine	oppervlakten.	De	overige	40	
procent	is	versnipperd	over	kleine	oppervlakten	

Figuur 2. Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van heide afgenomen. De laatste jaren is de 
gemiddelde stabiel op een laag niveau. De kwaliteit van de heide is bepaald door een groep 
kenmerkende soorten te volgen. 

te	vinden	binnen	het	overige	Natuurnetwerk	
Nederland.	In	2006	was	de	landelijke	staat	
van	instandhouding	van	de	natte	heide	“matig	
ongunstig”.	Sindsdien,	en	ondanks	alle	getroffen	
herstelmaatregelen,	werden	zowel	de	structuur	
(kruidkaag,	struiklaag,	boomlaag,	en	bedekkingen)	
en	functie	(de	ecologische	processen	die	optreden	
op	verschillende	ruimtelijke	tijdschalen),	alsook	
het	toekomstperspectief	van	dit	habitattype	in	
2019	als	“zeer	ongunstig”	beoordeeld.
Zo	zijn	volgens	het	Compendium	van	de	Leefom-
geving	veel	kenmerkende	diersoorten	van	(natte)	
heide	sinds	1990	sterk	achteruitgegaan	(zie	figuur	
1).	De	evaluatie	van	de	regeling	Effectgerichte	
Maatregelen	in	2010	liet	zien	dat	driekwart	van	de	
Rode	Lijst-plantensoorten	van	het	nat	zandland-
schap	van	deze	maatregelen	heeft	geprofiteerd,	
maar	van	de	natte	heiden	alleen	de	pioniers.	Het	
was	vooral	de	combinatie	van	lokale	hydrolo-
gische	herstelmaatregelen	met	plaggen	die	dit	
(tijdelijke?)	succes	veroorzaakte	voor	pioniers.	
Kritische	soorten	van	oudere	successiestadia	en	
basenrijkere	omstandigheden	bleven	zeldzaam.
Deze	bevindingen	zijn	recent	bevestigd	door	het	
Planbureau	voor	de	Leefomgeving:	tussen	2002	
en	2017	bleef	het	aantal	kwalificerende	soorten	
voor	(natte)	heiden	binnen	het	Natuurnetwerk	
gelijk.	Het	waren	vooral	de	heiden	met	een	vrij	
lage	kwaliteit	die	verbeterden,	terwijl	die	met	

derde	van	de	natte	heiden	de	waterhuishouding	
hersteld,	terwijl	landelijk	de	gemiddelde	voor-
jaarsgrondwaterstand	in	natte	heiden	sinds	
2000	verder	is	gedaald!	Lokale	hydrologische	
herstelmaatregelen	in	natte	zandlandschappen	
waren	veelal	onvoldoende	om	de	overheersende	
negatieve	invloed	van	externe	ontwatering	tegen	
te	gaan.	De	zomerwaterstanden	bleven	te	laag.	
Om	die	te	verhogen	tot	het	noodzakelijke	niveau,	
moeten	ook	buiten	de	bestaande	natuurgebie-
den	hydrologische	herstelmaatregelen	worden	
genomen.	Dat	geldt	zelfs	voor	de	grotere	heide-
terreinen,	aangezien	hun	waterhuishouding	–	en	
daarmee	verdroging	–	nauw	samenhangt	met	die	
in	de	begeleidende	beekdalen.	Lage	beekdalpei-
len	verlagen	de	waterstanden	in	hun	infiltratie-

gebieden.	Om	zulke	bovenlokale	maatregelen	
te	kunnen	treffen,	zijn	grotere	natuurgebieden	
noodzakelijk	en	overgangsgebieden	rond	de	reser-
vaten	met	vormen	van	landbouw	die	gedijen	bij	
aanzienlijk	hogere	grondwaterstanden.
Op	deze	manier	draagt	hydrologisch	herstel	op	
landschapsschaal	ook	bij	aan	het	verminderen	
van	de	versnippering	en	worden	kleinere	natuur-	
en	heideterreinen	weer	beter	met	elkaar	verbon-
den	tot	een	meer	samenhangend	geheel,	met	
overgangen	naar	beekdalen.	Tegelijkertijd	kunnen	
dan,	bij	een	uitgekiende	inrichting	en	beheer,	
op	landschapsschaal	gradiënten	in	voedselrijk-
dom	worden	gerealiseerd,	waarvan	veel	flora	en	
fauna	zullen	profiteren.	In	het	bijzonder	geldt	dat	
voor	diverse	insecten	en	insectenetende	vogels,	

Pioniergemeenschap van kleine zonnendauw en draadgentiaan Moeraswolfsklauw

foto’s André Jansen
— André J.M. Jansen en Boy J.H. M Possen (Stichting Bargerveen)
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waarvoor	in	de	nu	al	te	kleine	heidereservaten	
speciaal	akkertjes	worden	aangelegd.	Daarnaast	
geldt	het	ook	voor	planten-	en	dieren	van	mantels	
en	zomen,	schrale	graslanden	en	natuurlijke	
eutrofe	wateren.	Die	soorten	hebben	bovendien	
baat	bij	een	adequaat	beheer	van	wegbermen,	
watergangen	en	schouwpaden.	Dat	beheer	schiet	
tegenwoordig	ernstig	tekort,	waardoor	groenblau-
we	dooradering	van	landschappen	verder	uit	het	
zicht	is	verdwenen.
Het	vergroten	en	verbinden	van	natte	heiden	
lukt	niet	zonder	het	kappen	van	bij	de	heideont-
ginningen	aangeplante	multifunctionele	bos-
sen.	Compensatie	en	uitbreiding	hiervan	dient	
vooral	te	gebeuren	op	(voormalige)	voedselrijke	

Een gradiëntrijke natte heide met van boven naar bene-
den een dominantie van pijpenstrootje, een veenmosrijke 
heide met veel beenbreek (foto rechts boven) en op de 
voorgrond wilde gagel, een pioniergemeenschap van 
snavelbiezen met bruine en witte snavelbies (foto rechts), 
die overgaat in een zuur kleinezeggemoeras. Deze natte 
heide werd in 1986 geplagd. De foto werd in 2017 geno-
men. Wanneer de waterhuishouding op orde is kunnen 
geplagde heiden decennialang in goed ontwikkelde staat 
blijven met een hoog aandeel pioniersoorten.

landbouwgronden,	aangezien	de	potenties	voor	
herstel	van	een	samenhangend,	kwalitatief	
hoogwaardig	zandlandschap	op	niet	of	weinig	
bemeste	bosgronden	vele	malen	groter	zijn	dan	
op	voormalige	landbouwgronden.	Daarbij	moeten	
de	mogelijkheden	van	natte	houtteelt	en	andere	
vormen	van	paludicultuur	in	bijvoorbeeld	de	
overgangszones	niet	uit	het	oog	verloren	worden.

Tweesporenbeleid
Met	alleen	interne	maatregelen	wordt	de	natte	
heide	niet	hersteld,	zo	blijkt,	en	zal	geen	samen-
hangend,	functioneel	heidelandschap	ontstaan.	
Daarom	moet	het	Programma	Natuur	zijn	vizier	
nadrukkelijk	richten	op	externe	maatregelen,	

overigens	zonder	de	noodzakelijke	kwaliteitbe-
vorderende	beheer-	en	inrichtingsmaatregelen	
binnen	de	reservaten	te	veronachtzamen.	Ik	pleit	
dus	voor	een	tweesporenbeleid	dat	zich	ook	richt	
op	een	grotere	heterogeniteit	tussen	de	terreinen	
–	óók	open	heiden	en	niet	overal	savanneheiden	
met	verspreide	bomen	–	en	binnen	de	terreinen,	
met	meer	aandacht	voor	structuurvariatie	en	
oudere	successiestadia.	Samen	met	brongerichte	
maatregelen	zal	dat	zorgen	voor	de	broodnodige	
trendbreuk.	Alleen	dan	komt	de	natte	heide	uit	de	
gevarenzone.<

a.jansen@science.ru.nl 

Zoals ook in andere artikelen staat, zijn 
systeemherstel en robuustheid belang-
rijke begrippen in Programma Natuur. 
In dit artikel gaan we naar het laagveen, 
waar specifieke en unieke natuurwaar-
den voorkomen die echter sterk onder 
druk staan. Wat betekenen de begrippen 
robuustheid en systeemherstel eigenlijk 
in het laagveen? Wat kunnen de beheer-
ders van laagveengebieden doen om aan 
deze zaken te werken? En welke zaken 
zijn nog meer van belang? Wij nemen u 
mee naar het laagveen en proberen een 
antwoord te formuleren op deze vragen 
aan de hand van oude kennis en recente 
onderzoeken.

— Bart de Haan en Wiebe Borren 
(respectievelijk ecoloog en hydroloog bij 
Natuurmonumenten, Bart de Haan zit ook in 
het Deskundigenteam Laagveen en zeeklei)

Nieuwe kansen voor 
herstel van onze laagvenen

>	 In	het	Holoceen	vormde	zich	gedurende	enke-
le	duizenden	jaren	een	uitgestrekt	veenlandschap	
dat	ongeveer	de	helft	van	Nederland	bedekte.	Dit	
veengebied	strekte	zich	uit	in	een	brede	band	van	
Noordoost-Nederland	naar	Zuidwest-Nederland	
(zie	kaart,	pag.	22).	Een	vochtig	klimaat	en	een	sa-
menspel	tussen	zee	en	rivieren	leverden	de	ideale	
omstandigheden	voor	veenontwikkeling	overal	
waar	water	stagneerde,	van	de	hoge	delen	in	het	
landschap	tot	in	de	lagunes	van	de	kustvlakte.	
Verschillende	successiestadia	in	de	veenontwik-
keling	hadden	hierin,	in	wisselende	configuraties,	
een	plek.
Centraal	in	het	veenlandschap	lagen	de	hoog-
veenkoepels.	Daaromheen,	in	de	overgang	naar	
zoete	wateren,	lagen	zogenaamde	overgangsve-
nen.	Het	veen	is	de	laatste	duizend	jaardoor	men-
selijk	handelen	versnipperd	geraakt.	En	door	de	
zeespiegelstijging	werden	rond	1200	de	venen	van	
Noord-Nederland	en	Zuid-Nederland	van	elkaar	
gescheiden. De	hoogvenen	werden	–	aangejaagd	
door	de	economische	ontwikkelingen	vanaf	de	
16e	eeuw	–	ten	behoeve	van	energieproductie	en	
landbouw	vrijwel	geheel	afgegraven	en	ontgon-
nen.	Hetzelfde	lot	overkwam	de	overgangsvenen.	
Sinds	de	afsluiting	van	de	Zuiderzee	wordt	Ne-

derland	vrijwel	geheel	gevoed	met	zoet	water.	Dit	
betekende	ook	het	einde	van	de	brakwatervenen.
Wat	nu	nog	resteert	aan	veen	in	natuurgebie-
den	is	door	de	combinatie	van	deze	historische	
factoren	ruimtelijk	van	elkaar	gescheiden	geraakt.	
De	relicten	van	hoogvenen	vinden	we	op	de	
Pleistocene	zandgronden,	de	overgangsvenen	
(welke	we	nu	kennen	als	trilveen	en	veenmos-
rietland)	hebben	een	nieuwe	plek	gekregen	in	de	
verveningslandschappen	van	het	Holocene	deel	
van	Nederland:	de	laagvenen.	Van	de	natuurlijke	
standplaatsen	van	de	overgangsvenen	zijn	alleen	
nog	een	paar	relicten	te	vinden	langs	onze	beken.	
Maar	goed	ontwikkelde	vegetaties	zijn	hier	eigen-
lijk	wel	verdwenen.	
Systeemherstel,	zoals	genoemd	in	Programma	
Natuur,	waarbij	de	veengebieden	hersteld	wor-
den,	is	met	het	huidige	landgebruik	slechts	op	
kleine	schaal	mogelijk.	Rond	de	hoogvenen	gaat	
het	dan	om	de	ontwikkelingen	van	zogenaamde	
lagg’s	(overgangszones	van	het	hoogveen	naar	het	
omringende	landschap),	zie	ook	OBN	nieuws-
brief	acherin	dit	nummer.	Ook	wordt	in	enkele	
beekdalen	geprobeerd	veenvorming	weer	op	gang	
te	krijgen.	De	brakwatervenen	kunnen	alleen	her-
steld	worden	als	weer	zout	water	wordt	ingela-

foto’s André Jansen

foto Arco Lassche



Figuur 1. Grote natuurgebieden herbergen meer soorten dan kleine natuurgebieden. Dit is hier 
geïllustreerd aan de hand van de laagveengebieden van Natuurmonumenten (bron Natuurvisie De 
Wieden).
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ten.	En	in	de	laagveengebieden	is	systeemherstel	
eigenlijk	alleen	mogelijk	als	we	ons	als	mensen	
en	intensieve	gebruikers	van	het	landschap	zou-
den	terugtrekken.	Sloten	zullen	dan	dichtgroeien	
en	er	zullen	op	termijn	weer	hoogveenkoepels	
ontstaan.	Het	huidige	laagveenlandschap	is	echter	
niet	alleen	als	cultuurlandschap	van	internationa-
le	waarde,	ze	herbergt	ook	nog	eens	zeer	bijzon-
dere	natuurwaarden.	Ook	deze	zijn	van	internati-
onaal	belang,	getuige	de	aanwijzing	van	een	groot	
deel	van	onze	laagvenen	als	Natura	2000-gebied	
(zie	kader).	Om	deze	natuurwaarden	te	behouden	
is	en	blijft	het	essentieel	dat	zij	beheerd	worden.	
Beheer,	zoals	maaien,	het	onderhouden	sloten	en	
greppels	en	het	aanleggen	van	petgaten	zijn	daar-
mee	blijvend	met	onze	laagvenen	verbonden.

Opgaven voor robuuste laagveennatuur
Dat	de	versnippering	van	de	huidige	laagveenge-
bieden	tot	problemen	leidt,	blijkt	uit	het	feit	dat	
de	grote	laagveengebieden	van	Noord-Nederland	
nog	soorten	herbergen	die	in	veel	andere	laag-
veengebieden	zijn	uitgestorven	(zie	figuur	1):	grote	
vuurvlinder,	plat	blaasjeskruid,	zilveren	maan,	
aardbeivlinder,	noordse	winterjuffer	en	gevlekte	
glanslibel.	Recent	nog	verdwenen	groen	schorpi-
oenmos,	de	zilveren	maan	en	de	aardbeivlinder	
uit	de	Hollands-Utrechtse	venen.	Andere	soorten	

komen	alleen	nog	in	kleine	relictpopulaties	voor,	
zoals	knotszegge,	slank	wollegras	en	lavendel-
heide.	Deze	populaties	zijn	op	dit	moment	zeer	
kwetsbaar.	De	afstanden	tussen	gebieden	en	
populaties	zijn	voor	veel	soorten	onoverbrugbaar	
geworden.
Het	vergroten	en	verbinden	van	laagveengebieden	
is	dus	nog	steeds	een	belangrijke	opgave.	Beheer-
ders	zouden	in	het	licht	van	Programma	Natuur	
ervoor	moeten	pleiten	de	oude	verbindingszones	
weer	op	de	kaart	te	zetten.	Flevoland	wil	met	
geld	voor	Programma	Natuur	uitzoeken	welke	
kansen	er	liggen	en	welke	knelpunten	er	zijn	voor	
het	verbinden	van	de	Noord-Nederlandse	venen	
met	de	venen	van	Zuidwest-Nederland.	Kunnen	
laagveenvegetaties,	zoals	krabbenscheervelden	
en	vochtige	hooilanden,	die	al	in	Flevoland	
voorkomen	hier	aan	bijdragen?	Er	vestigen	zich	
steeds	meer	laagveensoorten	in	Flevoland,	zoals	
de	gevlekte	witsnuitlibel,	Noordse	winterjuffer	
en	moerassprinkhaan.	Dus	er	lijken	zeker	kansen	
te	zijn.
Maar	zo	lang	het	landschap	nog	onvoldoende	
hersteld	is,	en	de	abiotiek	niet	op	orde,	wordt	er	
al	gewerkt	aan	het	versterken	van	populaties	van	
enkele	ernstig	bedreigde	soorten	in	het	laagveen,	
zoals	het	slank	wollegras	en	grote	vuurvlinder.	
Herstel	van	de	landschappelijke	connectiviteit	

Laagveen aangewezen als Natura 2000
Een belangrijk deel van de laagveengebieden in 
Nederland is vanwege de bijzonder natuurwaarden 
aangewezen als Natura 2000-gebied. De aanwijzing 
betreft een beperkt aantal Natura 2000-habitatty-
pen. Voor Kop van Overijssel bijvoorbeeld gaat het 
om tien habitattypen. Enkele daarvan zijn vanwege 
hun natuurwaarden internationaal vermaard, zoals 
Trilveen (H7140A), Veenmosrietland (H7140B) 
en Blauwgrasland (H6410). Daarnaast komen aan 
het eind van de laagveensuccessie het nagenoeg 
endemische Veenheide (4010B) en het prioritaire 
Hoogveenbos (H91D0) voor. In het brakke deel van 
Nederland komt een bijzondere vorm van Ruigten 
en Zomen (H6430B) voor met heemst en echt 
lepelblad.
Laagvenen zijn daarnaast van internationale 
waarden vanwege de grote aantallen moeras-
vogels, zoals zwarte stern (A197), roerdomp 
(A021) en snor (A292). Andere bijzondere Natura 
2000-soorten zijn onder andere de grote vuurvlin-
der (endemische ondersoort) (H1060), gestreepte 
waterroofkever(H1082), grote modderkruiper 
(H1145) en platte schijfhoren (H4056). 

(verbinden	van	natuurgebieden)	in	combinatie	
met	het	herstellen	van	de	abiotische	randvoor-
waarden	moeten	ervoor	zorgen	dat	dit	ingrepen	
in	deze	populaties	straks	niet	meer	nodig	zijn.

Wat betekent systeemherstel van 
laagveen?

Systeemherstel	in	laagvenen	betekent	het	
herstellen	van	de	abiotische	randvoorwaarden.	
Natuurgebieden	in	het	laagveen	zijn	minder	sterk	
ontwaterd	dan	de	omliggende	landbouwgronden	
en	bebouwing.	Dit	omringende	landschap	is	door	
veenafbraak	en	bodemdaling	steeds	lager	komen	
liggen.	Herstel	van	kwelstromen	is	hierdoor	maar	
zeer	beperkt	mogelijk.	Voor	het	nat	houden	van	
de	laagvenen	zijn	we	nu	aangewezen	op	aanvoer	
van	‘gebiedsvreemd’	oppervlaktewater.	De	vraag	is	
of	dat	erg	is.	Het	is	in	ieder	geval	noodzakelijk	om	
het	ingelaten	water	van	de	overmaat	van	fosfaat	
en	sulfaat	te	ontdoen,	zolang	de	eutrofiëring	van	
het	oppervlaktewater	niet	bij	de	bron	wordt	op-
gelost.	Het	ingelaten	water	kan	dan	zorgen	voor	
de	aanvoer	van	basen	en	op	die	manier	de	rol	van	
kwelwater	enigszins	overnemen.
Er	werd	lang	verondersteld	dat	een	meer	natuur-
lijk	flexibel	waterpeil	(dynamiek)	goed	was	voor	
de	natuur	van	laagvenen.	Zo	zouden	helofyten	
en	waterplanten	daarvan	profiteren.	Recente	on-

derzoeken	hebben	echter	overtuigend	laten	zien	
dat	een	laag	zomerpeil	moet	worden	voorkomen.	
Want	daarmee	liggen	oxidatie	van	het	veen,	verla-
ging	van	het	zuurbindend	vermogen	(alkaliniteit)	
en	versnelde	verzuring	op	de	loer.	Deze	effecten	
kunnen	al	binnen	een	week	optreden.	Afhankelijk	
van	de	samenstelling	van	het	veen	kan	bij	lang	
aanhoudende	lage	waterstanden	(een	of	meer	
weken)	veraarding	en	veenafbraak	plaatsvinden.	
Beide	zijn	vrijwel	irreversibel.
Bij	toeval	werd	tijdens	een	onderzoek	ontdekt	dat	
een	hoog	peil	in	de	winter	pas	na	lange	tijd	effect	
heeft,	maar	dat	een	hoog	peil	in	de	zomer,	zeer	ef-
fectief	is	om	de	basenverzadiging	te	herstellen.	Zo	
bleek	dat	de	trilvenen	van	De	Wieden	duurzaam	
konden	bestaan,	doordat	de	trilvenen	inundeer-
den.	Dit	gebeurde	bij	een	hoge	waterstand	in	
combinatie	met	neerslag	en/of	door	windstuwing.	
Het	advies	voor	duurzaam	behoud	van	basenrijke	
vegetaties	in	het	laagveen	luidt	dan	ook:	houd	
het	peil	hoog	en	piek	af	en	toe	in	de	zomer.	Deze	
kennis	heeft	er	al	toe	geleid	dat	het	peil	in	het	
Naardermeer	is	opgezet.

In	samenhang	met	het	beheersen	van	de	water-
peilen	door	wateraanvoer,	speelt	waterkwaliteit	
een	cruciale	rol.	Hierbij	gaat	het	om	voedingsstof-
fen	(met	name	N,	P	en	S)	en	om	basen	(met	name	

Natura 2000-habitattype Totaal-P in mg/l Calcium in mg/l

Trilveen (H7140A) ≤0,04 ≥50

Kranswierwateren (H3140) ≤0,04 ≥35

Tabel. Normen voor goed ontwikkelde Trilvenen (H7140A) en Kranswierwateren (H3140) 

Ca).	Trilvenen	(maar	ook	andere	kwetsbare	gebuf-
ferde	laagveenhabitats)	zijn	fosfor	gelimiteerd.	Je	
zou	zeggen	dat	een	beetje	meer	of	minder	stikstof	
dan	niets	zal	uitmaken.	Recent	is	echter	bekend	
geworden	dat	de	stikstofdepositie	in	trilvenen	
wel	degelijk	leidt	tot	verminderde	buffering	en	
verzuring.	Nederlandse	trilvenen	zijn	tot	tien	
keer	zuurder	dan	buitenlandse	referenties.	Er	zijn	
twee	onderzoeken	in	gang	gezet	om	te	kijken	of	
deze	verzuring	teniet	kan	worden	gedaan.	Een	is	
gericht	op	bevloeiing	(net	afgerond)	de	ander	op	
bekalking	(loopt	nog).	De	eerste	resultaten	laten	
zien	dat	dit	in	elk	geval	gedeeltelijk	mogelijk	is.	
Voor	goed	ontwikkelde	trilvenen	en	kranswier-
wateren	in	Nederland	is	nu	vastgesteld	welke	
concentraties	van	fosfaat	en	calcium	nodig	zijn	
(zie	tabel).	

Voor	de	Kaderrichtlijn	Water	is	de	beoordeling	
voor	Ondiepe	(matig	grote)	gebufferde	wate-
ren	(lees:	laagveenwateren)	‘goed’	wanneer	de	
concentraties	van	fosfaat	tussen	de	0,1	en	0,04	
tot-P	mg/l	zitten.	Dat	is	dus	te	hoog	voor	trilveen	
en	kranswierwateren.	De	Habitatrichtlijn	is	een	
hogere	wet	dan	de	Kaderrichtlijn	Water.	Daarom	
gelden	juridisch	gezien	in	Natura	2000-gebieden,	
met	een	aanwijzing	voor	trilveen	of	kranswierwa-
teren,	deze	scherpere	normen.	Geld	voor	Program-Slank wollegras
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ma	Natuur	kan	worden	ingezet	om	de	hierboven	
genoemde	grenswaarden	te	bereiken.	In	Overijs-
sel	zijn	daarom	uit	het	programma	gelden	begroot	
voor	defosfateren.

Waar	atmosferische	depositie	van	stikstof	volop	
in	de	belangstelling	staat,	is	de	aandacht	voor	
stikstof	in	het	aquatische	milieu	nog	opval-
lend	gering.	Er	wordt	nu	vooral	gestuurd	op	het	
reduceren	van	de	fosfaatlast.	In	andere	systemen,	
zoals	op	de	arme	zandgronden,	leidt	de	disbalans	
tussen	stikstof	(overschot)	en	fosfor	(limiterend)	
aantoonbaar	tot	problemen	in	het	voedselweb.	
Het	is	goed	mogelijk	dat	dit	probleem	ook	in	laag-
venen	speelt.	Hier	is	nog	nauwelijks	onderzoek	
naar	gedaan.
Ook	chloride	speelt	een	rol.	Van	oorsprong	kwa-
men	brakke	laagvenen	in	grote	oppervlakten	voor	
nabij	de	kust.	Deze	zijn	vaak	binnen	de	huidige	
landschappelijke	context	(vooral	na	de	afsluiting	
van	de	Zuiderzee)	aan	het	verzoeten.	De	brakke	
laagveennatuur,	met	soorten	als	echt	lepelblad	
en	groot	nimfkruid,	wordt	hierdoor	bedreigd.	In	
het	licht	van	klimaatverandering,	waardoor	de	
zoetwatervoorziening	in	laag-Nederland	tijdens	
zomerdroogtes	naar	verwachting	verder	onder	
druk	komt	te	staan,	zouden	we	in	sommige	laag-
veengebieden	de	aanvoer	van	zout	of	brak	water	
kunnen	overwegen.	De	zorg	die	er	was	bij	het	
verbrakken	van	voormalige	brakwatervenen	blijkt	
ongegrond.	Recent	onderzoek	heeft	aangetoond	
dat	verbrakking	daar	leidt	tot	een	verlaagde	fos-
faatbeschikbaarheid	en	verminderde	uitstoot	van	
methaan.	Hiermee	staat	de	deur	voor	systeem-
herstel	open.	Wanneer	de	natuur	met	brak	water	

toe	kan,	vermindert	de	zoetwatervraag.	Dat	vraagt	
wel	een	herinrichting	van	het	watersysteem.	Een	
mooie	vorm	van	klimaatadaptatie	met	kansen	
voor	zilte	laagveennatuur.	Uiteraard	zijn	er	ook	
veel	laagveennatuurgebieden	waar	chloride	onge-
wenst	is	met	het	oog	op	de	zoete	natuurwaarden,	
zoals	trilvenen.

In	een	artikel	over	het	herstel	van	laagvenen	kun-
nen	de	rivierkreeften	inmiddels	niet	meer	ontbre-
ken.	De	gevlekte	Amerikaanse	rivierkreeft	hield	
zich	nog	redelijk	koest,	maar	in	1984	kreeg	ook	de	
rode	Amerikaanse	rivierkreeft	voet	aan	de	grond.	
De	soort	gedraagt	zich	invasief	en	rukt	nog	steeds	
op.	In	West-Nederland	zijn	de	gevolgen	al	goed	
zichtbaar.	Er	is	inmiddels	veel	onderzoek	naar	de	
soort	gedaan.	Dit	heeft	nog	geen	handelingsper-
spectief	opgeleverd.	Ook	op	het	gebied	van	flora	
duiken	er	steeds	meer	exoten	in	het	laagveen	
op.	Onlangs	heeft	er	in	Noordwest-Overijssel	een	
grote	actie	plaatsgevonden	tegen	de	waterwaaier.	
Recente	controle	leerde	dat	de	soort	nog	niet	weg	
is.	In	de	Hollandse	venen	is	de	zwarte	appelbes	
niet	meer	weg	te	denken.	Binnenkort	start	een	
proef	met	het	verwijderen	van	deze	soort	uit	een	
stuk	bos	in	de	Nieuwkoopse	plassen.	Het	OBN	
hoort	het	graag	wanneer	beheerders	een	goede	
aanpak	hebben	van	deze	invasieve	exoten,	zodat	
deze	kennis	verspreid	kan	worden.	Overigens	zijn	
veel	beheerders	inmiddels	van	mening	dat	we	
ermee	moeten	leren	leven.

Wensenlijstje
moeten	wat	ons	betreft	hoog	op	het	wensenlijstje	
staan	voor	Programma	Natuur:

••	 Zo	goed	als	het	reguliere	beheer	geregeld	is	
via	SNL,	zo	veel	gedoe	geeft	het	om	gelden	te	
krijgen	voor	het	net	zo	essentiële	cyclische	
beheer.	Niet	voor	niets	is	in	veel	gebieden	
een	achterstand	ontstaan	in	het	graven	van	
petgaten.	Zo	lang	er	geen	structurele	oplossing	
is	voor	het	tekort	aan	middelen voor cyclisch 
beheer,	zouden	Programma	Natuur-gelden	
beschikbaar	moeten	zijn	voor	het	cyclisch	
beheer.

••	 De	normen	van	fosfaat	en	calcium	zijn	vast-
gesteld	voor	trilveen	en	kranswierwateren,	is	
dat	is	het	moment	om	de	waterkwaliteit	op	de	
agenda	te	zetten.	Bij	sommige	waterschappen	
zijn	al	meerdere	defosfateringsinstallaties	in	
gebruik.	Andere	waterschappen	lijken	voor-
alsnog	huiverig.	Defosfateren	is	een	bewezen	
maatregel	die	leidt	tot	systeemherstel.	Hier-
mee	past	deze	maatregel	heel	goed	binnen	Pro-
gramma	Natuur.	Hopelijk	helpen	de	normen	
in	de	discussies.	Evenzo	moet	het	peilbeheer	
tegen	het	licht	worden	gehouden.

••	 Nu	blijkt	dat	de	zorgen	bij	de	verbrakking	
van	voormalige	laagvenen	ongegrond	zijn,	
en	de	methaan	uitstoot	en	de	zoetwatervraag	
vermindert,	ligt	het	voor	de	hand	om	in	het	
licht	van	systeemherstel	Programma	Natuur	te	
gebruiken	voor	enkele	verbrakkingsprojecten.

••	 Omdat	laagvenen	kwetsbaar	zijn	door	hun	
geïsoleerde	ligging,	is	Programma	Natuur	een	
goede	aanleiding	om	deze	knelpunt	weer	op	
tafel	te	leggen.	Zorg	ervoor	dat	connectiviteit	
een	onderdeel	wordt	van	de	Landschapseco-
logische systeemanalyse.	Betrek	hierin	niet	
alleen	de	Natura	2000-soorten,	maar	bijvoor-
beeld	ook	de	populaties	van	typische	soorten,	
welke	mede	de	kwaliteit	van	de	habitattypen	
bepalen.	Mochten	er	dan	extra	gronden	nodig	
zijn,	zouden	die	met	Programma	Natuurgelden	
moeten	worden	aangekocht.

••	 Bij	de	overganszones	rond	de	laagvenen	ligt	
vernatting	voor	de	hand.	Vaak	ligt	daar	nog	
wel	restveen.	Voor	het	laagveen	zelf	zal	het	
weinig	uitmaken.	De	wegzijging	zal	waar-
schijnlijk	in	stand	blijven.	Overgangszones	zijn	
ook	nu	al	vaak	het	foerageergebied	van	soor-
ten	als	purperreiger,	zwarte	stern	en	bruine	
kiekendief.	Breng	in	beeld	hoe	die	functie	
versterkt	kan	worden	en	welke	andere	functies	
een	bedreiging	kunnen	vormen.	Ook	kunnen	
overganszones	mogelijk	een	verbindende	func-
tie	vervullen.	Denk	hierbij	aan	natuurvriende-
lijke	oevers	en	hooilanden	als	stepping stones. 

••	 En	tot	slot	de	exoten.	Het	is	genoegzaam	
bekend.	Ze	kunnen	echt	de	doelen	van	
Natura	2000	in	gevaar	brengen.	Zorg	ervoor	
dat,	wanneer	ze	nog	niet	in	de	Natura	2000	
beheerplannen	waren	opgenomen,	ze	nu	niet	
vergeten	worden.	En	heeft	u	een	succesvolle	
bestrijdingsmethode,	meldt	het	bij	het	OBN,	
zodat	anderen	van	uw	kennis	gebruik	kunnen	
maken.

Veel	succes	de	komende	tijd!<

b.dehaan@natuurmonumenten.nl

In Nederland behoren 162 natuurgebie-
den tot het Natura 2000-netwerk. Deze 
gebieden zijn aangewezen voor habitats 
en soorten die vanuit Europees oogpunt 
bescherming nodig hebben. Lidstaten 
hebben de formele Europese wetgeving 
vertaald in natuurdoelen voor de gebie-
den. Een goede invulling van deze doelen 
begint met de vraag hoe we de huidige 
natuurkwaliteit en de effectiviteit van 
maatregelen kunnen beoordelen. En wan-
neer zijn we tevreden? Hiervoor is nu een 
ecologisch beoordelingskader opgesteld 
en getest in opdracht van de provincies 
Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. 
De landschappelijke samenhang en het 
functioneren van vegetaties en leefgebie-
den van plant- en diersoorten staan hierin 
centraal.

Natura 2000-kwaliteit: 
wat hebben we in handen, 
hoe ver kunnen we komen?

zijn	de	doelen	nog	niet	kwantitatief	uitgewerkt,	
waardoor	het	lastig	is	om	te	bepalen	of	ze	bereikt	
gaan	worden	of	al	gerealiseerd	zijn.	Dit	is	dan	ook	
de	reden	voor	het	opstellen	van	een	ecologisch	
beoordelingskader.	Ook	de	vanuit	het	Programma	
Natuur	gewenste	versnelling	van	herstelmaatre-
gelen,	gericht	op	robuuste	natuur	met	een	goed	
aanpassingsvermogen,	vraagt	om	een	ecologische	
onderbouwing	van	knelpunten	en	kansen	voor	
herstel.	De	ecologische	beoordeling	gebeurt	met	
criteria	die	voor	verschillende	natuurkwaliteiten	
aangegeven	wat	goed,	voldoende	en	onvoldoende	
is.	Voor	habitattypen	gelden	andere	criteria	dan	
voor	soorten	van	de	Vogel-	en	Habitatrichtlijn.	
De	criteria	sluiten	nauw	aan	op	de	Europese	rap-
portagesystematiek	en	lichten	we	hieronder	voor	
habitattypen	kort	toe	(zie	ook	het	kader,	pag.	27).

Criterium Landschappelijke positie en 
samenhang

Landschappelijke	positie	en	samenhang	speelt	
een	sleutelrol	bij	de	beoordeling	van	habitattypen	
en	leefgebieden.	Voor	gebieden	met	natte	natuur	
is	het	vanzelfsprekend	dat	het	vaststellen	van	

— Rienk-Jan Bijlsma, John Janssen, Bas van 
Delft, André van Proosdij (Wageningen 
Environmental Research, WENR), Henk 
Sierdsema (Sovon Vogelonderzoek 
Nederland), Marijn Nijssen (Stichting 
Bargerveen), Henk Siepel (Radboud 
Universiteit)

>	 Omdat	Natura	2000	onder	de	Europese	
wetgeving	valt,	en	dus	ook	gehandhaafd	moet	
kunnen	worden,	is	de	Natura	2000-regelgeving	
erg	formeel.	De	natuurdoelen	voor	elk	Natura	
2000-gebied	zijn	vastgesteld	in	zogenaamde	
aanwijzingsbesluiten.	Al	deze	doelen	samen	zijn	
een	middel	om	inheemse	soorten	en	vegetaties	
(‘habitattypen’)	landelijk	te	beschermen.	Officieel	
gaat	het	om	‘landelijk	in	een	gunstige	staat	van	
instandhouding	te	brengen	of	te	houden’.	Doelen	
worden	per	gebied	in	een	beheerplan	uitgewerkt	
tot	acties,	bijvoorbeeld	maatregelen	om	de	door	
hoge	stikstofdepositie	vergraste	en	verzuurde	
droge	heide	te	herstellen.	In	de	meeste	gevallen	
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hydrologische	knelpunten	een	landschappelijk	in-
valshoek	vereist:	inzijggebieden,	regionale	grond-
waterstromen,	kwaliteit	van	oppervlaktewater	
e.d.	(zie	ook	artikel	André	Janssen	op	pagina	18).	
Ook	voor	de	droge,	hogere	zandgronden	is	zo’n	
invalshoek	cruciaal,	ook	wanneer	deze	in	eerste	
instantie	minder	duidelijk	is.	Door	voortgaande	
ontginning	van	‘woeste	grond’	zijn	de	meest	
vruchtbare	bodems	nu	landbouwgrond	of	urbaan	
gebied.	Wat	resteert	in	natuurgebieden	zijn	de	
overgebleven,	voor	ontginning	minst	aantrek-
kelijke	gronden	die	versnipperd	in	het	landschap	
liggen.	De	‘ruimtelijke	samenhang’	scoort	in	dit	
geval	onvoldoende	voor	tal	van	habitattypen.
Een	effectieve	herstelstrategie	op	de	droge	hogere	
zandgronden	is	het	weer	toevoegen	en	verbinden	
van	(mineraalrijkere)	landbouwgronden	aan	het	
heidelandschap	in	de	vorm	van	schrale	graslan-
den	of	akkers.	Dergelijke	schrale	gronden	zijn	
inmiddels	hotspots	voor	karakteristieke	soorten	
van	het	heidelandschap,	zowel	flora,	kleine	fauna	
(dagvlinders,	sprinkhanen)	als	vogels	(bijvoor-
beeld	grauwe	klauwier).	De	beoordeling	van	de	
landschappelijke	positie	en	samenhang	van	habi-
tattypen	en	leefgebieden	wordt	vergemakkelijkt	
door	het	gebruik	van	de	zogenaamde	landschap-
pelijke	bodemkaart.	WENR	heeft	deze	kaart	
ontwikkeld	uit	de	landelijke	geomorfologische	
kaart	en	bodemkaart,	en	zal	binnenkort	online	
beschikbaar	komen.

Criteria Structuur en Functie: decor, spel 
en spelers

In	het	nabije	verleden	is	in	het	herstelbeheer	veel	
waarde	gehecht	aan	natuurlijke	processen,	zoals	
grondwaterinvloed-	en	dynamiek,	en	aan	‘struc-
tuurverbetering’	zoals	door	maaien,	kappen,	ver-
wijderen	van	opslag	en	laten	liggen	en	staan	van	

Hierbij	is	van	belang	gebleken	dat	de	redeneerlijn	
bij	de	beoordeling	van	doelbereik	belangrijker	is	
dan	de	precieze	toepassing	van	de	door	ons	opge-
stelde	beoordelingsregels	(‘maatlatten’).	Het	gaat	
dus	om	het	in	kaart	brengen	van	knelpunten	voor	
natuurkwaliteit,	waarbij	de	criteria	als	uitgangs-
punt	dienen	en	de	maatlatten	als	inspiratiebron	
dienen.	Het	beoordelingskader	is	een	middel	om	
te	komen	tot	relevante	herstelmaatregelen.	Ook	
voor	belangrijke	maatlatten	is	de	beschikbaarheid	
van	gegevens	vaak	een	probleem.	Zo	is	voor	bos-
habitats	een	inschatting	van	de	hoeveelheid	dood	
hout	per	hectare	een	maatlat,	maar	gegevens	zijn	
lang	niet	altijd	voorhanden.	Een	schrijnender	pro-
bleem	doet	zich	voor	rond	gegevens	over	voedsel-
beschikbaarheid	(voor	fauna)	en	basenverzadiging	
(mate	van	verzuring)	van	bodems	van	bossen	en	
heideterreinen.	Zonder	deze	informatie	blijft	een	
beoordeling	van	haalbare	natuurkwaliteit	en	van	
de	effectiviteit	van	maatregelen	lastig,	zo	niet	
onmogelijk.	Wij	pleiten	daarom,	naast	een	ver-
dere	stimulering	van	landelijke	monitoring	van	
soortgroepen	(Netwerk	Ecologische	Monitoring	
en	Nationale	Databank	Flora	en	Fauna),	voor	het	
uitwerken	van	landelijke	meetnetten	voor	voed-
selbeschikbaarheid	en	relevante	bodemchemie.

rienkjan.bijlsma@wur.nl
Het rapport is te vinden op https://edepot.wur.
nl/543407

Voorbeelden van ecologische 
beoordelingscriteria

Voor de ecologische beoordeling van habitattypen worden vier cri-
teria gebruikt, ‘Landschappelijke positie en samenhang’, ‘oppervlak-
tebehoefte’, ‘structuur’ en ‘functie’, meestal met meerdere maatlat-
ten per criterium. Maatlatten worden toegepast op clusters van 
begroeiingstypen die ruimtelijk samenhangen en allemaal verwant 
zijn aan het betreffende habitattype (zogenaamde habitatclus-
ters). Voor bijvoorbeeld Droge heiden wordt ook sterk vergraste 
heide en droog schraalgrasland betrokken bij de beoordeling. Een 
gebied kan afhankelijk van de grootte dus één tot enkele tientallen 
habitatclusters droge heide omvatten die alle afzonderlijk worden 
beoordeeld. Elke maatlat wordt gescoord als GOED, VOLDOENDE 
of ONVOLDOENDE. Enkele voorbeelden van criteria en maatlat-
ten voor habitattypen:
Criterium Landschappelijke positie en samenhang heeft voor 
habitattype Beuken-eikenbossen een maatlat ‘Oude bosgroeiplaats 
grotendeels intact met historische continuïteit (vanaf ca. 1830) 
overwegend als opgaand loofbos’ (GOED), ‘Oude bosgroeiplaats 
enigszins aangetast met historische continuïteit (vanaf ca. 1830) 
overwegend als voormalig hakhout (spaartelgenbos)’ (VOLDOEN-
DE) en ‘Oude bosgroeiplaats sterk aangetast en versnipperd door 
omvorming naar niet-kwalificerende opstanden’ (ONVOLDOEN-
DE).
Criterium Oppervlaktebehoefte wordt voor veel habitattypen 
beoordeeld met vuistregels voor de gewenste omvang van duur-
zaam leefgebied (‘sleutelgebied’) voor karakteristieke soorten 
dagvlinders, reptielen en sprinkhanen & krekels. Als de omvang van 
een habitatcluster voldoet aan de eisen die de betreffende soorten 
stellen aan de omvang van een sleutelgebied dan scoort het cluster 
GOED/VOLDOENDE of anders ONVOLDOENDE.
Criterium Structuur heeft voor habitattype Vochtige heiden een 
maatlat ‘Karakteristieke veenmossen aspectbepalend’ (GOED), ‘Ka-
rakteristieke veenmossen aanwezig’ (VOLDOENDE) en ‘Karakteris-
tieke veenmossen afwezig’ (ONVOLDOENDE).
Criterium Functie heeft voor veel habitattypen trends van karak-
teristieke soortengroepen flora en kleine fauna als maatlat, waarbij 
een ‘Stabiele of positieve verspreidingstrend voor alle karakteris-
tieke soortengroepen’ als GOED, een ‘Negatieve verspreidingstrend 
voor het merendeel van karakteristieke soortengroepen’ als ON-
VOLDOENDE en overige verspreidingstrends als VOLDOENDE 
worden gescoord.

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelden twee 
criteria, ‘Geschiktheid van leefgebied’, ongeacht het daadwerkelijk 
voorkomen van de soort, en ‘Duurzaamheid populatie’, met meer-
dere maatlatten. Beide criteria worden gescoord als OPTIMAAL, 
VOLDOENDE, ONVOLDOENDE of MARGINAAL. De laatste 
categorie betreft leefgebied dat, in tegenstelling tot leefgebied met 
ONVOLDOENDE geschiktheid, praktisch niet in aanmerking komt 
voor herstel. Enkele voorbeelden van criteria en maatlatten voor 
soorten:
Criterium Geschiktheid van leefgebied heeft voor de boomleeuwe-
rik een maatlat met ‘Stuifzanden en stuifzandheide met kale (zand)
grond, lage (haar)mos- en grasvegetaties, heide, opslag solitaire 
bomen en kleine boomgroepen’ (OPTIMAAL) en ‘Vergrast of met 
kronkelsteeltje dichtgegroeid stuifzand/ Leefgebied grotendeels 
dichtgegroeid met bos of vergrast’ (ONVOLDOENDE).
Criterium Duurzaamheid populatie heeft voor de Zwarte Specht 
een maatlat ‘≥ 10 territoria (broedparen)’ (OPTIMAAL), ‘3-10 ter-
ritoria’ (VOLDOENDE) en ‘1-2 territoria’ (ONVOLDOENDE); voor 
de maatlat dichtheid geldt ‘> 0.5 territoria per km2’ (OPTIMAAL) en 
‘< 0.2 territoria per km2’ (ONVOLDOENDE).

Het Mosselse Veld op de Veluwe is een voorbeeld van voormalige land-
bouwgrond dat onderdak biedt aan veel kenmerkende flora en fauna van het 
heidelandschap (onder andere grauwe klauwier). De aangrenzende heide zelf 
(als Natura 2000-habitattype) is onvoldoende geschikt als leefgebied, maar de 
kwaliteit van heide en voormalige landbouwgrond samen kan als goed worden 
beoordeeld.

De verspreiding van karakteristieke dagvlinders van droge heide met een 
opvallend cluster van waarnemingen op het perceel voormalige landbouw-
grond. NDFF-data 2000-2020 Schotkamp/Stakenbergse Heide boven Elspeet 
(Veluwe).

dood	hout.	Maar	steeds	vaker	blijft	de	terugkeer	
van	soorten	achter	bij	de	verwachtingen.	Het	fraai	
herstelde	decor	fungeert	kennelijk	niet	(meer)	
als	toneel	voor	verwachte	spelers,	ondanks	de	
genomen	herstelmaatregelen.	En	ook	het	spel	laat	
dan	te	wensen	over.	Niet	alleen	de	paarse	heide,	
die	er	mooi	uitziet,	maar	weinig	kenmerkende	
soorten	herbergt,	is	hiervan	een	voorbeeld.	Maar	
ook	bloemrijke	graslanden	missen	de	verwachte	
grote	aantallen	bestuivers.	In	de	ouder	wordende,	
structuurrijke	bossen	hebben	veel	insectenetende	
vogels	een	negatieve	trend.	De	oorzaken	van	deze	
mismatch	zijn	deels	bekend.	Versnippering	van	
leefgebied	maakt	natuurlijke	(her)kolonisatie	
lastig	of	zelfs	onmogelijk.	Hoge	stikstofdepositie	
en	doorgaande	verzuring	leiden	tenminste	op	
de	hogere	zandgronden	tot	een	‘nutriëntenon-
balans’	waardoor	de	voedselkwaliteit	voor	de	
fauna	sterk	afneemt,	zowel	in	bossen	als	in	het	
heide-	en	stuifzandlandschap.	Beide	aspecten	
moeten	daarom	afzonderlijk	worden	beoordeeld	
en	dat	gebeurt	met	de	criteria	‘structuur’	(decor)	
en	‘functie’	(spel).
De	structuur	beschrijft	de	min	of	meer	onver-
anderlijke	landschappelijke	elementen,	zoals	
variatie	van	moedermateriaal	en	bodemtypen,	en	
ook	de	terreinkenmerken	die	door	inrichtings-	en	
beheermaatregelen	kunnen	worden	beïnvloed,	
zoals	door	natuurontwikkeling,	peilbeheer,	
boskap	en	maaien.	De	functie	beschrijft	de	wer-
king	van	alle	processen	die	nodig	zijn	voor	het	
behoud,	het	herstel	en	de	eventuele	ontwikkeling	
van	een	goede	structuur	en	soortensamenstelling,	
alsook	de	werking	van	ongewenste	drukfactoren.	
Niet	alleen	natuurlijke	dynamiek	(getijdewerking,	
grondwaterregime,	inundaties,	verstuiving,	erosie	
en	sedimentatie,	verwering)	en	biotische	proces-
sen	(interacties	zoals	bestuiving	en	predatie)	

vallen	onder	functie,	maar	ook	beheermaatrege-
len,	zoals	maaien	en	begrazen.	Bij	drukfactoren	
kun	je	denken	aan	te	hoge	stikstofdepositie	of	de	
aanwezigheid	van	invasieve	exoten.

De rol van karakteristieke flora en fauna
Kennelijk	gaat	een	door	ecologen	bedacht	‘goed	
decor’	niet	altijd	samen	met	een	‘goede	opvoe-
ring’	door	de	actoren,	de	soorten	die	leven	in	het	
gebied.	In	het	ecologisch	beoordelingskader	laten	
we	daarom	zowel	de	soorten	van	de	Vogel-	en	
Habitatrichtlijn	als	de	karakteristieke	soorten	van	
habitattypen	zelf	vertellen	wat	ze	van	hun	leef-
gebied	vinden.	Iets	waar	in	het	verleden	minder	
de	nadruk	op	lag.	Voor	habitattypen	gebruiken	
we	lijsten	van	‘karakteristieke	soorten’:	soorten	
met	een	duidelijke	binding	aan	het	habitat-
type	als	voortplantings-	en/of	foerageerbiotoop.	
Vooralsnog	betrekken	we	soorten	uit	groepen	die	
landelijk	goed	worden	gemonitord:	vaatplanten,	
mossen,	korstmossen,	dagvlinders,	sprinkhanen	
&	krekels,	reptielen,	libellen.	Voor	sommige	
habitattypen	kijken	we	ook	naar	de	paddenstoe-
len.	Als	het	slecht	gaat	met	een	karakteristieke	
soort	gaat	het	dus	niet	goed	met	het	betreffende	
habitattype	(bedenk:	habitat=leefgebied	van	
planten	en	dieren).	Een	stabiele	of	positieve	trend	
wijst	op	voldoende	en	goed	leefgebied,	terwijl	
een	negatieve	trend	signaleert	dat	het	gebied	
niet	meer	functioneert	als	goed	leefgebied.	De	
maatlat	van	het	criterium	Functie	scoort	dan	een	
onvoldoende.

Toepassing en informatiebehoefte
Het	beoordelingskader	is	toegepast	in	drie	pilots	
op	de	hogere	zandgronden.	Op	dit	moment	
wordt	in	de	provincies	Gelderland	en	Limburg	de	
methodiek	in	Natura	2000-gebieden	toegepast.	

Soerense Broek bij Laag-Soeren. Natuurontwikkeling juist buiten Natura 
2000-gebied Veluwe en zonder Natura 2000-habitattypen, maar zeer rijk als 
leefgebied voor tal van karakteristieke soorten van habitattypen. 
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Calciumgebrek bij zangvogels ontstaat als 
er te weinig calciumrijke prooien aanwe-
zig zijn. Huisjesslakken, pissebedden en 
miljoenpoten zijn de belangrijkste calci-
umbronnen voor zangvogels in bossen, 
maar deze zijn behalve verzurings- ook 
droogtegevoelig. Naast de monitoring 
van de effecten van schelpgruisversprei-
ding in de Noord-Ginkel bij Ede, hebben 
we in het droge voorjaar van 2020 hier 
ook de bonte vliegenvangers onderzocht. 
In bossen met iets nutriëntenrijkere bo-
dems hebben we mezen onderzocht. Het 
schokkende beeld roept vragen op over 
de inzet van gelden vanuit het Program-
ma Natuur.

Het verdwijnen en verschijnen 
van calciumgebrek bij zangvogels

— Arnold van den Burg (Stichting BioSFeer / 
Zoologisch Museum Nederland)

>	 Calciumgebrek	bij	bosvogels	is	in	Nederland	
(zie	vakblad	juni	2017	en	september	2019)	met	
name	vastgesteld	bij	mezen,	vooral	koolmezen	
en	pimpelmezen.	Deze	soorten	broeden	veelal	in	
nestkasten	en	de	problematiek	van	eiproductie	
en	botontwikkeling	kunnen	we	daarom	gemak-
kelijk	zien.	Bonte	vliegenvangers,	die	ook	in	de	
nestkasten	broeden,	blijken	uit	het	werk	van	Jaap	
Graveland	begin	jaren	1990	tamelijk	ongevoelig	
te	zijn	voor	een	calciumgebrek.	Het	verschil	in	
kwetsbaarheid	tussen	soorten	hangt	onder	andere	
af	van	details	in	de	voedselkeuze:	mezen	eten	
geen	pissebedden	of	miljoenpoten,	terwijl	de	
bonte	vliegenvanger	zijn	dieet	juist	completeert	

met	miljoenpoten.	Dat	zien	we	ook	bij	andere	
vogelsoorten:	Groene	spechten	voeren	pissebed-
den	aan	hun	jongen,	zwarte	spechten	slakjes	en	
waar	deze	door	verzuring	niet	meer	aanwezig	
zijn,	schakelen	zij	over	op	miljoenpoten	(waar	
wel	slakjes	in	het	dieet	zitten,	troffen	we	geen	
miljoenpoten	aan).	Sommige	vogelsoorten	weten	
zich	dus	te	handhaven	in	calciumarme	gebieden	
door	hun	prooikeuze	hierop	aan	te	passen.	Maar	
mezen	doen	dit	veel	minder.
Als	er	geen	geschikte	calciumrijke	prooien	in	een	
gebied	aanwezig	zijn,	zouden	vogels	calciumge-
brek	kunnen	vermijden	door	elders	te	gaan	broe-
den.	In	het	ene	bos	is	meer	calcium	in	omloop	
dan	in	het	andere.	Dat	kan	doordat	het	moeder-
materiaal	van	de	bodem	meer	of	minder	calcium	
bevat	of	omdat	er	via	grondwater	calcium	in	de	
wortelzone	wordt	gebracht.	Hoewel	duidelijk	is	
dat	in	gebieden	met	calciumtekorten	sommige	

vogelsoorten	lagere	dichtheden	hebben,	is	het	
onduidelijk	of	dit	een	gevolg	is	van	individuele	
keuzes	van	vogels	die	elders	gaan	broeden.	Het	
kan	ook	zijn	dat	dit	vooral	wordt	veroorzaakt	
door	de	noodzaak	voor	een	grotere	homerange	
vanwege	een	lage	prooidichtheid	of	een	gevolg	
is	van	slechtere	broedresultaten	en	rekrutering	
van	jongen	in	de	broedpopulatie.	Een	slechte	
reproductie	kan	vooral	bij	kortlevende	soorten	al	
op	korte	termijn	leiden	tot	populatiedaling.	Lage	
dichtheden	kunnen	echter	door	immigratie	(en/of	
lagere	wintersterfte)	teniet	worden	gedaan,	zodat	
effecten	van	calciumlimitatie	op	de	populatieom-
vang	worden	gemaskeerd.

Droogtegevoeligheid
De	calciumrijke	prooitypen	hebben	naast	dat	ze	
calciumrijk	en	vaak	verzuringsgevoelig	zijn	nog	
een	overeenkomstige	eigenschap.	Huisjesslak-
ken,	pissebedden	en	miljoenpoten	verdragen	
namelijk	slecht	droogte.	De	jaren	2018	en	2020	
staan	respectievelijk	op	plekken	5	en	8	van	de	
jaren	met	het	grootste	neerslagtekort	in	Ne-
derland	ooit	en	2019	zat	tot	in	juni	(dus	na	de	
broedtijd	van	de	meeste	bosvogels)	tegen	de	top	
5	procent	van	de	droogste	jaren	aan.	Als	gevolg	
van	droogte	verstoppen	droogtegevoelige	soorten	
zich	achter	boomschors	of	dieper	in	de	bodem.	
Ze	zijn	dan	voor	de	meeste	vogelsoorten	onbe-
reikbaar.	Uiteindelijk	leidt	langdurige	droogte	ook	
tot	populatiedaling	van	deze	prooidiersoorten.	
Kortom,	in	het	geval	vogelsoorten	en/of	gebieden	
kwetsbaar	zijn	voor	de	gevolgen	van	verzuring	en	
calciumgebreken,	dan	is	een	periode	van	droogte	
een	geschikt	moment	om	dit	vast	te	stellen.
Vanaf	2020	hebben	we	hierom	de	monitorings-
inspanning	opgeschroefd	en	ook	de	bonte	
vliegenvangers	in	de	Noord-Ginkel	onderzocht.	
Ook	hebben	we	het	onderzoek	aan	de	mezen	in	
het	Edese	Bos	gestart.	Het	Edese	Bos	is	een	oude	
stuwwalbebossing	met	als	dominant	habitattype	
Eiken-beukenbos,	dus	wat	betreft	bostype	net	
iets	nutriëntenrijker	dan	de	Noord-Ginkel,	wat	
qua	bodemgesteldheid	Oude	eikenbossen	als	
habitattype	herbergt.	In	de	Noord-Ginkel	werd	
in	2016	calciumgebrek	bij	mezen	vastgesteld,	
terwijl	hiervan	in	de	periode	2002-2004	nog	geen	
sprake	van	was.	Tegen	het	einde	van	het	broedsei-
zoen	in	2017,	hebben	we	40	voederplanken	met	
schelpgruis	geïnstalleerd	en	in	november	2020	
is	een	groot	deel	van	het	gebied	met	schelpgruis	
bestrooid	(gemiddeld	3	ton/ha)	en	zijn	de	voeder-
planken	weer	weggehaald.	

Gebruik van schelpgruis
De	voederplanken	met	schelpgruis	in	de	Noord-
Ginkel	hadden	een	groot	effect	op	de	mezen.	Bij	
de	koolmees	werd	de	calciumproblematiek	onder	
nestjongen	op	slag	een	veel	zeldzamer	verschijn-
sel	(jaarlijks	minder	dan	tien	procent	van	de	
nesten,	figuur	1).	Bij	de	pimpelmees	duurde	het	
nog	2	jaar	voordat	verbetering	optrad.	In	eerste	
instantie	kwamen	pimpelmezen	nog	veel	minder	
op	de	voederplanken.	Of	in	2020	de	voederplan-
ken	bij	de	pimpelmees	meer	in	trek	waren,	is	niet	
bekend.	Zowel	bij	de	koolmees	als	de	pimpel-
mees	lijkt	het	weghalen	van	de	voederplanken	en	

Figuur 1. Veranderingen in het 
aandeel nesten met een of meer 
jongen met pootproblemen bij 
koolmees (KM), pimpelmees 
(PM) en bonte vliegenvanger 
(BV) in het Edese Bos (EB) en de 
Noord-Ginkel (NG). Aantallen 
nesten met jongen zijn minimaal 
10 (EB 2017, 2018) en gemiddeld 
22.6 voor alle datapunten.

het	uitstrooien	van	schelpgruis	geen	negatieve	
gevolgen	te	hebben	gehad	ten	opzichte	van	het	
goede	broedsucces	in	2020	(figuur	1,	2).	Ze	hebben	
het	calcium	blijkbaar	overal	in	het	bos	kunnen	
vinden.	Probleem	opgelost?	De	komende	jaren	
zien	we	hoe	het	verder	gaat,	want	het	schelpgruis	
zal	langzaam	oplossen	en	bedolven	raken	onder	
strooisel,	waardoor	de	mezen	het	moeilijker	kun-
nen	vinden.	De	vraag	is	of	populaties	calciumrijke	
prooidieren,	voor	mezen	vooral	huisjesslakken,	
de	rol	van	het	gemakkelijk	beschikbare	schelp-
gruis	tijdig	kunnen	overnemen,	wanneer	het	
calcium	uit	het	schelpengruis	succesvol	in	de	
voedselkringloop	wordt	opgenomen.
Bonte	vliegenvangers	eten	miljoenpoten,	maar	
maken	net	als	alle	andere	zomergasten,	geen	
gebruik	van	het	schelpgruis.	Bij	de	bonte	vliegen-
vangers	moet	het	calcium	dus	via	de	voedselketen	
tot	hen	komen.	In	het	droge	jaar	2020	troffen	we	
bij	bijna	20	procent	van	de	nesten	een	of	meer	
jongen	aan	met	een	slechte	botontwikkeling	
(figuur	1,	2,	3).	In	combinatie	met	droogte	treedt	
calciumgebrek	dus	ook	op	bij	een	soort	waarvan	
we	niet	verwacht	hadden	dat	er	een	gevoeligheid	
bestond.	Het	aandeel	niet-uitkomende	eieren	is	
niet	heel	erg	hoog	en	uitgedroogde,	rammelende	
eieren	die	we	bij	mezen	wel	vinden,	vonden	we	
niet	bij	de	bonte	vliegenvanger.	Mogelijk	nam	de	
beschikbaarheid	van	calciumrijke	prooien	gedu-
rende	de	broedtijd	af	als	gevolg	van	gemiddeld	
hogere	temperaturen	en	aanhoudende	droogte.

Eiken-beukenbossen met hulst
De	oude	landgoedbossen	van	het	Edese	Bos	op	
de	stuwwal	bij	Ede	waren	in	het	onderzoek	altijd	

een	referentiegebied	voor	het	onderzoek	in	de	
Ginkel.	De	bossen	van	de	Ginkel	op	voormalige	
heiden	en	stuifzanden	hebben	van	oudsher	een	
nutriëntenarmere	en	verzuringsgevoeliger	bodem.	
Door	het	verschil	in	bodemgesteldheid	leek	de	
stikstofproblematiek	zich	decennialang	in	de	Gin-
kel	te	concentreren:	vergrassing,	aminozuur-	en	
calciumtekorten	in	eikenbomen,	insectensterfte,	
verminderde	groei	van	jonge	mezen,	teruggang	
van	roofvogelaantallen	(sperwer,	havik,	buizerd),	
etc.
Het	is	niet	zo	dat	in	het	Edese	bos	helemaal	geen	
effecten	van	stikstofdepositie	zichtbaar	waren:	
het	gebied	verzuurt,	de	houtbetonkasten	die	we	
gebruiken	voor	het	vleermuisonderzoek	lossen	
op,	huisjesslakken	werden	zeldzamer,	af	en	toe	
was	er	een	nest	mezen	waarvan	een	jong	te	slap-
pe	botten	had	(figuur	1)	en	sperwers	hadden	te	
kampen	met	aminozuurgebreken.	In	2020	bleek	
bij	zowel	koolmees	als	pimpelmees	tussen	de	20	
en	25	procent	van	de	nesten	jongen	te	hebben	
met	zichtbaar	calciumgebrek.	In	2021	(geen	droog	
jaar)	liep	dit	bij	de	koolmees	op	tot	bijna	de	helft	
van	de	nesten.	Een	dergelijk	hoog	aandeel	van	
nesten	met	jongen	met	gebroken	pootjes	hebben	
we	in	de	Ginkel	nooit	gezien.
Bij	de	koolmees	zien	we	in	2021	dat	de	legsels	in	
het	Edese	bos	kleiner	zijn	dan	in	de	Ginkel	en	
er	meer	eieren	niet	uitkomen,	naast	het	verlies	
van	jongen	als	gevolg	van	te	slappe	botten.	Bij	
de	pimpelmees	zien	we	in	het	Edese	bos	in	2021,	
in	vergelijking	met	de	met	schelpgruis	bekalkte	
Ginkel,	geen	effecten	op	de	eiproductie	of	ei-uit-
komst,	maar	alleen	in	de	jongenperiode	(figuur	4).	
We	weten	niet	hoe	dit	komt.	Mogelijk	verschuift	
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de	prooikeuze	gedurende	het	seizoen,	waardoor	
het	effect	van	calciumgebreken	pas	later	in	de	
ontwikkeling	van	de	jongen	naar	voren	komt	
en	de	trend	ook	hier	sterk	negatief	wordt.	Als	
we	aannemen	dat	calciumgebrek	bij	een	jong	
een	teken	is	dat	ook	de	andere	jongen	in	het	
nest	niet	goed	opgroeien,	waardoor	ze	nooit	
deel	zullen	uitmaken	van	de	adulte	populatie,	
blijft	er	in	2021	gemiddeld	niet	eens	1	jong	per	
koolmeesnest	over	voor	de	volgende	generatie.
Aals	er	geen	effecten	zijn	bij	de	andere	jongen	in	
het	nest,	maximaal	slechts	3	jongen	per	nest,	de	
helft	van	de	in	2021	gemiddeld	per	nest	gereali-
seerde	reproductie	in	de	Noord-Ginkel.	Zo	lijken	
ten	aanzien	van	de	calciumproblematiek	de	rol-
len	van	probleemgebied	en	referentiegebied	bij	
de	Noord-Ginkel	en	het	Edese	bos	in	een	paar	
jaar	tijd	te	zijn	omgedraaid.

Van gevoelig naar zeer gevoelig
Het	is	alarmerend	dat	gevoelige	soorten	en	habi-
tattypen	toch	onverwachts	zeer	gevoelig	blijken	
te	zijn,	mogelijk	doordat	droogte	(klimaatveran-
dering)	en	verzuring	(stikstofdepositie)	elkaar	
versterken.	Uiteraard	is	dit	aanleiding	om	zaken	
in	de	betreffende	ecosystemen	verder	uit	te	
pluizen,	maar	het	mag	ook	een	aanleiding	zijn	
voor	nadere	overweging	van	beleidsvoornemens	
en	de	besteding	van	gelden,	zoals	uit	het	Pro-
gramma	Natuur.
Een	eerste	overweging	is	dat	habitattypen	die	
niet	de	laagste	kritische	depositiewaarden	
hebben	toch	‘zeer	gevoelig’	kunnen	zijn,	door	
jaren	van	voortdurende	overschrijding	van	de	
(hogere)	depositiewaarden	en	de	combinatie	van	
andere	stressoren,	zoals	droogte.	Dit	betekent	
dat	habitattypen	waar	dit	(waarschijnlijk)	voor	
geldt	beter	beoordeeld	moeten	worden	en	dat	
niet	de	kritische	depositiewaarde	maar	de	feite-
lijke	natuurkwaliteit)	leidend	moet	zijn	om	de	
stikstofgevoeligheid	en	huidige	mate	van	aantas-
ting	in	te	schatten.	Voor	droge	bossen	moet	het	
criterium	kritische	depositiewaarde,	ten	minste	
worden	aangevuld	met	verwijzing	naar	de	reste-
rende	basenverzadiging	en	calciumstatus
Hieruit	volgt	ook	dat	deze	al	aangetaste	habitat-
typen	nadrukkelijk	de	aandacht	verdienen	om	
vrijgesteld	te	worden	van	verdere	overbelasting	
van	stikstof	en	in	aanmerking	komen	voor	
natuurherstelmaatregelen	die	de	natuurlijke	cal-
ciummotor	weer	op	gang	brengen.	Reductie	van	
stikstofdepositie	is	een	randvoorwaarde	voor	
het	uiteindelijke	duurzame	herstel	van	droge	
bossen	(naast	verzuring	treden	ook	schadelijke	
effecten	op	als	gevolg	van	vermesting),	maar	
ook	bodemherstel	zal	in	veel	slechts	‘gevoelige’	
bossen	nodig	blijken	om	natuurwaarden	terug	
te	krijgen.	Overwogen	kan	worden	om	derge-
lijke	herstelmaatregelen	ook	in	te	zetten	als	
preventie	tegen	verdere	verzuring	om	hiermee	
verzuringgevoelige	biodiversiteit	tijdelijk	nog	op	
de	been	te	houden.
Het	voorbeeld	van	de	bonte	vliegenvanger	laat	
bovendien	zien	dat	herstel	van	ecosystemen	
noodzakelijk	is	om	de	calciumproblematiek	
voor	de	vogelgemeenschap	te	verhelpen.	Al-

leen	voederplanken	met	schelpgruis	gaan	de	
problematiek	voor	deze	en	veel	andere	soorten	
niet	verhelpen,	hoewel	het	voor	onder	andere	
mezen,	gaaien,	boomklevers	en	grote	bonte	
spechten	wel	een	uitkomst	is.
Ten	slotte	laten	de	resultaten	zien	hoe	snel	het	
perspectief	op	de	gevoeligheid	van	soorten	en	
habitattypen	kan	omslaan.	Dit	betekent	dat	ook	
de	risico’s	van	negatieve	effecten	van	stikstof-
depositie	op	gebiedsniveau	moeilijk	op	voor-
hand	zijn	in	te	schatten.	Wel	kan	de	resterende	
basenverzadiging	in	veel	gevallen	indicatief	zijn.	
Vanuit	het	voorzorgsprincipe	moeten	we	ervan	
uitgaan	dat	de	aantasting	sneller	en	in	meer	
habitattypen	tot	ernstige	problematiek	kan	
leiden	dan	tot	nu	toe	vaak	wordt	aangenomen.	
Snelheid	in	het	brongericht	oplossen	van	de	
stikstofcrisis	is	dus	zeer	gewenst,	naast	overle-
vingsmaatregelen	voor	alle	kwetsbare	biodiver-
siteit,	zoals	vanuit	het	Programma	Natuur.<
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Figuur 2. Vergelijking in (poten-
tieel) jongenverlies tussen 2020 
en 2021 in de Noord-Ginkel voor 
koolmees, pimpelmees en bonte 
vliegenvanger (alleen 2020). De 
x-as geeft de periode van sterfte 
van eieren of nestjongen, op de 
y-as staat hoeveel (potentiële) 
nakomelingen er gemiddeld 
per nest overblijven. De laatste 
categorie op de x-as geeft een 
prognose in het geval alle jongen 
van een nest waarin een of meer 
jongen zwakke botten hebben 
het uiteindelijk niet redden. 
Waarnemingen zijn tot een 
kuikenleeftijd van 10-15 dagen. 
Aantal nesten koolmees (KM) 
2021: 39. Pimpelmees (PM) 2021: 
23. Koolmees 2020: 53. Pimpel-
mees 2020: 21. Bonte vliegenvan-
ger (BV) 2020: 53.

Figuur 3. Bonte 
vliegenvanger 
met gebroken 
pootje (Arnold 
van den Burg).

foto Arnold van den Burg

Figuur 4. Vergelijking van de 
lotgevallen van gestarte nesten 
van kool- en pimpelmezen 
tussen de Noord-Ginkel en 
het Edese bos in 2021. Aantal 
nesten: KM EB: 28, PM EB: 17.

Het Edese Bos (links) is een oude stuwwalbe-
bossing met als dominant habitattype Eiken-
beukenbos, dus wat betreft bostype net iets 
nutriëntenrijker dan de Noord-Ginkel (rechts), 
wat qua bodemgesteldheid Oude eikenbossen als 
habitattype herbergt.
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— Fabrice Ottburg, Dennis Lammertsma 
(Wageningen Environmental Research) en 
Bart Pörtzgen (Brabants Landschap, beheerder 
van natuurgebied Pompveld) 

Natura 2000-gebied Pompveld ligt ten 
zuiden van Andel, en is in beheer bij 
Brabants Landschap. Het gebied is on-
derdeel van Natura 2000-gebied Loe-
vestein, Pompveld en Kornsche Boezem. 
Dit gebied is onder andere aangewezen 
voor de grote modderkruiper, kleine 
modderkruiper en bittervoorn. De twee 
laatstgenoemde vissoorten kennen een 
behoudsdoelstelling, terwijl de grote 
modderkruiper een uitbreidingsdoelstel-
ling heeft. Dit artikel weerspiegelt een 
voorbeeld van uitvoering voor het beha-
len van de Natura 2000 doelstellingen 
voor genoemde vissoorten op basis van 
ecologisch inhoudelijke kennis, gekop-
peld aan de nieuwste technische inzich-
ten. De effecten van de maatregelen zijn 
een voorbeeld voor beheerders van verge-
lijkbare terreinen bij het formuleren van 
maatregelen in het kader van Programma 
Natuur.

	>	 Pompveld	bestaat	uit	agrarische	graslanden,	
moeras,	grienden,	(populieren)bos	en	bestaat	uit	
drie	deelgebieden:	Pompveld-Oost,	Pompveld-
West	en	Andelsch	Broek	(figuur	2).	Het	is	een	
kleine,	omkade	polder	met	eigen	waterhuishoud-
ing	en	hoger	ligt	dan	het	omliggende	agrarische	
gebied.	De	grondwaterstroming	in	het	ondiepe	

Grote modderkruipers, 
kleine modderkruipers 
en bittervoorns 
in Pompveld en 
Andelsch Broek

watervoerende	pakket	en	de	deklaag	wordt	
beïnvloed	door	kwel	vanuit	de	grote	rivieren	en	
de	onderbemaling	in	de	polders.	De	kwaliteit	
en	kwantiteit	van	het	oppervlaktewater	in	het	
Pompveld	worden	vooral	bepaald	door	opperv-
laktewater	dat	wordt	ingelaten.	De	ondergrond	
van	het	Pompveld	bestaat	vooral	uit	een	twee	tot	
vier	meter	dikke	laag	komklei,	op	enkele	plaatsen	
komen	zandopduikingen	dicht	onder	het	maai-
veld	voor.

Voor	de	inrichting	werd	het	Pompveld	
doorsneden	door	een	hoofdwatergang	en	waren	
er	meerdere	geïsoleerd.	De	watergang	was	een	be-
langrijke	barrière	voor	de	vissen.	Ook	liet	de	wa-
terkwantiteit	te	wensen	over.	In	de	winter	werd	
neerslagwater	vastgehouden,	en	werd	water	van	
buiten	de	polder.	Maar	dat	was	vaak	onvoldoende	
om	de	verdamping	en	wegzijging	te	compenseren.	
Veel	wateren	vielen	dus	droog	in	de	zomer.	De	
kwaliteit	van	het	inlaatwater	was	matig	door	te	
veel	voedingsstoffen.
Om	het	gebied	te	vernatten	en	de	connectiviteit	
en	waterkwaliteit	in	het	gebied	te	verbeteren,	
werd	daarom	ingezet	op	een	grootschalig	heri-
nrichtingsproject.	Om	Natura	2000-doelen	te	
behalen,	waren	een	uitbreiding	en	kwaliteitsver-
betering	van	het	leefgebied	van	de	grote	modder-
kruiper	nodig,	naast	het	behoud	van	de	omvang	
en	kwaliteit	van	het	leefgebied	van	de	kleine	
modderkruiper	en	bittervoorn.	Ook	was	ver-
drogingsbestrijding	in	het	Pompveld	en	Andelsch	
Broek	een	doel,	in	verband	met	de	status	als	Natte	
Natuurparel	in	Noord-Brabant.	Daarnaast	was	een	
doel	het	creëren	van	recreatiemogelijkheden	en	
nieuwe	natuur	voor	het	Natuurnetwerk	Brabant.	
Brabants	Landschap	is	intensief	betrokken	gewe-
est	bij	het	opstellen	van	het	Natura	2000-beheer-
plan	voor	het	Pompveld.
Tussen	2016	tot	2020	is	het	huidige	Natura	
2000-deelgebied	Pompveld	en	de	uitbreiding	in	
het	Andelsch	Broek	(voormalig	agrarisch	gebied)	

ingericht.	Om	dit	mogelijk	te	maken,	werken	
Waterschap	Rivierenland,	Wageningen	Environ-
mental	Research	en	Brabants	Landschap	samen.	
De	maatregelen	werden	mogelijk	gemaakt	door	
subsidie	van	de	provincie	Noord-Brabant	voor	hy-
drologisch	herstel	van	Natura	2000-gebieden.	De	
afbeeldingen	tonen	een	selectie	van	de	genomen	
maatregelen.

Verspreiding van de drie visdoelsoorten
In	de	jaren	2017-2018	is	het	hele	plangebied	vlak-
dekkend	geïnventariseerd	op	zoetwatervissen.	
In	deze	periode	stond	17	procent	van	de	bemon-
sterde	watergangen	grotendeels	droog,	en	10	
procent	helemaal	droog.	Na	de	herinrichting	van	
het	gebied	stond	ondanks	de	warme	zomers	van	

de	afgelopen	drie	jaar,	met	een	hittegolfrecord	in	
2020,	geen	van	de	sloten	in	het	plangebied	droog.	
De	herinrichtingsmaatregelen	zijn	heel	succesvol	
geweest	voor	het	vernatten	van	het	gebied.	Leuke	
bijvangst	was	dat	na	de	inrichting	de	moeras-
sprinkhaan	is	waargenomen.	Deze	soort	was	hier	
niet	bekend	bij	Brabants	Landschap,	niet	uit	hun	
NDFF	database	vanaf	2003,	maar	ook	niet	uit	de	
eerder	uitgevoerde	SNL	monitoring	voor	‘vochtig	
hooiland’	en	‘nat	schraalland’.	

Grote modderkruiper
Uit	de	visstandbemonstering	blijkt	dat	voor	het	
nemen	van	de	inrichtingsmaatregelen	meer	grote	
modderkruipers	zaten	in	Andelsch	Broek	dan	
vooraf	werd	verwacht.	Zijn	aanwezigheid	was	

f f Grote modderkrui-
per. De kenmerkende 
bruine lengtestrepen 
op de zijkant van het 
lichaam alsook de 
tien baarddraden zijn 
goed zichtbaar. 

h h Kleine modderkrui-
pers tellen in totaal 
zes baarddraden en 
hebben een blokken-
patroon op de zijkant 
van het lichaam. 

k k Alleen in de paar-
tijd zijn mannetjes 
van de bittervoorn 
opvallend gekleurd, 
zie inzet. Buiten de 
paartijd zijn Bit-
tervoorns ook goed 
te herkennen aan de 
iriserende streep op 
de staartwortel. 

foto’s Dennis Lammertsma

Waterberging in de vorm van sloot- en greppelpatronen in Andelsch Broek. 

foto Bart Pörtzgen
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niet	goed	bekend	bij	Brabants	Landschap	en	ook	
in	de	NDFF	zaten	maar	weinig	waarnemingen.	
In	de	voorgaande	26	jaar	was	de	grote	mod-
derkruiper	71	keer	aangetroffen	(losse	waarne-
mingen),	waarvan	slechts	twee	individuen	in	
Andelsch	Broek.	Voor	de	inrichting	in	2017-2018	
zijn	in	totaal	149	grote	modderkruipers	gevangen	
(figuur	11).	Het	verspreidingsbeeld	laat	zien	dat	de	
soort	goed	vertegenwoordigd	is	in	de	sloten	van	
Pompveld	en	in	het	ten	westen	gelegen	Andelsch	
Broek.	In	Pompveld-West	zijn	minder	exemplaren	
gevonden.	De	waarnemingen	daar	laten	wel	zien	
dat	een	verbinding	tussen	de	deelpopulaties	van	
Pompveld-Oost	en	Andelsch	Broek	waardevol	is	
om	genetische	uitwisseling	tot	stand	te	brengen.

Na	het	uitvoeren	van	de	inrichtingsmaatregelen	
zijn	65	grote	modderkruipers	gevangen.	In	eerste	
instantie	lijkt	dit	weinig,	maar	na	de	inrichting	is	
er	voornamelijk	gevist	op	plekken	waar	de	inrich-
tingsmaatregelen	zijn	genomen	en	bovendien	zat	
er	weinig	tijd	tussen	inrichting	en	de	monitoring	
omdat	de	inrichtingsmaatregelen	later	tot	stand	
zijn	gekomen	dan	was	voorzien.	Dit	geldt	ook	
voor	de	kleine	modderkruiper	en	bittervoorn.	De	
meeste	wateren	hebben	nog	nauwelijks	begroei-
ing	na	de	herinrichting.	Verwacht	wordt	dat	het	
aandeel	grote	modderkruipers	snel	weer	zal	toen-
emen	naarmate	de	successie	vordert.	Ten	opzichte	
van	de	data	die	bekend	waren,	lijkt	het	erop	dat	
het	aantal	grote	modderkruipers	is	toegenomen	

en	de	soort	over	een	groter	gebed	leeft.	Dat	kan	
echter	ook	een	‘waarnemingsartefact’	zijn,	omdat	
Pompveld	en	Andelsch	Broek	onderbelicht	zijn	
gebleven	bij	inventarisaties	in	het	verleden.
Voor	de	overige	‘boerensloten’	in	Andelsch	Broek	
is	de	beste	optie	om	deze	in	hun	huidige	vorm	
te	behouden	en	specifiek	te	beheren	voor	grote	
modderkuipers,	met	een	nadruk	op	kleinschalig	
bagger-	en	schoonbeheer,	gefaseerd	in	ruimte	en	
tijd.	Een	deel	van	de	sloten	is	nu	bij	de	herinricht-
ing	door	middel	van	herprofilering	voorzien	van	
een	brede,	natuurvriendelijke	oever.	Hierdoor	
worden	er	ook	meer	andere	vissoorten	die	con-
curreren	met	de	grote	modderkruiper	gefacili-
teerd.	In	de	smalle,	begroeide	sloten	kunnen	deze	

concurrenten	minder	goed	uit	de	voeten	dan	de	
grote	modderkruiper.

Kleine modderkruiper
De	kleine	modderkruiper	is	voor	de	inrichtings-
maatregelen	voornamelijk	gevonden	in	Pomp-
veld-Oost	en	de	hoofdwatergang.	Uit	de	NDFF-da-
ta	van	de	26	voorgaande	jaren	bleek	dat	de	kleine	
modderkruiper	slechts	37	keer	is	waargenomen.	
Het	totaal	aantal	aangetroffen	dieren	in	2017-2018	
is	421.	In	de	periode	2019-2020,	na	de	inrichting,	
is	dit	beeld	globaal	hetzelfde	gebleven	met	een	
totaal	van	213	exemplaren.	Voor	de	kleine	mod-
derkruiper	geldt	dat	het	aantal	waarnemingen	bij	
deze	inventarisaties	veel	hoger	is	dan	in	de	gehele	
periode	1990-2016	en	in	een	groter	areaal	voor-
komt	dan	vooraf	bekend	was.

Bittervoorn
Voor	de	inrichtingsmaatregelen	zijn	2383	bit-
tervoorns	gevangen	en	daarna	551.	In	de	periode	
1990-2016	blijkt	uit	de	data	van	de	NDFF	dat	de	
bittervoorn	slechts	32	keer	is	waargenomen.	In	
de	periode	2017-2018	ten	opzichte	van	2019-2020	
blijkt	dat	het	verspreidingsbeeld	globaal	hetzelfde	
is	gebleven:	vooral	de	grote	plas	in	Pompveld-
Oost,	de	hoofdwatergang	en	de	waterloop	rich-
ting	de	plas	Andelsch	Broek	vormen	belangrijke	
hotspots	binnen	het	gebied.	Verwacht	wordt	
dat	de	bittervoorns	niet	alleen	profiteren	van	de	
habitat-verbeterende	maatregelen,	maar	ook	van	
de	verbeteringen	in	connectiviteit.	
De	data	voor	deze	drie	Natura	2000-doelsoorten	
vormt	een	basis	voor	vervolgmonitoring	om	op	

termijn	trends	te	kunnen	bepalen	binnen	Natura	
2000-deelgebied	Pompveld	en	Andelsch	Broek.	
Het	beste	is	om	uit	te	gaan	van	een	vlakdekkende	
inventarisatie	van	het	gebied,	omdat	onbekend	
is	hoe	de	doelsoorten	zullen	reageren	op	de	ge-
nomen	herinrichtingsmaateregel	en	de	beoogde	
verbetering	van	de	waterkwaliteit	op	termijn.	
Zo’n	eerste	vlakdekkende	inventarisatie	na	de	her-
inrichting	wordt	uitgevoerd	in	2022.	Ook	bij	de	
andere	soorten	blijkt	na	de	inrichting	een	grote	
aantalstoename	van	onder	andere	visbroed	(1014	
versus	9082),	baars	(192	versus	2479),	driedoornige	
stekelbaars	(2077	versus	8059)	en	rietvoorn	(1278	
versus	8943).	Ook	hier	is	belangrik	om	te	vermel-
den	dat	de	visinspanning	in	2019-2020	gefocust	
was	op	de	inrichtingsmaatregelen	en	dat	niet	
vlakdekkend	het	hele	gebied	is	bemonsterd.
Van	de	watervegetatie	en	de	waterkwaliteit	zijn	
voorafgaand	aan	de	inrichting	opnames	gemaakt	
die	als	nulmeting	gelden.	In	de	praktijk	bleek	het	
niet	mogelijk	te	zijn	om	binnen	het	project	een	
tweede	opname	van	waterplanten	en	waterk-
waliteit	te	maken	vanwege	vertraging	bij	de	uit-
voering	van	de	inrichtingsmaatregelen.	Hierdoor	
zijn	de	locaties	nog	niet	goed	ontwikkeld	en	zou	
dit	eigenlijk	later	nog	een	keer	moeten	gebeuren.
Voor	de	waterkwaliteit	geldt	dat	er	50	(in	2017)	
en	30	(in	2018)	watermonsters	zijn	genomen	
voorafgaand	aan	de	inrichting	van	Pompveld	
en	Andelsch	Broek.	De	gemiddelde	gevonden	
waarden	van	de	waterkwaliteitsparameters	voor	
grote	modderkruiper,	kleine	modderkruiper	en	
bittervoorn	zijn	vergeleken	met	de	Kaderrichtlijn	
Water	kwaliteitselementen	voor	type	M1a	(kleislo-

ten).	Voor	alle	gemeten	kwaliteitselementen	geldt	
dat	de	gevonden	waarden	ruim	onder	de	normen	
van	Maximaal	Ecologisch	Potentieel	en	Goed	
Ecologisch	Potentieel	liggen	en	daarmee	voldoet	
de	waterkwaliteit.
In	het	gebiedsvreemd	water	dat	wordt	gezuiverd	
in	het	helofytenfilter	is	de	hoeveelheid	stikstof	
aan	het	eind	van	het	filter	afgenomen	tot	onder	
de	detectiewaarde.	Onderzoek	wat	nog	niet	
eerder	is	uitgevoerd	kan	aantonen	dat	atmos-
ferische	stikstofdepositie	van	invloed	is	op	de	
waterkwaliteit	door	aan	het	eind	van	het	gebied	
de	waterkwaliteit	te	monitoren.	Hier	moet	dan	
de	hoeveelheid	stikstof	toegenomen	zijn.	Dit	is	
van	belang	omdat	de	rol	van	stikstof	depositie	op	
het	water	in	relatie	tot	vispopulaties	nauwelijks	
bekend	is.

De	maatregelen	die	beschreven	zijn	in	dit	arti-
kel	hebben	in	het	aquatisch	milieu	geleid	tot	
systeemherstel.	De	maatregelen	passen	daarmee	
binnen	Programma	natuur.	Ze	laten	zien	dat	er	al	
snel	resultaten	kunnen	worden	geboekt	in	relatie	
tot	de	Natura	2000-doelstellingen	in	dit	gebied.	
Ze	dienen	daarmee	als	voorbeeld	voor	maatrege-
len	die	vanuit	Programma	Natuur	kunnen	worden	
genomen	om	de	doelstellingen	te	halen.<

Fabrice.Ottburg@wur.nl 

Voor meer informatie zie WENR-rapport	3049
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Afkoppelen en verondiepen van de voormalige hoofdwatergang. In het midden-
gedeelte zijn twee vistrappen aangelegd om de verbinding voor vissen tussen 
Pompveld-Oost en Andelsch Broek mogelijk te maken.

Inrichting van paai- en opgroeiplaats voor vissen langs bestaande sloot.

Het helofytenfilter (rietfilter) aan de oostzijde van het Pompveld werd geoptimaliseerd en uitgebreid om de waterkwaliteit te verbeteren. Water uit de agrarische 
polderwatergangen wordt in de nieuwe situatie met een visvriendelijk vijzelgemaal opgepompt, door het helofytenfilter geleid, om daarna gezuiverd zijn weg 
door het natuurgebied te vervolgen.

Aanleg van vijf aangepaste 
De Wit-vispassage naast 
de bestaande stuwen om 
zo vissen via de verschil-
lende peilvakken te kunnen 
laten uitwisselen tussen 
Pompveld-Oost en An-
delsch Broek (ontsnipperen 
van peilvakken). Tevens zijn 
de oude stuwen en pompen 
verwijderd en werden auto-
matisch werkende stuwen 
aangelegd om zo het gebied 
beter te vernatten.

Installeren van een visvrien-
delijk vijzel gemaal aan de 
rand van Pompveld-Oost. 
Hier wordt gebiedsvreemd 
water ingepompt en kun-
nen vissen ongeschonden 
door deze visvriendelijke 
vijzel het gebied in komen. 
Het gebiedsvreemde water 
wordt door het geopti-
maliseerde helofytenfilter 
geleid, waardoor het water 
op een natuurlijke wijze 
wordt gezuiverd

foto Fabrice O
ttburg
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omslagpunt	is	bereikt.	De	beste	aanpak	lijkt:	het	
aantal	toekomstbomen	beperkt	houden	(60	a	80/
ha),	die	voldoende	ruimte	geven	en	de	rest	van	
de	opstand	ongemoeid	laten.	Daarmee	wordt	
aandacht	besteed	aan	kwaliteit	en	blijft	de	dichte	
opstand	aantrekkelijk	voor	militair	gebruik.

Een	volgend	punt		ligt	aan	de	rand	van	wat	nu	
nog	over	is	van	de	open	ruimte	waar	eerder	de	
basis	stond.	Ook	spontane	bebossing	van	grove-
den	waar	in	2012	horsten	kleinbladige	linde	zijn	
aangeplant	in	de	open	plekken.	De	lindes	laten	
grote	verschillen	in	groeikracht	zien.	Vermoede-
lijk	is	de	bodem	hier	sterk	verdicht	door	sloop-	
en	egalisatiewerk	etc.	Ook	hier	lijkt	op	termijn		
T-bomen	aanwijzen	in	de	groveden	en	dunnen	de	
te	volgen	koers!	

Aan	de	rand	van	de	open	ruimte	is	als	laatste	
bouwwerk	de	bewakingstoren	uit	de	kernkoppen-
tijd	bewaard:	een	gemeentelijk	monument.	Direct	
naast	de	toren	ligt	een	opstand	ingeplant	met	
groveden	uit	ca.	1994,	met	horstjes	zomereik,	die	
deels	het	loodje	al	hebben	gelegd	door	overscha-
duwing.	Vraag	is	of	daar	nog	wat	van	te	redden	is.	
Dat	levert	discussie	op!	Toch	is	het	oordeel	uitein-
delijk	dat	je	alle	nog	levende	eiken	zou	moeten	
vrijstellen,	herstel	zit	er	nog	best	in,	en	anders	
krijg	je	monocultuur	groveden!	

Even	verder,	op	weg	naar	het	beginpunt,	toont	
Gerald	ons	nog	een	kwadrant	van	sterk	uitge-
groeide	beuk,	ooit	een	haag	om	de	tuin	van	de	
huisplaats	van	een	éénmansontginning	die	hier	
midden	in		de	heide	lag	en	op	kaarten	van	na	de	
oorlog	nog	is	te	zien.	Ook	ligt	er	nog	de	rest	van	
een	boswal.
De	excursie	wordt	afgesloten	met	een	drankje	
vanuit	de	achterklep	van	de	militaire	terreinwa-
gen.	Peter	Stouten	spreekt	een	dankwoord	uit	
naar	de	gastheren	van	deze	geslaagde	excursie.	

Yolt IJzerman

21 november 2021 — We zijn met 20 
deelnemers te gast bij Gerald Kragt, 
beheerder bij het Rijksvastgoedbedrijf, en 
Herbert de Nijs, militaire terreinopzichter 
van Defensie. We zijn op bezoek op het 
oefenterrein Havelte-West, een complex 
bossen en open terrein van ca. 475 ha., 
dat vanaf de jaren zestig in gebruik is 
bij Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf 
beheert de terreinen van verschillende 
ministeries, waaronder dat van Defensie. 
Er was tot de start van Gerald in 2018 ja-
renlang amper wat aan bosbeheer gedaan. 
Het is dan ook een uitdaging het beheer 
weer op te pakken. 

>	 Er	lag	hier	tot	20	jaar	geleden	een	militaire	
basis	van	de	Verenigde	Staten:	een	locatie	met	
kernkoppen!	Het	huidig	gebruik	door	Defensie	
stelt	bijzondere	eisen	aan	het	terrein.	Daar	waar	
vroeger	vooral	met	tanks	over	brede	paden	werd	
gereden	is	het	gebruik	nu	gericht	op	individuele	
oorlogsvoering,	met	veel	behoefte	aan	lage	dek-
king	in	de	bosvakken.	Naast	het	militaire	gebruik	
gelden	natuur,	erfgoed	en	recreatief	medegebruik	
als	belangrijke	nevendoelen.	Houtproductie	is	
geen	doel,	maar	een	mooi	bijproduct.	Het	ree	
wordt	alleen	bejaagd	langs	een	aanliggende	weg.		
In	de	rest	van	het	bos	is	dan	ook	vraat-	en	veeg-
schade	te	zien	in	de	verjongingen.
Het	terrein	ligt	op	de	Bisschopsberg,	een	glaciale	
heuvel.	De	zandgrond	lijkt	vrij	goed	doorwortel-
baar	en	licht	leemhoudend	tot	zandig.	Zoals	op	
oude	kaarten	blijkt	vond	bebossing	op	grote	de-
len	pas	na	WOII	plaats,	vooral	in	de	periode	1965	
-	1977.	Wij	bezoeken	het	gedeelte	met	het	meeste	
aaneengesloten	bos.	

Fijnspar
Het	eerste	bosbeeld	dat	we	bezoeken	is	een	groot	
vak	fijnspar,	met	aantasting	van	letterzetter	in	
2018-2020,	maar	amper	in	de	vochtige	zomer	
van	2021.	Gerald	heeft	de	dode	en	aangetaste	
bomen	laten	ruimen	en	drie	open	ruimtes	(ca.	3	
x	boomhoogte)	na	klepelen	laten	inplanten	met	
groepsgewijs	gemengd	bosplantsoen	van	haag-
beuk,	douglas,	esdoorn,	berk	(de	befaamde	her-
komst	“Urk”	),	met	ook	spontane	verjonging	van	
groveden,	fijnspar,	thuja.	Vragen	die	zich	voor-
doen	zijn	wat	te	doen	met	te	verwachten	nieuwe	
aantastingen	in	de	fijnspar	en	hoe	de	resterende	
opstand	verder	te	beheren?	Resterende	fijnspar	
geheel	vellen	of	er	toch	mee	verder?	De	conclu-
sie	is	al	snel	dat	aangetaste	fijnspar	wél,	maar	
dode	niet	zouden	moeten	worden	geruimd:	dood	
hout	en	schaduw!	En	dat	de	resterende	fijnspars	

gehandhaafd	zou	moeten	worden.	Mogelijk	wel	
lichten	en,	gebruik	makend	van	de	luwte	en	het	
milde	licht,	onderplanten	met	bijvoorbeeld	beuk.	
Enkele	deelnemers	benadrukken	nog	dat	bij	
planten	steeds	materiaal	gebruikt	moet	worden	
met	een	intacte	penwortel,	dus	niet	ondersneden.	
Dit	materiaal	is	veel	beter	bestendig	tegen	storm	
en	kan	diepere	bodemlagen	ontsluiten.	Het	is	wel	
duurder,	maar	penwortels	herstellen	niet!	
Op	weg	naar	het	volgende	bosvak	passeren	we	
een	vrijgemaakte	grafheuvel.	Er	liggen	er	meer	
in	dit	gebied,	alle	archeologisch	monument.	Ook	
zijn	op	hoogtekaarten	raatakkers	en	karresporen	
te	zien.	Het	gebied	kent	dus	een	lange	geschiede-
nis	van	menselijk	gebruik!	

Amerikaanse eik
Een	volgende	opstand	bestaat	nagenoeg	geheel	
uit	middeloude	Amerikaanse	eik	van	matige	kwa-
liteit,	met	een	enkele	oude	vliegden.	Gerald	heeft	
het	bestand	enkel	jaren	geleden	voorzichtig	voor	
het	eerst	gedund	door	slechte	en	zwaar	vertakte	
exemplaren	weg	te	nemen.	Sterke	hergroei	uit	
wortelopslag	biedt	de	door	Defensie	gewenste	
dekking.	Gerald	stelt	de	vraag	of	Amerikaanse	eik	
hier	wel	thuishoort	en	zo	niet	wat	dan	te	doen.		
Breed	wordt	gedeeld	dat	je	nu	niet	snel	meer	voor	
monocultuur	Amerikaanse	eik	zou	kiezen,	maar	
dat	er	geen	redenen	zijn	om	nu	niet	verder	te	
gaan	met	deze	opstand,	die	er	verder	redelijk	vi-
taal	uitziet,	al	was	het	maar	dat	het	niet	makkelijk	
zou	zijn	dat	snel	te	veranderen.	Verder	dunnen	
dus,	kwaliteit	bevoordelen,	wel		op	enkele	plaat-
sen	horsten	van	schaduwsoorten	(beuk,	Douglas?)	
inbrengen.		

Spontane bosopslag
Een	derde	opstand	is	deels	ontstaan	door	spon-
tane	bosopslag	van	groveden	nadat	de	VS	basis	
werd	gesloten.	Een	wat	armere	groeiplaats,	zo	
lijkt	het.	De	kwaliteit	van	de	groveden	is	wis-
selend	maar	er	zijn	genoeg	toekomstbomen	aan	
te	wijzen	en	er	moet	ingegrepen	worden:	Het	

Kijken bij collega’s  
Oefenterrein Havelte-West

Blij met calamiteit

Als je een beetje uitzoomt 
(....) in tijd en ruimte, valt 
het allemaal reuze mee. 
Ik doel op het gevolg van het uitvallen / 
afsterven van bossen van es, fijnspar, en 
hier en daar lariks. Sommigen spreken van 
‘calamiteitenkap’. De meeste beheerders 
zouden veel liever kleinschalig kappen, dat 
is momenteel wel zo’n beetje de norm, maar 
de omstandigheden resulteren tot kapvlaktes 
van enige omvang. 

De tijd. Als we daar, over zeg een halve eeuw, 
op terugkijken (de wereld is dan op allerlei 
fronten geheel veranderd lijkt me) gaat / 
ging het nergens over. Blik eens terug op de 
effecten van de stormen van de 70’er jaren: 
het was even schrikken, maar het bos is er 
gedifferentieerder, en overwegend rijker en 
mooier van geworden. De ruimte. Vanuit 
Europese context bezien is het Nederlandse 
bos behoorlijk kleinschalig van opbouw. 

Minstens zo interessant: de door de 
‘calamiteiten’ ontstane open ruimtes bieden 
spontaan wat tegenwicht tegen de heersende 
doctrine van kleinschaligheid. Dat geeft 
wat lucht zou ik zeggen; wat natuurlijk 
tegenwicht tegen de uitkapevangelisten. 
Als je om retorische redenen een kapvlakte 
als misdadig beschouwt, negeer je niet 
alleen de praktische voordelen, je gaat 
ook voorbij aan de landschappelijke en 
ecologische karakteristieken van de open 
ruimte. De pluspunten van de openheid van 
het bos blijven vaak buiten beschouwing, 
kleinschaligheid wordt geïdealiseerd. 
De daarbij vaak gebruikte prachtige 
plaatjes van uitkapbos (en de vieze plaatjes 
van kaalkap) illustreren het theoretisch / 
academisch gedachtengoed. En dat men 
daarbij onschuldige - want onwetende - 
burgers en politici mobiliseert heeft veel 
kenmerken van populisme: mensen inzetten 
die ‘tegen het kappen van bomen zijn’; hoe 
makkelijk wil je het hebben? 

Jammer dat het mooie en belangrijke vak 
door sommigen zo te kijk gezet wordt. Maar 
mooi dat we de komende jaren de prachtige 
verjonging van de ‘calamiteiten’-vlaktes 
kunnen tonen. 

Simon Klingen

Winnaars fotowedstrijd Groen Erfgoed
Naar aanleiding van het verschijnen van de Atlas 
wilde bomen en struiken daagde de KNBV haar 
leden met een fotowedstrijd uit om op zoek te 
gaan naar de mooiste autochtone bomen of strui-
ken van Nederland. De jury, bestaande uit Bert 
Maes, René van Loon, Nathalie Obrusnik, Martijn 
Boosten en Jasprina Kremers, heeft de inzen-
dingen beoordeeld. De drie winnaars hieronder 
krijgen een eervole vermelding. Alle deelnemers 
krijgen het boek thuisgestuurd.

1. Gijs van de Sande – Winterlinde langs het 
Spruitenstroompje bij Hilvarenbeek 
Toen in 2010 het boekje over inheemse bomen en 
struiken in het Groene Woud verscheen, ging er 
een wereld voor me open. In deze rijke Brabantse 
leembossen stonden verscholen nog haagbeuken, 
essen, fladderiepen en eikenhakhoutstoven. Maar 
waar was de linde? Deze mooie boom hoort toch 
ook in dit bostype thuis? Kennelijk waren daar 
geen autochtone exemplaren van overgebleven. 
Met het doorsnuffelen van nieuwe Atlas Groen 
Erfgoed van het RCE kwam ik één verdwaald 
Midden-Brabants exemplaar tegen. Aan de oever 
van het Spruitenstroompje bij Hilvarenbeek zou 
er eentje moeten staan. Met de kaart in de hand 
slingerde ik een smal wandelpad af. In de verte 
stak één linde duidelijk af met haar lichte groen 
en de gelige waas van uitgebloeide bloesem. 
Langs het schouwpad struinend, met een kudde 
jongvee dat me nieuwsgierig volgde, werd me dui-
delijk dat deze winterlinde als één van de laatste 
wachters langs het beekje fier stand houdt. Het 
is geen grote majestueuze boom, eerder een be-
scheiden karakter, zeker vergeleken met de hoog 
oprijzende populieren en wilgen in de omgeving. 
Ik vind dat dat deze boom siert. Van mij mag ze 
nog lang de flauwe bocht van deze beek flanke-
ren.  

2. Huub Olde Loohuis – Populus nigra; de jong-
ste, monumentale, autochtone, zwarte populier 
 Deze boom is een nazaat van de monumentale 
populier (plantjaar 1910-1920) aan de Bever-
borgsebrug bij de Dinkel. De beroemde boom is 
vele malen gefotografeerd en is bekend van vele 
boekwerken o.a. uit de Atlas wilde bomen en 
struiken. Tevens geregistreerd bij de Bomenstich-

ting. Als collectiebeheerder van arboretum Poort 
Bulten heb ik reeds in 2002 stekken van deze 
boom in het Populetum geplant. Tevens staat er 
een knot in de moerhoek om jaarlijks stek van te 
maken. Toen de boom in 2017 is omgewaaid heb 
ik aan de eigenaar waterschap Regge en Dinkel 
(nu Vechtstromen) een jonge stek aangeboden ter 
vervanging. Deze is in 2018 als 2-jarige boom ge-
plant. Van de omgewaaide boom is ook door het 
waterschap stek genomen. Deze zijn vermeerderd 
en afgelopen jaren uitgeplant langs de Dinkel en 
Regge. Het behoud van een bijzondere autoch-
tone soort is gewaarborgd. 

3. Jan den Ouden – Jeneverbes
Een van de drie inheemse naaldbomen, de jene-
verbes. Icoon van het heide- en stuifzandland-
schap, maar de toestand is zorgelijk: veel bestaan-
de struiken verouderen, terwijl de verjonging 
sterk achterblijft. De achterliggende reden voor 
het uitblijven van nieuwe generaties jeneverbes 
is niet erg duidelijk: uiteraard is habitatverlies 
historisch een belangrijke reden, maar ook het 
uitblijven van kleinschalige bodemverstoring door 
het eeuwige hoefgetrappel van de schaapskuddes 
heeft een negatief effect op de verjonging. Geluk-
kig vinden we in vooral actieve stuifzandgebieden 
nog levensvatbare populaties. 
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Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse 
Bosbouwvereniging wenst u in deze onzekere 
tijden warmte en inspiratie tijdens de 
Kerstdagen en een positief begin van het 
nieuwe jaar. Wij hopen u in 2022 weer in 
goed gezondheid te ontmoeten.



Bunzing, hermelijn en wezel
Kleine roofdieren

Edo van Uchelen; KNNV-uitgeverij; 
ISBN: 9789050118200; € 24,95

Wie heeft er ooit een wezel of hermelijn 
goed kunnen observeren? Of bleef het 
bij een glimp van ‘iets’ dat snel over het 
pad rende? Vast het laatste, en u bent niet 
de enige. Vandaar dat het fijn is dat er nu 
een boek is dat ons het verhaal van deze 
dieren verteld. En niet zo maar een boek.
Nog nooit zag ik zo’n persoonlijk naslag-
werk. ‘Bunzing, hermelijn en wezel’ is anders. 
Van Uchelen neemt ons vanaf het begin 
mee op excursie! “Vandaag gaan we het 
hebben over onze kleine roofdieren.” Het 
excursie-boek staat vol met feiten over 
deze soorten. Onze excursieleider heeft 
zich goed verdiept in deze heimelijk leven-
de dieren. Hij heeft zichzelf een opdracht 
gegeven: hij wil ze uit het verdomhoekje 
halen. Hij vindt dat ze niet de waardering 
krijgen die ze verdienen. 

Waar een naslagwerk normaliter bij 
de feiten blijft, worden in dit boek de 
feitelijkheden vaak verlaten en belanden 
we regelmatig in anekdotes. Soms put 
hij uit eigen ervaring, soms verhaalt hij 
over anderen (‘de buurman’), of vertelt 
hij levendig over onderzoek alsof hij er 
zelf bij was. Van Uchelen gaat dikwijls 
tekeer tegen organisaties die deze dieren 
tekort doen. De overheid (‘waarom gaat 
het alleen over weidevogels?’), de Sovon 
(‘waarom werken ze mee onderzoek aan 
over predatorbestrijding’) en natuurbe-
heerders (‘ze hebben geen oog voor deze 
dieren en werken veel te netjes’) moeten 
het ontgelden. Vanwege zijn persoonlijke 

schrijfstijl en de liefde die hij voelt voor 
deze dieren maakt dat je zijn boosheid 
begrijpt. Van Uchelen heeft daarnaast 
weinig fiducie in de wettelijke bescher-
ming en het hele landbouwsysteem moet 
over de kop. Ook is hij bezorgd over het 
beheer van natuurterreinen; verschraling, 
dat gepaard gaat met intensief maaien en 
intensieve begrazing is ongunstig voor 
marterachtigen. 

Het boek is rijk geïllustreerd met veel 
foto’s van deze dieren. Waarom we ze zo 
weinig zien wordt ook verklaard. Van-
wege het gevaar op predatie (waaronder 
huiskatten!) leven wezel en hermelijn zo 
veel mogelijk ondergronds. Ze hebben dan 
ook een sterke band met mollen. Bestrijd 
je de mollen, bestrijd je kleine marterachti-
gen. De bunzing wordt ook weinig levend 
gezien, hoewel die zich veel bij menselijke 
bebouwing ophoudt. Dat komt omdat 
ze vooral ’s nachts actief zijn. De meeste 
waarnemingen betreffen helaas dode bun-
zings, want zij worden vaak slachtoffer in 
het verkeer. 

Kleine marterachtigen hebben een hele 
belangrijke functie in de natuur als 
plaagbestrijder. Het gebruik van rodenti-
ciden wordt door Van Uchelen dan ook 
sterk bekritiseerd, al weet hij niet hoeveel 
marterachtigen daardoor sneuvelen. Het 
gebruik zou er juist toe leiden dat muizen-
plagen kunnen ontstaan.
Het meest opvallende feit is wel het 
voortplantingsverhaal van de hermelijnen. 
Pedofilie is bij deze dieren geaccepteerd 
en waarschijnlijk zelfs noodzakelijk voor 
het voortbestaan. Een heel bijzonder en 
mogelijk uniek verschijnsel?!

Tot slot wil ik onze excursieleider nog 
even geruststellen. Ik ben zelf een natuur-
beheerder en ik kan Van Uchelen wel een 
beetje geruststellen. De aandacht voor 
ruigtes en overhoekjes is in het natuurbe-
heer aan het groeien. Ook zie ik dat hout-
wallen weer in ere hersteld worden en dat 
we kleinschaliger te werk gaan. Maar hij 
heeft gelijk, het kan nog veel beter. 
En is van Uchelen in zijn opdracht ge-
slaagd? Is de sympathie voor deze dieren 
toegenomen? Zeker! Het is een boek dat 
bij iedereen die zich bezighoudt met het 
landelijke gebied in de boekenkast zou 
moeten staan. 

Bart de Haan
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 boeken 

Stille aarde. Hoe we de 
insecten van de ondergang 
kunnen redden. 

Dave Goulson, Atlas Contact, 2021. ISBN 
9789045043845, winkelprijs €24,99

Het boek Stille aarde van de Engelse 
‘hommelprofessor’ Dave Goulson is 
anders van toon dan zijn eerdere boe-
ken. Gebleven is de prettige schrijfstijl, 
de verwondering over insecten en de 
gedegen onderbouwing van zijn teksten. 
Zijn humor is nu echter gecombineerd 
met cynisme, ontluistering en een 
stevig beroep op ons allemaal. Het boek 
behandeld achtereenvolgens het belang 
van insecten voor ons mensen, de enorm 
achteruitgang, de oorzaken van die 
achteruitgang en concrete suggesties 
wat wij met zijn allen kunnen doen om 
het tij te keren. 

De hoofdstukken over de bestrijdings-
middelen troffen mij het meest en ja 
de feiten maken je wel cynisch. De che-
mische verbindingen na DDT zijn in de 
loop van de tijd veel giftiger geworden. 
Fabrikanten vinden steeds wat nieuws 
uit, de opvolgers van de neonicotinoïden 
en Roudup staan al in de stijgers. Goul-
son legt de vinger op de zere plek door 
te wijzen op het gebrekkige onderzoek 
voor toelating van de middelen. Het 
onderzoek richt zich op effecten van 
individuele stoffen, terwijl insecten te 
maken krijgen met meervoudig gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. En het niet 
direct doodvallen van een bij na bloot-
stelling gaat voorbij aan ander effecten 
zoals verminderd oriëntatie vermogen 
en lagere weerstand. Geen nieuws 

wellicht, maar Goulson geeft een actuele 
samenvatting van wat we weten. Hij staat 
trouwens ook stil bij weten en weten wat 
we niet weten. Wat zijn bijvoorbeeld de 
effecten van verkeer of elektromagneti-
sche straling op insecten? Klimaatveran-
dering speelt uiteraard ook een rol bij de 
achteruitgang en de dreiging van naderen-
de kantelpunten maakt de stemming van 
het boek er niet beter op. De portretten 
van een insect waar ieder hoofdstuk mee 
start geven de lezer gelukkig steeds weer 
stof tot verwondering; zoals hommels die 
elektronische ladingen kunnen waarnemen 
en zo zien of een bloem net al bezocht is 
en parasitaire wespen die op hun beurt 
weer belaagd worden waarbij geuren de 
weg wijzen.

Het laatste deel van het boek geeft een 
schets van de uitweg die Goulson ziet om 
ons en de insecten van de ondergang te 
redden. Heel wat mogelijkheden passeren 
de revue, van zelf politicus worden, het 
‘herwilderen’ van onze steden, natuur-
praktijklessen op de basisschool tot het 
aanpassen van onze industriële landbouw. 
Het is verbijsterend we een derde van ons 
voedsel verspillen en dat we driekwart van 
alle landbouwgrond gebruiken om vlees 
en zuivelproducten te produceren. Dat 
moet anders is de boodschap! Met een 
flinke lijst met praktische suggesties voor 
burgers en overheden roept het boek je 
op om je eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. 

De Stille aarde is een manifest dat vooral 
aandacht verdient buiten onze eigen pa-
rochie. Alle reden om het boek te lezen en 
voorzien van argumenten en inspiratie je 
in te zetten als ambassadeur voor insecten. 
Je belangrijkste taak is een medeburger te 
enthousiasmeren om ook in actie te ko-
men. Dan was de moeite die Dave Goulson 
in dit boek gestoken naar eigen zeggen 
zinvol en is de toekomst van de insecten 
een tikje minder onzeker.

Michiel van der Weide

De Grenzeloze Rivier
Verhalen uit het rijk van  
de Rijn

Mathijs Deen; Thomas Rap; ISBN 
9789400408005
€ 23,99

Alweer een aantal jaar geleden las ik het 
boek “de geschiedenis van de Wadden” 
van Mathijs Deen. Met veel plezier trou-
wens. Hij schrijft heel toegankelijk, kent 
het gebied gewoon goed waar hij het over 
heeft, in allerlei opzichten, en is daarmee 
in mijn ogen een heel aanstekelijke vertel-
ler. Je wil gewoon weten hoe het afloopt! 
En je komt telkens zinnen tegen waarvan 
je wilt dat je ze onthoudt. 
Ik was er daarom gelijk bij toen ik las dat 
hij een nieuw boek heeft gepubliceerd. 
Dat heet voluit: “De grenzeloze rivier; 
verhalen uit het rijk van de Rijn”. Zelf ook 
al lang Rijnbewoner zijnde -ik woon pal 
langs de Waal- was natuurlijk ook een 
trigger. Zou hij iets over Slijk-Ewijk te 
melden hebben? Nou net niet helemaal, 
maar in het laatste hoofdstuk komt hij als 
opvarende van vrachtschip Terra Maris wel 
langs. 

Nu ja, hoofdstuk . . . eigenlijk zijn het alle-
maal afzonderlijke verhalen. Sommige wat 
langer, andere korter. Hoofdingrediënten 
zijn geologie, geschiedenis van de mens, 
landschap, en ook nog wel de levende na-
tuur. En dat over het complete stroomge-
bied van de Rijn. Van de eerste stroompjes 
in Zwitserland, van de Main en de Maas 
-eindigt ook in de Rijn tenslotte- tot en 
met de delta in Nederland. Met zinnen 
die mij als gelijk op het spoor zette van de 

grote veranderlijkheid in de natuur. Ri-
vieren bestaan sinds de eerste regenbui 
op aarde. Bergen zijn als golven met tijd 
in overvloed. De Rijn was er altijd al, ook 
toen de Alpen nog niet bestonden. 

Als je natuur kan plaatsen in dat soort 
periodes is het beschouwen van de 
klimaatverandering net iets minder 
dramatisch dan dat het nu soms lijkt. 
En dan gaat het verder met verhalen 
over een zalm die de weg kwijt is, drie 
miljoen jaar geleden. Een gereformeerde, 
voormalige visser die fossielen ver-
zamelt, waaronder een nijlpaard; een 
Rijnpaard dus eigenlijk in zijn ogen. De 
eerste mensen die als zeldzaam dier 
verschijnen op de oever van de Neckar. 
Het laatste Engelse slachtoffer van WOI 
sneuvelt op de oever van de Sambre. 
De Romeinen, die de westoever van de 
Rijn veroverden op de Friezen, hadden 
een fort bij Castricum, op een plek waar 
nu de Verkeerscentrale Noordwest-
Nederland staat voor de scheepvaart. 
Vele veldheren staken de Rijn over, en 
generaal Patton meldde daarbij op 24 
maart 1945 aan het opperbevel: “I have 
just pissed into the Rhine River. For 
God’s sake, send some gasoline”. Een 
tocht met het genoemde vrachtschip, 
dat stroomopwaarts op de Waal zwoegt 
en leeft. Een eilandbewoner die steeds 
driester en maller word in de Zwitserse 
Rheinschlucht, een canyon. Keizer Karel 
de Grote en Lodewijk de Vrome. Een 
Iers afgedankt lichtschip dat in Bazel 
zijn eindbestemming vindt. En zo kan ik 
nog wel even doorgaan . . .

Sommige verhalen zijn een tikje absurd, 
maar door de strikte beschrijvende stijl 
ontroerend. Dit caleidoscopische boek 
is denk ik wel wat vergelijkbaar met de 
Coen-brothers film The Ballad of Buster 
Scruggs. Het gaat erom wat je vooral 
óók kan zien. 
Mijn Kerstaanbeveling: laat u meesle-
pen door deze geweldige stroom van 
Rijnverhalen. 

Ido Borkent



 agenda 

20-22 december 2021
Cursus klimmen 1
www.cursuscentrumgroen.nl

18 januari 2022
Cursus Communicatie en Participatie voor 
bosbeheerders
www.klingenbomen.nl

5 maart 2022
Landelijke dag Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl

21 en 22 april 2022
Cursus Geïntegreerd bosbeheer
www.klingenbomen.nl

3 mei 2022 
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl
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 juridica 

HOLLANDSE IEP

Dit najaar kwam er weer een nieuwe editie uit 
van het fraaie boekje “Langs monumentale bomen 
in het centrum van Amsterdam” (Bomenstichting, 
2021. Gratis te downloaden). De bomenwande-
ling begint bij de hoogste boom van Amster-
dam. Dat is een 35 meter hoge Hollandse iep 
die pal tegen de ingang van het binnenplaatsje 
van de Oudemanhuispoort staat. Dat is een 
historisch UvA-gebouw waar ik twintig jaar 
hoorcolleges aan rechtenstudenten gaf. Al die 
jaren hoorde ik nooit een collega-jurist of rech-
tenstudent over deze boom waar je toch bijna 

Fred Kistenkas

tegenop botst als je door de poort de binnen-
plaats oploopt. Zij vonden weliswaar de oude 
vierkanten binnenplaats allemaal van een klas-
sieke allure, een Cambridge college bijna, maar 
die prachtboom zagen zij kennelijk niet. Andere 
beroepsgroepen die op je kamer kwamen, van 
studieadviseur tot bibliothecaris, begonnen 
meteen over dat uitzicht op die oude giganti-
sche boom tegen die 17e-eeuwse gevel. Ik heb 
daaruit de conclusie getrokken dat de doorsnee 
jurist niet zoveel op heeft met bomen.
Dat geldt in elk geval ook voor rechters. Vak-
termen als toekomstboom, horstboom, blessen, 
penwortel of ringen zullen ze doorgaans niet 
kennen of snappen, maar ze moeten tegelijker-
tijd wel oordelen over uw beheerplannen. Hoe 
doen ze dat dan als ze weinig tot geen bomen-
kennis hebben? Als ik de recente uitspraak van 
de Rechtbank Zeeland/West-Brabant1 lees, dan 
concludeer ik: de rechter hoeft het ook niet 

1 Rb. Zeeland/West-Brabant 5 maart 2021 (Notenlaan 
gemeente Altena), ECLI:NL:RBZWB:2021:988 op www.
rechtspraak.nl

foto Frank W
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 boeken 

Mijn – Mieren – Hoop  
Een slim superorganisme in de 
tuin
Achilles Cools, 2021
222 pp, Noordboek Natuur, € 22,90
ISBN 978 90 5615 781 4

Beheer van natuurgebieden is een vakge-
bied met vele dimensies. Hoeveel kennis en 
ervaring je als beheerder ook hebt vergaard, 
er is altijd wel een nieuw onderwerp dat 
het waard is om je in te verdiepen. Zo werd 
mijn aandacht getrokken door het boek 
Mijn Mierenhoop. Nieuwsgierig of dit boek 
praktische kennis kan toevoegen over het 
leven van mieren, waar het beheer wat aan 
kan hebben, ben ik gaan lezen.

In eerste instantie dacht ik dat het boekje 
draaide om een opa en zijn kleindochter 
met wat decoratieve informatie over zijn 
tuin, maar al gauw moest ik dit beeld bijstel-
len. In een wat mij betreft prettig leesbare, 
wat anekdotische vertelvorm is het boekje 
opgebouwd uit 52 hoofdstukjes van onge-
veer 3-4 pagina’s met een bijzonder hoge 
informatiedichtheid. Vaak aangevuld met 
fraaie getekende illustraties behandelt het 
boekje de vele intrigerende aspecten van 
het functioneren van een bosmierenkolonie. 
In de eerste helft van het boek focust de au-
teur vooral op de bosmier zelf, in de tweede 
helft komt er de wereld waarin de kolonies 
leven bij. Tal van insecten komen aan bod 
die op zeer uiteenlopende manieren een re-
latie hebben met de bosmierenkolonie. Hoe-
wel de verhaallijn draait om het gezamenlijk 
met zijn kleindochter verkennen van het 
leven in en om de bosmierenkolonie, is er op 

te snappen en oordeelt ook niet vakinhoude-
lijk over zo’n bos- of bomenbeheerplan. De 
rechter is tenslotte ook geen bosbouwer, maar 
hij wil wel dat zo’n deskundigenrapport er 
überhaupt ligt en dat in de omgevingsvergun-
ning daar ook expliciet naar verwezen wordt. 
Dat laatste is essentieel want de gemeente 
had dat in deze zaak verzuimd te doen: het 
‘vervangen van slechte notenbomen door 
goede notenbomen’ vindt de rechter te vaag. 
Dan is onduidelijk wat de precieze omvang, 
termijn en invulling van de werkzaamheden is. 
De rechtbank noemt dat ‘in feite een vrijbrief’ 
en zo’n vage vergunning is dan weer strijdig 
met het rechtszekerheidsbeginsel. Ter zitting 
blijkt dat er wel een plan was getoetst door 
de Afdeling Groen van de gemeente, maar de 
gemeente had hier dan in de vergunning naar 
moeten verwijzen. Hoe moeilijk is het inder-
daad om zo’n plan van aanpak als bijlage toe 
te voegen aan de vergunning? Daarmee krijgt 
zo’n deskundigenoordeel immers rechtskracht 
want het is dan deel van de vergunningsvoor-
waarden geworden.
Kortom: de rechter is geen bosbouwer en zal 
onze ecologische terminologie ook niet goed 
snappen, maar hij wil wel dat bij een kapver-
gunning er bosbouwkundig naar gekeken is en 
dat bij die vergunning naar dat deskundigen-
oordeel verwezen wordt zodat het onderdeel 
is geworden van die vergunningsvoorwaarden. 
Gek is dat niet. In feite is dat ook wat je doet 
bij andere natuurtoetsen zoals de habitat-
toets: die zal een rechter ook niet altijd 
natuurbeheer-technisch begrijpen, maar het 
deskundigenoordeel is wel voorwaarde en 
onderdeel van die toets. Ik denk ook dat dat 
in de rechtszaal het hoogst haalbare is, zolang 
generaties Amsterdamse juristen langs een 35 
meter hoge Hollandse iep uit 1889 lopen en er 
bijna tegenop botsen zonder deze monumen-
tale boom ooit op te merken.
Ik heb een beter idee: alle raio’s (afkorting 
voor rechterlijk ambtenaar in opleiding) 
moeten verplicht de bomenwandeling in de 
Amsterdamse binnenstad maken. Ik gids ze 
wel rond. Verzamelen op de binnenplaats bij 
de Hollandse iep waar ze in hun studentjaren 
altijd achteloos aan voorbij liepen... 

fred.kistenkas@wur.nl

geen enkel moment sprake van een vermen-
selijking of verromantisering van de vele 
onderwerpen die de auteur behandelt. In 
tegendeel, de beschrijving is objectief. Deze 
legt soms, om een beschrijving te verduide-
lijken, metaforische parallellen met bijvoor-
beeld de menselijke samenleving, zonder 
daarbij de mieren menselijke eigenschappen 
toe te dichten (of vice versa). Dat maakt 
het boek voor mij tot een kennisverdiepend 
boek, dat je vooral met een wakkere geest 
moet lezen. 

Ik raad dit boek in het bijzonder aan, aan 
mensen die inhoudelijk meer willen weten 
over de complexe en onmisbare functie 
van mierenkolonies in de natuur, en over 
bosmieren in het bijzonder. Zeer geschikt 
voor natuureducatie gezien zijn gemakkelijk 
leesbare vorm, maar zeker ook geschikt voor 
de geïnteresseerde professional, die zijn 
kennis over dit onderwerp op een ontspan-
nen wijze wil vergroten. Of gewoon voor 
iedereen die bijvoorbeeld wil weten wat 
mierenalgoritmen zijn, wat de intelligentie 
van een mierenkolonie inhoudt, wat de 
feitelijke betekenis van mierenneuken is, 
hoe mierenbroodjes de natuur verrijken of 
hoe het kan dat seksloze werksters toch zelf 
mannetjes kunnen voortbrengen. Dit boek 
is geschreven door een ware natuurliefheb-
ber, die bijzonder veel kennis in 222 pagina’s 
heeft gestopt zonder het plezier van het 
lezen daarmee te ondermijnen. Wat mij 
betreft een prestatie die het lezen meer dan 
waard is. 

Erwin Al

foto H
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Zilveren maan op moeraskartelblad



 

 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
Beheerder Natuurmonumenten is hier bezig deze beek te 
herstellen naar een zo natuurlijk mogelijke beek. De beek 
heeft een natuurlijk stroomdal, maar is in de vorige eeuw 
op veel plaatsen verdiept en vergraven, zodat het meer een 
afvoersloot werd dan een beek. Om praktische redenen 
is begonnen met het middendeel. Het bovenstroomse 
deel dat ooit uit een veenmoeras ontstond, is nog deels in 
agrarisch gebruik. Door slim toepassen van “zandmotors”, 
vergelijkbaar met die hele grote van de Hollandse kust, is 
nu ongeveer 6.000 m³ zand, voornamelijk plagsel van een 
nevengelegen zandverstuiving, op natuurlijke wijze de beek 
ingespoeld. Hier wordt al meer dan vijf jaar aan gewerkt, 
een ongoing project. Dit is gecombineerd met het inbren-
gen van houtpakketten. Het resultaat is nu al erg mooi, 
met allerlei sedimentatie-processen, grondwatereffecten en 
vegetatieontwikkeling in én naast de beek. Maar ook alleen 
al het beeld van een bos met een vrij afstromende beek erin 
is adembenemend. Zijn we hier niet gewend.
Maar wat betekent dit nu voor het herstel van typische 
beekinsecten? Dat onderzoekt Elmar Becker, promovendus 
aan de UvA. Deze korfjes zijn onderdeel van zijn onder-
zoek naar macrofauna in de natuurherstellende Leuve-
numse beek. Het goede antwoord is C. Op deze door hem 
geplaatste korfjes wordt een kleefstrook aangebracht, 
zodat min of meer doorlopend ook de vliegende volwassen 
beekinsecten worden gevangen, dus met een sticky trap. 
Ook worden onder water larven verzameld. Korfjes hangen 
direct langs, en op 15 meter afstand, van de beek. Er wordt 
voornamelijk gekeken naar gevoelige beekinsecten, met 
name haften, kokerjuffers en steenvliegen. Het mooie aan 
de plakval is dat soorten die goed vliegen, zoals vlinders, 
bijen en libellen, niet gevangen worden. En nu maar eens 
kijken wat het oplevert, ook relatie tot andere beken in 
Nederland.De gedachtenvanger

De praktijkraadselredactie komt graag in het 
veld, mede in het belang van onze anek-
dotische kennis. Regelmatig nodigen zeer 
gewaardeerde collega’s ons in dit kader uit 
voor een leerzame excursie. Geheel los van 
onze intentie (!) komen we dan op plaatsen 
die door het grote publiek dienen te worden 
gemeden. Zo zien en horen wij veel, over pro-
cessen en zo, maar soms komen we ook echt 
een concreet dingetje tegen. En dát is wat we 
nodig hebben, voor u: een gazen korfje om uw 
gedachten mee te vangen. Aan u allen nu de 
vraag: wat is hier aan de hand?

a. Op de foto is een ijsvogelvoederkorfje te 
zien. Deze worden gevuld met geflavourde 
bollies in de smaken bermpje, riviergrondel 
of beekspiering. Op deze wijze helpt de 
Veluwse IJsvogelwerkgroep de populatie 
ijsvogels langs de Leuvenumse beek in de 
zomer. Vooral in de laatste drie zomers met 
temperaturen tot 40 graden en de beek 
die minder water voerde en deels droog 
viel (klimaatsverandering!). Hierdoor zijn 
er minder beekvissen aanwezig en om de 
ijsvogels een handje te helpen worden deze 
visvoerkorfjes opgehangen.

b. Aan deze afgescheurde beuk is een wor-
telonderzoek gaande. Of beter gezegd een 
onderzoek naar de nog functionerende 
ectomycorrhiza soorten in deze bijzondere 
beekbodem. Gewoon een voor de onder-
zoeker zichtbaar, maar verder vrij onzicht-

advertenties

foto Fabrice O
ttburg

baar, merktekentje. Had ook iets anders 
kunnen zijn.

c. Het gaat niet om schimmel-onderzoek, 
maar om fauna-onderzoek. Zo’n korfje 
wordt in de onderzoeksperiode uitgerust 
met een handige vorm van ducttape, waar-
aan dan weer kenmerkende beekinsecten 
blijven plakken. Regelmatig controleren 
geeft ook een goede tijdsindicatie en fre-
quentieverdeling.

d. Een goedbedoelende (tuinloze?) recreant 
wilde een daad stellen. De voorafgaande 
winter heeft deze persoon regelmatig een 
bij de dierenwinkel gekochte vet-met-in-
secten-en-zaden-bol in dit korfje geplaatst 
voor onze overwinterende zangvogeltjes. 
Mocht niet, maar is nooit betrapt.

e. Insecten in het bos verdienen de aandacht. 
In dit in een open plek geplaatste korfje 
worden aan het begin van de lente bosjes 
met gedroogde rietstengels en braamsten-
gels gestoken als aantrekkelijke nestplek 
voor solitaire bijtjes en wespen. Ze zijn 
expres klein om het risico op parasitaire 
aantasting minimaal te houden. Iedere open 
plek van dit bos heeft een dergelijk korfje 
geplaatst gekregen.

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent, met 
dank aan Elmar Becker voor het antwoord, en de 
heer F.W.G.A. Ottburg voor de foto’s. 
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Het bestuur en de redactie van dit vakblad 
wensen jou en de natuur een gezond 2022!
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De vele voordelen van Rijkstrooisel

Dat rijkstrooiselsoorten als linde en 
vogelkers een gunstig effect hebben 
op de basenverzadiging en pH van de 
bodem, is bij veel mensen bekend. 
Uit recent onderzoek van Bosgroep 
Zuid Nederland, KU Leuven, WUR en 
onderzoekscentrum B-WARE blijkt dat 
rijkstrooiselsoorten nog veel meer 
voordelen hebben. Tijdens de OBN-
Veldwerkplaats in het Bomenpark 
in Heesch was het verschil tussen 
bodems onder de rijkstrooiselsoorten 
en de armere soorten duidelijk te 
zien.

Tijdens de excursie in het Bomenpark schep-
ten Maaike Weijters (B-WARE) en Ellen Desie 
(KU Leuven) profielen uit de bodem van bos-
vakken met verschillende bomen; zomereik, 

snel afgebroken. Wormen hebben calcium 
en magnesium nodig om te overleven. Zij 
brengen het afgebroken strooisel dieper de 
grond in.”
Ook dit is goed te zien in de bodemprofielen 
van het Bomenpark. Onder de eiken, beuken 
en lariksen is een scherpe lijn te zien tussen 
de humuslaag en de minerale grond daar-
onder. Onder de douglas, tamme kastanje, 
linde en vogelkers is die overgang veel gelei-
delijker. De humus en de minerale grond zijn 
door de bodemdieren goed gemengd. De on-
derzoekers maten ook de pH van de bodem 
in de verschillende bosvakken. Die varieerde 
van 3,5 onder de beuken (zuur), tot 4,5 onder 
de vogelkers en douglas (minder zuur).  

De armste zandgronden 
In de bodem van het Bomenpark zit een 
beetje leem. Dat blijkt een belangrijke 
voorwaarde te zijn voor het positieve effect 
van de rijkstrooiselsoorten. De onderzoekers 
zagen namelijk ook op andere zandgronden 
dat de rijkstrooiselsoorten vooral effect heb-
ben op de bodemchemie als er een beetje 
leem of redelijk wat organische stof in de 
grond zit. De invloed van rijkstrooisel op de 
armste zandgronden, zoals stuifzanden, is 
echter bijna nihil. 
Dat komt volgens Maaike Weijters vooral 
door het gebrek aan basische kationen, 
zoals calcium, magnesium en kalium: “De 
armste zandgronden zijn extra gevoelig voor 
verzuring. Ze zijn in Nederland en België dan 
ook vaak in slechte conditie. Er zijn nauwe-
lijks basische kationen beschikbaar voor de 
rijkstrooiselsoorten, maar ook is de bodem 
niet meer geschikt voor regenwormen en an-
der bodemleven, zoals schimmels, bacteriën, 
meso- en macrofauna. Die zijn nodig voor de 
afbraak van het blad. Momenteel wordt er 
volop onderzoek gedaan naar mogelijkheden 
voor herstel van deze zeer arme zandgron-
den.” 

Bodemfauna en rijkstrooisel
Gert-Jan van Duinen van Stichting Barger-
veen onderzocht de relatie tussen rijkstrooi-
selsoorten en bodemfauna. De bodemfauna 

douglas, lariks, beuk, tamme kastanje, linde 
en vogelkers. Vooral linde en vogelkers staan 
bekend als rijkstrooiselsoorten, maar ook de 
douglas geeft rijker strooisel dan de gemid-
delde naaldboomsoort. Omdat de omstan-
digheden verder vergelijkbaar zijn, kon de 
invloed van de verschillende boomsoorten 
goed worden vergeleken. Het eerste wat op-
viel was de dikte van de strooisellaag. Onder 
de linde en vogelkers lag bijna niets, terwijl 
de bodem onder de beuken en lariksen met 
een dikke laag strooisel bedekt was. Dit laat 
zien dat het strooisel van de rijkstrooiselsoor-
ten makkelijker en sneller wordt afgebroken.

Lekker strooisel
Ellen Desie legt uit hoe dat komt: “Bodem-
diertjes lusten het rijkstrooisel graag, omdat 
er weinig moeilijk afbreekbare koolstofke-
tens inzitten. Ook zit er veel stikstof en an-
dere voedingsstoffen als calcium, magnesium 
en kalium in het blad. Daarom wordt het 
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speelt een cruciale rol bij de afbraak van 
strooisel tot nutriënten. “Bodemdieren sti-
muleren de groei van schimmels, doordat zij 
het strooisel kleiner maken en aan de schim-
mels grazen,” legt hij uit. “Daarnaast zorgen 
zij met hun gegraaf voor beluchting en een 
betere vochthuishouding van de bodem.” 
De ondergrondse voedselketens zijn zeer 
complex en veel zaken zijn nog niet goed 
onderzocht. Wat wel duidelijk is, is dat in 
verzuurde bodems de afbraak van strooisel 
langzaam verloopt en met name door schim-
mels, mijten en miljoenpoten gebeurt, terwijl 
in minder zure bodems bacteriën een grotere 
rol spelen en ook regenwormen aan de slag 
gaan. Wormen zorgen voor een snellere 
afbraak van het strooisel en zorgen ervoor 
dat het organisch materiaal en de voedings-
stoffen dieper de grond in komen.
De onderzoekers maten de hoeveelheid 
regenwormen in monoculturen van verschil-
lende boomsoorten op een zelfde bodem. 
Onder de rijkstrooiselsoorten vonden zij 
significant meer wormen dan onder eiken, 
beuken en grove dennen. Ook leven daar 
soorten die dieper de grond in kruipen. Dat 
maakt duidelijk dat de rijkstrooiselsoorten en 
de bodemfauna een gunstig effect op elkaar 
hebben.

Beekdalvenen 
in de spotlight
De afgelopen 10 jaar zijn er vanuit het OBN 
verschillende onderzoeken gedaan naar beek-
dalvenen. Al deze kennis is nu gebundeld in 
een speciaal themanummer van het tijdschrift 
Landschap. Tim Termaat was als secretaris van 
het Deskundigenteam Beekdallandschap nauw 
betrokken bij de totstandkoming van het thema-
nummer. Hij benadrukt het belang van herstel 
van dit bijzondere habitattype. 

Beekdalvenen waren vroeger vrij algemeen in Nederland, 
maar ze zijn door kanalisatie vrijwel overal verdwenen. 
“Tegenwoordig is een beek een soort sloot waar water 
doorheen stroomt, al dan niet met flauwe oevers en boch-
ten” zegt Tim Termaat. “In een natuurlijk systeem zijn de 
beken vaak diffuus in het landschap aanwezig. Dan moet je 
denken aan moerasvegetaties waar water doorheen sijpelt, 
niet aan een duidelijke beekbedding. Die moerasvegetatie 
bestaat niet alleen uit korte vegetatie, maar ook uit broek-
bossen. De beekdalvenen zijn voor de biodiversiteit een 
belangrijk onderdeel van het beekdallandschap. Je vindt er 
kleine zeggevegetaties met trilveenbegroeiing, karakteris-
tieke moerasvogels als het porseleinhoen, maar ook veel 
klein spul, zoals libellen, loopkevers en spinnen.” 

Verdroging, vermesting en versnippering
Voor het creëren van een diffuse doorstroming zijn con-
crete maatregelen onderzocht en succesvol gebleken. Zo 
kan er dood hout, of extra zand in de bedding aangebracht 
worden om het water minder snel af te voeren en de 
bedding te verondiepen. Een ander maaibeheer kan ook 
helpen. De meeste knelpunten bevinden zich echter buiten 
het beekdal. “Verdroging is het grootste probleem,” vertelt 
Termaat. “Dat heeft te maken met het versneld afvoe-

De voordelen op een rijtje
Hoewel er nog veel uitgezocht moet worden 
over de effecten van rijkstrooiselsoorten, is 
het zaak om niet op de resultaten te wachten. 
Bosbeheerders kunnen nu al beginnen met de 
aanplant van rijkstrooiselsoorten. Naast het 
verbeteren van de bodemkwaliteit, hebben 
rijkstrooiselsoorten namelijk nog meer voor-
delen. “Rijkstrooiselsoorten zijn bijvoorbeeld 
ook nog klimaatslim,” zegt Ellen Desie. “On-
der rijkstrooiselsoorten wordt koolstof dieper 
en stabieler in de grond opgeslagen dan bij 
arme soorten. Bij brand of bodemverstoring 
komt daarom minder CO2 vrij.”  

Kort samengevat hebben rijkstrooiselsoorten 
de volgende gunstige eigenschappen:
• Hoge productiviteit 
• Snelle nutriëntencyclus 
• Dunne strooisellaag
• Meer bacteriën en wormen in de bodem
• Minder uitloging van de bodem
• Hogere pH van de bodem
• Bevordering biodiversiteit als nectar- en 

waardplant
• Uitbreiding soortenpallet 
• Duurzamere koolstofopslag in de bodem
• Betere waterretentie
• Ook zeer geschikt voor voormalige land-

bouwgrond

Maaike Weijters schept 
een bodemprofiel in het 
Bomenpark.
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De OBN-nieuwsbrief is een uitgave van de VBNE.  
Een pdf-versie vindt u op www.natuurkennis.nl.
Redactie: Sofia Opfer, Geert van Duinhoven 
Redactie-adres: VBNE, Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen, info@vbne.nl
Lay-out: Aukje Gorter
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem

• Rapporten en brochures bestellen: 
 info@vbne.nl (o.v.v. rapportcode)
• Download OBN-rapporten (pdf): 
 www.natuurkennis.nl.
• Kijk voor lezingen en excursies op: 
 www.veldwerkplaatsen.nl 

Nieuwe rapporten

Habitat-overstijgende interacties in het 
Waddengebied
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_ 
files/Publicaties/obn-2016-77-dk-eindrappor-
tage.pdf 

Inrichting, ontwikkeling en beheer van 
moerassen op voormalige landbouwgrond
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_ 
files/Publicaties/obn-2019-111-lz-eutrofe-
moerassen-eindrapport.pdf 

ren van water in het beekdal zelf, maar vooral ook met 
regionale grondwaterdaling. Die wordt veroorzaakt door 
grondwaterwinning voor ons drinkwater en voor berege-
ning van landbouwgebieden. Sommige industrietakken 
hebben ook nog steeds heel veel grondwater nodig. Die 
vraag naar grondwater neemt alleen maar toe. De kwa-
liteit van het grondwater waarmee het beekdal gevoed 
wordt is een ander groot knelpunt. Vooral de toestroom 
van nitraat en sulfaat vanuit de landbouw is schadelijk, 
want dat zorgt voor vermesting en de afbraak van veen. 
Tot slot is versnippering van populaties van soorten die in 
die beekdalen thuishoren ook een probleem. Veel van die 
soorten zijn helemaal uit Nederland verdwenen, of zitten 
bijvoorbeeld alleen nog in Zuid-Limburg. Als je dan een 
beekdalveen in Drenthe herstelt, wordt dat lastig.” 

Ecosysteemdiensten
De uitdagingen waar het herstel van beekdalvenen voor 
staat zijn groot. Is er dan wel toekomst voor de beekdal-
venen? Tim Termaat is hoopvol, maar dan moeten er wel 
vrij grondige maatregelen plaatsvinden: “Het is de kunst 
om opgaven samen te op pakken,” zegt hij. “De droge 
jaren van 2018 en 2019 hebben ook in de landbouwsector 
laten zien dat we het water langer vast moeten houden, 
in plaats van zo snel mogelijk afvoeren. Daar heb je na-
tuurlijk een raakvlak met de natuurdoelstelling. Maar ook 
vanuit de klimaatdoelstellingen is een overlap mogelijk. 
Beekdalvenen kan je namelijk heel goed gebruiken om 
koolstof op te slaan, of om in ieder geval te zorgen dat de 
koolstof niet uit de bodem verdwijnt. Er gaan steeds meer 
seinen op groen om dat structureler aan te pakken.” 
Dat zijn mooie bijkomstigheden, maar volgens Termaat 
zouden die niet leidend moeten zijn: “We hebben gewoon 
te maken met bindende Europese afspraken over de 
bescherming van bepaalde habitattypen. Daar hoeft in 
principe geen ecosysteemdienst aan te pas te komen, dat 
moet gewoon gebeuren. Maar dan moet je wel weten 
waar de knelpunten liggen en wat de herstelmogelijk-
heden zijn. Daar hebben we met de OBN-onderzoeken 
goede stappen in gezet.”•  

Download het Themanummer Beekdalvenen op natuur-
kennis.nl 
https://tinyurl.com/themanummer-beekdalvenen 

Er zijn de laatste decennia veel nieuwe 
moerasgebieden aangelegd op voorma-
lige landbouwgrond. Vaak ontwikkelt de 
natuur zich daar in eerste instantie specta-
culair, maar in veel gevallen neemt de bio-
diversiteit na een poosje weer af. Recent 
OBN-onderzoek verkent de succesfactoren 
voor soortenrijke voedselrijke moerassen. 
Omdat er in de nabije toekomst nog veel 
meer landbouwgrond zal worden omge-
vormd tot natuur, is het belangrijk om te 
leren van de resultaten uit het verleden.  

Hoewel voedselrijke moerassen niet tot de meest 
populaire natuurgebieden behoren, spelen ze een 
belangrijke rol in de Nederlandse natuur, vooral 
als leefgebied voor riet- en moerasvogels. Som-
mige vogelsoorten zoals geoorde fuut zijn zelfs 
gebonden aan voedselrijke moerassen. Bovendien 
vervullen deze gebieden belangrijke maatschappe-
lijke functies, zoals waterbuffering en het tegen-
gaan van bodemdaling door vernatting. Het is dus 
zeker de moeite waard om ervoor te zorgen dat de 
voedselrijke moerassen zich op een gunstige manier 
ontwikkelen. 

12 moerasgebieden onder de loep
Het OBN-onderzoek bestaat uit een omvangrijke 
literatuurstudie en een analyse van 12 verschillende 
moerasgebieden, verspreid over het land. De onder-

wikkeling van voedselrijke moerassen in te schatten 
is een vooronderzoek belangrijk. Kan het (grond)
waterpeil worden aangepast? In hoeverre kan dat 
waterpeil over het jaar heen schommelen? Wat is de 
kwaliteit van de bodem? Deze en andere factoren 
bepalen welke vegetatie er verwacht kan worden en 
welk beheer daarbij past. Begrazing of maaibeheer 
is gunstig voor de ontwikkeling, maar te veel begra-
zing kan ook juist remmend werken. 
Wanneer grazende ganzen de ontwikkeling van 
rietvelden belemmeren, is het mogelijk een raster 
te plaatsen. Binnen de afrastering kan het riet zich 
ontwikkelen tot een robuust veld, dat op den duur 
wel bestand is tegen vraat. Een andere mogelijkheid 
is het riet tijdelijk te laten droogvallen, zodat de 
ganzen er niet meer bij komen. Het riet krijgt dan 
de tijd om weer uit te groeien en zich te herstellen.
In sommige gevallen kan het zinvol zijn om riet aan 
te planten, vooral als er in de omgeving weinig riet 
groeit dat zich uit zou kunnen zaaien.

Eerste verkenning
Het OBN-onderzoek is een eerste verkenning van 
de ontwikkeling van voedselrijke moerassen. Veel 
vragen over bijvoorbeeld bodemchemie, grondwa-
terstanden en de effecten van beheer zijn nog onbe-
antwoord. Verder onderzoek is hard nodig voor het 
behoud van soorten die de oer-Hollandse moeras-
sen eeuwenlang als leefgebied hebben gekend.•

Het rapport is te lezen op natuurkennis.nl:
https://tinyurl.com/themanummer-beekdalvenen

Succesfactoren voor 
moerassen op voormalige 
landbouwgrond

zoekers bezochten al deze gebieden en interview-
den daar de beheerders. Op sommige plekken is 
de bodem en vegetatie bemonsterd en werd in het 
laboratorium de fysisch-chemische samenstelling 
hiervan bepaald. De 12 moerassen verschillen sterk 
van elkaar. Sommige gebieden bestaan grotendeels 
uit pioniersvegetatie, terwijl andere uitgestrekte 
waterrietvelden herbergen. Weer andere gebieden 
hebben veel open water, of juist moerasvegetaties. 
Wat alle gebieden gemeen hebben is hun betekenis 
voor riet- en moerasvogels. Denk hierbij aan pio-
nierbroedvogels zoals geoorde fuut, witwangstern, 
kleinst waterhoen en porseleinhoen, maar ook soor-
ten van dichte rietbegroeiingen zoals roerdomp en 
grote karekiet. Welke soorten voorkomen is onder 
meer afhankelijk van de aanwezige vegetatie.  

Sturende omstandigheden
De manier waarop een voedselrijk moeras zich 
ontwikkelt hangt af van veel verschillende factoren, 
waaronder de hoeveelheid fosfaat in de bodem, het 
(grond)waterpeil en begrazing. Als er teveel fosfaat 
in de bodem zit, kunnen soorten als pitrus en 
liesgras gaan domineren, wat ten koste gaat van de 
gewenste pioniersvegetatie. Waar de grenswaarde 
ligt, is nog niet precies bekend. Verder bleek dat 
gebieden met sterk schommelend zomer- en winter-
waterpeil het grootste aantal pionierbroedvogels en 
moerasvogels aantrokken. Tot slot blijkt ook begra-
zing een grote invloed te hebben op het voorkomen 
van verschillende vogelsoorten.

Aanbevelingen voor inrichting en beheer
Om de mogelijkheden en beperkingen voor de ont-
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