
februari 2022

#182

Ecologisch  
herstel in de  

duinen

Rijker bos door 
ecologische  

bosaanleg

Omgevingswet: 
kans, bedreiging 

of business as 
usual?



colofon

Jaargang 19 Nummer 182 februari 2022  

Vakblad Natuur Bos Landschap verschijnt 10 x per jaar  
(niet in juli en augustus)

Redactie 
Anne Reichgelt (hoofdredactie), Ria Dubbeldam 
(eindredactie), Erwin Al, Ido Borkent , Chantal van Dam, 
Geert van Duinhoven, Gijs Gerrits, Bart de Haan, Jeroen van 
der Horst, Fabrice Ottburg, Edwin Raap, Pieter Schmidt, 
Martijn van Wijk

Vaste bijdrage 
Fred Kistenkas (Juridica)

Lay-out 
Aukje Gorter, aukjegorter.nl

Beeldredactie
Aukje Gorter en Fabrice Ottburg

Cover
Foto Fabrice Ottburg / Woningbouw in Bloemendalerpolder 
bij Weesp 

Redactieadres
Hollandseweg 7 G, 6706 KN Wageningen
redactie@vakbladnbl.nl 

Abonnementenadministratie 
Hollandseweg 7 G, 6706 KN Wageningen 
Contact: Irma van Noort
030 693 00 40
administratie@vakbladnbl.nl 
www.vakbladnbl.nl

MijnVakblad: gegevens inzien en wijzigen
Met MijnVakblad kunt u als abonnee zelf uw adresgegevens 
wijzigen, uw factuur bekijken of uw abonnement opzeggen. 
Ga voor MijnVakblad naar de pagina Contact.
Log in met uw e-mailadres (indien bij ons bekend) of met 
uw relatienummer, zie adresetiket tijdschrift). Heeft u nog 
geen wachtwoord of bent u uw wachtwoord vergeten? Klik 
dan op “Nieuw wachtwoord aanvragen” en er wordt een 
wachtwoord gezonden naar het bij ons bekende e-mailadres.
Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de 
abonnementenadministratie. 

Jaarabonnement
Een jaarabonnement** (10 nummers) kost voor  
• particulieren: € 53,- 
• bedrijven: € 75,- 
• studenten* / jongeren tot 18 jaar*: € 22,-
Bovenstaande tarieven gelden bij een incasso-abonnement. 
Wilt u een factuur ontvangen, dan betaalt u € 4,– 
administratiekosten.
Bovenstaande tarieven zijn inclusief verzendkosten 
binnenland. Abonnees in België betalen 5 euro per jaar 
extra voor de verzendkosten. Abonnees in landen buiten 
Nederland en België betalen 31 euro per jaar extra voor de 
verzendkosten

* Studenten moeten bij aanmelding een kopie van hun 
studentenkaart mailen naar de abonnementenadministratie. 
Jongeren onder de 18 jaar (zonder studentenkaart) kunnen 
een kopie van hun identiteitskaart mailen.
** Een abonnement loopt in principe van 1 januari tot en met 
31 december. U kunt een abonnement elke maand in laten 
gaan. U betaalt in het eerste jaar dan een evenredig deel van 
het abonnementsgeld. Na een jaar wordt uw abonnement 
automatisch verlengd. U kunt te allen tijde opzeggen met een 
opzegtermijn van 1 maand.

Advertenties
Medialijn, Caroline Sanders 
0314 76 37 35
info@medialijn.nl
U adverteert al vanaf € 158,-

Druk
Senefelder Misset, Doetinchem

Uitgave
Dit is een uitgave van de Stichting Vakblad Natuur Bos 
Landschap.
In het stichtingsbestuur zijn vertegenwoordigd de KNBV, 
natuurbeherende organisaties en LandschappenNL. 
Bestuursleden:  
Harrie Hekhuis (voorzitter), Hans Gierveld (penningmeester), 
Sascha van Breukelen, Michiel vd Weide, Vera Dalm en Paul 
van der Donk 

© Overname van artikelen is toegestaan mits met 
bronvermelding

Dit blad is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.

inhoud

3 De Omgevingswet: kans, bedreiging 
of business as usual? 

6 Rijker bos door ecologische 
bosaanleg

11 Redactioneel
12 stelling 

“Door de nadruk op woningbouw 
komt de ruimte voor natuur in het 
gedrang”

14 kort
16 Ecologisch herstel in de duinen – 

knoppen om aan te draaien

20 Natuurbrug Laarderhoogt is 
functioneel voor mens en dier

24 Sluit mbo-opleiding Bos- en 
natuurbeheer aan op het werkveld?

28 KNBV – Bosplantsoen, uitdagingen 
in de nabije toekomst

30 Juridica – IAS-toets
31 Agenda
32 Praktijkraadsel

3

6

16

2 februari 2022 # 182



— Yvette Graat (Public Affairs 
Natuurmonumenten en specialist 
Omgevingswet)

De Omgevingswet is al jaren in aantocht. 
Het Rijk en de bestuurlijke koepels (IPO, 
Unie van Waterschappen en VNG) leken 
toch echt op 1 juli 2022 af te koersen 
als datum om de wet in werking te 
laten treden. Nu is de invoering toch 
weer uitgesteld tot 1 oktober of nog 
later. Hoe dan ook, veel organisaties en 
mensen krijgen met deze wet voor de 
leefomgeving te maken. 

> Onder de Omgevingswet krijgen decentrale 
overheden straks meer ruimte om eigen keuzes 
te maken en de samenleving om te participeren. 
Maar hoe worden waarden als natuur en land-

De Omgevingswet: kans, 
bedreiging of business as usual?

schap straks afgewogen tegen economische belan-
gen? Of het omgevingsrecht door de Omgevings-
wet eenvoudiger en beter wordt, is zeker geen 
gegeven zoals Fred Kistenkas al eerder opmerkte 
in de Juridica (Vakblad #166, 2020). Met de toege-
nomen beleidsruimte voor overheden, wordt het 
in ieder geval nog belangrijker om in de gaten te 
houden wat er in de leefomgeving gebeurt. 

Nieuw stelsel van regels 
De Omgevingswet bundelt en vernieuwt de wet-
ten voor de leefomgeving. Het gaat over wonen, 
werken, landschap, landbouw, natuur, bouwen 
en luchtkwaliteit. Met de instrumenten uit deze 
wet bepalen overheden welke regels er gelden. 
Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er 
gebouwd worden, hoe wordt natuur en landschap 
beschermd? Sommige regels bepaalt het Rijk (bij-
voorbeeld de specifieke zorgplicht die geldt voor 
Natura 2000-activiteiten), sommige de provincie 
(bijvoorbeeld de beschermingsregels ten aanzien 
van het Natuurnetwerk Nederland) en sommige 
de gemeente (bijvoorbeeld bouwhoogte) en het 
waterschap (bijvoorbeeld grondwateronttrek-
king).

De wet vervangt maar liefst 26 wetten, waaronder 
de Wet natuurbescherming, de Wet ruimtelijke 
ordening en de Wet inrichting landelijk gebied. 
Bij de bundeling en onderlinge afstemming van al 
deze wetten had het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu destijds vier uitgangspunten: inzichte-
lijker omgevingsrecht, de leefomgeving centraal, 
ruimte voor maatwerk en snellere en betere 
procedures. 
Het resultaat hiervan is niet alleen een Omge-
vingswet, maar ook vier omvangrijke Besluiten 
die onder deze wet hangen. Want als we het heb-
ben over de Omgevingswet, hebben we het eigen-
lijk over het Omgevingswetstelsel. De wet zelf is 
namelijk een zogenoemde kaderwet. De bulk van 
de regelgeving zit in de vier Besluiten (Algemene 
Maatregelen van Bestuur). In deze Besluiten staan 
de inhoudelijke regels, zoals de normen en ver-
gunningsvoorschriften. Zo is bijvoorbeeld maar 
een klein deel van de regels van de Wet natuurbe-
scherming in de Omgevingswet zelf beland, het 
overgrote deel staat in de Besluiten. Belangrijk 
om te weten is dat hierdoor de medewetgevende 
rol van het parlement onder druk staat. Het houdt 
namelijk in dat zij bij Besluiten ‘slechts’ moties 

foto Hans van den Bos, Bosbeeld

De Omgevingswet bundelt en vernieuwt de wetten voor de leefomgeving. Het gaat over wonen, werken, landschap, landbouw, natuur, bouwen en luchtkwaliteit.
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kunnen indienen en dus geen amendementen 
(wijzigingsvoorstellen van de tekst). 
Niet alleen verandert de plek waar de regels straks 
staan. De Omgevingswet staat ook voor een an-
dere manier van werken, kent een hoop nieuwe 
termen en sommige procedures en termijnen zijn 
straks net iets anders. 

Belangen afwegen en lokaal maatwerk
Het maatschappelijk doel van de wet staat straks 
centraal, een balans tussen beschermen en 
benutten van onze leefomgeving. Of zoals het 
motto van de wet luidt: ‘ruimte voor ontwikke-
ling, waarborgen voor kwaliteit’. De bedoeling is 
dat overheden straks alle belangen van de fysieke 
leefomgeving integraal afwegen. Voor bouwen in 
de natuur (buiten Natura 2000) komt meer ruimte 
voor afwegingen en keuzes.
Ook is er meer ruimte voor maatwerk in de regel-
geving, bijvoorbeeld over de toegestane geluidsbe-
lasting, zodat overheden straks rekening kunnen 
houden met de lokale situatie bij het vaststellen 
van de regels. Zaken die vanuit Europa verplicht 
zijn, blijven dat ook onder de Omgevingswet. 
Maar alles wat niet vanuit Europa verplicht is, 
daar is ruimte voor lokale keuzes. Een voorbeeld 
hiervan zijn de regels over het Natuurnetwerk 
Nederland. Onder de Omgevingswet vervalt bij-
voorbeeld het landelijke ‘nee, tenzij’-principe en 
krijgen provincies meer ruimte om eigen regels 
te stellen om het natuurnetwerk te beschermen. 
Er kán gekozen worden voor betere bescherming. 
Maar ervaringen uit het verleden laten zien dat 
meer keuzevrijheid (ofwel ‘maatwerk’) vaak niet 
in het voordeel uitpakt voor natuur, in tegendeel 
juist.  

Of overheden belangen daadwerkelijk integraal 
kunnen afwegen, dat is natuurlijk de grote vraag. 
Overheden kunnen ervoor kiezen de leefom-
geving beter te beschermen door bijvoorbeeld 
strengere normen te stellen, of ze kunnen ervoor 
kiezen meer ruimte te geven aan nieuwe initia-
tieven juist ten koste van de leefomgeving. En 
hoe gaan overheden straks bijvoorbeeld natuur 
afwegen tegen bereikbaarheid? Hebben ze wel de 
tijd, kennis en middelen om dit soort afwegingen 
goed te maken? 
Naast een nieuw wettelijk stelsel komt er ook 
een nieuw digitaal stelsel, het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Dit moet het online plat-
form worden waar je kan zien welke regels op 
een locatie gelden, of er een vergunning nodig 
is en waar een vergunning kan worden aange-
vraagd. Deze plek moet de vervanger worden van 
ruimtelijkeplannen.nl, het Activiteitenbesluit 
Internet Module (AIM) en het Omgevingsloket 
Online (OLO). Maar ook hier is het de vraag wat er 
aan informatie beschikbaar is op het moment van 
inwerkingtreding van de nieuwe wet. Of bijvoor-
beeld de begrenzingen van alle Natura 2000-ge-
bieden dan ook in het DSO staan.

Oefenen begonnen
Met de nieuwe datum van inwerkingtreding 
moeten eerst de Tweede en de Eerste Kamer 
nog akkoord gaan en is de handtekening van de 
koning nodig. 
Ondertussen zijn lagere overheden al bezig zich 
voor te bereiden. Op het moment van inwerking-
treding moeten provincies namelijk al een eigen 
omgevingsvisie en omgevingsverordening heb-
ben. Ook gemeenten moeten een omgevingsvisie 

maken. Zij hebben daarvoor een overgangsperio-
de van drie jaar. Het gemeentelijk omgevingsplan, 
de opvolger van onder meer bestemmingplannen, 
moet vervolgens in 2029 klaar zijn. 
Maar let op, want er zijn een hoop overheden 
die nu al experimenteren met de nieuwe regels 
en mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. 
Dat doen ze door toepassing van de zogenaamde 
Crisis- en Herstelwet. Zo oefenen veel gemeen-
ten met de mogelijkheden van het ‘omgevings-
plan’ door een ‘bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte’ op te stellen via de Crisis- en Herstel-
wet. Hierdoor kunnen gemeenten bijvoorbeeld 
in een transformatiegebied tijdelijk een hogere 
geluidsbelasting toestaan, of kan men in het 
buitengebied bijvoorbeeld voor de functieveran-
dering van ‘agrarisch gebruik’ naar ‘kleinschalig 
kampeerterrein’ de vergunningplicht omzetten in 
algemene regels met een meldingsplicht. 

Opvolger bestemmingsplan en 
verordeningen

Elke gemeente moet straks een omgevingsplan 
voor het hele grondgebied hebben, met daarin 
de regels voor de fysieke leefomgeving. Dit is 
een nieuw instrument. Het is de opvolger van 
alle bestemmingsplannen en verordeningen, 
zoals de kapverordening. Waar het in bestem-
mingplannen gaat om een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ gaat het in omgevingsplannen straks 
om een ‘evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties’. Daarnaast wordt met de Omgevingswet 
zogenaamde uitnodigingsplanologie mogelijk 
gemaakt. In het omgevingsplan kan een gemeente 
straks de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid 
vastleggen. Pas als er zich een concreet initiatief 
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aandient wordt gekeken of dat wel past op die 
locatie en worden ook alle benodigde onderzoe-
ken gedaan. Dus als er een vergunningsaanvraag 
wordt gedaan, wordt er gekeken welke onderzoe-
ken nodig zijn. Voor sommige (passende beoor-
deling bijvoorbeeld) staat die verplichting in de 
Besluiten, maar een zorgpunt is het ecologisch 
onderzoek bijvoorbeeld bij slopen of bouwen. 
Het oorspronkelijke plan was dat het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) met digitale Infor-
matiehuizen (waaronder voor natuur) hiermee 
zou helpen, maar die Informatiehuizen zijn op de 
lange baan geschoven. De vraag is of gemeenten 
momenteel de kennis en kunde in huis hebben 
om het natuurbelang voldoende mee te nemen 
in besluitvorming. Daar had zo’n Informatiehuis 
bij kunnen helpen. Een tweede probleem is dat al 
bij het omgevingsplan goed moet worden opgelet 
wat er allemaal mogelijk is (of juist of de waarden 
voldoende beschermd zijn) en vervolgens goed 
moet blijven opgelet om eventueel bij nieuwe 
initiatieven inspraak te leveren.

Meer alertheid 
Met meer ruimte voor maatwerk betekent het 
dat verschillen tussen provincies en gemeenten 
kunnen toenemen. Dat kan het lastig maken voor 
organisaties die op de leefomgeving letten en 
met meerdere overheden te maken hebben. Ook 
betekent het dat je als organisatie of individu nog 
alerter moet zijn op nieuwe plannen. 
In het nieuwe stelsel is participatie van bewoners 
en betrokkenen beter verankerd. De wet biedt 
kansen om invloed uit te oefenen op hoe je leef-
omgeving er uit komt te zien. Overheden moeten 
straks vaker aangeven hoe bewoners en bedrijven 

betrokken zijn bij het opstellen van beleid. Onder 
meer bij omgevingsvisies, -verordeningen, -plan-
nen en -programma’s moet participatie plaatsvin-
den en dus kan de bewoner of betrokkene straks 
zijn stem laten horen bij nieuwe plannen. Hóe 
overheden dat gaat doen, dat is dan weer aan de 
overheden zelf. 
Niet alleen de plannen maar ook de procedure 
van vergunningen gaat veranderen. Zo beslist de 
initiatiefnemer straks of verschillende vergunnin-
gen, zoals de kapvergunning en bouwvergunning, 
in een keer of apart worden aangevraagd en 
er worden straks geen vergunningen automa-
tisch verleend als de beslistermijn verstreken is 
(vergunning van rechtswege) zoals nu wel kan 
gebeuren. Ook moet degene die de vergunning 
aanvraagt zelf aangeven of er aan participatie is 
gedaan en, zo ja, wat de resultaten daarvan waren. 
Wil men bijvoorbeeld een nieuwe horecagelegen-
heid bouwen naast een natuurgebied, dan moet 
de initiatiefnemer dus zelf besluiten of die aan 
participatie wil doen (hiervoor zijn geen inhoude-
lijke eisen gesteld) en of alle vergunningen in een 
keer worden aangevraagd. 

Wat nu al doen?
Hoewel de Omgevingswet er nog niet is kan ieder-
een er wel al mee aan de slag. Kijk bijvoorbeeld 
hoe ver provincies en gemeenten zijn met het 
maken van een omgevingsvisie of -verordening. 
Wat staat er in de (concept)tekst? Wat zijn de 
langetermijnwensen van jouw organisatie voor 
natuur, bos en landschap en hoe kan die ambitie 
waargemaakt worden? Ga daarover vervolgens 
met ambtenaren of de politiek in gesprek en kijk 
of je medestanders kan vinden.

Werkt jouw organisatie landelijk, bedenk dan hoe 
je het meest effectief kan zijn. Is er een achterban 
die ogen en oren voor nieuwe plannen kan zijn? 
Zijn er partners om mee op te trekken? Bepaal 
wat de belangrijkste onderwerpen voor jouw 
organisatie zijn en hoe je die concreet in regels 
verankert wilt zien. En hoe ga je in de gaten hou-
den welke nieuwe initiatieven er allemaal zijn?

Succes wet ongewis
Of het omgevingsrecht met de Omgevingswet 
echt eenvoudig en beter wordt, is de grote vraag. 
Voormalig minister Schultz zei destijds dat het 
succes van de Omgevingswetwet voor 80 procent 
uit cultuur en 20 procent uit regels bestaat. Met 
financiële tekorten op gemeentebegrotingen, 
een digitaal stelsel dat nog niet af is en alle grote 
opgaves waar ons land voor staat, is het vraag of 
er wel tijd en ruimte voor cultuurverandering is. 
Daarbij blijft het de vraag hoe zachte waarden als 
natuur en landschap straks afgewogen worden 
tegen economische kortetermijnbelangen. Hoe 
waarden als donkerte en stilte beschermd worden 
als er meer ruimte aan initiatieven wordt gege-
ven. Hoe zicht wordt gehouden op de optelsom 
van alle lokale keuzes. Wat wel duidelijk is, is dat 
het nog belangrijker wordt om op te letten wat er 
in de omgeving gebeurt en om op tijd een stem te 
laten horen. Werk aan de winkel dus. 
Meer weten over de nieuwe Omgevingswet en 
over hoe mee te beslissen:  
www.samenvooronzeleefomgeving.nl<

y.graat@natuurmonumenten.nl

Natuur, landschap, 
bouwen en bedrijvigheid 
zoals duurzame energie-
opwekking vallen straks 
allemaal onder de nieuwe 
Omgevingswet, die een 
integrale benadering 
voorop stelt. Of dit 
natuur en landschap ook 
ten goede komt, is nog de 
grote vraag.
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De ambitie van Rijk en provincies is om in tien jaar 
37.000 hectare nieuw bos aan te planten. Voor Stichting 
Groeneveld vormt het de aanleiding voor een debat over 
bosaanleg. Want ze vindt het niet vanzelfsprekend om dit 
bos volgens de gebruikelijke landbouwkundige aanpak 
te ontwikkelen. De grote problemen van deze tijd – 
biodiversiteitsverlies, stikstofoverdaad, klimaatverandering 
en het tekort aan aantrekkelijke bosrijke recreatiegebieden 
– vragen om een ander concept. Dat pleit eerder voor 
bosaanleg op basis van ecologische principes.

— Hans van den Bos (journalist)

Rijker bos door ecologische bosaanleg

> Vanwege Covid-19 zit een groot debat over eco-
logische bosontwikkeling op Kasteel Groeneveld, 
de thuisbasis van de stichting, er niet in. In plaats 
daarvan vindt er op 23 september 2021 een webi-
nar plaats met twee dagen later een aanvullende 
excursie in het Bentwoud, waar het resultaat van 
ecologische bosaanleg is te zien. Hoofdspreker 
op het webinar is Ronald Buiting, die sinds ruim 
twintig jaar het vraagstuk van bosaanleg oppakt. 
Omdat hij zich ongelukkig voelde bij de gangbare, 
op landbouw gestoelde aanpak, zocht hij naar 
een methode die beter aansluit bij de ecologi-
sche ontwikkeling. Zijn concept is inmiddels in 
diverse bosontwerpen toegepast, waaronder in 
1999 in het Tilburgse Noorderbos (108 hectare) en 
in 2012 op circa 30 hectare van het Bentwoud bij 
Zoetermeer. Meer bossen en bosjes zitten in de 
pijplijn.

Gangbare versus ecologische bosaanleg 
Bij bosaanleg is het nog steeds gebruikelijk om 
grote percelen met de bosploeg en plantmachine 
vol te planten; doorgaans zo’n 4.000 bomen per 
hectare. “Dit soort bos is de eerste vijftig jaar 
weinig interessant, met name door de strakke 
plantrijen en de eenvormige structuur van de gro-
te plantvakken. Daar heeft de samenleving weinig 
aan, ongeacht of je naar houtproductie, belevings-
waarde of naar biodiversiteit kijkt. Nadelig is ook 
dat je met zoveel bomen al snel moet ingrijpen. 
Dit zijn onrendabele werkzaamheden. Dat moet 
anders, en dat kan ook anders.”
Daarvoor heeft hij goed rondgekeken in oude 
natuurlijke bossen, zoals het Neuenburger en Has-
brucher Urwald. Veldwerk en literatuur inspireer-
den hem om gebruik te maken van de natuurlijke 
dynamiek, structuur en boomsoortensamenstel-
ling die bij de groeiplaats horen. Hij ontwikkelde 

een methode op basis van vier principes van 
ecologische bosaanleg, die al snel na aanleg een 
hoge biodiversiteit en beleving garanderen én 
nauwelijks beheer vereisen.  

De vier principes  
Principe 1. Laat de bodem onbewerkt, uitgezon-
derd de plantgaten (woelen).

Principe 2. Gebruik altijd soorten van de poten- 
tieel natuurlijke vegetatie (PNV) en plant ze in 
hun natuurlijke verhouding.  
Streef naar inheems en autochtoon plantma-
teriaal vanwege de ecologische verbondenheid 
met de flora en fauna, én het belang om deze 
genenbron te behouden. Bomen en struiken zijn 
de spiegel van de groeiplaats. Zo is de PNV op de 
kleigrond van het Bentwoud droog essen-iepen-
bos, een bijzonder soortenrijk bostype. De plant-
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Rijker bos door ecologische bosaanleg

lijst telde bij aanleg van het bos wel elf boom- en 
veertien struiksoorten. Buiting zegt tegenwoordig 
geen es en iep meer te planten; als vervangers 
heeft hij alternatieven uit de PNV (zomerlinde, 
zomereik, zoete kers) en uit contactgemeenschap-
pen (schietwilg, haagbeuk) gekozen. 

Principe 3. Benut het structuurmozaïek van  
natuurbos als referentie bij het ontwerpen.  
Zie het natuurlijke bos als een mozaïek van puz-
zelstukjes van verschillende grootte, leeftijd en 
vaak ook boomsoorten. Buiting leunt hierbij op 
het pionierswerk van Henk Koop in het Hasbru-
cher en Neuenburger Urwald (1981). Die beschreef 
dat het bos niet bestaat uit een individuele men-
ging van boomsoorten, maar uit groepen bomen 
die rond dezelfde tijd zijn gekiemd. Anders ge-
zegd: de bomen in de groep verkeren in dezelfde 
fase van bosontwikkeling. Buiting noemt dit een 

eco-eenheid. De diameter ervan is doorgaans tus-
sen een- en driemaal de te verwachten eindhoog-
te van de bomen (1x boomhoogte komt het vaakst 
voor; 3x het minst). 
Een natuurlijk bos volgens dit concept is opge-
bouwd uit een mozaïek van boomgroepen die 
variëren in maat en ontwikkelingsfase. Buiting 
benut beide variabelen om de bouwstenen te 
creëren voor het bosontwerp. Hij hanteert voor 
de eco-eenheden drie verschillende maten: een 
doorsnede van een-, twee- dan wel driemaal de te 
verwachten boomhoogte. In het bosontwerp van 
het essen-iepenbos past hij deze maten toe in de 
verhouding 6:3:1. Uitgaande van een eindhoogte 
van 27 meter is de oppervlakte van de kleinste 
eco-eenheid 0,06 en van de grootste 0,52 hectare. 
Standaard plant hij in elke eco-eenheid slechts 
één boom- of struiksoort aan. Ongemengde 
groepen bieden de beste garantie dat de geplante 

soort zich gedurende lange tijd in de eco-eenheid 
handhaaft. 
Buiting werkt met vijf fasen van bosontwikkeling 
(tabel 2): innovatiefase (open fase met kruiden), 
aggradatiefase I en II (dichte en stakenfase) en 
biostatische fase I en II (jonge en oude boomfase). 
In de literatuur vindt hij in welke verhouding de 
fasen in natuurbos voorkomen; dit is afhankelijk 
van de PNV (zie voor essen-iepenbos figuur 1). Bij 
het ontwerp van een bos wordt – uitgaande van 
de beschikbare oppervlakte, PNV en boomhoogte 
– het aantal bouwstenen berekend. De bouwste-
nen worden vervolgens verdeeld over de fasen 
en gevuld met een boom- of struiksoort, alles 
conform de PNV (figuur 2).

foto’s H
ans van den Bos, Bosbeeld

Het Bentwoud, tien jaar na de ecologische 
aanleg: van dicht schaduwrijk bos en on-
doordringbare struweel tot openheid van 
de zoom en de innovatiefase waar (nog) 
nauwelijks bomen staan.
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Figuur 1. PNV droog 
essen-iepenbos: de ontwik-
kelingsfasen en het aandeel 
van die fasen in natuurlijk 
bos.

Figuur 2. Ecologische 
bosaanleg voor Park 21 
(Haarlemmermeer). Buiting 
ontwikkelde spelregels 
en bouwstenen, waarmee 
ontwerpers aan het spelen 
gaan. Van boven naar 
beneden: 
1. bouwstenen (eco-eenhe-
den) verdelen over ontwik-
kelingsfasen,  
2. ontwerpen,
3. eco-eenheden vullen met 
één soort. 
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Tabel 2. Door bij bosaanleg extreem te variëren in plantdichtheid wordt het verschil in ontwikkelings-
snelheid gesimuleerd.

Fase Plantverband Aantal bomen/ha

innovatie evt zaadbronnen enkele veer of boom

aggradatie I < 1,5 m 10.000 st bosplantsoen

aggradatie II 1 – 3 m 5.000 st bosplantsoen

biostatisch I 2 – 4,5 m 1.500 st bosplantsoen

biostatisch II 3 – 8 m 750 st bosplantsoen

Principe 4. Speel met extreme plantaantallen 
en plant onregelmatig en wild om bij bosaanleg 
verschillende ontwikkelingsfasen te creëren. 
Leeftijdsverschil is met gelijktijdige aanplant 
niet te realiseren, maar wel te simuleren door 
extreem te variëren in plantdichtheid. Buiting: 
“Iedere fase krijgt een eigen plantverband. Dit 
leidt ertoe dat er zeer verschillende boomvormen 
ontstaan. Bij 750 stuks/hectare zijn er bomen die 
in vrije stand opgroeien; die hebben een eironde 
kroon en takken tot aan de grond. Daarentegen 
vormen bomen bij 10.000 stuks/hectare smalle 
kleine kronen en lange dunne stammen. Na vijf 
jaar zijn al duidelijke verschillen te zien. In het 
bos leidt het tot enorme contrasten, overgangen 
en brede randen. Dit zijn ecologisch de interes-
santste plekken. Het contrast wordt nog groter 

schaduwrijk bos, langs ondoordringbare struweel, 
naar de openheid van de zoom en de innovatie-
fase waar (nog) nauwelijks bomen staan. Op de 
plekken met bomen in wijd plantverband is de 
hoogtegroei nog gering, vooral bij de traag star-
tende linde. Daarentegen zijn de dichter geplante 
groepen – met els, populier, wilg, kers en linde – 
al meters hoog. Het resultaat is een veelheid aan 
contrasten en ecologische niches voor kruiden, 
vogels, insecten en andere kleine dieren. Vandaag 
laten weinig dieren zich zien, maar je vermoedt 
dat hier in mei van alles zingt, fladdert, gonst en 
zoemt. In de brede mantelzoomzone strijden nu 
felgekleurde bessen en uitgebloeide kruiden om 
aandacht. Ondanks de strenge ontwerpregels oogt 
de begroeiing niet gekunsteld, het doet eerder 
denken aan een extensief begraasd boslandschap. 

Doorsnede eco-eenheid Oppervlakte eco-eenheid Verhouding

1 x eindhoogte boom 0,06 ha 6 groepen = 0,36 ha

2 x eindhoogte boom 0,23 ha 3 groepen = 0,69 ha

3 x eindhoogte boom 0,52 ha 1 groep = 0, 52 ha

10 groepen = 1,57 ha
(ontwerpeenheid)

Tabel 1. Maatvoering eco-eenheden bij PNV droog essen-iepenbos (boomhoogte 27 meter).

als je een wilgengroep naast een eikengroep zet.” 
Het planten gebeurt handmatig en bewust niet 
in rijen. Als extra structuurelement zijn verspreid 
in de innovatiefase solitaire populierencultivars 
geplant. Zo zijn er al snel forse bomen en dood 
hout van formaat. 

Excursie Bentwoud
Na het webinar volgt de excursie. Op de druilerige 
herfstochtend leidt Buiting een groep geïnte-
resseerden rond in ‘zijn’ voorbeeldbos in het 
Bentwoud. De bosbouwers, ecologen, beleidsamb-
tenaren en ontwerpers willen zelf eens aanschou-
wen hoe het theoretisch aandoende concept in 
de praktijk uitpakt. Het valt ze niet tegen. Al is de 
polderklei nauwelijks tien jaar geleden beplant, 
het voelt als bos. Bochtige paden leiden van dicht 
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Toegewijd partner 
voor bos, natuur en 
landschapsbeheer

In het ecologische bosaanlegconcept werkt Buiting nauw samen 
met een landschapsarchitect of -ontwerper. Als bosecoloog 
formuleert hij de spelregels en levert de bouwstenen, waarmee 
de ontwerper aan het schuiven gaat. De modulaire bouwstenen 
bieden overigens veel flexibiliteit om af te wijken van de ‘stan-
daard’ invulling. “Hier in het Bentwoud hebben we 10 procent 
open ruimte, in het Noorderbos veel meer. Dat geeft nóg meer 
mogelijkheden om de beleving te vergroten.” In het Klimaat-
bos van Gaanderen is in overleg met opdrachtgever provincie 
Gelderland meer populier gebruikt voor extra CO

2
-fixatie. Ook 

is met bouwstenen een accent kwaliteitshout te geven. Buiting 
ziet goede kansen hiervoor in aggradatiefase I: “Zeker bij vergro-
ting van de oppervlakte tot 25 procent.” Desgevraagd zou ook 
een voedselbosje kunnen, al is hij terughoudend hierin om geen 
invasieve exoten binnen te halen. 

Vele vragen
Terwijl de excursiedeelnemers al wandelend genieten van de 
variatie, zich verwonderen over de vele boomsoorten en in 
de mantelzone steeds meer struiksoorten ontdekken, komen 
de vragen los. Waar worden struiken gezet? Buiting: “Aan de 
bosrand en in de biostatische fase 2 met 750 stuks/hectare en 
net als bij bomen slechts een soort per eco-eenheid.” Wat is 
de minimumoppervlakte om dit bos te ontwerpen? “Op deze 
bodem vanaf 1,57 hectare. Dat komt overeen met een ontwer-
peenheid met tien eco-eenheden (tabel 1). Bij 16 hectare heb je 
al honderd eenheden. Een bovengrens is er niet.” Waar haal je 
inheems autochtoon plantmateriaal vandaan? “Bij Staatsbosbe-
heer.” Wat zijn de kosten? “Door de handmatige aanplant vallen 
de eerste aanlegkosten hoger uit. Daarna wordt het systeem al 
snel goedkoper, want wij maaien zo min mogelijk en inboeten 
doen we niet. Vanaf vijf jaar na aanleg is ecologische bosaanleg 
goedkoper vergeleken met een aanplant met plantmachine van 
4.400 stuks/hectare. Want dan doen we niets meer, behalve 
eventueel de paden maaien. Het Noorderbos is nu 21 jaar oud en 
nog nooit beheerd. Dat gaan we ook niet doen. Dat bos gaat van-
zelf.” Een landschapsarchitect merkt op dat dit soort bos, naar 
zijn mening, meer kwaliteiten heeft dan traditioneel aangelegd 
bos. Is dit wel eens kwantitatief met elkaar vergeleken? Zo niet, 
dan raadt hij aan dat zeker eens te (laten) doen. Deze suggestie 
wordt breed gesteund. 

Sterke troeven
Buiting zou de methodiek voor ecologische bosontwikkeling 
graag verder uitrollen: “Ik denk dat er een enorme kans ligt om 
prachtige bossen te maken rond steden, in de Deltametropool 
en eigenlijk overal. Wie wil er niet een ‘echt’ bos met zoveel 
ecosysteemdiensten?” Stichting Groeneveld is gecharmeerd van 
dit concept, zegt bestuurslid Jaap Kuper. Hij noemt verschillen-
de sterke troeven: 1. Het anticipeert op de ecologische ontwik-
keling, waardoor biodiversiteit en robuust bos sneller worden 

gerealiseerd dan bij reguliere aanleg. 2. Ontwerpers kunnen er 
goed mee uit de voeten.  
3. Ecologische bosaanleg is meer dan theorie, dat is in de 
aangelegde bossen te zien. 4. De kosten van aanleg en beheer 
zijn lager dan bij reguliere aanleg. 5. Het leidt al snel tot een 
aantrekkelijker boslandschap waar veel te beleven valt voor 
recreant, plant en dier. Kuper: “Natuurlijk leiden er meer wegen 
naar Rome. Echter, dit concept is helder en stevig. De aangeleg-
de bossen laten al mooie resultaten zien. En vergeleken met 
alternatieven is deze methode relatief goedkoop en ook prima 
bruikbaar voor grote complexen.”

Kritische noot
Tenslotte nog een kritische noot. Het concept bevat veel spelre-
gels en aannames die wat gekunsteld overkomen. Zelf geloofde 
ik bijvoorbeeld niet zo in het nabouwen van een PNV. Inmid-
dels heb ik meer gezien en dieper nagedacht over het concept. 
Dat stemt mij milder. Daarbij, je moet toch iets proberen. De 
manier waarop Buiting zich door natuurbos en PNV laat inspire-
ren verdient zonder meer een compliment. Tot mijn verbazing 
ziet het nog jonge bos er al ongewoon aantrekkelijk uit. Of dit 
bos ook de verwachtingen van klimaatbos en hoge biodiver-
siteit waarmaakt, zal moeten blijken. Laten we vooral goed 
monitoren en de resultaten vergelijken met andere aangelegde 
bossen. Het concept kan vast nog beter, slimmer of goedkoper. 
Toch zou het mij niet verbazen als er voor dit concept van ecolo-
gische bosaanleg een mooie toekomst ligt. Het sluit goed aan bij 
de ambities van bestuurders en wensen in de samenleving.<

hans@bosbeeld.nl
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Op woensdag 16 maart 2022 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een jaar later 
op 15 maart 2023 mogen we naar de stembus 
voor de provinciale statenverkiezingen en de 
waterschapsverkiezingen. Over die laatste vindt een 
haast onzichtbaar, maar op de achtergrond fel debat 
plaats. De centrale vraag is: stoppen of niet stoppen 
met de geborgde zetels?

Wat zijn geborgde zetels? Inwoners van een 
waterschap mogen bij de verkiezingen hun 
vertegenwoordigers kiezen. Maar niet alle leden van 
het algemeen bestuur krijgen via de verkiezingen een 
plek in het waterschapsbestuur. Vertegenwoordigers 
van drie specifieke belangengroepen krijgen 
altijd een plek: boeren, natuureigenaren en 
bedrijven. Zij worden niet gekozen, maar benoemd 
door organisaties van deze belangengroepen, 
respectievelijk de LTO, de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren en de VNO-NCW. Het 
verschilt per waterschap hoeveel zetels deze drie 
belangengroepen krijgen, maar het zijn vooral de 
landbouworganisaties die op deze manier extra zetels 
verwerven.

Omdat veel huidige politieke leiders – D66 voorop – 
alleen geloven in de parlementaire democratie, staat 
dit systeem ter discussie. Liever zien ze dus dat alle 
leden van het bestuur worden gekozen. Het systeem 
past volgens hen niet meer in deze tijd, waarbij een 
waterschap gaat over grote maatschappelijke opgaven 
zoals klimaat en biodiversiteit. Die vraagstukken 
vereisen volgens hen een goede democratische 
besluitvorming. 

Natuur geborgd in het 
waterschapsbestuur

Misschien denkt u bij het verdwijnen van de geborgde 
zetels wel: “Mooi, dan verdwijnen tenminste de 
boerenbestuurders uit het waterschap die het altijd 
voor het zeggen hebben en vooral het boerenbelang 
voorop stellen.” Misschien heeft u daarin gelijk. Maar 
bedenk dat dan ook de natuurzetel verdwijnt. Nu is er 
in ieder geval nog de zekerheid van een natuurgeluid 
in het bestuur. Meestal geen doorslaggevende 
stem, maar het geluid is er wel. Misschien dat 
de stemmentrekkende waterschapspartij Water 
Natuurlijk die positie zonder geborgden kan innemen, 
hoewel dat niet zeker is. Bovendien: ‘natuur’ is iets 
anders dan ‘natuureigendom’. 
Hieruit blijkt dat het onhoorbare debat over al 
dan niet geborgde zetels toch wel belangrijk is 
voor de natuursector. Het gaat immers om de 
vraag hoe het natuurgeluid in het grote rumoer 
van het algemeen belang niet ondergesneeuwd 
raakt. Verdroging, stikstof, natuur in het landelijk 
gebied, en niet te vergeten de te behalen doelen 
van de Kaderrichtlijn Water en de waterkwaliteit 
van kleine wateren; het zijn allemaal onderwerpen 
die de komende jaren in het waterschap aan bod 
komen. Daarom moeten we dit debat over zetels 
niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Al is het de 
vraag of de bestuurssamenstelling zonder geborgden 
drastisch zal wijzigen en of dat er iets verandert ten 
faveure van de natuur. Het is een lastige kwestie. 
Is de natuur beter af met geborgde zetels, waar de 
natuur door de landbouwzetels al op achterstand 
staat, maar wel verzekerd van een vaste stem in het 
waterschapsbestuur? Of moeten we vertrouwen 
hebben in onze parlementaire democratie? U mag het 
zeggen. 



Kees de Graaf, Stichting Flora en 
Faunabescherming 

“De bouwers onttrekken tientallen 
hectares leefgebied zonder zich aan 
de compensatieplicht te houden”

“Ja, woningbouw verdringt natuur. In Weesp 
op niet mis te verstane wijze. Sinds enige jaren 
worden we ermee geconfronteerd in de Bloe-
mendalerpolder. De provincie Noord-Holland 
heeft de polder aangewezen als woningbouwlo-
catie voor 2725 woningen. Volgens de natuur-
wetvergunning die de Gedeputeerde Staten 
hebben afgegeven, moet er wel gecompenseerd 
worden voor leefgebiedsverlies voor heikik-
ker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak. 
De vergunning betreft ook wezel, hermelijn, 
buizerd, havik en ransuil. Hun leefgebied mag 
worden teruggebracht van 300 naar 100 hectare 
in de Bloemendalerpolder, mits het resterende 
landbouwgebied geschikt wordt gemaakt door 
verruiging, een hoger waterpeil, et cetera. 
De vergunning biedt ruimte om in fases te 
compenseren; compensatie-uitklapmodel wordt 
dit genoemd. Hiermee wordt niet voldaan aan 
functionele compensatie die normaliter vooraf 
dient te gebeuren. Onze stichting heeft de ver-
gunning aangevochten, maar de Raad van State 
is tot onze grote teleurstelling akkoord gegaan. 
In de praktijk blijkt het uitklapmodel niet te 
werken. De bouwers onttrekken tientallen 
hectares leefgebied zonder zich aan de com-
pensatieplicht te houden. Er is al 180 hectare 
leefgebied verloren gegaan en nagenoeg geen 
hectare verbeterd. 
Een handhavingsverzoek van onze stichting 
bij de provinciale Omgevingsdienst heeft 
niks uitgehaald. Die sluit de ogen, net als de 
Noord-Hollandse rechtbank. We hebben een 
hoger beroep bij de Raad van State aangete-
kend. Het wachten is op de uitspraak. 
Wordt dit uitklapmodel verder in Nederland 
doorgevoerd, dan is het hek van de dam. Com-
pensatie/optimalisatie moet vooraf gebeuren, 
zodat niet gaandeweg het proces discussies 
ontstaan. Een maand na de vergunningverlening 
hebben we al een handhavingsverzoek inge-
diend. Dat is veelzeggend. De woningbouw in 
de polder betekent de nekslag voor beschermde 
soorten.”
Meer informatie: edepot.wur.nl/428973

 stelling     

— Ria Dubbeldam (samenstelling) 

 “Door de nadruk op 
woningbouw komt de 
ruimte voor natuur in 
het gedrang” 
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Lokale 
partijen zullen zich onder meer profileren op het thema 
woningbouw. Wat betekent dit voor de natuur?
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Christian Pfeiffer, 
beleidsmedewerker 
Erfgoedvereniging Heemschut 

“We moeten durven kiezen 
voor andere waarden dan 
alleen maar ‘bouwen, bouwen 
en bouwen’”

“De bouwlobby draait op volle toeren. 
Bijna dagelijks horen we de stelling dat 
er een miljoen woningen moeten worden 
bijgebouwd om aan de behoefte voor 
huizen te blijven voorzien. Dat getal is 
het werk van een slimme marketingtruc 
van de gezamenlijke bouwbedrijven. Met 
wat nazoeken blijkt al snel dat dit een 
groot vraagteken is. 
Gevaarlijker is dat de stelling voor een 
miljoen extra woningen meer en meer 
wordt gekoppeld aan de gedachte dat dit 
vooral in het buitengebied snel te realise-
ren is. Zo ontstaat de ideale situatie voor 
de grote projectontwikkelaars die vaak 
al jaren grondposities hebben rondom 
de belangrijkste steden. Het volbouwen 
van de polders is daarmee terug op de 
politieke agenda en de mantra om vooral 
binnenstedelijk te verdichten wordt 
steeds zwakker. 
Met het volbouwen van de polders gaat 
cultuurlandschap en natuur verloren. 
Vanuit Heemschut voeren we vooral 
actie voor al dat cultuurlandschap dat 
Nederland zo uniek maakt. Al enige jaren 
lobbyen we voor een sterkere overheid 
die deze beslissingen niet aan het gevoel, 
de vrije markt en lokale gemeenten over-
laten. Wij willen een duidelijke visie en 
koers voor de toekomst van Nederland, 
waarin de belangen voor woningbouw, 
erfgoed, cultuur, mobiliteit, identiteit en 
natuur zorgvuldig worden afgewogen. 
Daarbij moeten we durven kiezen voor 
andere waarden dan alleen maar ‘bou-
wen, bouwen en bouwen’ en de keuze 
maken voor creatievere oplossingen om 
ons woningtekort op te lossen, zoals het 
herbestemmen van al die leegstaande 
kantoren of het verdichten van de plek-
ken die al bebouwd zijn, maar waar het 
veel efficiënter kan.”

Ivka Orbon, directeur 
BrabantAdvies

“Natuur en woningbouw 
worden snel als een 
tegenstelling gepresenteerd, 
maar dat hoeft niet per se zo 
te zijn” 

“In geval van de hard begrensde natuur-
gebieden, ben ik er niet zo bang voor. 
In Brabant zijn die in ieder geval scherp 
gedefinieerd. Na de decentralisatie 
heeft de provincie, in wat voorheen de 
EHS was, haar rol genomen.
Verder, natuur en woningbouw worden 
snel als een tegenstelling gepresen-
teerd, maar dat hoeft niet per se zo te 
zijn. In ons advies Rood voor Groen laten 
we zien hoe slimme combinaties zijn te 
maken van rood met groen, waardoor 
het groen is mee te financieren. Dus: 
voor wat hoort wat. Als je mooi wilt 
wonen, vraagt dat om een zorgplicht 
voor natuur. Voor sommige locaties kan 
dat een uitkomst zijn.  
Maar lang niet overal. We moeten 
opletten dat we het landschap niet 
vernachelen met woningbouw en – 
vergeet niet – logistieke infrastructuur. 
In ons advies over de leefomgeving, dat 
we aan het voorbereiden zijn, zullen 
we neerzetten hoe de provincie meer 
dan nu de regie zou moeten voeren. De 
woningnood is een urgent probleem en 
gemeenten zijn geneigd te snel in het 
automatisme van uitbreidingslocaties 
te schieten. Ze zouden veel meer over 
kwaliteit moeten nadenken. Kijk naar 
inbreidingsmogelijkheden, met kansen 
voor tijdelijkheid en verduurzaming 
door bijvoorbeeld tiny houses en hout-
bouw en een flinke kwaliteitsimpuls 
voor mindere gebieden waaronder niet 
fraaie stadsranden. Dit kwalitatieve 
vraagstuk vraagt maatwerk. De oproep 
die we aan de provincie zullen doen is 
dan ook: zoek een goede samenwerking 
met de gemeenten. Door verdichting in 
plaats van verdunning en daar waar het 
kan rood met groen, is de open ruimte, 
natuur en groen te sparen.”

Mariska Hulsewé, Vereniging Vijf 
Dorpen in ‘t Groen

“Het is uiterst merkwaardig 
dat de omgevingsvisie die 
uitgaat van het ‘nee, tenzij’-
principe direct op zijn kop 
wordt gezet”

“Natuur in het gedrang? Dat willen we in 
de gemeente Renkum niet laten gebeu-
ren. Dus inbreiden in plaats van uitbrei-
den. Het levert momenteel behoorlijk 
wat gekrakeel op in de plaatselijke 
politiek en media. 
De VVD heeft het bouwen buiten de 
bebouwde kom op de politieke agenda 
gezet. Terwijl onze gemeente net een 
participatietraject heeft afgerond voor 
de omgevingsvisie Renkum 2040, waarin 
wat betreft bouwen in het buitengebied 
tot een ‘nee, tenzij’-beleid is besloten. 
In onze gemeente moet je namelijk heel 
goed zoeken om bouwlocaties te vinden 
die buiten het Gelders Natuurnetwerk 
of Natura 2000-gebied vallen. 
Sommige politieke partijen vinden 
echter dat we meer voorrang moeten 
geven aan mensen. We begrijpen heel 
goed dat er woningen bij moeten komen 
voor de behoefte die we hier hebben, en 
dat gebeurt ook. Tot 2030 kunnen met 
name voor eigen inwoners 900 woningen 
gebouwd worden: binnen de bebouwde 
kom. Maar voor nieuwe woningen in 
de natuur voor de covid-aanwas uit de 
Randstad die in de natuur wil gaan wo-
nen, dáár wil onze stichting een stokje 
voor steken. We hebben de Europese 
opdracht om Natura 2000-gebieden 
juist uit te breiden, en zeker niet kleiner 
te maken. Laten we díe opdracht nou 
serieus nemen. Natuur die is opgeofferd 
komt nooit meer terug.
Van een democratie mag je verwachten 
dat de resultaat van een participatie-
traject met partijen en burgers serieus 
wordt genomen. Ik vind het daarom ui-
terst merkwaardig dat de omgevingsvisie 
die uitgaat van het ‘nee, tenzij’-principe 
direct op zijn kop wordt gezet; nee is 
namelijk het tegenovergestelde van ja.” 
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Succesvolle herintroductie 
kokerjuffer in Heelsumse Beek
Zeven jaar na het uitzetten van duizenden koker-
juffers (Lepidostoma basale) in de Zuid-Veluwse 
Heelsumse Beek, doet de populatie het goed, 
blijkt uit OBN-onderzoek. De herintroductie was 
het sluitstuk van de maatregelen voor verbetering 
van de waterkwaliteit en het natuurlijker maken 
van delen van de beekloop. 
De kokerjuffer, de ultieme indicator van een 
geslaagd beekherstelproject, speelt een belang-
rijke rol in het ecosysteem. Ze breekt dood hout 
en blad af, waarna de vrijgekomen voedingstoffen 
ter beschikking komen voor andere beekorganis-
men. Voor kokerjuffers is het belangrijk dat er bo-
men langs de beek staan, bij voorkeur elzen. Het 
water moet relatief koud zijn, een stabiele afvoer 
hebben en de waterkwaliteit moet op orde zijn.
Om het succes van de herintroductie te monito-
ren worden jaarlijks larven en poppen geteld op 
takken en boomstammen in het water. In 2014 
zijn in totaal 1430 individuen geteld, het hoog-
ste aantal sinds 2014. De kokerjuffer blijkt een 
blijvertje in de Heelsumse Beek. Verspreiding naar 
andere beken in de omgeving blijft vooralsnog 
uit. Stroomafwaarts in de Heelsumse Beek, in de 
uiterwaarden van de Nederrijn, zijn wel enkele 
exemplaren aangetroffen, maar in de zeven beken 
in de omgeving niet. Vaak waren daar de leefom-
standigheden niet optimaal.
Om het leefgebied uit te breiden zijn verschil-
lende maatregelen denkbaar. Voor de Heelsumse 
Beek in de uiterwaarden: meer bomen langs de 
beek en voorkomen dat de waterloop dichtslibt. 
Voor de beken in de omgeving zijn ingrijpender 
maatregelen nodig, vooral om de veelal droog-
staande beken stromend te krijgen. Hier komt het 
aan op een drastische beperking van de grondwa-
teronttrekking, langer vasthouden van het water 
in de bovenlopen en in het geval van uitgebreide 
bekenstelsels concentratie van het water in de 
ecologisch meest waardevolle loop.

 kort 
Bomen krimpen tijdens hittegolven

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat 
werken intensief samen in de 
Noordwaard 

Met ingang van 2022 werken Staatsbosbeheer en 
Rijkswaterstaat intensief samen in de uiterwaar-
den van de Noordwaard, bij de Biesbosch. Doel is 
een goed en efficiënt beheer waarbij de watervei-
ligheid behouden blijft en tegelijk de ecologische 
kwaliteit verbetert. 
De Noordwaard is een van de eerste projecten 
waar beide organisaties invulling geven aan de 
nieuwe landelijke samenwerking in uiterwaarden 
van grote rivieren. Beide organisaties vinden het 
logisch om de krachten te bundelen. Veel van hun 
gebieden grenzen aan elkaar of gaan in elkaar 
over. Rijkswaterstaat blijft – net als voorheen 
– zorgen voor het technisch beheer, zoals het 
onderhoud aan gemalen en bruggen en het bag-
gerwerk. Staatsbosbeheer verzorgt vanaf januari 
het natuur- en vegetatiebeheer, zoals begrazing, 
maaiwerk en bosbeheer. De Noordwaard blijft 
eigendom van de Staat. Beide partijen willen zich 
in de Noordwaard voor lange tijd verbinden. De 
samenwerking geldt voor de komende tien jaar. 
De Noordwaard, ten noorden van het Nationale 
Park de Biesbosch, is in 2015 in het kader van 
Ruimte voor de Rivier ingericht als overstroomge-
bied voor de Merwede. De natuur ontwikkelt zich 
sindsdien sterk. Diverse zeldzame moerasvogels 
zoals roerdomp en porseleinhoen, weidevogels 
zoals grutto’s en veldleeuwerik, en visarend heb-
ben de waard ontdekt als broed- en leefgebied. 
Ook is de Noordwaard een belangrijke kraamka-
mer voor vis. 
Ook andere partijen zullen hun samenwerking 
in de Noordwaard intensiveren. Om elkaar op de 
verschillende onderwerpen goed te vinden wordt 
samengewerkt in het kernteam Noordwaard, be-
staande uit Waterschap Rivierenland, de gemeen-
te Altena, het Rijksvastgoedbedrijf, Staatsbosbe-
heer en Rijkswaterstaat. 

Tien jaar verschralingsbeheer langs 
Oostervoortsche Diep
In het beekdal van het Drentse Oostervoortsche 
Diep is het de bedoeling dat zich er nat schraal-
land ontwikkelt, naast vochtig hooiland en flora- 
en faunarijk grasland. Door decennialange bemes-
ting was de bodemkwaliteit echter ongeschikt 
voor de gewenste natuurontwikkeling. Vooral de 
hoeveelheid fosfor was problematisch.
De afgelopen tien jaar zijn drie methoden onder-
zocht om de hoeveelheid fosfor te verminderen: 
verschralen, uitmijnen en afgraven. Er is veel 
fosfor verwijderd, maar de ontwikkeling van een 
soortenrijke vegetatie kost meer tijd. De soorten-
rijkdom is nauwelijks toegenomen. 
Alleen op de plekken waar de fosforrijke grond 
was afgegraven, verschenen direct zeldzame 
plantensoorten. In de proefvelden waar was 
verschraald en uitgemijnd is wel veel fosfor via 
het maaisel afgevoerd. Uitmijnen was bijna twee 

keer zo effectief als verschralen. De fosforafname 
in de bodem loopt echter niet gelijk op met de 
hoeveelheid fosfor die met het maaisel wordt 
afgevoerd. Er zit zoveel fosfor in de grond dat 
de opgenomen fosfor gelijk wordt aangevuld 
met fosfor uit diepere bodemlagen. Op droge 
zandgrond speelt dit probleem minder, omdat 
de fosfaatvoorraden kleiner zijn en minder in de 
diepere lagen blijven hangen.
Uitmijnen blijkt vooral op droge zandgrond een 
effectieve maatregel. Deze vorm van natuuront-
wikkeling vraagt wel om een langetermijnvisie. 
Het beheer moet minstens vijf jaar worden volge-
houden, voordat er conclusies zijn te trekken over 
de effectiviteit. Omdat het zo lang duurt voordat 
er effect is op de vegetatie, is het aan te bevelen 
om binnen een gebied te variëren met verschil-
lende maatregelen. Op die manier ontstaat een 
gevarieerd landschap met meer diversiteit voor 
natuur en recreant.
www.natuurkennis.nl

Hoe reageren bomen op hitte en droogte? En 
vertaalt droogtestress zich in minder groei? Een 
groep Europese onderzoekers heeft met dendro-
meters de minuscule veranderingen in de stamdia-
meter van honderden bomen gemeten. 
Stammen krimpen overdag door het water-
transport van wortels naar bladeren, wat wordt 
veroorzaakt door transpiratie waardoor de 
waterreserves in de stam overdag leeg raken. ‘s 
Nachts zetten de stammen weer uit, als water uit 
de bodem wordt opgenomen. Dit is het moment 
waarop bomen groeien. Maar tijdens lange hete, 
droge perioden zijn de waterreserves in de bodem 
opgebruikt. Stammen kunnen niet meer “rechar-
gen” en raken onder stress. Dendrometers pikken 
deze stamkrimp op. 
De gegevens van 377 bomen uit heel Europa 
laten zien hoe 21 boomsoorten de hittegolf van 
2018 hebben ervaren. Boomsoorten hebben zeer 
verschillend gereageerd. Droogtestress vertaalde 
zich niet per se in groeibeperking, althans niet 
op de korte termijn. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met het tijdstip van de hittegolf, die op 
veel locaties vrij laat in het groeiseizoen kwam. 
De meeste bomen hadden het grootste deel van 
hun stamgroei al bereikt. Dit betekent niet dat 
bomen geen tijdelijke stress hebben ervaren. Veel 
stammen lieten een aanzienlijke krimp zien. Dat 
bomen hun waterreservoirs in de stam ’s nachts 
niet konden bijvullen, wijst op een beperkte 
veerkracht. Met name conifeersoorten bleken ge-
voeliger voor de hittegolf dan loofboomsoorten. 
Hoewel eenmalige stress wellicht niet proble-
matisch is, zullen sommige soorten minder goed 
bestand zijn tegen herhaalde hittegolven. 
Boommonitoring met dendrometers blijkt een 
bruikbare methode om droogte en hittestress te 
detecteren voordat er ernstiger reacties optre-
den, zoals het laten vallen van blad. Het opent de 
deur voor nieuwe toepassingen. Bijvoorbeeld in 
bosbeheer, en bij het selecteren van soorten voor 
herbebossing.
De resultaten van DenDrought2018, een initiatief 
van Ute Sass-Klaassen, universitair hoofddocent 
van WUR, zijn gepubliceerd in www.nature.com
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NDFF stelt natuurdata breder en 
beter beschikbaar
De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
is onlangs ondergebracht bij BIJ12 met als doel 
natuurdata breder en beter beschikbaar te stellen. 
Ruim 150 miljoen waarnemingen van planten- en 
diersoorten in Nederland zijn in de NDFF opge-
nomen. Daarmee is de NDFF dé natuurdatabank. 
De databank wordt bijvoorbeeld geraadpleegd 
bij het opstellen van plannen voor natuurbeleid 
en natuurbeheer, het plannen van ruimtelijke 
ontwikkelingen en het uitvoeren van weten-
schappelijk onderzoek. Vrijwilligers en professi-
onals vullen de data continu aan en de soortex-
perts zorgen ervoor dat ze gevalideerd worden. 
De data laten zien hoe het ervoor staat met de 
biodiversiteit in Nederland. De informatie speelt 
een belangrijke rol bij bijvoorbeeld de stikstof-
problematiek en de klimaatadaptatie.
De transitie van de NDFF loopt tot december 
2024 en bestaat onder andere uit de volgende 
stappen: 1. De NDFF-organisatie wordt onderge-
bracht bij BIJ12 (inmiddels gebeurd), en de tech-
niek achter de databank wordt vernieuwd; 2. Een 
gezamenlijke zoektocht naar duurzame borging 
van de databank en afspraken over de samenwer-
king in het netwerk van partners; 3. Ombouwen 
van de NDFF naar een meer open toegankelijke 
datavoorziening.
publicaties.bij12.nl/ndff/inhoud

Schelpengruis op de Veluwe om 
vogels te helpen
Op zeventig plekken op de Veluwe zijn ze straks 
te vinden: kleine hoopjes schelpengruis. De 
kalk- en mineralenplaatsen zijn een tijdelijke 
noodmaatregel van de provincie Gelderland om 
vooral vogels te helpen overleven, totdat de 
structurele maatregelen voor bodemherstel, en 
daarmee voor voldoende kalk voor dieren, effect 
gaan hebben. De maatregelen, zoals herstel van 
heide, stuifzanden en bossen, zijn vorig jaar in de 
uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof 
(GMS) vastgesteld.
De eerste schelpenhopen zijn in januari in het 
Luntersche Buurtbosch aangelegd. Verspreid over 
zo’n 150 hectare komen vijf tot acht schelpeng-
ruisplaatsen. Vogels zoals zwarte specht en 
pimpelmees kunnen de kalk en mineralen goed 
gebruiken om aan te sterken voor het broedsei-
zoen. Ook andere dieren zoals zwijnen en insec-
ten hebben profijt van de mineralen. 
Door stikstofvervuiling wordt de bodem zuurder. 
Mineralen als calcium, magnesium en kalium 
spoelen daardoor weg. Dat verstoort de balans 
van de bodem. De planten bevatten te weinig 
mineralen en daarmee ook de slakken en insecten 
die daar weer van afhankelijk zijn. Vogelsoorten 
die van insecten leven gaan achteruit. 
Het project ‘Veluwe helpen met schelpen’ is in 
overleg met Sovon tot stand gekomen.

Uitwerpselen van grazers bevatten 
vaak insecticiden

ARK Natuurontwikkeling onderzoekt sinds 2020 
de uitwerpselen van grazers in en nabij natuurge-
bieden op ontwormingsmiddelen en pesticiden. 
Grazers worden, bijvoorbeeld bij besmetting met 
parasieten, vaak met medicijnen behandeld. De 
medicijnen zijn veelal funest voor alles wat van 
de uitwerpeselen leeft, vooral voor kevers, die 
essentieel zijn bij de omzetting van uitwerpselen 
in voeding voor de vegetatie. 
Vorig jaar zijn voor het eerst in een landelijk 
onderzoek 41 poepmonsters geanalyseerd. De 
analysemethode was echter te grof om relevante 
waarden te meten. Dit jaar heeft een labora-
torium met meer gevoeliger apparatuur het 
onderzoek herhaald met vijftien monsters uit 
Groningen, regio Nijmegen en Zuid-Limburg. In 
acht monsters werden anti-parasitaire middelen 
aangetroffen: ivermectine, triclabendazol, tricla-
bendazolsulfoxide, permethrin, cypermethrin en 
deltamethrin. 
De medicijnresten zijn bij extreem lage doserin-
gen al zo giftig dat veel insecten sterven. Met een 
domino-effect tot gevolg: minder voedsel voor 
vogels en zoogdieren die deze insecten als voed-
selbron hebben. Triclabendazol, dat in Groningen 
tegen leverbot werd ingezet, werd vier maanden 
na toediening nog in de poep van de behandelde 
dieren aangetroffen. Opmerkelijk was dat het 
middel ook werd gevonden in de uitwerpselen 

Aanleg ‘greppel’ zorgt voor opleving 
grote modderkruiper 
Dat de grote modderkruiper als ‘kwetsbaar’ op 
de Rode Lijst is beland, komt met name door de 
sterke afname van geschikt habitat als gevolg 
van menselijk ingrijpen in het watersysteem. De 
soort mist de plas-dras of dichte vegetatiezo-
nes die belangrijk zijn voor de voortplanting. In 
natuurgebied de Rijskampen bij ’s-Hertogenbosch 
zorgde de aanleg van een ‘laagte’ (greppel) voor 
een opleving. 
De grote modderkruiper is een doelsoort voor 
de Rijskampen (onderdeel van het Vlijmens Ven). 
In 2013 is met ‘environmental DNA’ geen DNA 
aangetroffen: de soort was afwezig of in zeer 
lage dichtheden aanwezig. Waarnemingen uit 
2000-2012 bevestigen dit beeld. In 2017 leverde 
onderzoek met intensive elektrobevissing één 
volwassen vrouwtje op.
Opmerkelijk, want de Rijskampen lijkt op het 
oog een zeer geschikt leefgebied; het bevat diepe 
slibrijke sloten met dichte vegetatie met ‘kraggen’ 
(drijvende wortelmatten) van zegge en krabben-
scheer. Maar wat er mist is dat in het voorjaar 
het water maar tot april – net te kort – in de 
plas-draszones staat. Voor een geschikt paaige-
bied zou de graszone tot juli onder water moeten 
staan. Om een natuurlijkere plas-drassituatie te 
stimuleren is eind 2017 een laagte aangelegd en 
verbonden met de sloot.
In 2019 zijn negen eerstejaars larven van de 
grote modderkruiper aangetroffen. Dit geeft aan 
hoe snel grote modderkruipers op succesvolle 
omstandigheden kunnen reageren. In 2020 en 
2021 zijn er geen larven gevonden. Wel zijn in 
2021 vijftien twee jarige dieren geteld in grote 
matten watercrassula in de sloot. Ondanks de 
opleving zijn er kennelijk ook jaren waarin geen 
larven worden gevonden. Paaien ze niet elk jaar? 
Ontbreekt er nog een belangrijke factor in het 
systeem? Goede redenen om de soort verder 
onder de loep te nemen.
www.ravon.nl

van onbehandelde paarden. Kennelijk is de stof 
via de poep van behandelde runderen eerst opge-
nomen door de vegetatie, waarna de paarden het 
maanden later tijdens het grazen binnenkregen.
Ark beveelt natuurlijke alternatieven aan die 
in natuurgebieden meestal voorhanden zijn. 
Medicinale planten als boerenwormkruid en 
kraailook blijken vaak even effectief te zijn in 
het tegengaan van parasitaire besmettingen als 
anti-parasitaire middelen. In gebieden waar dit 
soort geneeskrachtige planten niet groeien, zullen 
kuddemanagers andere oplossingen moeten vin-
den. Wanneer de dichtheid van grazers te hoog 
is en besmetting met parasieten een groter risico 
wordt, kan meer ruimte per dier een oplossing 
zijn.
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Het Nederlandse kustlandschap is 
internationaal voor de natuur van 
groot belang. Tegelijkertijd staat het 
ecosysteem en veel daarin levende 
soorten onder druk, waardoor continu 
beheer- en herstelmaatregelen 
noodzakelijk zijn. De maatregelen 
voor herstel van de kenmerkende 
biodiversiteit worden beschreven op 
basis van de zes aangrijpingspunten zoals 
deze door het OBN in het Ecologisch 
assessment van de landschappen van 
Nederland zijn opgesteld (zie figuur). 
Aan welke knoppen kunnen de 
duinbeheerders nog draaien? 

Ecologisch herstel in de duinen 
– knoppen om aan te draaien

— Luc Geelen (Waternet), Bas Arens (Arens 
bureau voor strand- en duinonderzoek), 
Annemieke Kooijman (Universiteit van 
Amsterdam), Marijn Nijssen (Stichting 
Bargerveen), Dick Groenendijk (PWN), 
Harrie van der Hagen (Dunea), Marc Janssen 
(Stichting duinbehoud) 

1. Vergroting kustdynamiek en 
landschappelijke diversiteit 

De Nederlandse duingebieden kennen een 
recente historie van vastleggingsbeheer, waarbij 
actief wordt geprobeerd het van nature stuivende 
zand zoveel mogelijk vast te leggen. Hierdoor is er 
lokaal gebrek aan dynamiek, waardoor verruiging 
en vastlegging van zand ontstaan die op hun 
beurt zorgen voor verstarring van het  dynami-
sche kustecosysteem. Het gevolg is een steeds 
uniformer landschap en verarming van de soor-
tenrijkdom. Grootschalige dynamiek is nog wel 
te vinden op plaatsen waar windkerven – inham-

men in de duinenrij – en stuifkuilen bestaan. Ook 
kunnen washovers op de Waddeneilandstaarten 
en grotere of kleinere zandlobben langzaam het 
achterliggende duin of kwelder binnendringen. 
In de zeereep ontstaan hierbij idealiter nieuwe 
paraboolduinen die, eenmaal los van de zeereep, 
langzaam maar zeker steeds verder het duin in 
trekken. 
Bij enkele lopende projecten wordt deze dyna- 
miek nu hersteld, mede ingegeven door de water-
keringbeheerders die van standpunt zijn veran-
derd en in plaats van alles vast te willen leggen, 
verstuiving zien als middel om duinen voor te 
bereiden op de verwachte zeespiegelstijging. Door 
instuiving van zand vanaf het strand groeien 
duinen in hoogte mee met de zeespiegelstijging 
en krijgen pioniersituaties nieuwe kansen. 
Vanuit het Programma Natuur kunnen beheer-
ders met het creëren van kerven en stuifkuilen 
bijdragen aan herstel van de dynamiek van het 
kustlandschap. Hierdoor zullen nieuwe mozaïe-
ken met oudere en jongere stadia van het duin-
landschap ontstaan. Ook is het belangrijk om op 
gezette tijden de zandsuppletie in de vooroever 

Het konijn is een 
sleutelsoort voor 
het behoud van de 
biodiversiteit in de 
duinen.  
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of op het strand achterwege te laten. Dit bevor-
dert het dynamiseren van de zeereep, waardoor 
het zand verder naar binnen kan stuiven. Het 
suppletiebeleid dient daarvoor zodanig aangepast 
te worden dat de zandaanvoer richting de achter-
liggende duinen optimaal kan verlopen. Tot slot 
zou juist kustafslag leidt tot de grootste natuur-
lijke dynamiek, maar is een lastig onderwerp met 
betrekking tot kustbescherming. 

2. Optimalisatie hydrologische systemen 
De ondergrondse zoetwaterlens ofwel de 
zoetwaterbel die in duinen op het zwaardere, 
zoute water drijft zorgt voor een kenmerkende, 
gebiedseigen hydrologische dynamiek. De lenzen 
ontstaan vooral door neerslagoverschot. Grond-
water treedt uit in kwelzones in duinvalleien en 
in de binnenduinrand, en duinbeken voeren het 
water af naar het achterland. Duinvalleien veran-
deren ook bij uitbreidende kust in duinmeertjes, 
en verdrogen bij afslaande kust. In kwelders langs 
de duinen zijn geleidelijke gradiënten van zoet 
naar zout. De grootste bedreiging voor grondwa-
terafhankelijke duinhabitats wordt gevormd door 
versnelde afwatering, grondwateronttrekking 
langs de randen van het duingebied door de land-
bouw, drinkwaterwinning en verhoogde verdam-
ping door groeiende vegetatie, zoals bijvoorbeeld 
dennenbossen. 
Terwijl de vraag naar drinkwater vooral in het 
verstedelijkte West-Nederland toeneemt, zal het 
negatieve effect ervan op de vochtige natuur 
verminderd moeten worden, zoals voortvloeit uit 
de Natura 2000-doelstellingen. Het is een grote 

uitdaging om deze ecosysteemdienst verder te 
optimaliseren, waarbij ook oplossingen zoals om-
gekeerde osmose van water buiten het wingebied 
in beeld zijn. Het Programma Natuur besteedt 
hier nog weinig aandacht aan.
In de afgelopen decennia is er door beperking van 
de grondwaterwinning en optimalisatie van de 
oppervlakte-infiltratie al een aanzienlijk opper-
vlakte duinvalleien succesvol hersteld. Het betreft 
hydrologische projecten op Texel, in Zuid-Ken-
nemerland, de Van Stirumduinen en in Meijen-
del-Berkheide, maar er liggen nog meer kansen 
voor natuurherstel binnen bestaande drinkwater-
wingebieden.
De geomorfologische dynamiek, zoals hiervoor 
besproken, wordt vanwege de klimaatontwik-
keling en zeespiegelstijging steeds belangrijker 
voor het duurzame herstel van onze soortenrijke 
duinvalleien en duinbeken. Periodieke kustaan-
groei en -afslag zorgen door de groei en krimp van 
de zoetwaterbel voor periodieke vernatting en 
verdroging. Nieuwe duinvalleien ontstaan door 
grootschalige verstuiving tot op grondwaterni-
veau, en paraboolduinen die zijn ontstaan via de 
windgaten in de zeereep verjongen de duinval- 
leien. 

3. Vergroting natuurareaal en betere 
verbindingen 

Voor de biodiversiteit is het belangrijk de eco-
logische verbindingen in het duinlandschap te 
verbeteren, zowel op groot, landschappelijk als op 
kleiner niveau. Op kleine schaal gaat het om het 
verkrijgen van meer gradiënten in het landschap, 
zodat soorten zich in hun leefgebied beter kun-
nen handhaven. Op landschapsschaal komt het 
aan op herstel van verbindingen tussen gebieden, 
zodat deelpopulaties van soorten makkelijker met 
elkaar in contact kunnen komen, genen kunnen 
uitwisselen en kunnen voortbestaan. 
Grote barrières, zoals wegen en spoorlijnen, zijn 
met natuurbruggen te slechten. Zo zijn tussen 
de Kennemerduinen en de Amsterdamse Water-
leidingduinen tussen 2014 en 2018 drie natuur-
bruggen aangelegd om duingebieden met elkaar 
verbinden. Deze bruggen blijken positief uit te 
pakken voor de migratie en uitwisseling van de 
kleinere fauna. Een kans ligt bijvoorbeeld nog bij 
het ‘verduinen’ van de dammen in de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse Delta, waardoor er een sterkere 
ecologische verbinding kan ontstaan tussen de 
Belgische en Hollandse kust.
Een belangrijke opgave voor de komende jaren 
is het verbinden van de binnenduinrand met het 

Martens, S. en H. ten Holt, 2020. Ecologisch assessment van de landschappen van Nederland. Analyse door het Kennisnetwerk OBN. Rapport nr. 2020/OBN238, Driebergen, 
2020. Illustratie: Ocelot Ontwerp.

Figuur. Zes aangrijpingspunten voor natuurherstel, geformuleerd voor alle landschapstypen in Nederland. 
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achterliggende polderlandschap en het verzach-
ten van de overgangen tussen duinen en polders. 
Langs de binnenduinrand liggen nog diverse 
mogelijkheden voor nieuwe natuur als toevoe-
ging aan het Natuur Netwerk Nederland. Verder 
is door aanleg van hydrologische buffers met een 
hoger grondwaterpeil langs natuurgebieden de 
zoetwaterbel onder de duinen te herstellen en 
ontstaan er kansen voor het herstel van natuur 
die afhankelijk is van afstromend zoet kwelwa-
ter. Deze bufferzones rond natuurgebieden zijn 
tevens inzetbaar als nieuwe opvangmogelijkheid 
voor dagrecreatie om de druk op de kwetsbare 
duingebieden te verminderen.

4. Vermindering stikstofdepositie en herstel 
natuurschade 

Hoewel de stikstofdepositie sinds de piek rond 
1990 is afgenomen, is deze voor de duinen nog 
steeds te hoog. Dit is vooral een gevaar voor kal-
karme grijze duinen, die extra gevoelig zijn voor 
een hoge stikstofdepositie door de hoge beschik-

baarheid van fosfor in de bodem bij lage pH. De 
kalkarme grijze duinen behoren met een kritische 
depositiewaarde van 10 kilo per hectare per jaar 
tot de meest kritische habitattypen van Neder-
land. In combinatie met verzuring en de afgeno-
men konijnenstand leidt een hoge stikstofdepo-
sitie tot vergrassing van de vegetatie en een fors 
verlies aan biodiversiteit. Voor kalkrijke duinen, 
duinheiden en vochtige duinvalleien is de situatie 
iets gunstiger en komt de stikstofdepositie (in een 
deel van het duingebied) inmiddels in de buurt 
van de kritische depositiewaarde. 
De stikstofdepositie, afkomstig uit de bekende 
bronnen industrie, verkeer en landbouw, moet 
voor een goed functionerend duinlandschap lan-
delijk verder worden verlaagd. In de duinen komt 
circa 20 procent van de stikstofdepositie echter 
uit zee, via vervluchtiging van ammoniak uit dode 
algen op droogvallende stranden en wadplaten. 
De algengroei in de Noordzee wordt gestimuleerd 
als gevolg van de instroom van voedselrijk water 
vanuit de grote rivieren. Het terugdringen van 

binnenlandse stikstofuitspoeling via rivieren naar 
de Noordzee helpt dus ook voor de kustduinen.
Duinbeheerders kunnen de hoge stikstofdepo-
sitie deels mitigeren door de pH van de bodem 
te verhogen via bevordering van de verstuiving. 
Die verstuiving moet dan wel op gang kunnen 
komen. Dit betekent behalve dynamisering van 
de zeereep ook verwijdering van obstakels die de 
windwerking belemmeren, zoals dennenbossen 
dicht bij zee. 
Voor het verlagen van de stikstofdepositie in het 
duingebied is ook het uitplaatsen van agrarische 
bedrijven in de binnenduinrand een optie, of 
anders het stimuleren van natuurinclusieve land-
bouw in samenwerking met agrarische natuurver-
enigingen. In het regeerakkoord is hiervoor een 
nieuwe term geïntroduceerd: landschapsgrond. 
De grond blijft eigendom van de betreffende agra-
riër, maar het grondgebruik is gericht op het mini-
maliseren van de stikstofuitstoot en het maxima-
liseren van winst voor natuur en landschap.

foto Bas Arens

Herstel van dynamiek vanuit de zeereep.
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5. Aanpak invasieve exoten 
Invasieve exoten als Amerikaanse vogelkers, 
rimpelroos, watercrassula, cotoneaster, mahonie 
en bezemkruiskruid en nu nog lokaal zijdeplant 
rukken op in het hele duingebied. De effecten 
hiervan op de biodiversiteit van duinhabitats zijn 
nog niet altijd voldoende onderkend en in beeld. 
Toch zijn er lokale en regionale beheersuccessen, 
zoals bijvoorbeeld de bestrijding van Amerikaanse 
vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingdui-
nen. Met een langjarige, strategisch geplande en 
miljoenen kostende aanpak is de bedekking van 
Amerikaanse vogelkers gereduceerd van tientallen 
naar nagenoeg nul hectares. Het wegblijven van 
Amerikaanse vogelkers wordt nu geborgd via na-
beheer met vrijwilligers. Het meest kosteneffec-
tief is een early warning-systeem: welke soorten 
vormen potentieel een bedreiging, hoe komen ze 
snel in beeld, hoe zijn die vervolgens effectief te 
bestrijden? In dit kader is voorkomen beter dan 
genezen en is er vanuit Programma Natuur meer 
geld nodig voor preventie en monitoring, naast 
geld voor grootschalige en langjarige herstelmaat-
regelen. 

6. Herstel biotische kwaliteit 
Voor veel bedreigde soorten die zowel aan de kust 
als in het binnenland voorkomen, zoals rozen-
kransje, tapuit en heivlinder, geldt dat deze aan 
de kust een minder negatieve trend laten zien. De 
biodiversiteit in het kustlandschap staat echter 
wel degelijk onder druk. Een belangrijke rol in 
het duinecosysteem is weggelegd voor het konijn. 
Door graven en grazen zorgen konijnen voor veel 
kleinschalige dynamiek in duinen, die het leef-
gebied voor zowel konijnen als voor andere be-
dreigde soorten optimaal in stand houdt. Door de 
vatbaarheid voor ziektes wordt het konijn echter 
ook wel de ‘meest onbetrouwbare bondgenoot’ 

van de duinbeheerder genoemd. De ziektes myxo-
matose en viraal hemorrhagisch syndroom deci-
meren de konijnenstand met regelmaat, waardoor 
de vegetatie verruigt en dynamiek verdwijnt. Een 
goede oplossing om de konijnenpopulatie sterker 
te maken is nog niet ontdekt, maar mogelijk ligt 
de sleutel in het verbeteren van de voedselkwa-
liteit, vooral door een hogere pH in de bodem. 
Dit lijkt de weerstand in konijnenpopulaties te 
verbeteren. Grootschalig bijplaatsen van ingeënte 
konijnen vanuit warandes is een andere optie om 
sneller naar hoge aantallen te komen. Beheerders 
kunnen het graven van konijnen deels imiteren 
door kleine stuifkuilen aan te leggen. Ook kan het 
maaien van valleien en begrazing met runderen, 
paarden en schapen het gebrek aan natuurlijke 
begrazing opvangen, maar de graasdruk van grote 
grazers die nodig is om verruiging tegen te gaan 
is vaak zo hoog, dat ook de kruiden- en bloemrijk-
dom onder druk komen te staan. Het vinden van 
een balans in graasactiviteit – bijvoorbeeld door 
wisselingen in graasdruk tussen jaren en op een 
kleinere schaal –  is momenteel een grote uitda-
ging voor het behoud van de biotische kwaliteit 
in duinen.

De draaiknoppen
De zes bovenstaande punten hangen bij uitstek in 
de duinen sterk met elkaar samen, en zijn soms 
nauwelijks onafhankelijk van elkaar te beschrij-
ven of te gebruiken als knoppen om aan te draai-
en. Met andere woorden, directe maatregelen om 
de biodiversiteit in de duingebieden te verhogen 
zoals in de eerste tranche van Programma Natuur 
(2021-2023) is voorzien, zijn niet in overvloed 
voorhanden. Het betreft daarom veelal extra 
beheermaatregelen. Duinbeheerders kunnen, on-
dersteund door het programma, aan de slag met 
proces- en patroonmaatregelen als exotenbeheer, 

de omvorming van naaldbossen, de aanleg van 
stuifkuilen of kerven en het stimuleren van de 
konijnenpopulatie. 
De grootschalige systeemherstelmaatregelen om 
de kust vanuit natuur- en veiligheidsoogmerk 
klimaatbestendig te maken vergen een langere 
adem, waarvoor aanpassingen nodig zijn in het 
kustsuppletie-, stikstof- en omgevingsbeleid. Voor 
een integrale gebiedsgerichte beleids- en beheer-
aanpak, die goede kansen bieden voor biodiver-
siteitsherstel, moet in de tweede tranche van 
Programma Natuur (2023-2030) nadrukkelijker 
ingezet worden op de systeemherstelmaatregelen. 
Deze zijn minder snel in uitvoering te brengen, 
maar op de langere termijn noodzakelijk om de 
kwaliteit en kwantiteit van de natuur duurzaam 
te behouden. Hoge prioriteit moet daarbij worden 
gegeven aan de aanleg van bufferzones rond de 
Natura 2000-gebieden. Deze bufferzones bescher-
men de natuurgebieden tegen een te hoge stik-
stofdepositie en aantasting van het hydrologische 
systeem. Tevens kunnen ze dienstdoen als opvang 
voor dagrecreatie. Bufferzones zijn te realiseren 
door grondaankoop, maar ook extensivering van 
het huidige (agrarische) gebruik kan een uitvoer-
bare optie zijn.
Ondertussen is terughoudendheid met nieuwe 
bebouwing of ontwikkeling van infrastructuur 
in de kuststreek geboden. Met het steeds verder 
volbouwen en inrichten van de kust wordt het 
steeds moeilijker om grootschalige natuurlij-
ke processen hun gang te laten gaan, wat zijn 
weerslag heeft op de potenties voor natuurher-
stel, maar zeker ook voor het meegroeien met de 
zeespiegelstijging.<

luc.geelen@waternet.nl

Beekpunge doet het goed 
in het kalkrijke, stromende 
water in duinrellen in de 
binnenduinrand

foto Luc Geelen
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Natuurbrug Laarderhoogt overspant 
rijksweg A1 en de Naarderstraat ter 
hoogte van Laren ligt in verstedelijkt 
gebied, met woonbebouwing en een 
streekziekenhuis op korte afstand. Het 
ontwerp van de toelopen naar de brug 
wijkt dan ook enigszins af van die bij de 
andere natuurbruggen in het Gooi. En de 
brug is behalve voor fauna ook bedoeld 
voor wandelaars, fietsers en ruiters. Wat 
betekent dit voor de functionaliteit van 
de natuurbrug? Maken de dieren er wel 
gebruik van? Hoe frequent is dit gebruik 
dan? En hoe beïnvloedt het menselijk 
medegebruik van de natuurbrug het 
gebruik door de dieren?

— Edgar van der Grift, Dennis Lammertsma 
(Wageningen Environmental Research), 
Tom Denayère, Martin Waanders en Jasper 
Willemsen (RPS Advies- en ingenieursbureau)

Natuurverbinding Laarderhoogt, inclusief de in 
2015 geopende natuurbrug, strekt zich uit van de 
Bussummerheide/Westerheide tot aan Blaricum-
merheide (figuur 1). De verbinding maakt deel uit 
van het Nationaal Natuurnetwerk en heeft als 
doel om de natuurgebieden in het noordelijke 
deel van het Gooi te verbinden met die in het 
zuidelijk deel en op de Utrechtse Heuvelrug. Dit 
moet de ruimtelijke samenhang van het natuur-
netwerk en daarmee de overlevingskansen vergro-
ten voor planten- en diersoorten die leven in bos 
en heide op droge zandgronden. 

Karakteristieken van de natuurbrug 
De natuurbrug bestaat uit twee in het verleng-
de van elkaar gelegen ecoducten met een circa 
1,5 hectare groot tussengebied. Het zuidelijke eco-
duct overbrugt de rijksweg A1 en is circa 75 meter 
lang en 40 meter breed. Het noordelijke ecoduct 
overspant de Naarderstraat. Dit ecoduct is circa 
25 meter lang en 30 meter breed. De afstand tus-
sen de beide ecoducten is circa 150 meter. De toe-
lopen – zowel aan de noord- als aan de zuidzijde 
– zijn circa 150 meter lang. De natuurbrug in zijn 
geheel, inclusief de toelopen en het tussengebied, 
heeft hierdoor een lengte van circa 500 meter.
Op de natuurbrug zijn twee zones te onderschei-
den: een zone waar medegebruik door mensen 
níet en een waar dat wél is toegestaan. De 

natuurzone zonder menselijk medegebruik omvat 
struweel met boomvormers, heide, heischraal 
grasland, een stobbenwal en droge ruigte (figuur 
2). De natuurzone met menselijk medegebruik 
omvat een gecombineerd fiets-/voetpad, een 
ruiterpad, smalle grazige bermen en struweel. Op 
de toelopen naar de natuurbrug en in het tussen-
gebied is een mozaïek van bos- en heidebiotoop 
ontwikkeld, met lokaal open zandige plekken, 
heischraal grasland, droge ruigte en struweel. Hier 
zijn ook poelen aangelegd die het ook voor am-
fibieën tot geschikt leefgebied maken en drink-
plaatsen vormen voor zoogdieren. Fauna wordt 
naar en over de natuurbrug geleid met behulp van 
schanskorven en rasters.

Opzet van de monitoring
Op initiatief van de provincie Noord-Holland en 
in samenwerking met het Goois Natuurreservaat, 
Rijkswaterstaat en de gemeenten Laren en Blari-
cum is van 1 juli 2018 tot 31 juni 2019 het gebruik 
van de natuurbrug door middelgrote zoogdieren 
(van egel en eekhoorn tot ree) en mensen gemoni-
tord. Dit is gedaan met behulp van cameravallen 
die alle delen van de brug in beeld brachten. De 
meeste camera’s waren in 4 meterhoge palen 
geplaatst om de kans op diefstal te verkleinen 
(figuur 3).
Gelijktijdig met de monitoring zijn er metingen 

Natuurbrug Laarderhoogt is functioneel voor mens en dier
foto Edgar van der Grift
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met cameravallen gedaan op twaalf willekeurig 
gekozen referentieplekken in de omliggende 
natuurgebieden. Hiermee kan de aan- of afwezig-
heid van een diersoort op de natuurbrug beter 
worden geduid en de activiteit of het gedrag van 
de dieren op de natuurbrug vergeleken worden 
met die in de omgeving. Ook zijn metingen op 
verschillende ecoducten zo beter met elkaar te 
vergelijken. Met de referentiemetingen is ook 
beter te toetsen of aan de vooraf opgestelde, 
meetbare doelen voor het gebruik van de natuur-
brug is voldaan, zoals: de passagefrequentie van 
een doelsoort op de natuurbrug is minimaal gelijk 
aan de gemiddelde passagefrequentie van deze 
soort op referentieplekken binnen voor de soort 
geschikte biotopen in de omgeving.

Gebruik door middelgrote zoogdieren
Tijdens het onderzoek zijn zeven middelgrote 
zoogdiersoorten op de natuurbrug geregistreerd 
(figuur 4). Hiertoe behoren drie aangewezen 
doelsoorten voor de natuurverbinding – ree, das 
en boommarter. Ook vos, bunzing, haas en eek-
hoorn zijn waargenomen. Twee soorten – konijn 
en egel – die in de omgeving in lage aantallen 
zijn geregistreerd, zijn niet op de natuurbrug 
waargenomen. Het totaal aantal passages van 
middelgrote zoogdieren tijdens de onderzoekspe-
riode is geschat op bijna 2.000. Dit betekent dat 

er gemiddeld 5 à 6 maal een middelgroot zoogdier 
per dag passeert, circa 40 maal per week en circa 
164 maal per maand. 
Ree passeert het frequentst, gemiddeld bijna 
tweemaal per dag, das gemiddeld eenmaal per 
week en boommarter eenmaal per twee maanden. 
Vos en haas maken frequent van de natuurbrug 
gebruik, gemiddeld een- tot tweemaal per dag. 
Bunzing passeert incidenteel, eenmaal in twee tot 
drie weken. Eekhoorn doet dat zeer incidenteel, 
gemiddeld eenmaal per zes maanden (figuur 5).
Ree, vos, das, bunzing en haas maken gemiddeld 
significant vaker gebruik van de natuurbrug 
in vergelijking met de referentieplekken in de 
omgeving (figuur 6). Dit betekent dat er op de 
natuurbrug sprake is van een ‘stuwingseffect’: er 
gaan meer dieren overheen dan je op basis van 
toeval mag verwachten. Voor boommarter geldt 
dit vooralsnog niet. De eekhoorn – die slechts 
tweemaal is waargenomen – lijkt de natuurbrug 
grotendeels nog te mijden.
Ree passeert de natuurbrug significant later op de 
avond en vaker in het donker in vergelijking met 
de referentiemetingen in de omgeving. Ook voor 
vos, bunzing, haas en eekhoorn zien we dat ze 
later actief zijn op de natuurbrug in vergelijking 
met de omgeving. Voor bunzing is dit minder dan 
een halfuur, voor haas is dit bijna anderhalf uur 
en voor vos en eekhoorn is dit bijna twee uur. 

Natuurbrug Laarderhoogt is functioneel voor mens en dier

Figuur 1. (boven) Ligging van natuurverbinding 
Laarderhoogt, inclusief de gelijknamige natuurbrug.
Figuur 2. (links) Het ecoduct over de Naarderstraat 
met heischrale vegetaties, struweel en een stob-
benwal. 

Figuur 3. De cameravallen – van het type Reconyx 
MicroFire MR5 – op Natuurbrug Laarderhoogt. De 
camera’s zijn schuin naar beneden gericht in een 
hoek van circa 60 graden. Deze infraroodcamera’s 
hebben een bewegings- en warmtesensor, een 
reactietijd van 0,1 sec, een maximaal detectiebereik 
van 12 meter en een flitsbereik (infrarood) van 
15 meter. 
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Voor boommarter zien we juist dat de soort vroe-
ger op de avond verschijnt op de brug in vergelij-
king met de omgeving.
Reeën passeren op de natuurbrug vaker in draf 
of galop dan in de omgeving. Ook het gedrag dat 
deze doelsoort op de natuurbrug vertoont, ver-
schilt van dat in de omgeving. Op de brug wordt 
minder stilgestaan en minder gefoerageerd. Das 
gaat vooral in draf de natuurbrug over. Boommar-
ter neigt naar meer sluipgang in vergelijking met 
de omgeving. Beide marterachtigen laten echter 
geen grote verschillen in gedrag zien tussen de 
natuurbrug en de omgeving. Vos passeert op de 
natuurbrug vaker in draf en galop dan in de om-
geving en gedraagt zich op de natuurbrug anders 
dan in de omgeving. Ze staan relatief weinig stil, 
vertonen minder vaak alert gedrag en markeren 
relatief minder vaak. Haas passeert vaker in 
sprongengalop, maar vertoont geen verschil in 
gedrag in vergelijking met de  omgeving. Voor 
bunzing en eekhoorn is wat betreft gedrag geen 
goede vergelijking te maken door het beperkte 
aantal waarnemingen.

Trefkans ree en das
De natuurbrug is, zo blijkt uit onderzoek drie jaar 
na de opening, duidelijk volop in gebruik door 
middelgrote zoogdieren. De gemeten passagefre-

quentie en relatief hoge trefkans van ree laten 
zien dat het gebruik vooral samenhangt met de 
dagelijkse bewegingen binnen het leefgebied. 
Dat dezelfde reebokken – te herkennen aan hun 
gewei – meerdere keren passeren, wijst hier 
eveneens op. In het najaar van 2018 is er ook een 
familiegroep geweest – bestaande uit een reebok, 
reegeit en twee kalveren – die gedurende een 
aantal weken frequent de brug in beide richtin-
gen passeerden. 
De gemeten passagefrequentie en de trefkans van 
de das laten zien dat deze soort de natuurbrug 
nog niet dagelijks gebruikt tijdens foerageertoch-
ten. Wellicht heeft de brug nu vooral een functie 
voor korte of lange verkenningstochten. Zo is de 
das tijdens slechts zeven nachten tweemaal ge-
registreerd, eerst heen en later terug. Alle overige 
passages waren steeds de enige in de betreffen-
de nacht. De brug wordt wellicht ook gebruikt 
voor dispersiebewegingen van jonge dieren. Dit 
is op basis van de camerabeelden echter niet te 
bevestigen. Opvallend is wel dat de das in de loop 
van het onderzoek de natuurbrug vaker is gaan 
gebruiken. In het eerste halfjaar bleef het aantal 
beperkt tot enkele passages per maand. Vanaf 
februari 2019 nam dit toe tot gemiddeld zeven 
passages per maand. 

Trefkans boommarter, konijn en egel
De gemeten passagefrequentie en de trefkans 
van de boommarter laten zien dat deze soort 
nog geen vaste bewoner is van het gebied direct 
rond de natuurbrug. De boommarter is eenmaal 
geregistreerd in augustus 2018 en vervolgens 
pas weer in de maanden februari/maart 2019. In 
de laatste maanden van het onderzoek heeft de 
soort zich niet meer laten zien. Dit indiceert dat 
het waarschijnlijk om zwervende dieren gaat die 
de natuurbrug gedurende een relatief korte tijd 
gebruiken en dan weer uit het gebied verdwij-
nen. Dit wordt ondersteund door de metingen 
op de referentieplekken. Ook hier zien we dat 
de boommarter zeer onregelmatig in beeld komt 
en soms maanden niet wordt geregistreerd. Een 
andere verklaring kan zijn dat de natuurbrug in 
de periferie van het leefgebied van de aanwezige 
boommarters ligt en hierdoor slechts incidenteel 
wordt bezocht.
Dat twee in de omgeving geregistreerde soorten – 
konijn en egel – tijdens het onderzoek niet op de 
natuurbrug zijn geregistreerd, betekent niet dat 
de natuurbrug niet geschikt is voor deze soorten. 
Tijdens het onderzoek was er geen konijnen-
burcht aanwezig op korte afstand van de natuur-
brug. De afwezigheid van de egel lijkt vooral een 
gevolg van de zeer lage dichtheden waarin deze 

Figuur 4. Camera-
beelden van een ree, 
das, eekhoorn en vos 
die de natuurbrug 
passeren.

foto’s Edgar van der Grift
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soort in het gebied voorkomt. Daarnaast is er ook 
een kans dat de soort op de natuurbrug is gemist, 
aangezien het een relatief kleine soort betreft. 

Hoe de soorten de brug gebruiken
Bij vergelijking van de passagefrequenties op de 
natuurbrug en binnen het geschikte biotoop in 
de omgeving blijkt dat de natuurbrug door vijf 
van de zeven soorten vaker wordt gebruikt dan 
op basis van toeval mag worden verwacht. Voor 
deze soorten is dus sprake van ‘stuwing’. Dit is 
van belang, omdat hiermee wordt aangetoond dat 
de faunarasters een geleidende werking hebben 
en de natuurbrug een grotere lengte van de 
infrastructurele barrière mitigeert dan zijn eigen 
breedte. Voor één soort – de eekhoorn – is een 
negatieve stuwingsindex gevonden. Dit betekent 
dat eekhoorn de brug minder vaak bezoekt dan 
op basis van toeval mag worden verwacht. Er is 
hier dus sprake van vermijding of ontwijking, 
wat indiceert dat de brug (nog) niet goed voor 
deze soort functioneert. Verdere bos- en stru-
weelvorming, op de brug en de toelopen, is naar 
verwachting nodig om eekhoorns frequenter te 
laten passeren. 
De wijze waarop het ree de natuurbrug passeert, 
kan een indicatie zijn dat de dieren de natuurbrug 
duidelijk als ‘anders’ of ‘gevaarlijker’ beschouwen 
dan de rest van hun leefgebied. Iets soortgelijks 
is te concluderen in relatie tot de loopwijze en 

het gedrag van de andere soorten die passeren. 
De loopwijze van de meeste soorten is op de 
natuurbrug anders – sneller – in vergelijking met 
de omgeving. De dieren passeren vaker in draf, 
galop of sprongengalop. Ze staan minder vaak stil 
en foerageren minder. Ook hier lijkt dit erop te 
duiden dat de dieren ‘weten’ dat ze op een natuur-
brug lopen en deze plek anders is dan de omlig-
gende natuurgebieden. 

Medegebruik door de mens
De natuurbrug wordt frequent door mensen ge-
bruikt. De schatting is dat per jaar 65.000 mensen 
over de natuurbrug lopen. Dagelijks gaat het om 
gemiddeld 136 fietsers, 38 voetgangers en 4 ruiters. 
De meeste mensen gebruiken de natuurbrug in 
het weekend. De piek ligt tussen 10:00 en 12:00 
uur. Bij circa 4 procent van de mensen betreft het 
een niet-toegestane vorm van gebruik, bijvoor-
beeld per brommer/scooter, tussen zonsonder-
gang en zonsopgang of via de voor mensen geslo-
ten natuurzone. Illegaal gebruik is er ook door 
huisdieren. Honden – die niet zijn toegestaan op 
de brug – worden gemiddeld eenmaal per dag op 
de camera vastgelegd. Het grootste deel hiervan is 
niet aangelijnd. Huiskatten passeren gemiddeld 
tweemaal per week. 
Is er een effect van het menselijk medegebruik op 
het gebruik door zoogdieren? Om dit te onderzoe-
ken zijn de passagefrequenties en het tijdstip van 

passeren van ree, vos en haas op dagen dat er veel 
mensen zijn vergeleken met dagen dat er geen of 
nauwelijks mensen van de brug gebruik maakten. 
Voor geen van de soorten is er een effect gevon-
den van de intensiteit van het menselijk gebruik 
op het aantal dieren dat de brug passeert. Voor 
vos en haas is er ook geen verband gevonden 
tussen het aantal mensen en het tijdstip waarop 
de dieren over de natuurbrug gaan. Voor ree is dat 
anders. Hier is wel een significant verschil tussen 
het gemiddelde tijdstip van passeren op drukke 
dagen (>250 mensen) in vergelijking met rustige 
dagen (<100 mensen). Op rustige dagen passeren 
de dieren gemiddeld om 18:30 uur. Op drukke 
dagen doen ze dat gemiddeld bijna drie uur later. 

Stedelijke gebieden
De monitoring van Natuurbrug Laarderhoogt 
heeft laten zien dat de meeste middelgrote zoog-
diersoorten die het gebied bewonen in relatief 
korte tijd de brug hebben geaccepteerd en er 
gebruik van zijn gaan maken. Dit illustreert dat 
natuurbruggen ook in verstedelijkte gebieden 
functioneel kunnen zijn. De studie laat ook zien 
dat ze een verbinding voor mensen kunnen zijn 
en dat dergelijk medegebruik niet per se leidt tot 
minder passages door zoogdieren. <

edgar.vandergrift@wur.nl

Figuur 5. Het gebruik van Natuurbrug Laarderhoogt door middelgrote 
zoogdieren. De trefkans is uitgedrukt in de kans (%) om een soort op een 
willekeurige dag in het jaar op de natuurbrug aan te treffen. Een trefkans 
van 50 procent betekent dus dat een soort gemiddeld eenmaal per twee 
dagen van de brug gebruikmaakt.

Figuur 6. Stuwingsindex voor de soorten die gebruikmaken van Natuurbrug Laarderhoogt, op basis van 
de gemiddelde passagefrequentie op alle referentieplekken binnen voor de soort geschikte biotoop. Bij 
een stuwingsindex van 1 zijn de passagefrequenties op de natuurbrug en in de omgeving gelijk. Bij een 
stuwingsindex groter dan 1 is de passagefrequentie op de natuurbrug groter dan die in de omgeving. 
Er is dan sprake van ‘stuwing’. Een stuwingsindex van 4 betekent dus dat er vier keer zoveel dieren de 
brug passeren dan er gemiddeld op een referentieplek voorbijkomen. Bij een stuwingsindex kleiner 
dan -1 is de passagefrequentie op de natuurbrug kleiner dan die in de omgeving. Er is dan sprake van 
‘vermijding’ of ‘barrièrewerking’; het aantal passages is er dan lager dan je op basis van de metingen op 
de referentieplekken zou mogen verwachten.
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> Docenten uit het Expertiseteam Bosbeheer van Yuverta 
mbo Velp hebben op eigen initiatief een werkveld- en studen-
tenonderzoek uitgevoerd, als stap naar wat Yuverta mbo Velp 
wil zijn: een expertschool op het gebied van bomen en natuur, 
ofwel de hotspot ‘Boom & Natuur’. Een hotspot kun je zien 
als centrale ontmoetingsplek waar kartrekkers in het bedrijfs-
leven, de overheid en het onderwijs intensief samenwerken 
om het onderwijs vorm en inhoud te geven en goed te laten 
aansluiten op het werkveld. Yuverta mbo Velp creëert met de 
samenwerkingspartners zo een enorme leercultuur, waardoor 
de school innovatief blijft en met de ontwikkelingen in de 
sector meegaat.

Sluit mbo-opleiding 
Bos- en natuurbeheer 
aan op het werkveld?

Studenten Bos- en natuurbeheer van Yuverta mbo Velp zijn 
de nieuwe generatie natuurbeheerders. De docenten willen 
daarom weten in welke mate de mbo-opleiding Bos- en 
natuurbeheer voldoet aan wat het werkveld van deze nieuwe 
generatie medewerkers vraagt. En hoe de school zich tot 
nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering, duurzaamheid, 
klimaat en de veranderende kijk op natuur verhoudt. Tijd 
voor een onderzoek.

— Bas Wrekenhorst (Yuverta mbo Velp)

Yuverta mbo Velp
Met ingang van het schooljaar 
2021-2022 zijn drie groene scholen 
– het Wellantcollege, Citaverde 
en Helicon – samen verder gegaan 
onder de naam Yuverta (www.yu-
verta.nl). Het motto van de school 
luidt: ‘Thuis in de toekomst’. De 
naam van de school verwijst naar jij 
(you), jeugd (juve) en groen (vert). 
Yuverta heeft 53 onderwijslocaties 
voor het vmbo, het middelbaar be-
roepsonderwijs (mbo) en cursussen 
en trainingen in het zuiden van het 
land, waaronder Velp, Eindhoven 
en Helmond. De scholen zijn sa-
men goed voor 12.000 vmbo-leer-
lingen en 8.800 mbo-studenten. 

foto’s Yuverta
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Aanleiding voor het initiatief 
In editie 2 (juli 2021) van de vakkrant De Bosbouw 
beschreef Frits Mohren, hoogleraar Bosecologie 
en bosbeheer van Wageningen University en 
voorzitter van de KNBV een ontwikkeling in het 
huidige onderwijs Bos- en natuurbeheer: “We heb-
ben steeds meer generalisten met veel algemene 
kennis en te weinig specifieke kennis van bosbe-
heer.” Het nieuwe Yuverta mbo Velp (zie kader) 
heeft via voorgangers een al bijna 120 jaar lange 
geschiedenis met het lesgeven in Bos- en natuur-
beheer, en daarmee een bak aan kennis, ervaring 
en motivatie. Geen reden tot zorgen, maar dat 
maakt docenten van het Expertiseteam Bosbeheer 
van Yuverta mbo Velp niet uit. Zij vinden het tijd 
voor een kritische (terug)blik op het eigen onder-
wijs: leidt het nog op voor waar het zou móeten 
opleiden. Het Bos- en natuurbeheer verandert im-
mers snel door digitalisering en actuele thema’s 
zoals duurzaamheid, klimaat en de veranderende 
kijk op natuur. Ook is de opleiding een aantal 
jaren geleden verkort van vier naar drie jaar. Een 
compacte opleiding levert voordelen op maar 

tegelijkertijd wil natuurlijk niemand dat dit ten 
koste gaat van de inhoud en de kwaliteit. Heeft 
dit de kwaliteit van het onderwijs en de aanslui-
ting op het werkveld beïnvloed?

Wie en hoe? 
Om zicht te krijgen op de actuele situatie gingen 
docenten met stakeholders in gesprek. Omdat de 
opleiding gericht is op uiteenlopende beroepen, 
van boswachter tot aannemer in het Bos- en 
natuurbeheer, vertegenwoordigden de gespreks-
partners een diverse groep werkgevers en (oud-)
studenten (zie kader). Hoe er vanuit deze verschil-
lende groepen wordt gekeken naar de aansluiting 
van het onderwijsaanbod op het huidige werk-
veld, werd onderzocht middels een vragenlijst. De 
vragen zorgden voor diepgang in de verschillende 
thema’s. Uit de gesprekken volgden aanbevelin-
gen voor het optimaliseren van de opleiding, 
die verderop in het artikel worden beschreven. 
Maar eerst een toelichting op de inhoud van de 
opleiding. 

Figuur 1. De BOL-opleiding Bos- en natuurbeheer niveau 4. Verticaal staan de leerjaren 1 tot en met 3, horizontaal de jaarlijkse vier periodes van tien weken. In 
steekwoorden staat de lesinhoud van de periodes toegelicht.

De huidige opleiding
De opleiding Bos- en natuurbeheer is zowel in 
voltijd (BOL) als in deeltijd (BBL) te volgen en op 
verschillende niveaus. Beide varianten bestaan uit 
beroepsgerichte vakken, die in de voltijdvariant 
met verschillende integrale projecten (Integrale 
Beroeps Situaties, IBS) worden afgesloten (figuur 
1). De beroepsgerichte lessen sluiten aan bij 
kerntaken en werkprocessen die in het kwalifi-
catiedossier staan beschreven. Daarnaast zijn er 
keuzedelen (lessen buiten het kwalificatiedossier) 
en vakken die elke periode worden gegeven zoals 
bijvoorbeeld soortenkennis.

De studenten gaan veel naar buiten voor het 
opdoen van praktische kennis, zoals leren 
werken met een motorkettingzaag. Zo krijgen 
BOL-studenten vóór hun eerste stage lessen VCA 
(Veiligheid Checklist Aannemers), bosmaaien en 
motorzagen NKC 2 (Nederlands Kettingzaag Cer-
tificaat, zie tabel 1). Op de BBL-opleiding krijgen 
de studenten deze lessen aan het begin van de 
opleiding al aangeboden, zodat zij al snel van 
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Deelnemers aan het gesprek over de 
mbo-opleiding Bos- en natuurbeheer
1. Overkoepelende organisaties: 

• Maarten Willemen, AVIH (Algemene Vereni-
ging Inlands Hout),

• Martijn Boosten, Stichting Probos,
• Mark Brunsveld, VBNE (Vereniging van Bos 

en Natuur -Eigenaren),
• Pieter Westerhof, Bosgroepen.

2.  Terreineigenaren: 
• Vincent Troost, Staatsbosbeheer Zeewolde, 
• Martin Nolsen, beheerder landgoed 

Treek-Henschoten,
• Henri Kleijer, beheerder en jachtopziener 

Landgoed Middachten,
• Guus Ebenau, bosbeheerder Natuurmonu-

menten Vorden.
3.  Uitvoerende bedrijven: 

• Paul Kah, Borgman Beheer,
• Richard Wigink, Richard Wigink Holten, 
• Niels Obdam, VOF Noest bosbouw,
• Renzo Hop, Firma Renzo Hop.

4.  Studenten:
• Alex Westerman, boswachter publiek 

Utrechts Landschap en student beroeps bege-
leidende leerweg (BBL),

• Jesse Silvertand, student Bos en natuurbeheer 
(BOL/BBL?),

• Merlijn Buytendijk, oud-student en nu direc-
teur Merlijn Buytendijk bosbouwtechniek,

• Xavier Raven, oud-student en studeert nu bij 
Hogeschool Van Hall Larenstein.

Tabel 1 Overzicht van de opleiding voor het Ne-
derlands Kettingzaag Certificaat (NKC). Studenten 
Bos- en natuurbeheer krijgen motorkettingzagen 
aangeboden tot en met NKC 4. 

Opleiding: werken met de kettingzaag
NKC 1 Korten van liggend hout

NKC 2: Zagen van kleine bomen en struiken

NKC 3 Vellen zonder hulpmiddelen tot O/ 30 
rechtopstaande bomen (alleen met 
velhevenl)

NKC 4 Lichte velling

NKC 5 Zware velling

NKC 6 Stormhout enkele boom en vlaktege-
wijs

Figuur 2. Het beroep leren de studenten het beste door de ervaringen in de praktijk. Voor het vak houtme-
ten bepalen studenten met een houtklem de diameter op borsthoogte (dbh).

meer betekenis kunnen zijn voor de stagebieder 
of praktijkbegeleider. 

Aanbevelingen 
De gesprekspartners gaven hun kijk op diverse 
onderwerpen. De opmerkelijkste bevindingen be-
treffen bosbeheer, internationalisering, soorten-
kennis, stage, ontwikkelingen en innovaties.

Bosbeheer
Voor het volgen van de nieuwste ontwikkelingen 
in het bosbeheer vinden de gesprekspartners het 
goed dat er een focus is op praktijklessen, zoals:
• verjonging (planten en natuurlijke verjonging)
• bosverzorging
• werken met de motorzaag
• rasteren
Een optimalisatie zou het zijn als er wat meer tijd 
kan worden besteed aan bedrijfsvoeringvaardig-
heden zoals plannen, offreren, begroten en calcu-
leren. Ook gaven de gesprekspartners aan dat het 
goed is als studenten leren bewuste keuzes te ma-
ken over de inzet van bosbouwmachines tijdens 
en na de houtoogst. Wat zijn de voor- en nadelen 
van uitrijpaden om de 20, 40 of zelfs 50 meter? 
Welke machines zet je wanneer het beste in? Het 
meten van hout wordt basaal gegeven en verdient 
meer diepgang. De studenten leren vooral de 
kuubs liggend, op stam en op rolstapel uit te 
rekenen. Het berekenen van het grondvlak en de 
bijgroei zou een goede toevoeging zijn om meer 
inzicht in het bos en de houtoogst te krijgen. Ook 

bevelen de gesprekspartners aan om studenten 
tijdens de opleiding meer te laten leren over 
houtverkoop en sortimenteren (stamstukken 
opdelen in verschillende sortimenten). 
Verder worden medewerkers van bos- en na-
tuurorganisaties regelmatig geconfronteerd met 
intimiderend, agressief of zelfs gewelddadig 
gedrag van het publiek. Tijdens de opleiding wor-
den handvatten meegegeven om hiermee om te 
gaan. Wat een optimalisatie zou zijn is een acteur 
inhuren, zodat studenten fysiek kunnen oefenen 
met conflicthantering of omgang met publiek. Er 
wordt momenteel binnen de opleiding bekeken 
in hoeverre een training aan de studenten aange-
boden kan worden. 

Internationalisering
Bij alle gesprekken kwam naar voren dat het 
onderwijs over het internationale bosbeheer 
vooral gericht is op Duitsland. Veel aannemers 
in het bosbeheer werken in Duitstalige landen 
en bovendien is daar veel onderzoek naar en 
kennis over bos- en natuurbeheer. Het advies is 
om een doorlopende leerlijn Duits te realiseren, 
aangevuld met bosexcursies en beursbezoeken in 
Duitsland. 

Soortenkennis
De gesprekspartners zijn tevreden over de lessen 
soortenkennis en de te leren soorten. De gevol-
gen van het klimaat in het bosbeheer zijn steeds 
zichtbaarder, en docenten blijven goed op de 
hoogte over de ontwikkelingen rondom de toe-
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komstbestendige soorten en geven dit goed door 
aan de studenten.

Stage
De terreineigenaren en uitvoerende bedrijven die 
stagiairs begeleiden vinden de stageopdrachten 
die de studenten van de docent meekrijgen dui-
delijk. Wel is het goed om ook handvatten mee te 
geven over de praktijk. Als antwoord hierop gaat 
de school dit jaar handelingenlijsten meegeven 
aan de studenten. Op de handelingenlijst staan 
praktische werkzaamheden die de studenten 
moeten kennen en kunnen. 

Ontwikkelingen en innovaties
De studenten zijn geïnteresseerd in de actualiteit 
en dan vooral in de impact van klimaatverande-
ring op bos- en natuurbeheer. De opleiding sluit 
hierin goed aan. 
Een belangrijke ontwikkeling in het werkveld 
is de wisselwerking tussen het beheer in bos en 
stad. Een mooi voorbeeld zijn de visuele boom-
controles die gangbaar zijn in de stedelijke om-
geving en in het bos steeds belangrijker worden. 
In de stad neemt de aandacht voor natuurwaarde 
toe. Het is goed dat de opleiding de Wet natuur-
bescherming niveau 1 en 2 aanbiedt en lessen 
boominspectie verzorgt. 
De GIS-lessen en opdrachten met ArcGIS Pro en 
ArcGIS-online bieden voldoende basis voor het 
werk of doorstroming naar het hbo.

Op weg naar een expertschool
Het Expertiseteam Bosbeheer tevreden over de 
resultaten van de gesprekken: de aansluiting op 
het werkveld is goed. Nieuwe ontwikkelingen 
zoals digitalisering, duurzaamheid, klimaat en de 
veranderende kijk op natuur worden op de voet 
gevold. We kunnen concluderen dat in het onder-
wijs inderdaad meer aandacht is gekomen voor 
algemene vaardigheden, omdat wordt opgeleid 
voor een breed scala aan beroepen. Hierdoor blijft 
er minder tijd over voor vakspecialisme. Toch is 
er van een veralgemenisering van de opleiding 
niet per se altijd sprake. Vanuit een breed kader 
wordt vaak ook juist een specialistisch thema 
behandeld. Zo worden lessen over communicatie 
gekoppeld aan omgevingsmanagement. GIS krijgt 
een invulling in lessen over digitale vaardigheden 
en tijdens lessen over duurzaamheid wordt onder 
andere FSC behandeld. 
De input van de stakeholders wordt meegenomen 
en vanuit het Expertiseteam Bosbeheer zijn/wor-
den waar mogelijk direct verbeterslagen gemaakt, 
ook in het curriculum. Zo krijgen de tweedejaars 
studenten al meer diepgang bij de lessen Bosbe-
heer over werken met grote machines, sortimen-
ten en begroten. Tegelijkertijd kan niet aan alle 
verzoeken voor meer diepgang gehoor worden 
gegeven. De opleiding raakt diverse thema’s aan, 
zodat er bij de studenten een passie kan ontstaan. 
Als aan het einde van de opleiding studenten 
zeggen: ‘Ik had graag meer willen weten over … 

[vul maar in]’, dan is een belangrijk doel behaald: 
de leergierigheid én passie voor een thema zijn 
aangewakkerd.

Vervolg
Dit onderzoek draagt ertoe bij dat het onder-
wijs nóg steeds beter vorm en inhoud krijgt. De 
leercultuur waardoor Yuverta mbo Velp innova-
tief blijft en met de ontwikkelingen in de sector 
meegaat, is er al! En dat is het allerbelangrijkst. In 
lijn hiervan ligt het plan om een practoraat Boom 
& Natuur op te zetten in Velp. Dit is een exper-
tiseplatform voor praktijk(gericht) onderzoek, 
waarmee een brug wordt geslagen tussen onder-
wijs, onderzoek en (regionaal) bedrijfsleven. Het 
doel is het verspreiden van kennis en innovatie 
en het opleiden tot innovatief vakmanschap. Een 
practoraat bestaat uit een kenniskring met een 
practor en docent-onderzoekers, naar analogie van 
een lector in het hbo. Yuverta mbo Velp bouwt 
steeds verder aan nog beter onderwijs en sterkere 
samenwerkingen.<

b.wrekenhorst@yuverta.nl

Vincent Troost: “Vanwege 
de toenemende kleinschalig-
heid en complexiteit van de 
exploitatie gebeurt er meer 
met de motorzaag. Daarom is 
het belangrijk dat dit deel blijft 
uitmaken van de opleiding.”
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grote investeringen van hen gevraagd waarvoor 
garanties randvoorwaardelijk zijn. Zij moeten er 
op kunnen vertrouwen dat hun producten wor-
den afgenomen en dat de nodige  financiering, in 
welke vorm dan ook, volgt. Zo niet, dan zal die 
onzekerheid leiden tot enorme prijsstijgingen. De 
aanplant moet daarnaast goed worden voorbe-
reid. Degelijk locatiespecifiek advies over de in 
te zetten soorten, planttechniek en eventueel 
bodemvoorbereiding en bemesting vragen een 
deskundige aanpak en borging, en dus ook een 
goede scholing. Alleen zo kan de hoge investering 
leiden tot toekomstbestendige bossen. 

Rassenlijst bomen
De centrale spil in dit proces is de Rassenlijst 
bomen. Tot op heden is deze te weinig bekend en 
wordt onvoldoende benut. Dat terwijl onafhan-
kelijk wetenschappelijk onderzoek aan de basis 
ligt van de rassenlijst. Verdere uitbreiding van de 
rassenlijst is noodzakelijk om voldoende diver-
siteit te ontwikkelen en daarmee tegemoet te 
komen aan de veelheid aan wensen en terreinom-
standigheden. 
Naar aanleiding van het middagprogramma van 
de ALV van de KNBV kunnen de volgende samen-
vattende vragen worden gesteld.

De sector bos en natuur staat voor grote 
uitdagingen. Enorme hoeveelheden 
bosplantsoen zijn nodig om Europese, 
nationale en lokale doelen voor 
bijvoorbeeld klimaat, ecologie en 
houtbouw te realiseren. De inschatting 
is dat er in de komende tien jaar 170 
miljoen (!) stuks bosplantsoen nodig zijn. 
Het planten van al deze jonge bomen 
en struiken komt ten goede aan onder 
andere boscompensatie van ontbossing 
elders, bosuitbreiding, revitalisering van 
bestaande bossen en nieuw groen in 
het agrarisch landschap en de stedelijke 
omgeving. Met de stijgende vraag naar 
bosplantsoen is samenwerking in de 
keten van groot belang. Beleidsmakers, 
beheerders, eigenaars, boomtelers, 
fondsenwervers, bosaannemers; ze 
vormen allen een onmisbare schakel 
in de vergroeningsopdracht voor het 
buitengebied.

— Maurits de Groot

> De vraag naar bosplantsoen is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Dit heeft meerdere oorzaken. 
Er wordt grote waarde gehecht aan de kwaliteit 
van het bosplantsoen. Dat moet vitaal zijn en 
de juiste stam en wortelafmetingen hebben. 
Daarnaast worden op basis van de doelstelling bij 
aanplant ook eisen gesteld aan de herkomst van 

het plantsoen. Zo zijn er wensen naar autochtoon 
en bosbouwkundig plantmateriaal, en is er een 
stijgende vraag naar klimaatslimme soorten. De 
herkomst bepaalt daarnaast ook belangrijke as-
pecten als de vorstgevoeligheid, tijd van uitlopen, 
et cetera. 

Investering in de hele keten
Het voldoende beschikbaar krijgen van plantma-
teriaal dat voldoet aan de wensen van eigenaren 
en beheerders vergt een investering door de gehe-
le keten. Dit begint bij het beschikbaar houden en 
aanleggen van locaties om zaad te oogsten. Naast 
de genenbank zijn ook in situ locaties, bosperce-
len en landschapselementen door heel het land, 
van groot belang. Voor veel algemene soorten 
vormt de zaadvergaring nog geen probleem. 
Echter, voor bijzonderdere en klimaatslimme 
soorten ontbreken goede toekomstbestendige 
oogstlocaties. Er is een groot tekort en daardoor 
veel vraag naar oude groeiplaatsen. Kwekers 
dienen voorbereid te zijn op de stijgende vraag en 
moeten vandaag beginnen met zaaien voor plant-
soen dat over twee, drie of vier jaar kan worden 
uitgeplant. In Nederland zijn ongeveer 150 telers 
van bosplantsoen, minder dan tien daarvan kwe-
ken erkent autochtoon plantmateriaal. Er worden 

Bosplantsoen, 
uitdagingen in de 
nabije toekomst

foto M
aurits de Groot

Wilde mispel op de Genenbank van Staatsbosbeheer te Roggebotzand.

Op 12 november 2021 organiseerde de KNBV haar 
najaars-ALV. Traditiegetrouw volgde na de vergade-
ring in de ochtend een interessant middagprogram-
ma met als thema ‘Bosplantsoen, hoe? zo!’. Er werd 
ingegaan op de vraagstukken in de plantsoenketen 
in relatie tot de beheerrealiteit. Na een kernachti-
ge introductie van dagvoorzitter Martijn Boosten 
ging André Wijnstra van de LTO Cultuurgroep 
Bos- en Haagplantsoen in op de beschikbaarheid 
van plantsoen. Joris Hellevoort, beheerder bij het 
Utrechts Landschap, liet de aanwezigen zien hoe zij 
omgaan met toekomstige plantsoenschaarste door 
ver vooruit te plannen en gebruik te maken van 
crowdfunding. Een veldexcursie in de genenbank 
in Roggebotzand door Lammert Kragt en Martijn 
Tiemens van Staatsbosbeheer verschafte de deelne-
mers nieuwe inzichten over de enorme genendiver-
siteit die daar wordt beheerd en de inspanningen 
die nodig zijn om die te bewaren en beschikbaar te 
maken voor beheerders in Nederland. De diverse 
voordrachten hebben input gegeven aan dit artikel.
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Babylonische 
spraakverwarring

Het bosbeleid is de afgelopen 
decennia sluipenderwijs 
opgegaan in het natuurbeleid. Zo ligt 
het bosareaal binnen het Natuurnetwerk 
Nederland, valt de wetgeving over bos en 
bosbeheer onder de Wet natuurbescherming 
en wordt het bosbeleid bij de provincies 
uitgewerkt door ambtenaren met hoofdzakelijk 
een ecologische achtergrond. De partijen die 
buiten aan dit beleid invulling moeten geven zijn 
bosbeheerders met vooral een bosbouwkundige 
achtergrond. Dit levert nog wel eens wat 
wrevel op. Gechargeerd vinden ecologen 
bosbouwers ‘houtboeren’ en andersom vinden 
bosbeheerders dat ecologen geen verstand 
hebben van bos. Overleg tussen beiden leidt niet 
zelden tot Babylonische spraakverwarringen. 
Bosbeheerders en ecologen verstaan elkaars taal 
slecht. 
 Bosbeheerders gebruiken woorden 
als natuurfunctie, revitalisering en 
verjongingsnoodzaak. Ecologen praten over 
robuust systeemherstel, ecologische veerkracht 
en boslandschappen. De taal van beide groepen 
legt een fundamenteel verschil bloot in hoe ze 
naar het bos kijken en hoe ze zich tot het bos 
verhouden. Containerbegrippen als biodiversiteit 
of natuurbos verhullen deze verschillen eerder 
dan dat ze deze kunnen overbruggen. Kort 
door de bocht: de bosbeheerder beheert 
multifunctionele bosopstanden waarbinnen ook 
de natuur een plek krijgt. Ecologen herstellen 
boslandschappen waarbinnen verstorende 
activiteiten als houtoogst onder voorwaarden 
kunnen plaatsvinden.
 Voor beide opvattingen is de meerwaarde 
te beargumenteren én aan beide is 
maatschappelijke behoefte. Er wordt echter 
door beide partijen met weinig belangstelling 
naar de drijfveren en kennis van de ander 
doorgevraagd. Bosbeheerders en ecologen zijn 
beiden vaak sterk inhoudelijk gemotiveerd 
en hebben een eigen specifieke expertise 
die elkaar enorm zou kunnen versterken. 
Bijvoorbeeld in het nog beter integreren van 
klimaat- en productieambities in een natuurlijk 
functionerend boslandschap en in betere actieve 
soortenbescherming. Dat zorgt voor beter bos 
mét maatschappelijk draagvlak. “Laat ons 
voor ons een stad bouwen, en een toren, welks 
opperste in den hemel zij […]!” Eerst maar eens 
een gezamenlijk ommetje door het bos.

Wouter Delforterie

Wensen voor het beleid: 
• Faciliteer een sterke samenwerking en ge-

zamenlijke planning tussen beleidsmakers, 
beheerders, telers en aannemers.

• Zorg voor een balans in de vraag naar autoch-
toon en bosbouwkundig uitgangsmateriaal, 
maak inzichtelijk waar behoefte aan is.

• Maak werk van een convenant tussen leveren-
de en producerende partijen.

• Zorg voor goede en hanteerbare regels rond de 
traceerbaarheid van plantgoed.

Wat kunt u als beheerder doen?
• Plan de aanplant op tijd. Probeer voor mini-

maal drie maar liever vijf tot tien jaar vooruit 
te plannen.

• Reserveer op tijd plantsoen op basis van de 
grove planning. Houd rekening met cala-
miteiten zoals noodzakelijke kap van essen 
(essentaksterfte), fijnspar (letterzetter), beuk 
(droogte), et cetera. 

• Doe waar mogelijk bodemonderzoek voor er 
geplant wordt. Zo is de soortenkeuze beter af 
te stemmen en kan worden onderzocht of bij-
voorbeeld mineralengift noodzakelijk is. Deze 
investering vergroot de slagingskans.

• Zijn er opstanden met aangewezen in situ 
populaties? Werk dan altijd met autochtoon 
materiaal om ongewenste kruisbestuiving en 
verwatering van (autochtone) genenbronnen 
te voorkomen.

• Zijn er speciale bomen in het beheer? Bij-
voorbeeld een extreem hoge, dikke of oude 
boom of een boom van monumentale waarde? 
Behoud deze dan en oogst zaad om de genen 
van deze bijzondere bomen te behouden.

• Leer de kenmerken van autochtoon materiaal 
te herkennen. Zodoende kan er bij oogst of 
aanplant rekening mee worden gehouden.

• Werk samen met de omgeving. Door middel 
van crowdfunding of  bedrijfssponsoring 
kunnen projecten worden gefinancierd.  Ook 
kun je samenwerken met partijen die dit voor 
je organiseren.

• Wanneer nieuwe klimaatslimme soorten wor-
den aangeplant, doe dit dan op experimentele 
basis en zorg voor een goede documentatie 
zodat eventuele problemen of voordelen terug 
zijn te herleiden naar de herkomst.

• Keur het bosplantsoen goed bij aanvang van 
het planten, zodat je zeker weet dat hetgeen 
de grond in gaat ook is wat je hebt besteld en 
voldoet aan de gewenste herkomst- en kwali-
teitseisen. Een goede handleiding is het boekje 
Zakboek Plantsoenkeuring, te bestellen bij 
Staatsbosbeheer, afdeling Zaad en Plantsoen.

Er is een groeiend tekort aan in situ opstanden 
voor het vergaren van zaad. De KNBV roept haar 
leden en alle andere beheerders van bos en 
natuur in Nederland op om geschikte opstanden 
aan te melden. Na erkenning door de Raad voor 
Plantenrassen komt de locatie in de Rassenlijst 
bomen. Aanmelding kan via het aanmeldformu-
lier op www.rassenlijstbomen.nl/nl/Home/Aan-
meldformulier.htm.<

Wordt de Nederlandse linde Tilia Europees 
kampioen?
“I am Tilia.” (Ik ben Tilia.) Met deze slogan bindt 
SBNL Natuurfonds samen met de beheerder van 
de boom, Maarten van Essen, de Europese strijd 
aan om de titel Tree of the Year. De zomerlinde 
(Tilia platyphyllos) in de tuin van de voormalige 
pastorie in Maasniel is de Nederlandse inzending 
voor deze verkiezing. Deze linde werd vorig jaar 
in oktober, na een nationale stemronde, met ruim 
4.300 stemmen verkozen tot De Boom van het 
Jaar 2021.
De Europese verkiezing Tree of the Year wordt 
sinds 2011 jaarlijks georganiseerd door de Euro-
pean Partnership Association. Zestien landen ne-
men daaraan deel. Gedurende de maand februari 
kan iedereen wereldwijd zijn stem uitbrengen op: 
www.treeoftheyear.org en www.deboomvanhet-
jaar.nl
Omdat de Limburgse linde met haar 150 jaar een 
relatief jonge boom is – in vergelijking met de 
meeste andere Europese kandidaten – is ervoor 
gekozen Tilia te profileren als boom van de toe-
komst. Ze heeft een eigen Instagram-account met 
inmiddels meer dan 3.300 volgers en is daarmee 
uniek in de wereld. 
Facebook: @deboomvanhetjaar en @lindeboom_
maasniel 
Instagram: lindeboom_maasniel.

Buitenlandexcursie Wallonië en Vlaanderen 
De excursie georganiseerd door de commissie bui-
tenland voert dit jaar naar Wallonië en Vlaande-
ren en duurt van woensdag 1 tot en met zaterdag 
4 juni. Op de woensdagmiddag en hele donderdag 
zijn er diverse bosexcursies in de Ardennen onder 
begeleiding van Christine Sanchez van Forêt Na-
ture, bekend van de publicatie Pro Silva bosbeheer, 
Richtlijnen voor natuurvolgend bosbeheer. Tijdens 
deze excursies ligt de nadruk op individuele uit-
kap en andere vormen van kleinschalig bosbeheer 
in diverse bostypen. Bijvoorbeeld in opstanden 
van fijnspar en douglas met een variatie in struc-
tuur en gelaagdheid en gemengde loofbossen. De 
excursies op vrijdag vinden plaats in Vlaanderen 
en worden verzorgd door Robbie Goris, zelfstan-
dig adviseur, organisator van cursussen en eige-
naar van Goris Bosbeheer. Hij zal ons meenemen 
in het thema verzorging van bos in de jonge en 
dichte fase en jonge loofbossen met dunnings-
achterstanden. Op de zaterdagochtend is er zoals 
gebruikelijk plek ingeruimd voor een bezoek aan 
een bijzonder natuurgebied of een cultureel inte-
ressante locatie. Zaterdagmiddag reizen we terug 
naar Nederland vanuit de omgeving Turnhout.
De kosten bedragen circa €440,- per persoon. De 
aanmeldingsformulieren worden binnenkort op 
de website van de KNBV geplaatst en toege-
stuurd aan leden via de mail. Voor meer informa-
tie en vragen kan contact worden opgenomen 
met Casper de Groot, casperdegroot@gmail.com 
of 06-55853509. 



30 februari 2022 # 182

 juridica 

IAS-TOETS

Toen zeven jaar geleden de Europese verordening Invasieve 
Uitheemse Soorten in werking trad, dachten velen van ons dat 
er ook weer een nieuwe natuur- en milieutoets bij zou komen. 
Naast de reeds bestaande en overbekende ‘nee, tenzij’-toetsen 
zoals de habitattoets, soortentoets, watertoets of luchtk-
waliteitstoets zou er wel weer een exotentoets ontwikkeld 
worden: de IAS-toets, zogenoemd naar de Engelse afkorting 
voor deze verordening van Invasive Alien Species. Als je nu de 
jurisprudentie van de afgelopen jaren bekijkt dan mag je vol-
gens mij ronduit concluderen dat dat niet gebeurd is. 
 We weten allemaal dat er bijvoorbeeld niet gebouwd kan 
worden of anderszins de spade de grond in kan als niet eerst 
het strenge ‘nee, tenzij’-regime van de habitattoets doorlopen 
is, maar het is niet zo dat er niet gebouwd mag worden al-
vorens de reuzenberenklauw, de Japanse klimvaren of geste-
kelde duizendknoop vakkundig is afgevoerd. Het is ook niet 
zo dat bij de aanleg van een stuwtje, duiker, vistrap of groter 
waterstaatkundig bouwwerk eerst alle zonnebaarzen of gev-
lekte Amerikaanse rivierkreeftjes zoveel mogelijk weggevangen 
moeten worden. Vergunningen zullen ook niet geweigerd 
worden als er bij een ruimtelijke of waterstaatkundige ingreep 
een grondel of koraalmeerval opeens ongehinderd kan door-
zwemmen en zich verder kan vermeerderen. 
In dit soort publiekrechtelijke casussen maar ook in het 
privaatrecht zie je geen verschil: het maakt bij de burgerlijke 
rechter niet uit of er onrechtmatige hinder is van de kat van je 
buurman of een exoot. Het gaat om hinder, niet om de exoot. 
Er zijn kortom geen rechtsgevolgen verbonden aan de om-
standigheid dat een exoot voorkomt op de Unielijst van die 
IAS-verordening. 
 Maar wat staat er dan wel in die IAS-verordening? Nou, 
eigenlijk helemaal niks. Althans juridisch staat er niks, want er 
wordt in wezen alleen maar een beleidscircus opgetuigd en aan 
beleid heb je in de rechtszaal en uiteindelijk dus ook in het veld 
helemaal niks. Dat komt omdat beleid slechts richtinggevend is 
en niet bindend. Dat laatste is het recht wel. Aan rechtsnormen 
zoals een verbodsbepaling of een ‘nee, tenzij’-regime kun je de 
overheid en de burger houden. Je kan ermee naar de rechter. 
Met een actieplan, een beleidsvisie, een surveillance-systeem of 
ambtelijk risicobeheer en een lijstje kan dat daarentegen niet.
 Nu snap ik ook wel dat je aan een hard verbod en een ‘nee, 
tenzij’-toets bij bijvoorbeeld Amerikaanse rivierkreeftjes hele-
maal niks hebt: je kan ze misschien wel wegvangen en opeten, 
maar er komen natuurlijk vrolijk weer nieuwe aanwandelen. 
Maar wat wel had gekund is dat je de gemeente een juridische 
toets en bevoegdheid geeft, waarbij ze tegen een projectont-
wikkelaar kunnen zeggen dat eerst de duizendknoop van de 
bouwlocatie verwijderd moet worden. Nu heb ik meegemaakt 
dat bij het bouwrijp maken grond met wortels van de dui-

Fred Kistenkas

zendknoop overal over de bouwlocatie verspreid werd 
en vervolgens in alle achtertuintjes van nieuwe bewoners 
terecht kwamen en zelfs met een gietertje ook nog water 
van hen kregen: “Mooie groene planten, hè meneer”, sprak 
zo’n volstrekt onwetende dertiger, een bakfiets-ouder, 
tegen mij.
 Ook in het burenrecht kun je dan gemakkelijker de 
onrechtmatigheid van een tuin vol duizendknoop aan-
tonen. Nu speelt dat exoot zijn juridisch geen rol, zowel 
omgevingsrechtelijk als privaatrechtelijk niet. Kortom, 
moeten we niet eens gaan nadenken over een extra IAS-
toets? Ik zeg niet dat zo’n nieuwe extra toets per se moet, 
maar zou je daar op zijn minst niet over moeten gaan 
nadenken? Toegegeven, die Amerikaanse rivierkreeftjes 
lachen erom; zo’n toets daar hebben ze lak aan, maar voor 
de verspreiding van met name exotische plantensoorten 
zou het wellicht iets kunnen uitmaken. Ik wil geen bakfi-
ets-dertigers meer tegenkomen die in hun nieuwbouwtu-
intjes Japanse duizendknoop aan het water geven zijn...

fred.kistenkas@wur.nl

foto Chris van Dijk
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 agenda 

26 februari
Nederlandse Rondhoutveiling
bosgroepen.nl

5 maart 2022
Landelijke dag Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl

9 maart, startdatum
Praktijkcursus Landschapsecologie in het terreinbeheer
www.hvhl.nl 

14 april
Conferentie ‘Het bos, ons bos’
probos.nl

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

22 april, startdatum
Cursus hbo-vak Faunabeheer
www.hvhl.nl

25 t/m 29 april
Week van de teek
www.weekvandeteek.nl

26 april 
Cursus Bodembiologie bij bosbeheer
probos.nl

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

advertenties

 
 
 
 
 

Wil jij werken aan een mooie leefomgeving? Maakt 
de natuur je enthousiast en zie jij jezelf in ons hechte 
team vanuit jouw expertise bijdragen aan iets wat er 
écht toe doet; het duurzaam beheren, herstellen en 
ontwikkelen van bos en natuur? Dan is dit je kans! 
 

Want wij zoeken een  
projectleider ecologie  
 
Je adviseert vanuit je vakinhoudelijke kennis en 
realiseert samen met leden waardevolle (Europese) 
projecten en het reguliere beheer van bos en natuur. 

 
 

 
 

 

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op 
bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland 
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 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
Een van de praktijkraadselredacteu-
ren was ervan overtuigd dat het om 
een rekwisiet uit een The Lord of 
the Rings-film gaat, een door my-
thisch spinnenrag tegen trollenvraat 
beschermde elfenboom. Het was niet 
eenvoudig hem te overtuigen van 
the ground truth. Dit merkwaardi-
ge beeld blijkt een poging te zijn om 
een reeds jaren geleden aangeplan-
te, zeldzame wilde appel (Malus 
sylvestris) te redden. De appel 
heeft nooit problemen gehad, tot in 
de afgelopen winter ineens de schors 
en bast zwaar werd gehavend. Er 
is een wildcamera geplaatst om de 
daders te betrappen en het bleek 
een invasie van (gewone) bosmuizen 
te zijn die ineens de smaak van de 
wilde appel te pakken hadden. En de 
eerder tegen reevraat en veegschade 
aangebrachte gaasbescherming, 
die eigenlijk al lang verwijderd of 
aangepast had moeten worden, is 
de oorzaak van het patroon van 
niet-afgevreten schors – hier heeft 
de stam dus nog de meeste kans 
op herstel. Om verdere vraat en 
schimmelaantasting te voorkomen 
heeft de beheerder maar plastic 
keukenfolie om de stam gebonden, 
doch echt vertrouwen op herstel 
heeft hij niet. Antwoord e. is dus het 
enige juiste antwoord. Ook weer een 
les geleerd: beschermend gaas tegen 
konijnen en reewild is ook effec-
tief tegen muizenvraat, mits strak 
genoeg om de stam gebonden… 
hoewel..?
We zien graag andere zienswijzen 
van deskundigen tegemoet in een 
artikel over muizenvraat in jonge 
aanplant voor bosranden.

foto’s Erw
in Al 

Schorspons

Op een mistige en kille winterdag kwam uw prak-
tijkraadselredacteur een wonderlijk fenomeen tegen, 
wat meteen vele vragen opriep en weinig logica leek 
te behelzen. Kortom, een ideaal praktijkraadsel. Wat 
u ziet is een stam van een appel die in braamstruweel 
staat, waar plastic rond de stam is gewikkeld. Door 
het plastic heen is te zien dat de schors zorgvuldig 
weggeslepen lijkt te zijn, met daaronder een patroon 
alsof de schors er systematisch uit geponst is. Dit 
fenomeen bevindt zich in een gemengd bos van 
Staatsbosbeheer nabij de werkschuur van het Leen-
derbos. Wat is hier aan de hand?

a. Het betreft een proef om met een schorspons 
genetisch materiaal van wilde appel te verzamelen 
als basis voor vegetatieve vermeerdering van dit 
zeldzame bosrandboompje van de zandgrond.

b. Hier wordt de bast beschermd tegen de schade-
lijke, schrapende werking van de dijkviltbraam, 
een invasieve exoot die in staat is onder invloed 
van harde wind, een overmaat aan stikstof en veel 
regen de dunne schors van de appelstam af te 
schuren.

c. De schors is aangetast door vandalistisch vuur-
werk dat jeugdige natuurbezoekers in decem-
ber bij de werkschuur hebben afgestoken. De 
zorgvuldig verwijderde verbrande schors moet 
zich nu herstellen onder het plastic.

d. Hier is een Zuid-Europese wilde appel op een 
onderstam van een inheemse wilde appel geënt 
in het kader van onderzoek naar het bevorde-
ren van klimaatbestendige bosrandbomen.

e. Wildbescherming werkt soms op verrassend 
goede wijze. Het gaas rond de stam heeft een 
bast- en schorspatroon beschermd tegen een 
meute hongerige bosmuizen, die zich rond 
de Kerst tegoed hebben gedaan aan de malse 
appelstam.

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent met 
dank aan Jos Kerssemakers, beheerder van Staatsbos-
beheer, voor het idee en de oplossing van dit prak-
tijkraadsel.
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