
advertentie

 aanvulling bij Vakblad #179 

In het artikel Populatieontwikkeling en beheer van de wilde zwijnen op de Veluwe 
in vakblad #179 op bladzijde 26 is per ongeluk een verkeerde tabel geplaatst. 
De goede tabel willen we alsnog graag presenteren. In de pdf op de website 
is het artikel inmiddels aangepast.
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 agenda 

3 februari, startdatum
Cursus hbo-vak Vegetatiekunde
www.hvhl.nl

3 februari, startdatum
Cursus hbo-vak Natuurbeheer
www.hvhl.nl

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 

 boeken 

Stikstof

De sluipende effecten op natuur en 
gezondheid

 Jan Willem Erisman, Wim de Vries e.a., Stichting Biowetenschappen en 
Maatschappij, ISBN: 9789088031144, €12,50

Jan Willem Erisman en Wim de Vries hebben samen met andere 
experts een boekje geschreven over stikstof en de stikstofcrisis, 
een “veelkoppig monster” zoals ze het zelf noemen. Erisman en de 
Vries, beiden ‘stikstofprofessor’ vonden dat er behoefte bestond 
aan een toegankelijk geschreven overzicht van alle aspecten van het 
stikstofprobleem, omdat er de laatste tijd weliswaar heel veel is ge-
zegd en geschreven over stikstof, maar een diepgaand overzicht van 
het stikstofprobleem ontbreekt. Vele onderwerpen komen in korte 
hoofdstukken aan bod: de stikstofcyclus, meet- en rekenmethodiek, 
en ook suggesties hoe uit de huidige stikstofcrisis te komen. 
Het boekje is kortom een breed opgezet overzicht van het stik-
stofprobleem. Dit probleem omvat meer dan alleen de depositie op 
natuurgebieden, zo blijkt. Fijnstof bijvoorbeeld, wordt voor een be-
langrijk deel gevormd door stikstofoxiden en hebben een negatieve 
invloed op de gezondheid van mensen. Ook speelt stikstof een rol in 
de opwarming van de aarde. 
Reeds in de jaren ‘70 erkende de politiek dat er sprake was van een 
stikstofprobleem. De auteurs komen met oplossingen voor de pro-
blemen. Die bestaan eigenlijk allang, maar decennia ad-hoc beleid 
waar de boeren lange tijd de hand boven het hoofd is gehouden 
(hoewel ze dit zelf heel anders ervaren) heeft de kosten om aan 
structurele oplossingen te beginnen steeds hoger gemaakt. De 
nare eigenschap van dit uitstelgedrag is dat het uiteindelijk als een 
boomerang in je gezicht terug slaat, iets dat de politiek zich voor 
het eerst echt lijkt te realiseren, gezien de enorme hoeveelheid geld 
die in het regeerakkoord voor het oplossen van de stikstofcrisis is 
gereserveerd.
Of dit boekje nu echt een diepgaand overzicht vormt voor het 
stikstofprobleem, durf ik te betwijfelen. Veel onderwerpen ver-
dienen een langere behandeling om tot de kern door te dringen 
met behoud van nuance, maar het boekje is desondanks een zeer 
welkome aanvulling op de discussie, vol met feiten, onderbelichte 
gezichtspunten en duidelijkheid. Verplicht leesvoer dus voor ieder-
een die betrokken is bij het natuurbeheer in Nederland. Op ieder 
beheerkantoor zouden tenminste enkele exemplaren rond moeten 
slingeren.

Gijs Gerrits

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

26 april 
Cursus Bodembiologie bij bosbeheer
probos.nl

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


