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reportage

Schoorl: het verbrande 
duin revisited

Het is een dag die de bewoners van Schoorl 
nog scherp op het netvlies staat: 28 augustus 
2009. In de Schoorlse duinen brak een brand 
uit die angstig dicht in de buurt van het 
dorp kwam. Aangewakkerd door de sterke 
zuidwestenwind en geholpen door de droogte 
greep het vuur razendsnel om zich heen. De 
brandweer had grote moeite de verschillende 
brandhaarden onder controle te krijgen en kon 
niet verhinderen dat 150 hectare bos en heide 
in vlammen opgingen. Het nablussen kostte 
zes dagen. De redactie vroeg zich af hoe het 
duingebied er nu voorstaat en gaat bij beheerder 
Staatsbosbeheer op bezoek.

— Chantal van Dam & Gijs Gerrits  
(redacteuren Vakblad)

> We hebben met Jeroen Pater en zijn oud-colle-
ga Frans Erinkveld in de werkschuur van Staats-
bosbeheer afgesproken. Het is een bescheiden 
gebouw vergeleken met het naastgelegen bezoe-
kerscentrum, maar wel, zo wordt ons later met 
enige trots verteld, geheel met ‘eigen’ hout uit de 
Schoorlse duinen gebouwd. 
We installeren ons met koffie achter een Power-
Pointpresentatie en laten ons op een kaartje de 
locatie van de brand aanwijzen. Beter gezegd de 
locaties van de branden, want na de brand van au-
gustus zijn er in oktober 2009 op andere plekken 
in het gebied nog twee kleine branden geweest. 
In april 2010 was het weer raak, nu bij Bergen aan 
Zee, en in mei 2011 zijn nog eens 200 hectare bos, 
hei en stuifduin in de as gelegd. Over de oorzaak 
van de branden bestaat hier geen twijfel: ze zijn 
allemaal aangestoken. Vermoedelijk door dezelfde 
persoon. Er is ooit een verdachte aangehouden, 
maar die moest de politie bij gebrek aan bewijs 
laten gaan. De dreigende sfeer heeft destijds ook 
haar weerslag op de beheerders gehad. Frans 

willen zien voor het alweer donker is. We rijden 
per, uiteraard elektrische, terreinwagen naar de 
locatie van de brand van augustus 2009. Onder-
weg wijst Frans ons op een enkele verbrande 
vliegden die men bij wijze van monument heeft 
laten staan. De struikheide lijkt op het eerste 
gezicht goed hersteld, maar de oude, meer grillige 
structuur is verloren gegaan. Vroeger waren er 
struiken van alle leeftijden, nu is alles even oud 
en daardoor veel eenvormiger. 

Lessen
De auto wordt geparkeerd en we gaan lopend 
verder. Boven Bergen zijn de duinen kalkarm; 
het Schoorlse duinzand is bijna wit, zeer fijn 
en wordt heel snel grijs door het uitlogen. Wij 
merken dat onze tred in dit zand moeizamer is, 
maar een brandweerauto draait zich er gemakke-
lijk in vast. Bij de grootste brand in 2011, toen er 
vanuit het hele land versterking kwam, bleek dat 
een probleem. De brandweerlieden met ervaring 
op de Veluwe, waar het zand grover is, liepen 
jammerlijk vast. Het is een van de lessen die van 
deze serie branden is geleerd. (Zie hiervoor ook: 
‘Natuurbrand: wat komt er op een beheerder af’ 
in het Vakblad van maart 2012).
Waar het bos is verbrand zijn in het duin open 

Frans Erinkveld 
(links) en Jeroen Pater 
op een stuifduin dat 
voor de brand bos 
was.

Erinkveld: ‘Ik had soms een voorgevoel dat er 
weer een brand zou uitbreken en verdomd, dat 
is inderdaad een keer gebeurd.’ Ook hebben ze 
zo wel eens net op tijd een beginnend vuurtje 
kunnen doven. 

Dramatische beelden
Tijdens de PowerPointpresentatie kijken we naar 
dramatische beelden van het hoog oplaaiende 
vuur in de dennenbomen en zwartgeblakerde 
vlakten, waar zelfs de humuslaag is verbrand. Het 
loofhout bleek beter tegen het vuur bestand en 
heeft de brand plaatselijk vertraagd. Behalve de 
directe brandschade aan de vegetatie en de fauna 
heeft ook het bluswerk de nodige schade toege-
bracht, in het bijzonder aan de infrastructuur. 
Door het zware materieel zijn de schelpenpaden 
aan gort gereden en bij het blussen met legerheli-
kopters – 2500 liter zeewater in een klap – is ero-
sie opgetreden. Opmerkelijk is dat de beheerders 
ons vertellen dat de vegetatie geen zichtbare last 
heeft gehad van al dit zoute bluswater. De kosten 
van het herstelwerk – denk aan enkele miljoenen 
euro’s – zijn door LNV en uit donaties van parti-
culieren betaald.
Het lijkt ons een goed moment om naar buiten te 
gaan, als we op deze grijze novemberdag nog wat 

Buntgras

foto Gijs Gerrits
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plekken ontstaan. De dynamiek is daarmee 
toegenomen; het zand is namelijk gaan stuiven. 
Spectaculaire hoeveelheden zand verplaatsen zich 
naar de rand van het bos, waar de wind luwt en 
het wandelende duin tot rust komt. De vorm van 
het open duin verandert nog steeds. 

Dynamisch kustbeheer
Meer dynamiek dus, precies wat het Natura 
2000-beheerplan voor de Schoorlse duinen 
beoogt. De werkelijkheid zit uiteraard wat 
ingewikkelder in elkaar. De gaten die de brand 
heeft geslagen overlappen maar gedeeltelijk met 
de plekken waar in het beheerplan open duin is 
voorzien. Toch zijn de beheerders er eigenlijk wel 
blij mee. Op termijn zou een deel van de dennen-
bossen moeten verdwijnen. Het gaat dan vooral 
om de Corsicaanse en Oostenrijkse dennen, 
die in de jaren dertig van de vorige eeuw zijn 
aangeplant om verstuiving tegen te gaan en om 
als stuthout voor de mijnen te dienen. Maar het 
kappen van bomen roept bij het publiek weer-
stand op, al kan dat er na verloop van tijd anders 
over gaan denken. Een mooi voorbeeld vind je 
hogerop in het noorden van de Schoorlse duinen. 
In 2006 zijn daar bij wijze van natuurcompensatie 
bomen gekapt om een stuifduin te laten ontstaan. 

Volgens onze gastheren wordt dat inmiddels juist 
door de bezoekers gewaardeerd. Het reactiveren 
van verstuiving en duinvorming past in een meer 
dynamisch kustbeheer. In principe zou er nog 
veel meer duin mogen ‘verkerven en verpara-
boliseren’, maar het valt waterbeheerders in de 
praktijk nog altijd zwaar om de natuur echt haar 
gang te laten gaan. 
De zeespiegel stijgt, dat valt niet te ontkennen, 
maar dan ontpopt Jeroen zich onverwacht als 
een klimaatscepticus. We zijn bij het Vakblad niet 
wars van eigenzinnige denkers, maar klimaatver-
andering in twijfel trekken, nee. Gijs werpt zich 
strijdbaar in de discussie. 

Aanplant loofbomen
Na de brand van augustus 2009 zijn in het stuk 
duin dicht bij de bebouwing van Schoorl in sa-
menspraak met de bewoners loofbomen aange-
plant. Met beperkt succes. De jonge eiken staan 
er ruim twaalf jaar later niet echt florissant bij. 
Zelfs de berkenkronen sterven telkens af, waarna 
de boompjes het opnieuw proberen. De locatie 
is minder geschikt en de droogte van de afge-
lopen zomers heeft ook niet meegeholpen. We 
zien dat er wel spontane verjonging van loof- en 
naaldhout is opgetreden, onder andere van grove 

den, zeeden, iep en linde. Her en der is Amerikaanse 
vogelkers opgeschoten, maar, zegt Jeroen ‘daar maken 
we ons niet zo druk over’. Tegelijkertijd vertellen ze 
ons dat het gebied zonder maatregelen weer helemaal 
dicht zal groeien. Lokaal wordt schapenbegrazing 
toegepast om vergrassing tegen te gaan en dichtgroei-
en te voorkomen. Ook schijnen er enkele exotische 
Japanse koeien rond te struinen, die als we het goed 
begrijpen van een restauranthouder zijn die dat met 
de provincie heeft geregeld. Of dit voldoende is om 
dichtgroeien te voorkomen blijft een beetje onduide-
lijk. 
Voor de paddenstoelenliefhebber is het een paradijs 
om in rond te lopen. De verleiding is groot om voort-
durend door de knieën te gaan om een paddenstoel 
nader te bekijken. En passant herkennen we bruine 
ringboleet, koeienboleet, rossige melkzwam en valse 
hanenkam.

Roetroute
Zoals in elk natuurgebied dat is opengesteld voor het 
publiek zijn er wandelroutes uitgezet. Een bijzondere 
variant in dit genre is hier de zogeheten “roetroute”, 
die 5 kilometer door het in 2009 verbrande duin 
voert. 
We brengen nog een kort bezoek aan het duin dat in 
2010 is verbrand, grenzend aan het Noordhollands 
Duinreservaat, in beheer bij PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland. De verbrande bomen zijn hier gekapt 
en alle stobben verwijderd. Ook hier is veel meer 
dynamiek gekomen dan vroeger, voor de typische 
soorten van het duin een goede ontwikkeling. Voor 
het contrast lopen we nog even een zeer donker 
dennenbos in dat gespaard is gebleven en waar nooit 
is gedund. We draaien ons om en hebben dan uitzicht 
op het uitnodigende, open, grijze duin. ‘Dat is voor 
bezoekers altijd een verrassing’, zegt Frans, ‘dat je van 
het donker opeens in het licht bent.’<

redactie@vakbladnbl.nl

Jeroen de Pater over de effecten 
van de verschillende branden:

‘De brand van april 2010 heeft het Groote 
Ganzenveld (Reigersbosch) in de as gelegd. 
Dit was ons mooiste heideterrein. Er waren 
pollen struikheide tot wel 60 jaar oud en 
misschien wel ouder. Er is ook veel kraai-
heide verbrand maar dat was op sommige 
plekken waar de soort dominant geworden 
was niet zo heel erg.
Daar waar de brand in augustus 2009 veel 
bos heeft verwoest, betrof het voorname-
lijk Oostenrijkse en Corsicaanse dennen. 
De grootste slachtoffers waren insecten 
die op de grond leefden, en dan met name 
rode bosmieren. Veel mierennesten zijn 
uitgebrand. De mieren die het overleefd 
hadden, kwamen in een woestijn terecht. 
Er was geen voedsel meer voor ze. Een paar 
jaar na de brand vonden spechten hier een 
paradijs. De dode dennen zaten vol met 
keverlaven. 
Bij de brand van mei 2011 waren vooral 
grondbroeders het slachtoffer. We hebben 
verschillende nesten van duinpiepers 
gevonden waarin verkoolde jongen lagen. 
Er zijn ook zeker veel zandhagedissen ver-
brand. Maar doordat er na de branden meer 
open zanderige plekken waren ontstaan, 
heeft dat weer positief uitgepakt voor de 
zandhagedis. 
De heide heeft zich goed hersteld. Het was 
interessant om te zien dat het herstel bij 
de brand van 2009 wat langer duurde dan 
na de andere branden. De omstandigheden 
waren toen het droogst en het vuur ging 
dieper de grond in. Er is daardoor veel meer 
zaad, onder andere heidezaad, verbrand. 
Op plekken waar het verbrande bos weer 
nieuw bos mocht worden is het veel soor-
tenrijker geworden.’

Frans Erinkveld over het effect 
van de branden op verschillende 
soorten:

‘Soorten die te lijden hebben gehad van 
de branden is afhankelijk van het type na-
tuur en de periode van het jaar! Tijdens de 
voorjaarsbranden hebben broedvogels en 
jonge zoogdieren (van veldmuis tot vos) 
hinder ondervonden. Zelf was ik getuige 
van een wegvluchtende egel tijdens de 
voorjaarsbranden van mei 2011. Had hij/
zij een nestje  met jongen? 
In duingebied met heide zijn tijdens de 
voorjaarsbranden zandhagedissen, padden 
en bruine kikkers omgekomen, en na-
tuurlijk grondbroeders als graspieper en 
boomleeuwerik. Ook grote mierenhopen 
zijn verbrand. Wonderwel bleken er mie-
ren te zijn die de brand hadden overleefd. 
De volgende dag waren ze al bezig om het 
nest op te bouwen! 
De heidevegetatie is lokaal zwaar vernie-
tigd, ook door de vele brandvoertuigen. 
Gelukkig is de vegetatie onder meer door 
het herstelplan weer teruggekomen. Al-
leen jammer dat na de brand door gebrek 
aan leeftijdsverschillen een vrij egaal 
heideveld is ontstaan.
In het dennenbos was vooral schade aan 
de houtopstanden, enkele mierennesten 
en groeiplaatsen van de dennenorchis. 
Na de brand was het een komen en gaan 
van torenvalken. Muizen hadden weinig 
tot geen dekking meer. Jaren later vonden 
spechten er een gedekte tafel. Het dode 
hout werd een perfecte “nestelplek” voor 
insecten als boktor.
Dit is een van weinige “positieve” dingen 
die de branden hebben opgeleverd.’
 

Rossige melkzam

foto’s Gijs Gerrits

foto’s Chantal van Dam

foto Gijs Gerrits

Impressies van de dynamiek die is ontstaan na de branden met op de achter-
grond de situatie zoals het vroeger was: dicht en donker naaldbos.
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— Hilde Tomassen (Onderzoekcentrum B-WARE), 
Juul Limpens (Wageningen University & 
Research), Jelmer Nijp (KWR Water B.V.) & 
Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen)

Het stimuleren van 
actieve veenvorming 
in hoogveenrestanten

Het prioritaire habitattype Actieve hoogvenen 
(H7110) wordt gekenmerkt door actieve 
hoogveenvorming. Hoogvenen kennen 
een microreliëf van bulten en slenken. De 
bulten worden gevormd door bultvormende 
veenmossoorten, zoals wrattig veenmos en 
hoogveenveenmos. Zij zijn in staat om water 
vast te houden en boven de (grond)waterstand 
uit te groeien. Van bultvormers wordt het 
organisch materiaal langzaam afgebroken. In de 
slenken groeien soorten als waterveenmos, en in 
mindere mate fraai veenmos, die beperkt boven 

de waterstand in het veen kunnen uitgroeien en 
in vergelijking met bultvormers beter worden 
afgebroken. Het herstel van een min of meer 
zelfregulerend hoogveenvormend systeem kan 
pas op gang komen als bultvormende veenmossen 
over grotere oppervlakten tot dominantie zijn 
gekomen en een nieuw veenpakket vormen met 
een grote bergingscapaciteit voor water. Deze 
‘sponzige’ laag van levend en recent afgestorven 
veenmos (5-50 cm dik) met een stabiele 
waterhuishouding vormt de acrotelm. Een actief 
hoogveen onderscheidt zich van een aangetast 

In hoogveenrestanten wordt geprobeerd 
actieve veenvorming weer op gang te 
krijgen. Noodzakelijke randvoorwaarden 
daarbij zijn stabiele hoge waterstanden 
en een nieuwe veenmosrijke toplaag 
met een groot waterbergend vermogen, 
een zogenaamde acrotelm, boven op 
het oude verdroogde en compacte veen. 
Alleen bultvormende veenmossoorten 
kunnen een acrotelm vormen. In veel 
hoogveenrestanten zijn inmiddels de 
hydrologische omstandigheden verbeterd 
en hebben vooral slenkbewonende 
veenmossoorten zich sterk uitgebreid. 
Het herstel van de bultvormende 
veenmossen, en daarmee de vorming van 
een nieuwe acrotelm, treedt veelal niet 
op. Is met herintroductie de vestiging 
en uitbreiding van bultvormende 
veenmossen te stimuleren? 

hoogveen (habitattype Herstellende hoogvenen; 
H7120) door de aanwezigheid van een acrotelm.

Experimenteel veldonderzoek
Om te onderzoeken of via herintroductie van 
bultvormende veenmossoorten de ontwikkeling 
van een nieuwe acrotelm gestimuleerd kan wor-
den, werden tussen 2017 en 2021 twee onderzoeks-
projecten gefinancierd vanuit Kennisnetwerk 
Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) 
en de provincie Noord-Brabant, uitgevoerd in het 
Bargerveen, Haaksbergerveen en de Deurnsche 

Peel en Mariapeel. Bij het veldonderzoek werden 
twee uitgangssituaties onderscheiden: 1) een kale 
(zwart)veenbodem en 2) een veenmosvegetatie 
met slenksoorten.
Bij een kale veenbodem vormen te diep weg-
zakkende grondwaterstanden doorgaans een 
knelpunt voor de vestiging en groei van veen-
mos. De vochthuishouding kan in zulke situaties 
worden verbeterd en gestuurd door ’s zomers 
een plas-dras situatie in stand te houden en/of 
het microklimaat te ‘bufferen’ door beschutting 
van grasachtigen of het afdekken van geïntrodu-

ceerde veenmossen met een laagje stro. Met deze 
buffering worden waterverliezen via verdamping 
beperkt. Wanneer de bultvormende veenmos-
sen eenmaal een aaneengesloten tapijt hebben 
gevormd die in dikte toeneemt, kunnen de 
mossen hun eigen waterhuishouding steeds beter 
reguleren. Hierdoor wordt de externe buffering 
van de waterhuishouding en het microklimaat 
geleidelijk minder belangrijk. 
Bij herintroductie van bultvormers in een slenk-
vegetatie speelt de mate van competitie met de 
al aanwezige slenksoorten een sleutelrol. Onder 

Foto 1. Impressie van het plas-dras 
experiment in het Haaksbergerveen 
in oktober 2019. In een deel van het 
experiment werd de waterstand hoog 
gehouden door de aanvoer van zuur 
oppervlaktewater via een pomp op 
zonne-energie. Wrattig veenmos werd 
in drie verschillende dichtheden (36, 
72 en 156 planten per m2; opgebracht 
als fragmenten van 1 cm) geherintro-
duceerd zonder beschutting (controle, 
foto onder) en met beschutting via 
pollen van eenarig wollegras of afge-
dekt met stro. 
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gg  Figuur 1. Grondwaterstanden (cm ten opzichte van 
maaiveld) voor controle zonder wateraanvoer (rood) en 
de plas-dras behandeling met wateraanvoer (blauw) voor 
de verschillende jaren (2018 t/m 2021) voor Bargerveen, 
Deurnsche Peel en Haaksbergerveen. De cirkels en lijnen 
geven de gemiddelde stand en de spreiding weer (25ste en 
75ste percentiel, waarbinnen 50 procent van de standen 
varieert). Stabiele ondiepe grondwaterstanden rond het 
maaiveld zijn belangrijk voor de uitbreiding van veenmos-
sen.

ii Figuur 2. Relatieve uitbreiding (ten opzichte van 
de uitgangssituatie) van bultvormende veenmossen 
op zwartveen bij natuurlijke waterstanden (droog) en 
gecontroleerde waterstanden (plas-dras). De uitbreiding 
is het hoogst in proefvlakken met beschutting door stro 
en aanvoer van water (blauwe lijn: zwarte driehoeken). 
Een waarde groter dan één geeft aan dat er uitbreiding is 
opgetreden.
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stabiel vochtige/natte omstandigheden kunnen 
slenksoorten harder groeien dan bultsoorten. 
Over het algemeen heeft herintroductie van bult-
vormers daarom pas zin wanneer de slenksoorten 
niet harder dan ongeveer 4 cm per jaar groeien en 
kenmerkende heidesoorten zoals kleine veen-
bes, lavendelhei en gewone dophei zich hebben 
gevestigd.
In het veldonderzoek werd onder andere gekeken 
naar het effect van de dichtheid van herintroduc-
tie, de wijze van introductie (intacte planten van 
10 cm of veenmosfragmenten van 1 cm), de soort 
bultvormer, het microklimaat en het type slenk-
vegetatie (waterveenmos of fraai veenmos).

Herintroducties op kaal (zwart)veen
Uit experimenten op laboratoriumschaal weten 
we dat bultvormende veenmossen zich goed 
kunnen uitbreiden op plas-dras (waterstand rond 
maaiveld) vernat zwartveen. Om te onderzoeken 
of bultvormers ook in de veldsituatie kunnen 
uitbreiden op plas-dras zwartveen, werd in een 
deel van het experiment de waterstand kunstma-
tig plas-dras gehouden door bevloeiing met zuur, 
voedselarm oppervlaktewater via een pomp op 
zonne-energie (foto 1). In het andere deel van het 
experiment werden de waterstanden niet gecon-
troleerd, waardoor deze in de zomer diep konden 
uitzakken. In hoeverre buffering van het microkli-
maat de vestiging en uitbreiding van de bultvor-
mers versnelt, werd onderzocht met drie beschut-
tingsbehandelingen: controle, beschutting via 
pollen eenarig wollegras en afdekking met stro. 
Veenmos werd geherintroduceerd als fragmenten 
(alle drie gebieden) of als intacte mossen (alleen 
Deurnsche Peel). In de Deurnsche Peel werden 
verschillende veenmossoorten (wrattig veenmos, 
hoogveenveenmos en waterveenmos) onderzocht. 
In het Bargerveen en het Haaksbergerveen werd 
alleen wrattig veenmos geherintroduceerd, maar 

wel in drie verschillende dichtheden (foto 1). 
Als gevolg van de extreme droogte in 2018 zakten 
de waterstanden in het veen en de aanvoerplas 
diep uit en ontstonden er problemen met de 
aanvoer van water (figuur 1). De sterfte onder 
de bultvormers was hoog en daarom werden de 
experimenten in 2019 opnieuw ingezet. De jaren 
2019 en 2020 waren ook relatief droog, het jaar 
2021 was vrij nat. In perioden zonder aanvoer van 
water zakte de grondwaterstand in droge jaren in 
alle gebieden diep beneden maaiveld. Met aan-
voer van water werd de waterstand beter op peil 
gehouden. Vanwege problemen met de wateraan-
voer zijn de grondwaterstanden in het plas-dras 
compartiment in het Bargerveen het minst stabiel 
geweest, gevolgd door het Haaksbergerveen. In de 
Deurnsche Peel waren de grondwaterstanden met 
wateraanvoer het meest stabiel en ook dichtbij 
maaiveld (figuur 1).

Als gevolg van droogte en diep wegzakkende 
waterstanden is de overleving van de bultvormen-
de veenmossen zonder wateraanvoer laag op alle 
locaties (figuur 2). De overleving en uitbreiding is 
veruit het hoogst bij de combinatie van wateraan-
voer (plas-dras) en beschutting van een laagje 
stro (figuur 2 en foto 2). Uit onderzoek naar het 
microklimaat, uitgevoerd in de droge jaren 2018 
en 2019, bleek dat het afdekken met stro ervoor 
zorgde dat het veen droger was tijdens natte pe-
rioden en vochtiger bleef tijdens droge perioden. 
Toepassing van stro zorgt voor demping van de 
fluctuaties in vochtgehalte, wat gunstig is voor de 
ontwikkeling van veenmossen. De vestiging en 
ontwikkeling van hogere planten wordt echter 
ook gestimuleerd door het aanbrengen van stro. 
Bij een optimale waterhuishouding lijken de bult-
vormende veenmossen de concurrentie met hoge-
re planten nog aan te kunnen. Bij een suboptima-
le waterhuishouding staat de versnelde successie 

van hogere planten mogelijk de ontwikkeling van 
bultvormende veenmossen in de weg. 

Uit het experiment blijkt verder dat de beste 
methode van herintroductie afhangt van de mate 
van droogtestress die de veenmossen ervaren. 
Herintroductie met fragmenten werkt beter bij 
weinig droogtestress, terwijl herintroductie met 
intacte veenmosplanten beter werkt bij veel 
droogtestress. De veenmossoort heeft weinig 
effect op het herintroductiesucces, zodat de 
keuze voor de veenmossoort een pragmatische 
beslissing wordt: de best beschikbare bultvor-
mende veenmossoort kan gebruikt worden voor 
herintroductie. De overleving van bultvormende 
veenmossen is in het eerste jaar sterk afhankelijk 
van de introductiedichtheid, met name bij herin-
troductie van fragmenten: hoe hoger de introduc-
tiedichtheid hoe hoger de overleving. In de daar-
opvolgende jaren verdwijnt het dichtheidseffect. 
Herintroductie met een gemiddelde dichtheid 
van circa 72 veenmosplanten per m2, een hand vol 
veenmos, lijkt daarom een goede middenweg.

Herintroductie in slenkvegetaties
Om te onderzoeken op welke wijze en in welke 
dichtheden bultvormers het beste ingebracht 
kunnen worden in slenkvegetaties, werden in het 
Bargerveen, het Haaksbergerveen en de Mariapeel 
locaties geselecteerd waar de vegetatie van drijf-
tillen gedomineerd worden door fraai veenmos 
(foto 3). Op alle locaties werd wrattig veenmos 
geïntroduceerd en in de Mariapeel ook hoogve-
enveenmos en gewoon veenmos. De bultvormers 
werden in drie dichtheden ingebracht: een in-
tacte plag (20 bij 20 cm) en twee dichtheden van 
intacte veenmosplanten (36 en 156 planten/m2). 

Aangezien de bultvormers werden geherintrodu-
ceerd in drijvende slenkvegetaties, die meebewo-

Foto 2. Uitbreiding van bultvormende veenmossen is het hoogst in proefvlakken 
met beschutting door stro en aanvoer van water (links: Haaksbergerveen en 
rechts: Deurnsche Peel; situatie oktober 2021). 

Foto 3. Impressie van een herintroductie van wrattig veenmos in een door fraai 
veenmos gedomineerde vegetatie in het Bargerveen (links) en uitbreiding van 
hoogveenveenmos bij de hoogste dichtheid (plaggen van 20 bij 20 centimeter) in 
de Mariapeel.

Figuur 3. Relatieve uitbreiding van bultvormende veenmossen in een slenkve-
getatie met fraai veenmos bij verschillende introductiedichtheden (36 of 256 
mossen/m2 of plag van 20 x 20 cm) in het Bargerveen, Haaksbergerveen en 
Mariapeel. In de Mariapeel werd naast wrattig veenmos (S. pal), ook hoogveen-
veenmos (S. mag) en gewoon veenmos (S. pal) en een mix van de drie soorten 
geherintroduceerd.
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gen met de waterstand, hebben ze minder last 
gehad van de droogte in de periode 2018-2020. De 
grootste kans op een succesvolle herintroductie 
van bultvormende veenmossen in slenkvegeta-
ties wordt bereikt met de introductie van intacte 
plaggen (figuur 3). In de Mariapeel lijkt hoogve-
enveenmos zich de eerste jaren wat beter uit te 
breiden dan de andere veenmossoorten (figuur 3). 
De verschillen zijn echter gering, zodat de meest 
beschikbare soort bultvormend veenmos gebruikt 
kan worden voor herintroductie. De sterkste 
uitbreiding vond plaats met wrattig veenmos in 
het Bargerveen, mogelijk vanwege de stabiel hoge 
CO

2
-concentraties in het bodemvocht, waarvan 

we uit eerder onderzoek weten dat dit de veen-

mosgroei stimuleert (figuur 4). De hoge ammoni-
umconcentraties in de Mariapeel (figuur 4) zijn 
waarschijnlijk het gevolg van de decennialange 
hoge stikstofdepositie. De hoge beschikbaarheid 
van ammonium heeft nog geen duidelijke invloed 
op de uitbreiding van bultvormende veenmossen, 
maar mogelijk worden snelgroeiende hogere 
planten, zoals pijpenstrootje, bevoordeeld. Een 
kanttekening bij de resultaten is dat het onder-
zoek grotendeels is uitgevoerd in droge jaren en 
dat in natte jaren slenksoorten in het voordeel 
kunnen zijn. Daarentegen zijn de droge jaren 
waarschijnlijk representatiever voor de toekomst, 
waar door klimaatverandering de kans op droge 
zomers toeneemt.

Figuur 5. Samenvatting 
van verschillende stra-
tegieën voor hoogveen-
herstel bij verschillende 
uitgangssituaties.

Foto 4. Opschaling van de introductie van bultvormers op kaal veen in het 
Bargerveen in het najaar van 2021. Over een oppervlakte van 0,6 hectare kaal 
veen werden veenmosfragmenten (voornamelijk wrattig veenmos met een 
klein deel hoogveenveenmos) uitgestrooid en afgedekt met stro. 

Figuur 4. Kooldioxide- en 
ammoniumconcentratie 
van het bodemvocht in 
de experimenten in fraai 
veenmos in het Barger-
veen, Haaksbergerveen 
en Mariapeel tussen 2018 
en 2021.

Aanbevelingen voor herstelbeheer
Bultvormers blijken zich te kunnen handhaven 
en uitbreiden op zwartveen, zelfs in jaren met 
een fors neerslagtekort. Het is dan wel noodzake-
lijk om de waterhuishouding te verbeteren door 
het aanvoeren van water in perioden met een 
neerslagtekort. Beschutting met stro verhoogt 
de kans op succes sterk. Onder een suboptimale 
waterhuishouding is de kans op overleving groter 
wanneer bultvormers als complete mossen wor-
den geherintroduceerd. Onder optimale water-
huishouding kan herintroductie plaatsvinden via 
veenmosfragmenten afgedekt met stro. Een groot 
voordeel van de introductie van fragmenten is dat 
deze methode eenvoudiger op te schalen is en er 
minder donormateriaal nodig is per oppervlakte. 
Als richtlijn is een flinke hand vol veenmos (circa 
72 individuen per m2) afgedekt met circa 330 g 
stro per m2 een goede combinatie. Een hand vol 
veenmos komt neer op een donor-introductie-
ratio van circa 1:140 m2, waarbij 1 m2 veenmos 
van de donorlocatie wordt verspreid over circa 
140 m2 op de introductielocatie. Het oogsten van 
de in Nederland vooralsnog beperkt aanwezige 
bultvormende veenmossen dient voorzichtig te 
geschieden (zie opschaling herintroductie).
Vanwege de beperkte bergingscapaciteit van 
zwartveen blijkt het bevloeien van zwartveen in 
de praktijk lastig. Door geringe maaiveldverschil-
len worden de lagergelegen delen al snel te nat 
voor uitbreiding van bultvormers. Een lichte vari-
atie in terreinhoogte is op grotere schaal gunstig, 
omdat dan bij variërende weerscondities altijd 
wel ergens de waterhuishouding optimaal is. 
Beregenen via een sproei-installatie is waarschijn-
lijk eenvoudiger te realiseren dan bevloeiing en 

bootst het effect van neerslag na. Een bijkomend 
voordeel van sproeien is dat het aangevoerde 
water gelijkmatig wordt verspreid zonder de 
noodzaak van aanvoergreppels. Uit onderzoek 
blijkt dat een hoge neerslagfrequentie kan com-
penseren voor diep uitzakkende waterstanden, 
wat wordt bevestigd door de veenmosoverleving 
zonder extra wateraanvoer in 2019. In vergelijking 
tot 2018 waren er in de zomer meer buien in 2019 
en was de overleving van bultvormers hoger, 
ondanks de opnieuw diepe waterstanden (tot 60-
80 cm onder maaiveld). Sproeien is alleen nodig 
wanneer het gedurende lange tijd niet heeft 
geregend of op momenten dat de verdamping erg 
hoog is. Wanneer zich eenmaal een dichte veen-
mosvegetatie (acrotelm) heeft ontwikkeld, is de 
vegetatie minder gevoelig voor tijdelijke droogte. 
Aanvoer van water is dus vooral tijdens de initiële 
fase van belang en in een latere fase vooral om 
droge perioden te overbruggen. Hoelang het 
duurt voordat de gevormde jonge acrotelm zelfre-
gulerend wordt, is nog onbekend en daar is meer 
onderzoek voor nodig. De snelle ontwikkeling in 
ons experiment laat zien dat een acrotelm zich in 
elk geval binnen tien jaar kan ontwikkelen mits 
de waterhuishouding op orde is. 
Het lijkt niet veel uit te maken of bultvormers 
worden geïntroduceerd in vegetaties met fraai 
veenmos of waterveenmos. Introductie via intac-
te plaggen verdient hierbij voorkeur boven het in-
troduceren van (bundels) losse planten. Uit eerder 
onderzoek blijkt dat de resultaten na twee à drie 
jaar goed te vertalen zijn naar de langere termijn. 
Dit zou betekenen dat, zeker bij de hoogste in-
troductiedichtheid, de bultvormers zich kunnen 
handhaven en uitbreiden in slenkvegetaties. 

Opschaling herintroductie
De kleinschalige herintroducties van bultvormers 
zijn in het najaar van 2021 door Staatsbosbeheer 
in het Bargerveen al opgeschaald. Voor deze 
opschaling werden op kaal veen fragmenten 
uitgestrooid en afgedekt met stro (foto 4) en in 
slenkvegetaties werden intacte veenmosplaggen 
van 20 bij 20 cm ingebracht. Deze opschaling 
biedt de mogelijkheid om te verkennen hoe 
herintroductie van bultvormers in de praktijk 
verder vormgegeven kan worden. Een knelpunt 
voor opschaling is het gebrek aan bultvormers. 
Een mogelijke oplossing voor dit probleem is 
het kweken van bultvormers (veenmosteelt) in 
bijvoorbeeld de bufferzones die rondom veel 
hoogveengebieden liggen of worden gerealiseerd 
ter ondersteuning van de hydrologische stabiliteit 
van het veen. 

Herstelstrategie afhankelijk van 
uitgangssituatie

Op basis van eerder uitgevoerd OBN-onderzoek 
naar het herstel van hoogvenen werden herstel-
strategieën opgesteld voor verschillende uitgangs-
situaties (onder andere positie in het gebied, type 
restveen en CO

2
-beschikbaarheid). De bevindin-

gen van dit beschreven acrotelmonderzoek zijn 
verwerkt in deze herstelstrategieën (figuur 5). 
Het volledige rapport van het onderzoek is te 
downloaden via de website Natuurkennis: 
www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/
obn-2017-37-nz-acrotelmontwikkeling-def.pdf.<

h.tomassen@b-ware.eu
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 ‘  Met al het geld uit 
het transitiefonds 
landelijk gebied en 
natuur lossen we 
alle problemen in de 
natuur voor 2035 op’

Het kabinet werkt aan een brede 
gebiedsgerichte aanpak die zich richt op 
stikstofreductie en verbetering en herstel 
van natuur, water en klimaat. Voor de 
uitvoering van de aanpak stelt het kabinet 
incidenteel ruim € 24 miljard beschikbaar tot 
2035. 
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Irene Bouwma, onderzoeker 
beleid bij Wageningen 
Environmental Research

‘Het idee om in 2035 álle 
problemen voor de natuur 
op te lossen lijkt op mijn 
jaarlijkse goede voornemen 
om meer te bewegen en 
minder te drinken’

‘De huidige inzet voor natuur in zowel 
financiële middelen en capaciteit door 
rijk, provincies en natuurorganisaties 
is groter dan ooit. Aan de inzet zal het 
dus niet liggen, maar of dat voldoende 
is om in 2035 alle problemen voor 
de natuur op te lossen? Over welke 
natuur hebben we het dan? Het Pro-
gramma Natuur richt zich vooral op 
de stikstofgevoelige natuur binnen en 
deels buiten de Natura 2000-gebieden. 
Naar verwachting zullen ook andere 
soorten in en rondom deze gebieden 
profiteren van de uitgevoerde natuur-
herstelmaatregelen. 
Welke vorm de brede gebiedsgerich-
te aanpak in het landelijk gebied zal 
krijgen, is grotendeels nog onduidelijk. 
Veel regionale doelen worden pas in 
januari bekend. Hoewel provincies 
nu een brede inzet voor het landelijk 
gebied voor ogen hebben, zal er onher-
roepelijk een prioritering van middelen 
plaatsvinden. Hierbij verwacht ik dat 
de nadruk zal komen te liggen op de 
Natura 2000-gebieden, het Natuurnet-
werk en de KRW-wateren. De inzet op 
systeemherstel is hierbij veelbelovend. 
Echter, in het landelijk gebied zal de 
aanpak zich waarschijnlijk beperken 
tot de doelstelling om 10 procent 
landschapselementen te realiseren. 
De natuur in het landelijk gebied – 
niet Europees beschermd of ernstig 
bedreigd – zal niet of in veel mindere 
mate profiteren van de geplande 24 
miljard. Voor deze natuur worden de 
problemen zeer beperkt opgelost. 
Maar ja, het idee om in 2035 álle 
problemen voor de natuur op te lossen 
lijkt op mijn jaarlijkse goede voorne-
men om meer te bewegen en minder 
te drinken. Een loofwaardig streven 
maar niet echt realistisch.‘

Marianne van der Veen, 
coördinator uitvoering landelijke 
bossenstrategie bij provincie 
Gelderland   

‘Bos en landschap gaan er 
zeker op vooruit met het 
transitiefonds; nu het beheer 
nog structureel regelen’

‘De uitvoering van de landelijke en 
provinciale bossenstrategieën is zeer 
geholpen met het geld uit het tran-
sitiefonds. We streven landelijk naar 
10 procent meer bos en naar meer vitaal 
bos. Daarnaast willen we vanuit de 
bossenstrategie en het klimaatakkoord 
10 procent groenblauwe dooradering 
(landschapselementen) in het landelijk 
gebied realiseren.
De middelen uit het Transitiefonds 
gaan zeker helpen om die doelen te 
halen. De provincies zullen bos en land-
schap in samenhang met andere func-
ties opnemen in het Provinciaal Pro-
gramma Landelijk Gebied. Het is zaak 
om zo veel mogelijk functies met elkaar 
te combineren. Bos en landschap gaan 
goed samen met landbouw, recreatie, 
waterbeheer en vormen ook een groene 
omlijsting voor toenemende verstede-
lijking. Bos en landschap dragen bij aan 
de natuurdoelen, waterkwantiteit en 
waterkwaliteit en CO2-vastlegging. Zij 
zijn als het ware de oplossing van de 
problemen in het landelijk gebied. Tot 
zover alles goed.  
Maar als we dat bos en die landschap-
selementen allemaal hebben aangelegd, 
hoe gaan we het beheer dan finan-
cieren? Voor bos is dat niet zo’n heel 
grote post die wellicht ook uit het 
transitiefonds kan worden gefinancierd, 
maar voor landschap is dat lastiger. 
De jaarlijkse beheerkosten van de 
extra aan te leggen elementen worden 
geraamd om ruim 250 miljoen euro per 
jaar. Landschapsbeheer zou moeten 
bijdragen aan het verdienmodel van de 
extensiverende boer. Moeten we dat 
dan niet regelen? Daarvoor is nog een 
structurele verhoging van de middelen 
voor (agrarisch) natuur- en landschaps-
beheer nodig. Anders investeren we 
wel, maar laten we al dat moois in de 
toekomst weer verloren gaan.’

Teo Wams, directeur natuurbeheer bij 
Vereniging Natuurmonumenten

‘Uiteindelijk gaat het erom in wat 
voor soort land we willen leven, 
en dat gaat over meer dan geld 
alleen‘ 

‘Toen we in het regeerakkoord lazen dat dit 
transitiefonds er zou komen, waren we echt 
enthousiast. Een groot bedrag, apart gezet 
en daarmee onttrokken aan de politieke 
waan van de dag. Een bedrag om serieus 
werk te maken van de grote verbouwing van 
het buitengebied. Om te werken aan een 
omgeving die geen negatief effect heeft op 
beschermde natuurgebieden – die door onder 
andere Natuurmonumenten worden beheerd 
– maar juist in verbinding is met die natuur. 
Een duurzaam en natuurrijk buitengebied met 
bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw en 
overgangsgebieden.
Want uiteindelijk gaat het erom in wat voor 
soort land we willen leven, en dat gaat over 
meer dan geld alleen. Wat er precies nodig 
is, verschilt per gebied. Daarom zijn gebieds-
processen nodig, onder regie van de provin-
cies. In die processen gaat het over de juiste 
antwoorden op inhoudelijke vragen. Maar ook 
over draagvlak en begrip creëren bij de vele 
betrokken partijen, niet in de laatste plaats de 
landbouw. Met de betrokken partijen moet 
bijvoorbeeld bepaald worden hoe de water-
huishouding te verbeteren, hoe groen-blauwe 
dooradering te realiseren en waar en hoe 
belasting van stikstof en bestrijdingsmiddelen 
omlaag moet. Natuurmonumenten brengt 
haar kennis en ervaring in bij veel van die 
gebiedsprocessen en draagt zo bij aan een 
oplossing. 
Het transitiefonds maakt de verbouwing van 
het buitengebied mogelijk en dat is goed 
nieuws, want hard nodig om de natuur en bio-
diversiteit te beschermen. Maar we moeten 
dus wel bedenken “hoe dan”, en na oplevering 
zal het verbouwde “huis” goed bewoond en 
onderhouden moeten worden en niet (op-
nieuw) uitgewoond. Dat vraagt om spelregels 
en naleving daarvan. En om een blijvende 
beloning voor een natuurinclusieve agrarische 
bedrijfsvoering. Dat vraagt ook om bijdragen 
van ketenpartijen zoals banken, toeleveran-
ciers en afnemers. Dus ook van consumenten 
zoals u en ik. Zodat we nu en in de toekomst 
leven in een land dat niet alleen economisch, 
maar juist ook ecologisch gezien gezond is.’

Judy Koppenjan, adviseur 
biodiversiteit en duurzame landbouw 
bij Schuttelaar & partners

‘Het uitrollen van het NPLG 
biedt bij uitstek kansen voor 
natuurherstel én ruimte voor 
toekomstbestendige economische 
ontwikkeling’

‘Het transitiefonds is een grote kans om 
daadwerkelijk tot verbetering en herstel van 
natuur te komen, en een transitie naar een 
natuurinclusieve samenleving mogelijk te 
maken. Al decennia maakt Nederland beleid 
om natuur te beschermen en vervuiling aan 
te pakken. Helaas was dit beleid vaak gefrag-
menteerd en gericht op maar één maat-
schappelijk probleem. Door het ontbreken 
van langetermijndoelen en afwenteling tus-
sen verschillende beleidstrajecten heeft dat 
niet geleid tot voldoende verbetering van 
natuurkwaliteit. Met de implementatie van 
het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) komt hier hopelijk verandering in.
Inmiddels is er namelijk brede erkenning 
voor een structurele, integrale aanpak. We 
moeten gebiedsgericht én integraal aan de 
slag met stikstof, water, klimaat, natuur en 
biodiversiteit. Dit is nodig, want de na-
tuurkwaliteit neemt door vervuiling, vermes-
ting, verdroging, versnippering en verstoring 
nog steeds af. Het blijft dan ook urgent om 
de bron van deze drukfactoren aan te pak-
ken. Ook heeft natuur de ruimte nodig: door 
verbinding van natuurgebieden, realisatie 
van nieuwe natuur en ontwikkeling van een 
natuurinclusieve samenleving krijgen natuur-
lijke processen ruimte en maken we natuur 
robuuster. 
Gebiedsgerichte aanpak is hierbij het tover-
woord. De overheid speelt een essentiële rol 
in het waarborgen van integraliteit in deze 
gebiedsprocessen. Zij is aan zet om duide-
lijke en harde doelen vast te stellen, evenals 
criteria voor financiering van gebiedsplan-
nen. 
Of we via deze aanpak vóór 2035 alle 
problemen hebben opgelost valt nog te 
bezien: veel drukfactoren hebben langdurig 
effect op hun omgeving, en herstel van veel 
soorten natuur duurt gewoonweg langer dan 
een paar jaar. Het uitrollen van het NPLG 
in 2023 biedt bij uitstek kansen om rand-
voorwaarden voor herstel te scheppen én 
ruimte te bieden voor toekomstbestendige 
economische ontwikkeling.’
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Optimaal beheer voor vogelakkers

Meer kennis gewenst over ziekten bij 
bevers 
Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) 
heeft de bever uitgeroepen tot speerpuntdier 
voor 2023. Het centrale aanspreekpunt voor het 
melden van dood gevonden dieren wil met deze 
actie meer bevers binnenkrijgen voor onderzoek. 
Hierdoor kan beter inzicht ontstaan in wat bevers 
zoal onder de leden hebben en meer kennis wor-
den vergaard over ziektes en ziekteverwekkers, 
zoals tularemie en toxoplasmose. 
De bacterieziekte tularemie is vooral bekend als 
doodsoorzaak bij hazen en wordt in de volks-
mond dan ook hazenpest genoemd. Ook bevers 
kunnen de ziekte krijgen. Zowel in 2010 als in 
2021 is bij bever tularemie als doodsoorzaak 
vastgesteld. Toxoplasmose, ook wel bekend als 
de ‘kattenbakziekte’, komt bij diverse diersoorten 
voor. In Nederland is het, tot dusver bekend, drie 
keer bij een bever aangetoond. In Zwitserland is 
het een algemeen voorkomende ziekte bij bevers.
Monsters van bevers zal DWHC samen met het 
RIVM ook systematisch screnen op een aan-
tal zoönotische ziekteverwekkers waaronder 
leptospiren, de veroorzaker van de bacterieziekte 
van Weil. De bacterie wordt via de urine van 
onder andere besmette ratten overgedragen. Het 
DWHC wil graag uitzoeken hoe de verspreiding 
van leptospiren onder bevers is en of het een rol 
speelt als doodsoorzaak. Bij uitgezette bevers in 
de Biesbosch eind jaren 80 is leptospirose destijds 
vastgesteld bij drie dood gevonden bevers.

Dioxines en PCB’s in vlees 
natuurbegrazers

Adaptief populatiebeheer goed 
alternatief voor huidig faunabeheer

Faunabeheerplannen voor wilde hoefdieren lig-
gen steeds vaker onder vuur. Natuur- en milieuo-
rganisaties komen meer en meer in verzet, onder 
andere omdat zij de plannen onvoldoende onder-
bouwd vinden. Rechters gaan daarin mee. Zo is in 
Groningen sinds 2021 geen reewildbeheer meer 
mogelijk, omdat onvoldoende beargumenteerd 
is dat het voorgestelde beheer zou leiden tot 
minder aanrijdingen. BIJ12 heeft naar aanleiding 
van deze ontwikkelingen onderzoek laten doen 
naar andere benaderingen voor populatiebeheer. 
Volgens de onderzoeker Geert Groot Bruinderink 
(FaunaPartner), Rik Schoon (Natuurlijk! Fauna-ad-
vies) en Luuk Boerema (Boerema & van den Brink) 
is adaptief beheer een goed alternatief.
Bij adaptief beheer ligt de focus niet op aantallen, 
maar op het probleem en de maatregel(en) om 
het gewenste effect te bereiken. De traditionele 
tellingen blijven nodig voor het vaststellen van 
trends en kennis omtrent de populatiestructuur 
en de plaats waar de dieren zich ophouden, maar 
de streefstanden worden losgelaten. Daarvoor 
in de plaats komt een ‘gereedschapskist’ met 
instrumenten om problemen zoals schade aan 
landbouwgewassen, bosbouw of flora en fauna en 
aanrijdingen aan te kunnen pakken. Dit kunnen 
preventieve maatregelen zijn zoals het plaatsen 
van hekken of rasters, verstoring of verjaging en 
als laatste middel populatiebeheer door afschot.
Adaptief beheer is een proces, waarbij voortdu-
rend de vinger aan de pols wordt gehouden. Het 

Nieuwe normenboeken voor natuur 
en gemeentelijk groen
Het nieuwe Normenboek voor Natuur, Bos en 
Landschap en het nieuwe Normenboek Gemeen-
telijk groen zijn uit. In de boeken staan actuele 
tijd- en kostennormen voor het beheer van 
natuur, bos en landschapselementen en gemeen-
telijk groen.
Ten opzichte van de vorige edities zijn de effec-
ten van hoge inflatie in 2022 duidelijk zichtbaar 
in de kosten van de werkzaamheden. Vooral 
bij werk met zware machines komen de kosten 
hoger uit dan in 2020 door hogere prijzen voor 
diesel en aanschaf van machines.
Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 
wordt gebruikt door terreinbeherende organisatie 
zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 
provinciale Landschappen, gemeenten en particu-
liere terreineigenaren om de kosten van beheer te 
calculeren. Ook het Rijk en provincies gebruiken 
het boek, onder andere voor bepaling van de 
subsidiebedragen voor het natuurbeheer. Verder 
wordt het boek veel gehanteerd door adviesbu-
reaus, aannemers, scholen en onderzoeksinstellin-
gen. Het Normenboek Gemeentelijk Groen is in 
2018 voor het eerst uitgegeven en bedoeld voor 
gemeentelijke groenbeheerders en hoveniers.
www.normenboek.nl

Brandbrief aan minister voor 
bestrijding invasieve rivierkreeften
Minister Piet Adema van LNV moet met spoed 
actie ondernemen tegen de tientallen miljoenen 
Amerikaanse rivierkreeften in de Krimpener-
waard, schrijven vijftien organisaties aan de 
bewindsman. In de afgelopen jaren is de kreef-
tenpopulatie explosief gegroeid. Ze graven holen 
en lange gangen, waardoor grond verzakt en 
oevers instabiel worden. ‘Dit leidt tot gevaarlijke 
situaties voor vee en landbewerking, grondverlies 
en extra kosten voor herstel- en baggerwerk-
zaamheden’, aldus de brief. Ook is de invloed van 
de dieren op de biodiversiteit en natuur groot. 
Sloten worden kaalgevreten. ‘De hoeveelheid 
waterplanten is in de afgelopen jaren sterk afge-
nomen. Dit leidt tot achteruitgang van de ecologi-
sche waterkwaliteit.’ Een ontwikkeling tegenge-
steld aan de doelen voor de waterkwaliteit in de 
Kaderrichtlijn Water.
LNV is verantwoordelijk voor het bestrijden 
van uitheemse rivierkreeften. Het ministerie 
blijft daarbij in gebreke, want de aanpak van het 
probleem is niet effectief, vinden de organisa-
ties. Ze vragen de landbouwminister dan ook 
om daadkracht. Voor een succesvolle bestrijding 
moet, zo heeft onderzoek uitgewezen, ingezet 
worden op verbetering van het watersysteem 
én het wegvangen van de rivierkreeften. In een 
robuust watersysteem met voedselarm water en 
gevarieerde begroeiing en dierenleven gedijt de 
rivierkreeft minder goed. Met wegvangen wordt 
op korte termijn de populatie teruggebracht en 
krijgt watervegetatie kans te herstellen, blijkt uit 
praktijkervaringen.

vraagt flexibiliteit en bereidheid tot leren van 
ervaringen: wat werkt wel, wat werkt niet? Is 
het tempo te hoog of te laag? Door het gesprek 
intensiever met alle belanghebbenden te voeren, 
worden problemen niet langer alleen op het 
bordje van de faunabeheereenheden maar samen-
gewerkt aan oplossingen. De werkwijze moet in 
Nederland nog wel juridisch getoetst worden. Dit 
zal gebeuren in een wetenschappelijke begeleide 
pilot onder aansturing van BIJ12. De eerste FBE’s 
hebben zich al gemeld om mee te doen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) heeft onderzoek laten doen naar het 
gehalte dioxine en dioxine-achtige PCB's in vlees 
van runderen uit veertien uiterwaarden. Bij ruim 
twee derde van de onderzochte runderen was 
het dioxinegehalte hoger dan de wettelijke norm. 
De verkoper van het vlees heeft de verant-
woordelijkheid ervoor te zorgen dat het vlees 
voldoet aan de normen en dus veilig is. Lukt dit 
niet, dan is de verkoop verboden. Dat geldt ook 
voor zogenoemd wildernisvlees, afkomstig van 
runderen die worden ingezet voor natuurbeheer. 
Sommige dieren worden geslacht om de grootte 
en samenstelling van de kuddes op peil houden. 
Het vlees wordt vervolgens verkocht als ‘wilder-
nisvlees’. Het wekelijks eten van vetter wilder-
nisvlees, en dat gedurende het hele leven, kan 
negatieve effecten hebben op de gezondheid van 
consumenten.
De NVWA is naar aanleiding van de onderzoeks-
resultaten in gesprek met beheerders en aanbie-
ders van wildernisvlees. Zij mogen dit vlees dus 
alleen verkopen als wordt aangetoond dat het 
dioxinegehalte binnen de norm blijft. Dit kan 
door het testen van het dioxinegehalte in vet van 
dode dieren. Daarnaast zal de NVWA steek-
proefsgewijs toezicht houden op de borging van 
de voedselveiligheid.

Ondanks de nodige investeringen in agrarisch na-
tuurbeheer neemt het aantal akkerbroedvogels af. 
Daarom evalueerde OBN natuurkennis verschil-
lende varianten van het concept ‘vogelakker’. Dit 
leidde tot een aantal tips voor betere toepassing 
en beheer. 
De vogelakker maakt sinds 2016 onderdeel uit 
van het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb) en bestaat uit een 
pakket beheermaatregelen die akkers tot een ge-
schikt habitat maken voor verschillende akkervo-
gels. De grauwe kiekendief stond model voor het 
pakket. Deze roofvogel eet voornamelijk muizen 
en voert ook de nestjongen met muizen. Zij heb-
ben daarom baat bij een combinatie van gemaaide 
graslanden of luzernepercelen, waar de muizen 
makkelijk te vangen zijn, en ruigere braakvegeta-
ties, als kraamkamer voor de muizen. 
De vogelakker is dus een foerageerhabitat voor 
muizenetende roofvogels en uilen, maar ook 
andere diersoorten profiteren ervan. Allerlei 
insecten zijn voedsel voor andere vogelsoorten 
en in de winter zijn er volop zaden te vinden. 
Daarnaast biedt de vogelakker een relatief 
veilige broedplaats voor grondbroeders, zoals de 
veldleeuwerik. Hier schuilt echter meteen ook 
het gevaar: bij verkeerd beheer kan de vogelakker 
een ecologische val worden. De oogst van de 
luzerne moet natuurlijk niet tijdens het broed-
seizoen plaatsvinden. Het is van groot belang om 
maatregelen op maat te maken die aansluiten bij 
de ecologische randvoorwaarden van de verschil-
lende doelsoorten.
De adviezen uit het onderzoek gaan met name 
over zaaien, bemesten en maaien. De natuur 
profiteert het meest wanneer een deel van de 
akker wordt ingezaaid met luzerne en deels 
braak blijft liggen, zodat spontaan vegetatie kan 
ontwikkelen. Muizen zitten graag in de natuur-
braakzone, terwijl veldleeuweriken graag in de 
luzerne broeden. Bemesting wordt afgeraden. 
Dat leidt tot vergrassing en een dominantie van 
stikstofminnende planten. Maaien dient buiten 
het broedseizoen te gebeuren, gefaseerd en met 
afvoer van maaisel.
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Europese bossen steeds meer onder 
druk door klimaatgerelateerde 
verstoringen 
De Europese bossen worden steeds meer 
aangetast door natuurlijke verstoringen, blijkt 
uit een observatiestudie van een internationaal 
team bosbouwwetenschappers van Wageningen 
University & Research (WUR), European Forest 
Institute (EFI) en negentien andere onderzoek-
sorganisaties. Het team onderzocht bosversto-
ringen in de afgelopen zeventig jaar – wind, vuur, 
schorskevers en andere plagen – en rapporteerde 
een statistisch significante stijgende trend in het 
artikel ‘Significant increase in natural disturban-
ce impacts on European forests since 1950’ in 
het wetenschappelijke tijdschrift Global Change 
Biology. 
Natuurlijke verstoringen horen bij bosecosyste-
men. Doordat ze bomen doden krijgen nieuwe, 
jonge bomen om te groeien. Dode bomen zijn 
ook belangrijk voor de biodiversiteit. Echter de 
sterke toename van het aantal verstoringen in de 
afgelopen decennia geeft aanleiding tot bezorgd-
heid over de verstoring van de ecosysteemdien-
sten. 

Peelvenen: niet langer 
vrijstelling vergunningplicht 
grondwateronttrekking 
De vrijstelling van de Wnb-vergunningplicht 
(Wet natuurbescherming) voor grondwateront-
trekkingen voor open teelten in Peelvenen komt 
te vervallen. Naar verwachting ondertekenen de 
provincies Noord-Brabant en Limburg, water-
schap Limburg en waterschap Aa en Maas een 
intentieovereenkomst voor een overgangsperiode 
van twee jaar.
Afgelopen jaren konden veel agrariërs in de 
bufferzones zonder Wnb-vergunning grondwater 
voor beregening onttrekken. De Raad van State 
concludeerde in 2021 dat deze vrijstelling niet 
rechtmatig is op grond van wetgeving rondom 
Natura 2000-gebieden. Provincies hebben de taak 
om in Natura 2000-gebieden flora en fauna te 
beschermen. In mei 2022 hebben de provincies 
het ontwerpbesluit genomen om de vrijstelling in 
het beheerplan te laten vervallen.
Op het ontwerpbesluit zijn ruim 270 zienswijzen 
ingediend. Naar aanleiding hiervan is het besluit 
niet gewijzigd, maar wel de toelichting uitgebreid 
en verduidelijkt, bijvoorbeeld over wat er onder 
open teelten wordt verstaan. Een misverstand in 
meerdere zienswijzen is dat het besluit wordt op-
gevat als een verbod op beregening, maar houdt 
echter in dat er niet langer een vrijstelling van de 
Wnb-vergunningplicht geldt. Per individueel geval 
moet worden bekeken of er vergunningplicht 
nodig is. Deze geldt wanneer negatieve effecten 
op de natuur op voorhand niet zijn uit te sluiten. 
Wnb-vergunningen en oude rechten van vóór 10 
juni 1994 worden niet aangetast, maar het verle-
nen van nieuwe vergunningen zal lastig worden.

De geschatte gemiddelde schade in Europa 
bedraagt 52,4 miljoen kuub hout per jaar tussen 
1950 en 2019. De afgelopen twintig jaar is dit ge-
middelde gestegen tot ongeveer 80 miljoen kuub 
per jaar, wat overeenkomt met 16 procent van de 
totale jaarlijkse houtoogst in de EU. Op regio-
naal-nationaal niveau bedroeg het beschadigde 
hout soms zelfs meer dan 100 procent van de ge-
plande oogst, waardoor de langetermijnplannen 
voor bosbeheer uiteindelijk in gevaar kwamen. 
Alle bestudeerde oorzaken van verstoring zijn 
toegenomen, maar schorskevers en andere plagen 
zoals insecten, ziekten, schimmels en andere 
organismen vertoonden de sterkste stijging. 
Omdat bekend is dat deze oorzaken zeer gevoelig 
zijn voor klimaatverandering, verwachten de 
wetenschappers verdere en toenemende schade 
naarmate de klimaatveranderingen voortzetten. 
De analyse wijst ook op tekortkomingen in de 
nationale rapportagepraktijken en benadrukt 
de dringende noodzaak van een pan-Europees, 
homogeen bewakingssysteem uit een combinatie 
van satelliet- en grondgegevens over bosversto-
ringen. Een dergelijk systeem zou van cruciaal 
belang zijn voor inzicht in en aanpassingen aan 
verschuivende verstoringsregimes, om beleidsaf-
wegingen te beoordelen en alternatieve bosbe-
heerpraktijken voor alle Europese bosgebieden te 
ontwerpen.

http://www.normenboek.nl/


Zo’n vijftien jaar geleden haalden ze 
geregeld het nieuws, zeggekorfslakken 
die de A73 dwars zaten en 
rugstreeppadden die opdoken in 
plasjes op bouwterreinen en daar het 
werk stil legden. Uit voorzorg kozen 
projectontwikkelaars en overheden 
daarom voor natuurwerend beheer. 
Intensief maaien, terreinen afzetten 
met plastic; dat soort maatregelen. 
Een dure aanpak met louter verliezers. 
Gelukkig kon het ook anders. Er kwam 
een innovatie in natuurwetgevingsland: 
Tijdelijke Natuur. 

— Arnold van Kreveld (Stichting Tijdelijke 
Natuur)

De belofte van Tijdelijke Natuur
> Nu, ruim twaalf jaar na het verlenen van 
de eerste Flora- en faunawet-ontheffing in het 
kader van Tijdelijke Natuur, kunnen we de vraag 
wat deze innovatie heeft opgeleverd trachten te 
beantwoorden. Het antwoord is gelukkig niet 
eenduidig. Gelukkig, want dan was dit een kort en 
saai artikel geworden. Juist in de complexiteit en 
meerduidigheid schuilen de leerpunten. Daarover 
straks meer, nu eerst de achtergronden.

Wat is Tijdelijke Natuur?
Natuurwetgeving beschermt gebieden en soorten. 
Beschermde soorten mogen niet worden gedood, 
mogen niet (opzettelijk) worden verstoord en hun 
leefgebied mag niet worden vernietigd. Deze ver-
bodsbepalingen zijn echter niet absoluut. Onder 
bepaalde, nauw geformuleerde omstandigheden 
kan vrijstelling worden verkregen. Dat kan via 
een vrijstelling in de vorm van een ontheffing en 
sinds 2017 ook onder de Gedragscode Tijdelijke 
Natuur. 
Normaliter kan je alleen vrijstelling krijgen voor 
beschermde soorten die aanwezig zijn. Nogal 

logisch. Of toch niet? De destijds bedachte 
innovatie – en de kern van tijdelijke natuur – is 
een ontheffing voor beschermde soorten die 
(nog) niet aanwezig zijn. De eerste stap die moet 
worden gezet is een ecologische inventarisatie. 
Vervolgens kan een ontheffing worden aange-
vraagd om soorten te mogen verwijderen die er 
nog niet zitten, en die zich vestigen in de periode 
dat het terrein braak ligt. Er geldt wel een aantal 
voorwaarden. De belangrijkste is dat de natuurlij-
ke ontwikkeling op het terrein minimaal een jaar 
de ruimte krijgt. Daarnaast moet de uiteindelijke 
bestemming vast liggen en nog niet zijn bereikt.
Voordat de tijdelijke natuur wordt opgeruimd, 
moet weer een inventarisatie worden uitgevoerd 
om te zien welke beschermde soorten zijn opge-
doken. Die mogen op verantwoorde wijze worden 
verwijderd, dat wil bijvoorbeeld zeggen buiten 
de kwetsbare periode, maar dure en tijdrovende 
compensatie en het aanvragen van een ontheffing 
zijn niet meer nodig. 
Het concept Tijdelijke Natuur werd in 2006 
juridisch getoetst met als conclusie dat de 

aanpak voldoet aan de Europese en Nederland-
se natuurwetgeving. Ook werd een ecologische 
analyse naar de mogelijke effecten gedaan. Vooral 
pioniers en vroege soorten zoals plevieren, sterns, 
rugstreeppad en orchideeën zouden baat hebben, 
evenals doortrekkers en wintergasten.

Wat werd beoogd?
De initiatiefnemers waren ARK Natuurontwik-
keling, Bureau Stroming (een adviesbureau voor 
natuur- en landschapsontwikkeling) en het aan 
het ministerie van LNV gelieerde en inmiddels 
in dat ministerie opgegane InnovatieNetwerk. Al 
snel haakte het ministerie van LNV aan. Er waren 
meerdere doelen. In de onderbouwing Tijdelij-
ke Natuur, permanente winst staat het als volgt 
geformuleerd: 
‘Het perspectief: 
• Een enorm oppervlakte aan natuur- en wan-

delgebieden erbij. Het gaat naar schatting om 
38.000 hectare ….

• Deze gebieden liggen verspreid over Nederland 
en vaak in de stadsrand. Tijdelijke natuurge-
bieden zijn daardoor ook bij uitstek (tijdelijke) 
wandel- en struingebieden. 

• Die natuurgebieden zijn tijdelijk, want op 
het moment dat het bouwproject start, moet 
de natuur daarvoor plaatsmaken. De winst is 
echter permanent, want op het moment dat 
het ene braakliggende terrein wordt volge-
bouwd, is het volgende alweer opgespoten. 
[...] De natuur en wandelgebieden zijn er dus 
permanent, maar steeds ergens anders. 

• De winst voor de natuur is ook permanent, 
omdat populaties van zeldzame soorten 
zich in de tijdelijke natuurgebieden kunnen 
versterken en vandaaruit nieuwe gebieden 
kunnen bezetten. Een uitstralingseffect dus, 

dat merkbaar is tot ver buiten de grenzen van 
het tijdelijke natuurgebied zelf.’

Een bijkomend doel was een eind maken aan een 
onwenselijke situatie, waarbij natuur en ontwik-
keling tegenover elkaar staan. Met gefrustreerde 
ontwikkelaars en afnemende steun voor natuur-
bescherming tot gevolg. Positiever verwoord 
was het bijkomende doel een brug slaan tussen 
mens en natuur. Daarom is vanaf het begin direct 
ingezet op het betrekken van omwonenden en 
plaatselijke natuurclubs. 

Initiatiefnemers en hun motivatie
Er blijken meerdere redenen te zijn waarom 
initiatiefnemers kiezen voor tijdelijke natuur. Ha-
venbedrijven, een aantal gemeenten en ontwikke-
laars hebben als primair doel het beheersen van 
risico’s. Zeker havenbedrijven hebben vaak veel 
braakliggende grond, meestal opgespoten zand, 
met een hoge potentie voor het aantrekken van 
beschermde soorten. Port of Amsterdam meldde 
zich als eerste aan voor een pilot van 9 hectare. 
Inmiddels zijn grote delen van de Amsterdamse 
haven tijdelijke natuur. De havens van Rotterdam, 
Groningen, Moerdijk en Terneuzen volgden al 
snel. 
Een andere groep initiatiefnemers zijn mensen 
met een groen hart. Soms lokale natuurclubs, 
soms een ecoloog van een gemeente en soms een 
medewerker van een bedrijf. Deze groep gebruikt 
het argument risicobeheersing om anderen te 
overtuigen, maar wordt zelf vooral gemotiveerd 
door een passie voor natuur. De terreinen zijn 
gemiddeld een stuk kleiner dan in de havens, 
soms maar een halve tot enkele hectares. Actieve 
gemeenten die met name handelen vanuit groene 
motieven zijn onder andere Tilburg en Zoeter-
meer. Deze groep heeft de wind mee nu er veel 

aandacht is voor biodiversiteit en vergroening.
Een derde groep was niet voorzien. Grote bedrij-
ven (onder andere Heineken, Philips Medical 
Systems, Tata Steel en TenneT) hebben gekozen 
voor tijdelijke natuur om op hun terreinen natuur 
de ruimte te kunnen geven zonder mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen te compliceren. 
Deze tijdelijke natuur is vaak langjarig. Onthef-
fingen hebben echter een geldigheidsduur van 
tien jaar en gedragscodes worden iedere vijf jaar 
vernieuwd. Gebruik willen blijven maken van 
de vrijstelling vergt dus wel onderhoud van de 
status. 

Beheer en inrichting
Het is toegestaan om maatregelen te nemen om 
de tijdelijke natuur een zetje te geven, maar hier 
zijn wel grenzen aan. Het idee is namelijk sponta-
ne natuurontwikkeling met géén of extensief be-
heer. Grootschalig bloemenmengsels inzaaien of 
natuurvriendelijke landbouw voldoen in principe 
niet. In principe, want provincies kunnen beslui-
ten om meer toe te staan. Zo is er in Zeeland een 
hoogstamboomgaard aangeplant op een terrein 
dat naar verwachting vele jaren natuur zal blijven. 
Dit perceel ligt strategisch tussen twee geïsoleer-
de populaties steenuilen en heeft als doel deze 
weer te verbinden. In de Amsterdamse haven 
ligt een fraai stuk tijdelijke natuur van enkele 
hectaren waar verschillende inrichtingsmaatrege-
len zijn genomen. Er zijn poelen voor rugstreep-
padden, reliëf en takkenbossen voor insecten en 
kleine zoogdieren, en enkele afgestoken zandho-
pen (voor oeverzwaluwen). 
Beheer is niet verplicht; tijdelijke natuur is juist 
bedoeld om te verwilderen. Extensief beheer is 
wel toegestaan, bijvoorbeeld om het gebied toe-
gankelijk te houden of om een bepaald gewenst 

foto Arnold van Kreveld

foto Ron Poot
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natuurtype te behouden. Meestal wordt gekozen 
voor extensief maaien, soms voor extensieve 
begrazing. 

En?
Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of 
tijdelijke natuur een succes is. Het hangt af hoe 
succes wordt gedefinieerd. Gaat het om het aantal 
gebieden en het oppervlak aan tijdelijke natuur? 
Of om de mate waarin de natuur profiteert? Of is 
het sociale aspect van belang; is de angst voor be-
schermde soorten afgenomen, kunnen omwonen-
den meer genieten van natuur, brengt de natuur 
mensen samen?
Het antwoord op deze vraag hangt ook af aan 
wie die wordt gesteld. Mede daarom is het goed 
ze alle drie even langs te lopen. Sinds 2009 is er 
vrijstelling aangevraagd voor bijna 4000 hectare 
tijdelijke natuur. Een deel hiervan is inmiddels 
opgeruimd, maar het grootste deel bestaat nog. 
Dat is veel minder dan de 38.000 hectare zoals 
genoemd in het perspectief, dus dat valt tegen. 
Aan de andere kant is het meer dan de jaarlijks 
door een miljoen mensen bezochte Amsterdamse 
Waterleidingduinen, dus in dat licht is het nog 
niet zo gek. Het betrof 59 tijdelijke-natuurter-

reinen variërend van minder dan 1 hectare tot 
meer dan 750 hectare (Tata Steel). Leuk is ook 
dat er in andere landen veel belangstelling is. In 
Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en 
Denemarken is of wordt gekeken of het concept 
ingevoerd kan worden. Tot nu toe is dat alleen 
gebeurd in Vlaanderen, waar vooral havens en 
grondstoffenwinners er gebruik van maken. 

Natuurwinst
Vooraf werd verwacht dat er wel (streng) be-
schermde soorten zouden profiteren, maar dat 
aantal werd ingeschat als beperkt. Vooral vogels 
en rugstreeppad werden kansrijk geacht. Inmid-
dels zijn kleine marterachtigen, konijn en haas in 
sommige provincies nationaal, dat wil zeggen iets 
minder streng, beschermd en dit zijn ook soorten 
die kunnen opduiken en waarvoor het dus voor 
een terreineigenaar nuttig is om een vrijstelling te 
hebben. Daarnaast was de verwachting dat er veel 
niet-beschermde soorten zouden profiteren. 
Er is onderzoek gedaan naar de ecologische effec-
ten, onder andere op het Eeserwold bij Steenwijk, 
in de haven van Amsterdam, op bedrijvenpark 
Twente Noord in Almelo en op een serie terreinen 
in provincie Zuid-Holland. Kort samengevat: de 

voorspellingen zijn uitgekomen. Blauwborsten 
hebben op meerdere terreinen jongen groot ge-
bracht. Ook weidevogels en verschillende soorten 
orchideeën deden het lokaal goed. Rugstreeppad-
den vestigden zich daar waar verwacht en kleine 
marterachtigen, konijn en haas meldden zich 
lokaal. Af en toe doken er even doortrekkende 
zeldzaamheden op, op het Eeserwold alleen al 
otter, purperreiger en ruigpootbuizerd. 
Niet-beschermde soorten zijn nauwelijks geïnven-
tariseerd, maar duidelijk is dat het aantal soorten 
van allerlei planten en insecten op voorheen 
braakliggende terreinen in de regel hoger is dan 
als er intensief zou zijn beheerd. Dit jaar zijn drie 
terreinen van Port of Amsterdam op enkele groe-
pen insecten gemonitord en dat leverde meteen 
al bij het eerste bezoek de niet-beschermde maar 
zeldzame harkwesp en blauwvleugelsprinkhaan 
op.
Omdat tijdelijke natuur tijdelijk is, is de vraag 
relevant of er – zoals in het perspectief vooraf is 
geschetst – sprake is van permanente winst. Die 
vraag is lastig te beantwoorden. Het zou kunnen 
dat tijdelijke natuurterreinen zijn gebruikt als 
stepping stone en dat soorten daardoor nieuwe 
gebieden hebben gevonden. Ook is het mogelijk 

dat geïsoleerde populaties tijdelijk genen hebben 
kunnen uitwisselen. Maar hier is geen onderzoek 
naar gedaan en er zijn dan ook geen voorbeelden 
van bekend. 

Het sociale aspect
Op een aantal locaties kijken ondernemers en an-
dere betrokkenen na hun betrokkenheid bij tijde-
lijke natuur anders aan tegen natuur. In een van 
de eerste projecten (het Eeserwold te Steenwijk) 
zijn mede door betrokkenheid van Landschap 
Overijssel publieke delen van het terrein uitein-
delijk natuurlijker ingericht. Hetzelfde geldt voor 
een woonwijk in Rosmalen. Elders werden oevers 
van aangelegde wateren verflauwd. Dat ontwikke-
laars en andere initiatiefnemers open staan voor 
dit soort suggesties is een mooi bijkomend resul-
taat en tevens (kleinschalige) permanente winst.
In Friesland kwam het initiatief voor tijdelijke 
natuur van Vogel- en natuurbeschermingswacht 
Oude- en Nieuwehorne en Plaatselijk Belang 
Oude- een Nieuwehorne. In dit 2,5 hectare grote 
gebiedje ten oosten van Heerenveen is er na-
drukkelijk ruimte voor omwonenden, waaronder 
diverse scholen, kinderdagverblijven en dagbeste-
dingsinitiatieven uit de buurt. Doordat op enkele 

plekken een simpele zitgelegenheid is gemaakt en 
de paden goed begaanbaar zijn kunnen ook men-
sen die minder goed ter been zijn gebruik maken 
van de route. Kinderen hebben hier de ruimte om 
zelf te ontdekken, bouwen en ravotten. Een mooi 
voorbeeld van natuur ten behoeve van omwonen-
den. 

Dus?
De innovatie Tijdelijke Natuur blijkt levens-
vatbaar. Met zestig terreinen, 4000 hectare en 
interesse (en zelfs navolging) in het buitenland is 
het concept niet blijven steken in de pioniersfase. 
Toch is het ook geen ronkend succes. Gezien de 
krantenkoppen van vijftien jaar geleden was de 
verwachting dat er meer commerciële partijen 
vanuit het argument risicobeheersing de keuze 
zouden maken voor tijdelijke natuur. Er zijn 
meerdere redenen waarom dit argument minder 
overtuigend bleek dan gedacht.
Eén reden is dat ontwikkelaars die percelen 
willen verkopen graag keurige percelen in de 
aanbieding hebben. Hun angst is dat klanten 
afhaken als ze een groene ruigte zien. Verder 
speelt mee dat ontwikkelaars graag hun handen 
vrij houden. De voorwaarde dat natuur minimaal 

een jaar de ruimte moet krijgen, wordt gezien als 
te beperkend. Tenslotte is het niet onaannemelijk 
dat beperkte handhaving vanuit de overheid heeft 
geleid tot minder angst voor beschermde soorten. 
En bij minder angst is de noodzaak preventief 
actie te ondernemen beperkt. Doordat het aantal 
terreinen is achtergebleven bij een aantal van de 
meer optimistische voorspellingen zal de directe 
natuurwinst ook minder groot zijn. Dat is jam-
mer, maar het is zeker niet het hele verhaal.
Hoewel het winter is en de natuur zich heeft te-
ruggetrokken, gebeurt er van alles in Tijdelijke-Na-
tuurterreinen door het hele land. Libellenlarven 
in een poel in de Amsterdamse haven vangen 
alles wat beweegt en klein genoeg is om op te 
kunnen eten, een bejaard stel in Nieuwehorne zit 
op een bankje en geniet van een nieuwsgierige 
roodborst, de rugstreeppadden bij Wienerberger 
in het Vlaamse Rumst hebben zich diep ingegra-
ven en wachten het voorjaar af. Geen van hen is 
bezig met het evalueren van het concept Tijde-
lijke Natuur, ze profiteren van wat er nu is. Voor 
hen is Tijdelijke Natuur, zonder dat zij het weten, 
een succes.<

a.kreveld@xs4all.nl

foto’s Arnold van Kreveld; inzetfoto onder (kleine vos) Ron PootTijdelijke Natuur bij de Port of Amsterdam. Inzetfoto links: gewoon blauwtje, rechts: kleine vos.
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Klimaatverandering, stikstofproblemen, 
slechte waterkwaliteit en biodiversiteits-
verlies. Als vakgenoten zijn we bekend 
met de lange aanloop die tot deze situatie 
heeft geleid en bewust van de grote opga-
ve om het landschap te herstellen. Ge-
lukkig bezitten landschappen veerkracht. 
Aanknopingspunten voor herstel zijn te 
onderzoeken met methoden als de land-
schapsecologische systeemanalyse (LESA). 
Dateringstechnieken en pollenonderzoek 
helpen daarbij om het landschap beter te 
begrijpen en passende herstelmaatregelen 
te formuleren. Ter inspiratie nemen we het 
Drentsche Aa-systeem als voorbeeld van 
hoe analysemethoden kunnen helpen ge-
wenste condities en functies op de juiste 
plek in het landschap te laten landen. 

— Harm Smeenge (Bosgroepen), Ariët Kieskamp 
(Bosgroepen), Bas Klaver (Provincie Gelderland) 
& Marjolein van der Linden (BIAX Consult)

Landschap doorgronden 
met de middelen van nu
Drentsche Aa-Reitdiepsysteem als voorbeeld

vullingen (figuur 2). Op de hoogtekaart linksboven 
zien we de wierden. Op de onderzoekslocatie bij 
het Selwerderdiepje troffen we een 6 meter dik 
zeekleipakket aan (foto 1). Op ruim 4 meter diepte 
vonden we een gewone mossel (Mytilus edulis) 
(foto 2). Hierboven ontbraken de schelpresten, 
wat duidt op een overgang van estuarium naar 
kwelder. Het zeekleipakket werd een “kurk in 
de fles”: het werd flink natter stroomopwaarts. 
Het verhang van het Drentsche Aa-gebied werd 
immers minder steil, het water kon minder goed 
worden afgevoerd. Dit stimuleerde de veenont-
wikkeling in het laagveengebied bovenstrooms in 
de periode rond 1500 v.C.. 

Veenlandschap in het Gasterse Diep
Op het Drents plateau is de veenontwikkeling 
in de beekdalen van de Drentsche Aa vanaf het 
vroege holoceen begonnen. Rondom het Gasterse 
Diep is veel variatie in milieus en het landschap 
goed bewaard gebleven, met hoge ecologische 
kwaliteiten als gevolg. Binnen een paar honderd 
meter is er een grote afwisseling in landschap 
en vegetatie (figuur 3). Op de hogere terreinde-
len grenzend aan het beekdal komt droge en 
vochtige heide op een veldpodzolgrond voor. Op 
50 meter afstand is een dekzandlaagte met een 
restveenpakket (vlierveengrond), in het verleden 
door de boeren van Oudemolen ontwaterd om 

> We beginnen als onderdeel van de LESA met 
een introductie van de rijke ontstaansgeschiede-
nis van het Drentsche Aa-systeem: een verhaal 
over zand, veen en zeeklei. De Drentsche Aa 
doorkruist op zijn weg naar zee heel verschillen-
de landschappen. Op het Drents plateau vormen 
diverse kleine stroompjes de Drentsche Aa en 
hiertussen ligt een rijkdom aan cultuurhistori-
sche eenheden (essen, heidevelden en beekda-
len), landschapselementen en archeologische 
en historische relicten uit een grote tijdsdiepte. 
Hierdoor is niet alleen de landschapsgeschiede-
nis nog goed zichtbaar, maar levert het samen-
spel van aardkundige en cultuurhistorische 
variatie een rijkdom aan ecologische waarden. 
Harry de Vroome (als landschapsarchitect bij 
Staatsbosbeheer nauw betrokken bij de Drentse 
ruilverkavelingen) wist het gebied in de jaren 
60 onder de aandacht te brengen, waardoor de 
verweving van het cultuur- en natuurlandschap 
goed is behouden. Het gebied wordt nu gezien 
als een van de best bewaarde beekdallandschap-
pen van West-Europa. 
Verder stroomafwaarts gaat het beekdalland-
schap over in het laagveenlandschap, waar het 
Paterswoldse Meer, Wolddeelen en diverse pol-
ders getuigen van turfwinning. Het landschap 
bestaat uit een afwisseling van natuur en land-
bouw. De stad Groningen ligt op het snijpunt 

van het zand-, veen- en zeekleilandschap en 
zelfs in de stad verwijzen de kadehoogtes langs 
de Hoge en Lage der Aa naar het getijdeverschil 
dat tot in de 19de eeuw aanwezig was. Bij het 
gehucht Selwerd vloeit de Drentsche Aa in het 
Reitdiep. Hier kwam uit de mineralenrijkdom 
van de zeeklei een hoofdzakelijk een agrarisch 
productielandschap voort. Figuur 1 toont een 
schematisch gradiënt op landschapsschaal van 
het Drentsche Aa-systeem met daarin onze twee 
onderzoekslocaties ter hoogte van Adorp en het 
Gasterse Diep, waarop we hierna verder ingaan.

Adorp: zeespiegelstijging -> 
grondwaterstijging -> veenontwikkeling 

Klimaatverandering is van alle tijden en was 
eerder sterk sturend bij de vorming van het 
Drentsche Aa-systeem op landschapsschaal. 
Paleogeografische reconstructiekaarten laten 
zien dat de zeespiegelstijging tussen 1500 en 500 
v.C. leidde tot opslibbing. In Noord-Groningen 
bouwde de bevolking in deze periode in dit 
vruchtbare gebied hun huizen op wierden. Pas 
rond 1000 n.C. werden er dijken aangelegd, waar-
door de zee werd teruggedrongen. 
Het zeekleilandschap bestaat ter hoogte van 
Adorp uit oude oeverwallen van Drentse rivier-
tjes, kreek- en kwelderruggen en oude geulop-

Figuur 1. Schematische doorsnede van 
het Drentsche Aa-systeem met het zand, 
laagveen, zeeklei en waddenlandschap.

Foto 1. Uitvoering van een diepe boring, waarbij een gewone mossel (Mytilus edulis) is aangetroffen in 
het zeekleipakket op 4 à 5 meter diepte. Deze diepte markeert de overgang van open zee naar kwelder-
opslibbing bij de meandergeul van het Selwerderdiepje bij Adorp. 

Foto 2. De gevonden gewone mossel.
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ii Figuur 3. Dwarsdoorsnede door het Gasterse 
Diep met de bodemopbouw op vijf plekken in 
het beekdal (beekeerdgrond, madeveengrond), 
Oudemolense bos (holtpodzolgrond), hoogveen-
tje (vlierveengrond) en heide (veldpodzolgrond). 
Het veen in het beekdal is op drie dieptes geda-
teerd en onderzocht op pollensamenstelling. 
Foto’s H. Smeenge & A.A.M. Kieskamp

ll Figuur 2. Linksboven: hoogtekaart (AHN) 
met boorlocatie bij het Selwerderdiepje 
(Adorp) en in rood de wierden, woonheuvels. 
1500 v.C. was er ter hoogte van de onderzoeks-
locatie zee (rechtsonder). 500 v.C. is de zee 
teruggetrokken en zijn er kwelders/riviervlak-
ten aanwezig (linksonder). 1500 n.C. zijn grote 
delen van de kwelders en riviervlakten bedijkt. 
Op de kaarten is eveneens de boorlocatie bij 
het Gasterse Diep weergegeven. Vos et al., 
2011.

turf te kunnen winnen. Op de overgang naar 
het beekdal ligt het Oudemolense Bos, een oud 
beuken-eikenbos met kenmerkende soorten zoals 
dalkruid, grote muur, gewone salomonszegel en 
bosanemoon. De aangetroffen holtpodzolgrond, 
ook wel bruine bosbodem genoemd, is passend 
bij deze oude bosgroeiplaats. In het beekdal van 
het Gasterse diep komen op madeveengronden 
dotterbloemhooilanden, grote zeggenvegetaties 
en strooiselruigten voor en is de hoogteligging en 
grondwaterstand een onderscheidende factor. Om 
de lange termijnontwikkeling van het landschap 
in het perspectief van klimaat, ecologische di-
versiteit en historische beïnvloeding te doorzien 
heeft paleo-ecologisch onderzoek plaatsgevonden 
in het aangetroffen 3,5 meter dikke veenprofiel. 
De onderkant van het veenpakket (de veenbasis) 
komt uit 2356-2152 v.C. (overgang laat neolithi-
cum-bronstijd). Uit pollenonderzoek blijkt dat in 
de omgeving van het dal rijke bossen aanwezig 

veldzuring en verschijnen van smalle weegbree 
en blauwe knoop. Buiten het beekdal ontstonden 
schrale delen, gezien de toename van struikhei, 
veenmos en gagel. Jeneverbes, zandblauwtje en 
schapenzuring verschijnen in het pollenbeeld. Ze 
maken onderdeel uit van een intensief gebruik-
slandschap van beweiding, maar ook akkerbouw, 
gezien het voorkomen van granen (bijvoorbeeld 
rogge) en alsem. Wellicht illustreert een soort 
als zwart hauwmos de diversiteit aan habitats 
nog het beste, als soort van verse, regelmatig 
optredende open plekken op vochtige bodems. 
Deze kwamen voldoende voor in het (gebruiks)
landschap in de vorm van kwelplekken, stoppel-
velden, akkerranden, greppel- en slootkanten en 
trapplekken in weilanden. 

Gebied vol referenties als leermeester
De samenhang tussen aardkunde, ecologie en cul-
tuurhistorie is groot in het Drentsche Aa-systeem. 

Er zijn weinig gebieden in Nederland met nog 
zulke intacte landschapsprocessen, bodemprofie-
len en een herkenbare landschapsgeschiedenis. 
Het vormt daarmee een referentie voor eenieder 
die bezig is met het (leren) begrijpen van het 
landschapssysteem om functies in het landschap 
in te passen. In het Drentsche Aa-gebied is veel te 
leren over de diverse standplaatscondities, met 
bijbehorende vegetaties en beheervormen. Ze zijn 
nuttig voor referenties in natuurontwikkelings-
projecten. Het betreffen hoge zwarte enkeerd-
gronden met bijbehorende akkervegetaties, droge 
haarpodzolgronden met struikheidevegetaties, 
holtpodzolgronden met rijke bossen, regenwa-
tergevoede wisselvochtige en natte veldpodzol-
gronden met vochtige heide, moerpodzolgronden 
en vlierveengronden met hoogveenvegetaties 
en gooreerdgronden met lateraal doorstromend 
lokaal water met vochtig heischraal grasland en 
in de kwelgevoede plekken beekeerdgronden en 

waren met eik, linde en iep en op meer open 
plekken hazelaar en berk, waarin ook stekelva-
rens en adelaarsvaren groeiden. In het beekdal 
kwam waarschijnlijk nog een elzenbroekbos 
voor. Schimmels zoals de korsthoutskoolzwam 
en afbrekers van dood hout wijzen daarop. De 
aangetroffen ‘flesjesschimmel’ (Diporotheca 
rizophila) duidt op het voorkomen van moerasva-
ren (van grondwatergevoed laagveen), waar deze 
schimmel op parasiteert. Schimmels van dierlijke 
mest (brokkelspoorzwam en piekhaartonnetje) 
verraden de aanwezigheid van (wilde) dieren in 
deze periode. In deze fase overspoelde het veen 
regelmatig, te zien aan de zandlaagjes in het veen. 
Waarschijnlijk is deze verspoeling het gevolg van 
ontbossing door de mens in de omgeving van het 
dal (figuur 4). 
De tweede onderzochte veenlaag bleek uit 140-330 
n.C. te komen. Vanaf dat moment ontbreken de 
zandlaagjes in het veenpakket. Veranderingen 

vinden dan vooral plaats buiten het beekdal, 
zoals blijkt uit pollenonderzoek. Het rijkere 
loofbos ontwikkelt zich namelijk naar een armer 
bostype, gezien het verdwijnen van iep en sterke 
afname van linde. Ook is het aandeel struikhei in 
de pollensamenstelling en zijn veenmossporen 
toegenomen. Daarnaast duidt het stuifmeel van 
graslandsoorten eveneens op meer openheid in 
het landschap, waarschijnlijk als gevolg van land-
bouwuitbreiding op de hogere gronden.
De bovenste 45 centimeter van het veenpakket is 
gemineraliseerd (vergaan) door verdroging. Door 
wormen, mollen en doorworteling is zo’n laag 
ongeschikt voor koolstofdatering en pollenonder-
zoek. De intacte veenlaag daaronder dateert uit de 
vroege middeleeuwen (706-945 n.C.). Toen bestond 
dit deel van het beekdal vermoedelijk nog steeds 
grotendeels uit elzenbroekbos, maar had de mens 
wel al invloed op de mate van openheid, gezien 
de toename van het aandeel zeggen, grassen, 
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Foto 3. De bever als landschaps-
vormer. Door de opstuwende 
werking neemt de verdroging van 
het veen bovenstrooms sterk af. 

broekeerdgronden met veldrusschraalland, blauw-
grasland, basenminnende kleine-zeggenvegetaties 
en broekbossen, of madeveengronden met dot-
terbloemhooilanden en grote zeggenvegetaties, 
rietlanden en ruigten. 
Het gebied levert inspiratie en lessen om de diver-
se klimaatopgaven (waterberging, CO

2
-vastlegging, 

verbeteren waterkwaliteit en herstel biodiversi-
teit) te combineren. Zo kon op het aangrenzende 
plateau bij het Gasterse Diep hoogveenvorming 
goed worden hersteld, doordat Staatsbosbeheer 
de afwatering door de smeltwaterlaagte heeft 
gedempt. Het herstellende hoogveen legt CO

2
 

vast, werkt als spons voor water en bijzondere 
soorten zoals lavendelheide en kleine veenbes 
breiden zich uit. In het Gasterse Diep zelf vindt 
actieve laagveenvorming plaats in de holpijp-
moerassen, nadat de greppels tussen de percelen 
zijn gedempt. De verandering in de vegetaties is 
prachtig in beeld gebracht op de website 35 jaar 
beheer Drentsche Aa.

Ook in Drentsche Aa herstel noodzakelijk 
Het dateringsonderzoek laat zien dat het veen-
pakket vanaf 945 n.C. ontbreekt. Dit is verloren 
gegaan door verdroging, vanwege onder andere 
de diepe ligging van het Gasterse Diep. Van 
origine zijn dergelijke veenriviertjes ondiep en 
is er nauwelijks meandering door de constante 
stroomsnelheid en gering verhang, zoals te zien 
in minder verstoorde systemen in Oost-Polen. 
De Drentsche Aa is uit evenwicht geraakt door 
ontginning en ontwatering van het intrekgebied 
(Drents plateau), en daarmee een sterk vergrote 
afvoer. Er zijn pogingen ondernomen om de 
beekbodem van het Gasterse Diep te verhogen, 
waaronder het inbrengen van dood hout, het 
succes lijkt mager. Recent heeft de bever zich ge-
vestigd en is een hoge dam aangelegd, waardoor 
het water in het Gasterse Diep met een meter is 
gestegen. De insnijding en daarmee ontwaterende 
werking van de beek op aangrenzende graslanden 
is daarmee verminderd. Het effect reikt tot ten-
minste een kilometer afstand. Zo kan systeemher-
stel ook vanuit onverwachte hoek komen (foto 3). 

Op grotere schaal zien we in het Drentsche 
Aa-systeem grote barrières tussen en knelpunten 
binnen de drie hoofdlandschappen. De Drent-
sche Aa loopt dood in het Noord-Willemskanaal, 
het laagveengebied is zo sterk ontwaterd dat 
er in de afgelopen droge zomers diepe droogte-
scheuren in het veen in de hooilanden zichtbaar 
waren, en het Reitdiepgebied kent nauwelijks 
nog ecologische kwaliteiten. De waterkwaliteit 
moet nog verbeterd worden, onder meer door 
natuurinclusievere vormen van agrarisch gebruik 
op de inzijggebieden. Er is geen sprake meer van 
een functionerend riviersysteem van bron tot 
zeemonding. 
We zouden daarom grondgebruikers (boeren, 
natuurbeheerders, waterbeheerders) en beleid-
smakers willen uitdagen om deze nog steeds aan-
wezige ruimtelijke samenhang te versterken en 
daarmee een voorbeeldgebied te worden om de 
problematiek geïntegreerd aan te pakken. Een his-
torisch-landschapsecologische benadering draagt 
bij aan versterking van gebiedsidentiteit en het 
vergroten van betrokkenheid van omwonenden 

en gebruikers. Met deze methoden kan gekozen 
worden voor passender landgebruik in het inzijg-
gebied, een beter aan weersextremen aangepast 
ontwerp gemaakt worden voor de afwatering en 
ruimte gereserveerd worden voor waterberging in 
de polders in de benedenloop.

Analysemethoden voor de problemen van 
deze tijd

Op opgaven waar we in Nederland voor staan – 
zoals verminderen van stikstofdepositie, tegen-
gaan van verdroging en vasthouden van water in 
de haarvaten van het systeem, verkleinen van het 
contrast tussen agrarische monoculturen en na-
tuurgebieden en vergroten van de biodiversiteit 
in het agrarisch gebied – vragen om een ruimte-
lijke ordening die weer meer gebaseerd is op het 
landschap en waarin water en bodem sturend 
zijn. Dit is in november 2022 vastgelegd in een 
beleidsbrief van het ministerie van I&W.
Het mag duidelijk zijn dat het doorgronden van 
het landschap middels methodieken als de LESA 
aangevuld met technieken als dateringen en 
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Figuur 4. Menselijke invloed in het 
stroomgebied van het Gasterse Diep 
tussen het laat neolithicum (2850-2000 
v.C.) en de ijzertijd (800-12 v.C.). 
brongegevens Archis

pollenonderzoek, meerwaarde heeft voor het 
begrijpen van het ontstaan van het landschap en 
het duiden van huidige knelpunten en oplossin-
gen om de juiste functies op de juiste plekken te 
positioneren.
Vaak gehoorde bezwaren als te duur, te lange 
doorlooptijd en gebrek aan relevantie voor het 
inrichtingsplan (worden de maatregelen er anders 
van?) kunnen worden gepareerd. Het uitzetten 
van dergelijke onderzoeken in een vroeg stadium 
van onderzoek ten behoeve van de planvorming 
hoeft niet langer te duren dan de meer reguliere 
bodem- of bodemchemische onderzoeken. De 
kosten vallen in het niet bij die voor aankoop, 
omvorming en inrichting van gronden. De meer-
waarde van de opgedane kennis in het verdere 
gebiedsproces is echter onbetaalbaar. In de geest 
van Harry de Vroome: het landschap is een blij-
vende bron van inspiratie en levensvreugde.<

a.kieskamp@bosgroepen.nl
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Het waterschapsbestuur gaat veranderen. Er zijn 
voortaan minder vaste zetels voor de landbouw 
en het bedrijfsleven. De natuur krijgt er juist één 
vaste zetel bij. Het is een compromis waar eigenlijk 
niemand echt heel blij mee is.

— Geert van Duinhoven (redacteur Vakblad)

> Op 15 maart mogen we weer naar de stembus voor de 
verkiezingen van de waterschapsbesturen. Daar kan ieder-
een van alles over vinden, maar echt spannend zijn deze 
verkiezingen nooit. De opkomst is meestal laag en lang niet 
iedereen weet waarom de verkiezingen worden gehouden, of 
wat een waterschapsbestuur eigenlijk doet.
Toch heeft in 2022 een heftig politiek debat gewoed in de 
Eerste en Tweede Kamer. Inzet waren de zogenaamde ge-
borgde zetels in de waterschapsbesturen. Dat zit zo. Niet alle 
zetels in het bestuur van de waterschappen worden verdeeld 
op basis van de verkiezingsuitslag. Een deel van de zetels 
is per definitie gereserveerd voor een aantal sectoren. Het 
verschilt enigszins per waterschap maar de landbouw heeft 
als sector meestal vier vaste (geborgde) zetels. De natuur heeft 
standaard één geborgde zetel, net als de sector bedrijven. De 
redenering hierachter is dat deze sectoren veel grond hebben, 
veel betalen en veel belang hebben bij een goed waterbeheer. 
De politiek vond dit systeem van geborgde zetels echter niet 
meer van deze tijd en te weinig democratisch. Volgens een 
meerderheid in de kamers was het tijd voor modernisering: 
voortaan hebben alleen landbouw en natuur nog elk twee 
vaste zetels in een waterschapsbestuur. Het is een moeizaam 
tot stand gekomen politiek compromis tussen de voor- en 
tegenstanders van verandering. Een deel van de politieke par-
tijen wilde helemaal af van de geborgden, een deel wilde alles 
bij het oude houden en dan waren er nog allerlei ideeën over 
een herverdeling van de geborgde zetels. De discussie ging 
daarbij over hoe belangrijk je het vindt dat de grondeigenaren 
meer of minder macht moeten hebben in een waterschaps-
bestuur.

Meer natuur, minder 
landbouw in de 
waterschapsbesturen
Bedrijfsleven verliest 
de geborgde zetel

Functioneel
Start van de discussie over de waterschapsbesturen was het 
rapport van de commissie Boelhouwer uit 2020. Die adviseerde de 
afschaffing van de geborgde zetels. PvdA’er Jan Boelhouwer vindt 
dat de vraagstukken waarover het waterschapsbestuur debatteert 
steeds meer over klimaatontwikkeling en generiek waterbeleid 
gaan. Dat zijn brede maatschappelijke thema’s en daar past vol-
gens de commissie een volledig democratisch gekozen bestuur 
bij. Voorheen was dat anders toen het waterschap vooral een 
instituut was dat verantwoordelijk was voor het droog houden 
van de voeten van bewoners en de zorg voor een ideaal waterpeil 
voor de landbouw. De commissie vindt dat de via verkiezingen in 
het bestuur gekomen (politieke) partijen uitstekend in staat zijn 
om deze discussies te voeren ‘binnen de kaders van het functi-
onele takenpakket van de waterschappen’. De commissie raakt 
hiermee het punt van het ‘functionele bestuur’. Een waterschap is 
een functioneel bestuur, wat betekent dat ze zich alleen over het 
waterbeheer hoeft te buigen. Dat in tegenstelling tot een provin-
cie of gemeente die diverse beleidsterreinen tegen elkaar af moet 
wegen. Een functioneel bestuur heeft om deze reden ook vaste 
zetels van de grootst belanghebbenden. Maar volgens Boelhouwer 
kan een volledig gekozen bestuur zich net zo goed buigen over 
louter het waterbeheer.

Democratisch bestuur
GroenLinks en D66 vinden de aanbevelingen van Boelhouwer 
een prima gedachte en maakten een wetsvoorstel in de geest van 
het advies: schaf de geborgden zetels af. Maar toen begon het 
gelobby en het politiek debat. Want waarom moet het anders, 
het gaat immers toch al jarenlang goed? Welk probleem willen de 
initiatiefnemers oplossen, vroegen andere partijen zich af? Het 
is toch logisch dat de landbouw als grootste landgebruiker meer 
invloed heeft op het waterbeheer? Bedrijven betalen het meest, 
dus hebben ze ook recht op zeggenschap? Daartegenover staat 
het kamp van mensen die vinden dat een waterschapsbestuur 
een democratisch gekozen orgaan moet zijn zonder dat groepe-
ringen meer stemrecht hebben dan andere. Zo ook bijvoorbeeld 
de natuurbeweging die eigenlijk juist helemaal af wilde van de 
geborgden, ook van hun eigen zetels. Want als die worden afge-
schaft, krijgt vooral de landbouw een minder zware stem in het 
bestuur. Bovendien voelt de natuurbeweging zich gesteund door 
Water Natuurlijk die als verkiezingspartij de belangen van natuur 
doorgaans toch al stevig steunt.
Meest opvallend in deze discussie is dat er eigenlijk nooit voor-
beelden op tafel kwamen waaruit blijkt dat het ene model beter 
zou werken dan het andere. Of voorbeelden waaruit blijkt dat het 
oude model niet meer zou functioneren. Het is vooral een princi-
piële discussie over wie het voor het zeggen zou moeten hebben 
in de waterschapsbesturen.

Misbaksel
Het dilemma is uiteindelijk politiek opgelost door minder geborg-
de zetels te reserveren en deze ook anders te verdelen. In plaats 
van de meest gebruikte verdeling 4:1:1 (landbouw, natuur, bedrij-
ven) heeft de politiek nu gekozen voor 2:2 (landbouw, natuur). 
Tot groot verdriet uiteraard van de bedrijven, vertegenwoor-
digd door het VNO-NCW. In een opiniestuk in het NRC schrijft 
VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen dat door de toenemende 
droogte, de stijgende zeespiegel en de noodzaak over te gaan naar 
een circulaire economie, het belang van de waterschappen de 
komende decennia groter is dan ooit. ‘Juist de kennis en erva-
ring van het bedrijfsleven komt de waterschapsbesturen daarbij 
bovengemiddeld van pas. Zo is bijvoorbeeld de terugwinning van 
energie en grondstoffen uit afvalwater met succes door water-
schappen geïntroduceerd. De geborgde zetels van de bedrijven 
stonden hier aan de basis. Het wetsvoorstel rammelt op meerdere 
fronten: er ontstaat een democratisch misbaksel en bovendien 
raken waterschapsbesturen minder goed ingericht voor hun taken 
in de komende decennia.’ Thijssen maakt echter niet duidelijk dat 
zonder de geborgde zetels de terugwinning van energie en grond-
stoffen niet had plaatsgevonden als er geen geborgden vanuit de 
bedrijven in de besturen hadden gezeten.
LTO, de landbouwbehartiger in de waterschapsbesturen, heeft 
altijd gepleit om niet aan het systeem van de geborgde zetels te 
tornen. Geborgde zetels passen volgens LTO bij de functionele 
aard van het waterschapsbestuur en de waterschapstaken. ‘Lokale 
kennis van het gebied en draagvlak voor het waterbeheer zijn 
essentieel. De geborgde zetels zorgen ervoor dat die belangen aan 
tafel zitten, zowel vanuit de landbouw, de natuur en de bedrijven.’ 
Het risico is volgens LTO dat het waterschap nu een partijpolitie-
ke arena wordt en het verschil met andere bestuurslagen ver-
dwijnt. De meerwaarde van waterschappen zou volgens LTO wel 
eens verloren kunnen gaan bij afschaffen van de geborgde zetels. 
Maar ook LTO maakt niet duidelijk wat het probleem is met de 
partijpolitieke arena en waarom belanghebbenden hun stem niet 
kunnen laten horen in een systeem zonder geborgden.

Spannender?
Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoor-
stel en krijgen landbouw en natuur elk twee zetels in de nieuwe 
besturen na de verkiezingen van 15 maart. Daar ging een langdurig 
politiek spel aan vooraf en is uiteindelijk een compromis uitge-
komen. Waar sommigen de 4:1:1 wilden handhaven en anderen 
helemaal af wilden van de geborgden zijn allerlei variatie op de 
verdeling ter sprake geweest (bijvoorbeeld 2:1:1 of 1:1:1) maar is de 
2:2-variant de enige variant te zijn met een meerderheid in beide 
kamers. Volgens staatsrechtgeleerden is de wetswijziging welis-
waar een oplossing maar niet per se de allerbeste. Zij vinden dat 
de inrichting van een bestuur niet het resultaat zou moeten zijn 
van compromissen en/of politiek handjeklap.
Toch zullen we het met dit compromis de komende jaren moeten 
doen. Of de veranderingen een effect hebben op de besluitvor-
ming in de besturen, is niet in te schatten en zal waarschijn-
lijk ook in de verschillende waterschappen anders uitpakken. 
Wellicht zal het feit dat er voortaan minder geborgden zijn, de 
verkiezingen voor de waterschapsbesturen iets politieker en dus 
iets spannender maken.<

redactie@vakbladnbl.nl
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Kunstwerk Stoel van Pieter van 
de Pol op de plek waar bedrijfsle-
ven en natuur van Park Lingezee-
gen elkaar treffen.

LTO Nederland kiest de landbouwvertegenwoordigers 
in de waterschapsbesturen. VNO-NCW deed dat tot 
voor kort voor de bedrijvengeborgden. De Vereniging 
van Bos- en Natuurterreineigenaren doet dat voor de 
natuurgeborgden.
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Regulier beheer is 
niet sexy

Een van de voormannen 
van Staatsbosbeheer vroeg 
me niet zo lang geleden: ‘Simon, kan jij 
niet iets nieuws bedenken, Geïntegreerd 
bosbeheer 2.0 of iets dergelijks?’ Hij was 
op zich heel tevreden over hoe de functies 
in het bos steeds meer gemengd zijn, daar 
niet van, maar hij had behoefte aan “iets 
nieuws”. Zijn vraag verraste me, en ik heb 
hem meteen teleurgesteld: een andere naam 
voor hetzelfde concept leek me niet zinnig. 
Het maakte me wel duidelijk dat de man 
gewoonlijk tussen beleidmakers verkeert. 
Geen onbelangrijk werk, maar bedenkelijk 
dat er in die wereld alleen succes te boeken 
valt met iets nieuws. Ik moest bij dit voorval 
denken aan de recente column van Sander 
Wijdeven op deze plek. Sander maakt 
sprekend duidelijk dat projecten veel tijd 
en aandacht opeisen, en dat dit ten koste 
gaat van regulier bosbeheer. Projecten zijn 
sexyer. Er staan vaak kolossale borden aan 
de rand van een bos of natuurgebied over een 
“project”; het woord herstel ontbreekt zelden 
op dergelijke borden, en bij de financiers 
staan steevast de provinciale en Europees 
vlaggen afgebeeld. 

Niet alleen door de inzet voor de 
projecten, ook door het almaar uitdijend 
kantoorwerk (breed overleg en minutieuze 
verantwoording) schiet het gewone 
bosbeheer er nogal eens bij in. Dat is jammer, 
en ook raar, want het bos vraagt juist 
om méér aandacht: het bos wordt steeds 
gevarieerder, het beheer complexer en de 
wensen van de samenleving worden er met de 
zorgen over het klimaat en de biodiversiteit 
ook niet simpeler op. 

Een handicap is bovendien dat bosbeheer 
– veelal betekent het zagen – niet door alle 
bosbezoekers vanzelf begrepen wordt. Dat 
vraagt om zorgvuldige communicatie, en ook 
dat kost tijd. Tijd die in veel organisaties van 
het feitelijke bosbeheer afgaat. 
Maar ja, bos hoor je niet klagen. En op ‘niets 
doen’ in het bos krijg je zelden commentaar... 

Simon Klingen
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Tweede excursiepunt
In het tweede excursiepunt viel het grote aantal 
boomsoorten op; negen maar liefst. Naast de 
hoofdboomsoort eik werd vooral winterlinde, 
zoete kers, zwarte els en haagbeuk aangetroffen. 
Een totaal andere uitgangssituatie dan de eerste 
locatie. 
Een vraag die opkwam was of er door de struc-
turele oogst van doeldiameters er soorten 
verdwijnen. Het gevaar was dat lindes zouden 
verdwijnen, omdat dit vaak de dikste bomen van 
slechtste houtkwaliteit waren. Ook hier helpt het 
om habitatbomen van verschillende soorten aan 
te wijzen voor het behoud van de menging en de 
natuurwaarde. 
Op deze rijke groeiplaats ervoer iedereen dat 
een rijk gemengd bos met grote verschillen in 
groeisnelheid en schaduwtolerantie complex is. 
De conclusie was wel dat er veel afwegingen ge-
maakt moeten worden om alle doelen te dienen, 
maar dat het helpt om de juiste doeldiameters per 
soort en kwaliteit vast te stellen.

Middagdeel 
Het middagdeel stond vooral in het teken van de 
meest voorkomende boomsoort in het polderbos: 
de populier. Er werd stilgestaan bij het fenomeen 
wortelopslag en de kansen die dit met zich mee-
brengt. Dit natuurlijke proces past goed in het 
Pro Silva-beheer. Door een selectie te maken in 
de wortelopslag en deze vroegtijdig vrij te stellen 
creëer je een mooie uitgangssituatie voor een 
kleinschalig, gemengd en ongelijkjarig boseco-
systeem. De aanplant van groepen schaduwver-

De Pro Silva najaarsexcursie vond dit jaar 
plaats in het Horsterwold bij Staatsbos-
beheer Zeewolde. De Flevolandse bossen 
staan op rijke kleibodems van de voor-
malige Zuiderzee en er is een weelde aan 
loofhoutsoorten die het bosbeeld bepa-
len. De potentie van deze bossen is dan 
ook groot, alsmede de uitdagingen. De 
groeikracht en daarmee het houtprodu-
cerend vermogen is enorm, maar ziektes 
als essentaksterfte en het verdrogen van 
de fijnspar tekenen eveneens het huidige 
bosbeeld.

> We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
najaarsexcursie. Ondanks wisselende weersom-
standigheden hebben we toch de typische beel-
den van het ‘polderbos’ goed kunnen uitlichten. 
Met als leidraad in de discussie het doel van Pro 
Silva: ‘de teelt van kwaliteitshout binnen een ge-
mengd, kleinschalig, ongelijkjarig bosecosysteem 
met een fors aandeel inheemse boomsoorten. 
Uitkapbeheer is hierbij het uitgangspunt.’

Eerste excursiepunt
We begonnen in een monocultuur beuk. Het be-
trof een marteloscoop (oefenblesbos) waar goed 
de verschillen tussen het uitkapbeheer en de klas-
sieke toekomstbomenmethode bediscussieerd 
konden worden. Hier lag de focus op het oogsten 

pro silva najaarsexcursie 

‘Uitkapsystemen op rijke 
gronden, waar te beginnen?’ 

dragend loofhout profiteert van het bosklimaat 
dat de populier geeft. Dit biedt op termijn 
verjongingsmogelijkheden voor andere delen van 
de opstand, omdat de opslag van populier de ruig-
tekruiden enigszins onderdrukken. De populier 
geeft ondertussen blijvende oogstmogelijkheden. 
Met dit in ons achterhoofd is de laatste excur-
sielocatie bezocht. Een populierenopstand van 
de eerste generatie die op een andere manier dan 
gebruikelijk is verjongd. In plaats van groepen- of 
kaalkap heeft hier uitkapbeheer plaatsgevonden, 
waarbij extra aandacht is gegeven aan de worte-
lopslag. Het resultaat is twee generaties populier 
met daarbij ook vestiging van meer eisende loof-
houtsoorten, geplant dan wel spontaan.
In de discussie werd duidelijk dat er nog een fors 
aandeel van de eerste generatie aanwezig was. 
Deelnemers vonden dat er nog wel een deel van 
geoogst kon worden. Ook hier kwam naar voren 
dat het voor de natuurwaarde goed zou zijn om 
een aantal oude bomen aan te wijzen als habi-
tatboom. Het werd tevens duidelijk dat er snel 
gehandeld moet worden om verder te kunnen 
met de lichtbehoeftige wortelopslag. De opslag 
van gemiddeld 30 centimeter dik is op deze rijke 
groeiplaatsen binnen twee à drie dunningscycli 
al aan de doeldiameter, maar dan moet er wel 
ruimte gemaakt worden. Wanneer dit onvoldoen-
de gebeurt, wordt windworp en stambreuk een 
groot risico. 
Over de doeldiameter van populier was enige dis-
cussie. Doorgaans ligt deze rond de 50 centimeter. 
Er werd opgemerkt dat goede houtkwaliteit best 

wat dikker mag worden tot maximaal 80 centi-
meter. 
Ter sprake kwam ook de schade aan de onde-
retage bij het vellen van dergelijke grote bomen. 
Mensen met praktijkervaring konden hier enige 
nuance in aanbrengen. Met maatregelen als de 
bomen zoveel mogelijk op één plek te laten 
vallen en het markeren van te sparen waardevolle 
delen is de schade te overzien. In de opstand lag 
een mooi voorbeeld van windworp. Hier werden 
de meeste zorgen weg genomen, omdat de schade 
erg meeviel en de ontstane open plek een uitste-
kende uitgangssituatie gaf voor bosregeneratie! 

Afsluiting
In de plenaire afsluiting werd vaak aangegeven 
dat er veel kwartjes zijn gevallen. Van het werken 
met doeldiameters tot het benutten van natuur-
lijke processen en het op een andere manier 
invliegen van verjonging in populier. Een leuke 
opsteker was dat iedereen blij verrast leek op 
de diversiteit van het jonge polderbos wat een 
rijkdom de bodem met zich meebrengt. Een be-
langrijke conclusie was dat je op deze groeiplaat-
sen bij de les moet zijn, want door de enorme 
groeikracht ben je zomaar eens te laat!<

Hartelijk bedankt voor de inspirerende dagen 
namens de voorbereiders,
Martijn Boosten, Anne-Fleur Lammers, Jaap Meeu-
wissen, Maurits de Groot, David Borgman, Vincent 
Troost van de doeldiameters en minder op het vrijstellen 

van de T-boom. Doeldiameters zaten veelal in 
de dikste bomen met matige houtkwaliteit. De 
effecten van deze aanpak waren goed te zien in 
de aanpalende opstand. Er werd opgemerkt dat 
door het verwijderen van de doeldiameters er 
tevens voldoende licht ontstond voor een goede 
groei van de toekomstbomen. Opvallend waren 
de dikke jaarringen van gezaagde bomen van rond 
een centimeter. Dit illustreerde de groeikracht 
van deze rijke bosgroeiplaatsen. Hierdoor groeien 
veel bomen in relatief korte tijd naar de doel-
diameter en met een dunningscyclus van vijf 
jaar zijn er dus relatief weinig momenten om te 
sturen, iets waar je actief over na moet denken bij 
het blessen. 
Er waren zorgen of er bij de structurele oogst 
van doeldiameters nog wel ruimte is voor dikke 
bomen die ongelimiteerd oud mogen worden. 
Om aan dit probleem tegemoet te komen zouden 
er een aantal bomen per hectare aangewezen kun-
nen worden die nooit worden geoogst. Deze kun-
nen op termijn een netwerk van habitatbomen 
gaan vormen. Door voorafgaand deze bomen te 
selecteren is er ook binnen een uitkapsysteem te 
borgen dat er voldoende habitatbomen overeind 
blijven voor een optimaal ecosysteem.
Ook werd er opgemerkt dat het niet verstandig 
is om in één dunning alle doeldiameters eruit te 
halen. Omwille van de stabiliteit, het voorkomen 
van zonnebrand en om het bosklimaat te behou-
den, is het goed om per ingreep maximaal 15-20% 
van het grondvlak te oogsten. 
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Toekomstboomprijs 2022
De Toekomstboom 2022, de prijs voor beste stu-
dentenscriptie binnen het vakgebied bosecologie 
en bosbeheer, is toegekend aan Lotte De Bock 
van de Universiteit Gent voor haar masterthesis 
Dood hout in laaglandbeken. De prijs omvat een 
geldbedrag van 1000 euro en een trofee gemaakt 
door Theo Jurrius. 
De Toekomstboomprijs wordt jaarlijks uitgereikt 
aan de beste studentenscriptie in het vakgebied 
van bosecologie en bosbeheer uit Nederland 
en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de 
Stichting Toekomstboom, wier missie het bevor-
deren is van bosbeheer op wetenschappelijke 
grondslag; het prijzengeld is beschikbaar gesteld 
door de Stichting Toekomstboom, samen met de 
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, de 
Stichting Probos en BOS+.
De jury, bestaande uit professionals uit onder-
zoek en praktijk, heeft drie genomineerde scrip-
ties beoordeeld, waarbij zowel de relevantie van 
het onderwerp, de uitvoering van het onderzoek 
als de toepasbaarheid in de praktijk een rol heb-
ben gespeeld bij de beoordeling. Overige genomi-
neerden waren Lizzy De Meyer (Hogeschool PXL 
Diepenbeek) met haar bachelorscriptie As above 
so below en Thomas Cools (KU Leuven) met zijn 
masterthesis Why and where to intertwine trees.

Vooraankondiging Aardhuissymposium  
2 maart
De activiteitencommissie van de KNBV organi-
seert in samenwerking met Kroondomein Het 
Loo voor de 17de maal het Aardhuissymposium. 
Dit symposium vindt plaats op donderdagmiddag 
2 maart in het Aardhuis. Titel is “De bosbodem: 
basis voor veerkrachtig bos”.

De Nederlandse bossen staan op zeer diverse 
bodems maar zelden op de beste bodems. Voor 
een veerkrachtig en multifunctioneel bos is een 
vitale bosbodem wel de eerste vereiste. Tijdens 
het Aardhuissymposium gaan we in op het belang 
van de bosbodem en de mogelijke strijdigheid 
tussen een optimaal verzorgde bosbodem en de 
oogst van hout. De nutriëntenkringloop en de 
samenhang met de verschillende oogstregimes 
komen aan bod evenals de houtproductie-opgave 
in relatie tot certificering. Past dit alles wel als we 
het bos willen behouden voor de generaties na 
ons en tegelijkertijd ook bij willen dragen aan de 
Bossenstrategie? 

In de komende weken volgt het definitieve pro-
gramma en kunt u zich opgeven via KNBV.nl.

http://knbv.nl/
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> ‘Door water en bodem sturend te laten zijn in 
de ruimtelijke ordening, kunnen we in Neder-
land ook in de toekomst met een ander en grillig 
klimaat blijven leven, wonen en werken. In 
een veilige omgeving, met een gezonde bodem, 
voldoende en schoon water.’ Zo begint Mark 
Harbers, staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat, zijn brief aan de Tweede Kamer die 
hij eind 2022 verstuurde. In de brief staan veel 
mooie voornemens over water vasthouden, min-
der water verbruiken, waterkwaliteit verbeteren 
en zorgen voor een schone en stabiele bodem. ‘Zo 
kunnen we toekomstige problemen, maar ook 
hoge kosten en verdere schade voorkomen.’
De brief gaat vooral in op de kwantitatieve aspec-
ten van water en nauwelijks in op de waterkwa-
liteit. Is het niet jammer dat de waterkwaliteit 
er zo bekaaid van af komt, terwijl Nederland nog 
zo achter loopt met de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water? Corine Geujen, hydroloog 
bij Natuurmonumenten, die de brief met veel 
belangstelling heeft gelezen: ‘Op zich is het goed 
dat kwantiteit veel aandacht krijgt, omdat die er 
tot nu toe nauwelijks was. Deze brief is ook geen 
maatregelenplan om de KRW-doelen te halen, 

maar geeft wel aan dat water en bodem voortaan 
structurerend moeten zijn voor de inrichting van 
ons land. En als je de kwantiteit beter op orde 
hebt, bewijs je daar doorgaans ook de waterkwali-
teit een dienst mee. Als je water bijvoorbeeld bo-
venstrooms langer vasthoudt, zal in lagergelegen 
gebieden meer kwel optreden. Water dat dan naar 
buiten treedt, zal schoner zijn geworden in de 
bodem. Het tegengaan van overstromingen, een 
tweede voorbeeld, zal ook heel positief uitwerken 
op de waterkwaliteit. Nu nog zijn riooloverstor-
ten en overstromingen bij piekbuien een groot 
probleem. Die veroorzaken in die gevallen een 
ernstige vervuiling van het oppervlaktewater en 
zijn daarmee een gevaar voor de natuurwaarden. 
Op die manier werken kwantiteit en kwaliteit 
dus op elkaar in. Als we echt water sturend laten 
zijn, zal de waterkwaliteit er zeker van profiteren, 
maar daar bovenop zijn extra maatregelen nodig 
zoals minder mest en aanpak van lozingen en 
riooloverstorten.’

Urgentie?
In de zomer van 2022 startte Natuurmonumenten 
de actie “Stop de watercrisis” om aandacht te vra-

 agenda 

27, 28 en 29 januari 
Nationale Tuinvogeltelling
tuinvogeltelling.nl

10 februari
Symposium Duurzaam bosbeheer
www.hvhl.nl/sdb

14 februari
Cursus Communicatie en Participatie
www.klingenbomen.nl

25 februari 
Nederlandse Rondhoutveiling
bosgroepen.nl/rondhoutveiling

2 maart
Aardhuissymposium 
De bosbodem: basis voor veerkrachtig 
bos
knbv.nl

4 maart 
Landelijke Dag Vlinderstichting
40 jaar vlinderbescherming
www.vlinderstichting.nl

18 maart
Yuverta mbo Velp: lancering hotspot 
Boom, bos en natuur 
Tevens viering 120 jaar onderwijs boom, 
bos en natuur
Save the date

24 maart 
Hoge Veluwe Landschapssymposium 
Integrale benadering in beheer 
Programma volgt

start 13 april 
Praktijkcursus Landschapsecologie in 
het terreinbeheer
Velp 
www.hvhl.nl

11 april 
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl

22 april 
Cursus Welke naaldboom is dat?
In een dag leren over de belangrijkste 
geslachten en soorten naaldbomen en 
coniferen in Nederland. Veldbezoek 
Pinetum De Dennenhorst.
conifers.nl

18 en 19 mei
Cursus Geïntegreerd bosbeheer
www.klingenbomen.nl

Mens en wolf kunnen samen 
herstel natuur versnellen

— Sip van Wieren

Het centraal Veluws massief wordt al duizen-
den jaren door de mens gebruikt en beïnvloed, 
hetgeen heeft geleid tot verarming en verzuring 
van de bodem en het ontstaan van stuifzanden. 
Begin vorige eeuw vond op grote schaal herbe-
bossing plaats. Lokaal kon de bodem enigszins 
herstellen. Echter, door steeds frequenter voor-
komende droge perioden komen verschillende 
boomsoorten in de problemen. Daarnaast leidt 
de verzuring van de bodem als gevolg van de 
hoge stikstofdepositie tot oplossing en uitspoe-
ling van nutriënten. De toch al verarmde bodem 
raakt tot op het bot geërodeerd. Veel soorten 
gaan achteruit en verdwijnen. Het is verrassend 
dat in deze ecologische woestenij wild zwijn, 
edelhert en damhert het wel goed doen. Zelfs 
zo goed dat populatiebeheer onvoldoende 
effect ressorteert. 
Een lichtpuntje in dit verhaal is de terugkeer 
van de wolf. Nu het terrestrische systeem van 
plant-herbivoor-carnivoor weer compleet is, 
ontstaan er kansen voor herstel van de natuur-
lijke interacties. Het lijkt niet meer dan logisch 
om deze kansen met beide handen aan te 
grijpen en met het populatiebeheer te stoppen. 
Wat betreft wild zwijn bestaat sowieso weinig 
wetenschappelijke grond voor populatiebeheer. 
Wat betreft de hertenpopulatie moet nog wel 
een oplossing komen om bosverjonging moge-
lijk te maken.

Wat kan de wolf hierin betekenen? De wolf 
laat al wat effecten zien op het terreingebruik 
en de sociale organisatie van herten. Wanneer 
de dieren zich anders en heterogener gaan 
verdelen, ontstaan er wellicht lokaal kansen 
voor natuurlijke verjonging. De hertenaantallen 
lijken hier en daar wat af te nemen, maar het is 
te vroeg om conclusies te trekken. Heel boeiend 
om dit proces bij zich natuurlijk ontwikkelen-
de populaties te volgen. Hoe dit ook zij, we 
kunnen wel vast proberen een voorstelling 
te maken van natuurlijke verjonging onder 

verschillende omstandigheden. Uit langjarig 
onderzoek en jarenlange praktijkervaring is op 
te maken dat natuurlijke verjonging (van ge-
wenste loofhoutsoorten) alleen een kans maakt 
als de hertendichtheid lange tijd zeer laag is. Die 
dichtheid ligt ver beneden het niveau waarop de 
populatie nu wordt gehouden en ook onder het 
niveau waarop wolven de populatie eventueel 
zullen houden.

Het huidige beheer geeft de patstelling voor-
treffelijk weer. Met veel moeite wordt gepro-
beerd de hertenpopulatie in toom te houden 
en de natuurlijke interactie tussen wolven en 
herten wordt gefrustreerd, terwijl het effect 
van het beheer op de verjonging gering is. Kan 
dat niet beter? Een niet elegante maar wel 
effectieve oplossing is het tijdelijk uitrasteren 
van zo'n 5 tot 20 procent van de Veluwe waar 
bosverjonging gewenst wordt. Te denken valt 
aan stukken van enkele ares tot enkele hecta-
res, verspreid over het hele gebied. Dit kan met 
simpele rasters waarbij zoveel mogelijk gebruik 
wordt gemaakt van bestaande bomen. In de 
jaren zeventig is al eens geëxperimenteerd met 
dit type uitrastering naar een idee van Jozef 
Fanta. Het werkte uitstekend. In een groot deel 
van de exclosures komt zo de verjonging van 
nature op gang en zijn er mogelijkheden voor 
experimenten met andere, meer toekomstbe-
stendige, boomsoorten. Na verloop van tijd 
kunnen de rasters worden weggehaald en even-
tueel worden verplaatst. Het grote voordeel van 
deze aanpak is dat buiten de omrastering ruimte 
vrijkomt voor een natuurlijk functionerend 
prooi-predatorsysteem. Behalve in specifieke 
probleemgevallen en probleemsituaties zijn er 
geen goede redenen meer om de hoefdieren op 
populatieniveau te beheren. 
De tijdelijke scheiding biedt een uitgelezen 
kans voor de ontwikkeling van een zo natuurlijk 
mogelijk functionerend ecosysteem en leidt tot 
een sneller herstel van de natuur.

Sip van Wieren is op 21 december 2022 overleden. 
Tot op het laatst hield hij zich met grote passie 
bezig met onder meer wildbeheergerelateerd onder-
zoek.

hydroloog van Natuurmonumenten:

‘Brief over water lijkt kantelpunt 
in nationaal waterbeleid, nu nog 
ernaar gaan handelen’

Tom Kunzler en Corine Geujen 
van Natuurmonumenten met in 
de potten verdroogde venbodem 
uit Salland en te vies water uit 
het Naardermeer, die ze bij de 
Tweede Kamer hebben laten 
zien als symbolen voor slechte 
verdroging en waterkwaliteit.

gen voor de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn 
Water. Volgens Natuurmonumenten is het twee 
voor twaalf en tijd ‘om politieke daadkracht te to-
nen. We moeten bereid zijn om echt in te grijpen 
en lastige keuzes te maken. Er zijn rigoureuze, 
strengere maatregelen nodig om de KRW-doelen 
te halen. Denk aan strenger mest- en pesticiden-
beleid met verplichtende maatregelen die leiden 
tot schoner water. Vermindering van lozingen. 
Strengere regels voor grondwatergebruik. En ver-
betering van de monitoring, zodat de effectiviteit 
van maatregelen tijdig vastgesteld en bijgestuurd 
kan worden’.
Leest Geujen deze urgentie terug in de brief? 
‘We zijn blij met deze brief, deze markeert een 
kantelpunt en er spreekt urgentie uit. Het is 
belangrijk dat de rijksoverheid dit zo integraal 
benadert en duidelijk maakt dat er lastige keuzes 
nodig zijn om water en bodem ook echt stu-
rend te laten zijn. Concreet wordt genoemd dat 
grondwaterstanden omhoog moeten. Het Rijk had 
hierin verder kunnen gaan door plafonds aan te 
geven voor grondwateronttrekking of door grote 
industrieën te dwingen om geen drinkwater meer 
te gebruiken. Nu komen de lastige watermaatre-
gelen die echt nodig zijn voor de natuur, samen 
met de aanpak van stikstof, terecht in de gebieds-
processen. Ik denk dat deze brief voor provincies 
en waterschappen die met de KRW aan de slag 
willen, wel een steun in de rug is. Ik heb de eerste 
provincie al zien zwaaien met dit document: bes-
te mensen, we moeten het van het Rijk voortaan 
anders aanpakken, integraler, strenger, beter. Dus 
de impact van deze brief, ook al is deze niet heel 
concreet in de maatregelen, kan wel eens groter 
zijn dan verwacht en daarmee belangrijker voor 
het behalen van de KRW-doelstellingen dan je bij 
lezen zou denken.’<

Geert van Duinhoven (redactie)
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 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
Het zal niemand verwonderen dat het antwoord betrek-
king moet hebben op iets met water voor deze percelen. 
Het sleutelwoord dat de praktijkraadselredactie zo moei-
zaam heeft vermeden in de antwoorden zal uw ogen in één 
keer openen: vloeiweiden, waarmee antwoord b het juiste 
antwoord is. Als dat effect echter uitblijft volgt hier de 
toelichting: vloeiweiden werden in het verleden aangelegd 
om hooilanden te verbeteren, hooilanden die rijk waren 
aan vochtminnende grassen en kruiden, zoals herfsttijloos 
en brede orchis. ‘s Winters vloeide nutriëntenrijk water 
vanaf de gestuwde slootjes over het land en verbeterde zo 
de vruchtbaarheid en verlengde door de hogere tempe-
ratuur van het aangevoerde water het groeiseizoen. ’s 
Zomers bleef het water in de bedding van de waterloop. 
Het systeem bestond al voor het begin van onze jaartel-
ling; in de negentiende eeuw was sprake van een revival 
van deze methode. Rond 1900 maakte de beschikbaarheid 
van kunstmest echter een eind aan de meeste vloeiweiden. 
Het gebied De Pelterheggen nabij Bergeijk is het mooiste 
voorbeeld van een negentiende-eeuws vloeiweidencomplex 
in Nederland. Het bestaat uit een complex van smalle 
hooilanden gescheiden door bevloeiingssloten. Deze sloten 
staan via een tussen kaden gelegen Afwateringskanaal in 
verbinding met het Belgische Kanaal van Bocholt-Heren-
tals, waarmee kalkrijk Maaswater wordt aangevoerd. Op 
niet meer gehooide percelen zijn destijds populieren voor 
de luciferindustrie aangeplant. In 1983 is een deel van de 
vloeiweiden weer in gebruik genomen.

foto Edw
in Raap

Egelbruggetjes

Op de grens van boer en bos kan u vaak 
heerlijk wandelen, mijmerend over wat zoal 
beheeraandacht vraagt. Hier gaat het om 
grazige stukken en zomen onder populieren 
overgaand in winterse resten van braam, 
brandnetelruigte en andere afgestorven 
bleswerkcomplicerende ondergroei. We zijn 
onmiskenbaar in een vochtige omgeving, waar 
ooit greppels gegraven zijn om nog iets nut-
tigs te kunnen verbouwen. En brede greppels 
vormen in natte periodes barrières voor vanaf 
1917 wettelijk beschermde kleine, maar “nut-
tige dieren”: egels en mollen (Mollen, egels 
en kikvorsenwet, 1917!). Dus logisch dat de 
grondgebruikers van toen bruggetjes over de 
greppels legden, opdat deze insectenlarvene-
ters hun nuttige werk aan weerszijden konden 
blijven uitoefenen. Vanaf 1963 veranderde dit 
inzicht en werd de wet ingetrokken, einde be-
scherming en dus zijn sindsdien deze mitige-
rende maatregelen niet meer onderhouden. Of 
zit het toch anders…? Aan u het antwoord:

a. Dit zijn restanten van een kunstmatig 
opgevoerde beekloop naar een voormalige, 
helaas inmiddels afgebroken, watermolen.

b. De boogjes zijn bedoeld om stuwschotten 
tegen te plaatsen teneinde waterinvoer te 
reguleren en periodiek het hele terrein onder 
water te kunnen zetten.

c. Het betreft hier een soort reconstructie, 
een beeld, van Romeinse rioleringen van een 
voormalig castellum langs de Betuwse Limes, 
waarvan recent de complete voetafdruk is 
hersteld.

d. Dit zijn follies van een landgoed uit de 
renaissance, waar een kanalenstelsel omheen 
was geconstrueerd, waarmee de dames en 
heren “zig conde pleysieren”. Nu in beeld om 
vrijwilligers te werven voor het achterstallige 
onderhoud.

e. Dit is gewoon een waterafvoer om de 
percelen droog te kunnen houden vanwege 
het vroegere hoge grondwater. De boogjes 
waren bedoeld als afwerking voor de duikers 
onder damverbindingen tussen de percelen.

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent met 
dank aan Edwin Raap van Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed (RCE) voor het idee en de oplossing van 
dit praktijkraadsel.

 juridica 

dan, twee keer een heel duidelijke juridische stellingname, Fred. 
Dat is mooi voor onze lezers. Die boerenblokkades mogen dus 
niet en die stikstofdoelen moeten dus gewoon wel, want die 
zijn juridisch spijkerhard.’ Ja, maar wij juristen hebben geen 
zin om weer eens geïntimideerd te worden; of dat nou door of 
vanwege een programmadirectie is of door sommige boeren-
clubjes, maakt daarbij niet uit.
 Snapten ze. Of ik dan maar een hoofdstuk wilde wijden aan 
wat mij opviel aan die veertig jaar groen omgevingsrecht. Nou, 
dat is in wezen een heel positief verhaal. In 1982 behoorde ik in 
Utrecht tot een eerste piepkleine groep afstudeerders die voor 
het eerst een aarzelend keuzevakje Milieurecht in een bedompt 
zaaltje aan het Domplein kon volgen. Het flinterdunne leer-
boekje in ‘typies’ jaren zeventig opmaak (Nederlands milieurecht 
in kort bestek, 2e druk 1978) besteedde toen nog geen enkele 
aandacht aan natuurbeschermingsrecht, want dat bestond 
domweg nog niet als zelfstandig rechtsgebied. Wel iets over 
jacht en wat over waterverontreiniging en afvalstoffen. Veertig 
jaar later is dat natuurbeschermingsrecht uitgegroeid tot een 
belangrijk vak aan elke juridische faculteit, en zelfs ook op 
de Wageningse campus waar niet eens een rechtenfaculteit 
is. Mag ook wel, want juist dit rechtsgebied legt immers het 
hele land plat met zijn stikstofcrisis, dus niemand kan er meer 
omheen. Emancipatie van een ondergeschoven kindje volledig 
geslaagd!
 Is er ook nog iets minder positiefs te melden dan? Jazeker, 
de milieuwetgeving begint volgens mij steeds meer op vrijblij-
vend milieubeleid te lijken. Milieuwetgeving en zeker natuur-
wetgeving is groot geworden met duidelijke verboden en 
toetsen, maar het lijkt in de jongste generatie wetgeving meer 
om een beleidscyclus te gaan. Harde rechtsinstrumenten zoals 
die toetsen en verboden dreigen op de achtergrond te raken, 
terwijl softe beleidsinstrumenten zoals programma’s, strategie-
en en visies meer op de voorgrond treden. Wetgeving lijkt zich 
in ons domein steeds meer te focussen op het beleidsproces 
en minder op de inhoud. Denk aan de beleidscyclus van de 
Omgevingswet, maar ook aan moderne EU-wetgeving zoals de 
houtverordening en de exotenverordening. Het is steeds meer 
een beleidscircus van actieplannetjes, reductiedoelen, visies, 
programmaatjes, risicobeheer, lijstjes en systeempjes aan het 
worden. Wetgeving zelf lijkt ook steeds meer op een beleids-
document. 
 Afgelopen zomer presenteerde de Europese Commissie 
wetsvoorstellen voor natuurherstel en gewasbeschermingsmid-
delen en ook daarin weer een circus van allerlei beleidsdoel-
stellingen. Die doelen lijken misschien dan wel hard met hun 
deadline van 2030, maar de manier waarop ze gehaald zouden 
moeten worden is goeddeels overgelaten aan de beleidsvrijheid 
van de lidstaat. Wetgeving dreigt steeds meer het domein van 
bestuurskundigen te worden. Wij juristen noemen dat beleids-
instrumentele wetgeving ofwel beleidswetgeving. Ik weet niet 
of ik dat een goede ontwikkeling vind. Beleid is immers slechts 
vrijblijvend, maar recht is dwingend en een zachte waarde als 
natuur heeft nu juist harde, dwingende rechtsregels nodig. Wat 
heb je aan soft natuurbeleid zonder harde wettelijke regels? 
Wat heb je aan alleen maar exotenbeleid zonder exotenrecht? 
Beleidsontwikkeling? Ja, prachtig, maar wetgeving geeft dat 
beleid vervolgens tanden. Maak van wetgeving dus geen soft 
beleid. Daarom: stop de verbestuurskundiging van het recht!

fred.kistenkas@wur.nl
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De Vereniging voor Milieurecht (VMR) bestond vorige maand 
veertig jaar en vroeg mij om in hun jubileumbundel terug 
te kijken op precies evenzovele jaren milieurecht doceren 
aan de universiteit. En ja, graag ook de stikstof-acties van de 
boeren erin ‘want jouw proefschrift ging destijds toch ook 
over demonstratievrijheid als grondrecht en dus ook over 
snelwegblokkades?’. Ja ja klopt, maar dat was heel erg lang 
geleden: Vrije Straatcommunicatie, UvA 1989, nog geschreven 
aan de Amsterdamse rechtenfaculteit tijdens een sabbatical in 
Bonn en dus geïnspireerd op vooral de toenmalige West-Duitse 
rechtsliteratuur rond de zogenoemde Freie Strassenkommunika-
tion. Dat ging niet over trekkers, omgekeerde vlaggen, asbest 
en mest op de snelweg. Maar de conclusie was inderdaad wel 
dat demonstratievrijheid ophoudt bij het in gevaar brengen van 
de verkeersveiligheid of volksgezondheid, dus juridisch gezien 
mogen dat soort boerenacties dus niet. 
 Of ik dat wilde opschrijven en dan meteen ook zeggen dat 
stikstofdoelen juridisch gewoon gehaald moeten worden, want 
de habitattoets is immers toch dwingend Europees recht? ‘Nou 

BELEIDSWETGEVING

Fred Kistenkas
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hoofd

Wij zoeken een 
hoofdredacteur 

Vanwege het vertrek van onze huidige 
hoofdredacteur zijn we op zoek naar een 
nieuwe hoofdredacteur; kom jij ons team 
versterken? 

We zijn een enthousiast redactieteam dat 
potentiële auteurs stimuleert tot het schrijven 
van artikelen en hen in hun schrijfproces 
begeleidt en van feedback voorziet. Op deze 
manier stellen we tien keer per jaar een mooi 
Vakblad samen. We zoeken een meedenkende 
en meewerkende hoofdredacteur die net 
als wij gemotiveerd is om onze doelgroep 
van actuele informatie te voorzien. Naast 
zaken die je ons brengt kun je ook veel moois 
halen. Bijvoorbeeld meer ervaring opdoen 
in het leiden van een team, je netwerk 
verder uitbreiden en bovenal genieten van 
de samenwerking met andere enthousiaste 
vrijwillige vakgenoten. 

Kijk snel op onze website www.vakbladnbl.nl 
voor een volledige omschrijving van de 
vacature. Wil je meer informatie of even over 
de functie doorpraten, meld je dan bij Martijn 
van Wijk (06-11868524) of stuur een mailtje 
naar Ria Dubbeldam,  
redactie@vakbladnbl.nl. 

http://www.vakbladnbl.nl

