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Met de Bossenstrategie ligt er een grote uitdaging voor 
ons om het aandeel bos en landschapselementen in 
ons Nederlandse landschap flink toe te laten nemen 
en bestaand bos te revitaliseren. Het is daarbij niet 
alleen belangrijk over voldoende bomen en struiken 
te beschikken om grootschalige aanplant mogelijk te 
maken, maar ook de juiste, voor de omstandigheden 
geschikte soorten te selecteren. De aanplant moet 
immers bijdragen aan vitale bossen, met een grote 
weerbaarheid tegen klimaatverandering. En tegelijk 
ook bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit, 
het vastleggen van koolstof en de productie van hout 
voor hoogwaardige toepassingen.

De Bossenstrategie brengt hernieuwde aandacht mee 
voor onze autochtone genenbronnen. Autochtone 
(‘wilde’) bomen en struiken zijn essentieel voor de 
biodiversiteit en zijn in grote mate aangepast aan de 
schommelingen in ons klimaat. Het is ons groene 
erfgoed. Maar deze genenbronnen zijn kwetsbaar.  
Het delen en vergroten van de kennis is dus een 
belangrijke eerste stap om te zorgen dat we de 
genenbronnen beter kunnen beschermen en meer 
ruimte geven in ons landschap. 

In dit themanummer over genenbronnen is daarom 
volle aandacht voor onze waardevolle genenbronnen 
van zowel bomen, struiken als kruiden. Ik hoop dat de 
inzichten voor de lezer welkome handvatten bieden 
voor de keuzes die op meerdere niveaus gemaakt 
zullen worden, in de rol als beleidsmaker,  
als terreinbeheerder of als kweker.

Harry Koenders, nationaal coördinator Implementatie 
Bossenstrategie bij het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit

Voor u ligt het themanummer genenbronnen. En daar begint al 
meteen de eerste moeilijkheid: wat zijn genenbronnen? Simpel 
gezegd zijn genen de dragers van erfelijke eigenschappen in de 
celkern. In de context van dit themanummer zijn bronnen de 
plekken waar de genetische diversiteit van bomen, struiken en 
kruiden worden behouden. Omdat dit kennis is die wellicht 
enigszins is weggezakt, besteden we in dit nummer extra 
aandacht aan toelichting. 

In dit themanummer spreken we over drie soorten 
genenbronnen: 1. autochtone bomen en struiken, 2. autochtone 
kruiden en 3. bosbouwkundige herkomsten. De bescherming 
van de genetische diversiteit van autochtone bomen en planten 
is vastgelegd in het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro 
(1992). Hoe staat het daarmee in Nederland? Daarnaast worden 
ook genetische eigenschappen beschermd die bomen geschikt 
maken voor de bosbouw. 

Bij het lezen van dit themanummer zal u af en toe een déjà 
vu beleven. Er zijn verschillende percepties op genenbronnen 
en deze komen alle aan bod in dit nummer. Daardoor zal er 
af en toe een bescheiden overlap optreden in de behandelde 
onderwerpen. Het is zeker geen herhaling van de tekst, maar 
net een andere invalshoek.

Op deze plek bedank ik onze sponsoren: het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Staatsbosbeheer. 
Ook wil ik graag Otto Brinkkemper bedanken die namens de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als gastredacteur heeft 
bijgedragen aan dit themanummer. Het was een plezierige 
samenwerking. En niet op de laatste plaats een pluim voor onze 
themaredactie – Gijs Gerrits, Chantal van Dam en Jeroen van 
der Horst – die in de avonduurtjes ervoor heeft gezorgd dat er 
weer een mooi en inhoudelijk interessant nummer ligt!

Anne Reichgelt
Hoofdredacteur Vakblad Natuur Bos Landschap

Deze special is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
Staatsbosbeheer.



Genetische bronnen van bomen en 
struiken zijn onderdeel van de totale 
biodiversiteit. In dit artikel gaan we in 
op de huidige stand van zaken omtrent 
genetische bronnen in Nederland. 
Hoe staat het met de diversiteit aan 
soorten en binnen soorten? Hoe wordt 
het behoud van genetische diversiteit 
geborgd en waar liggen uitdagingen voor 
het gebruik van genetische bronnen als 
het gaat om teeltmateriaal en hoe kan 
ontwikkeling van uitgangsmateriaal daar 
aan bijdragen? 

— Joukje Buiteveld & Paul Copini (Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland)

Genetische bronnen van 
bomen en struiken: stand 
van zaken in een notendop

> Onder genetische bronnen van bomen en 
struiken verstaan we vooral het genetisch mate-
riaal van al onze inheemse en geïntroduceerde 
boom- en struiksoorten die voorkomen in situ (op 
locatie) in bos en landschappelijke beplantingen 
of ex situ (buiten de locatie) in genenbanken, 
zaadgaarden en veredelingsprogramma’s. Om 
duidelijkheid te geven over hoe het staat met de 
genetische bronnen op de wereld publiceert de 
Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de 
Verenigde Naties State of the World-rapporten 
over genetische bronnen van planten, bomen, 
visserij en dieren voor voedsel en landbouw. 
Onlangs heeft de FAO haar lidstaten gevraagd 
om nieuwe landenrapporten op te stellen over 
de staat van de genetische bronnen van bomen. 
Dit ten behoeve van een update van het State of 
the World-rapport dat in 2023 zal verschijnen. Op 
verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit heeft het Centrum voor Gene-

tische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen 
University & Research samen met een adviescom-
missie het rapport opgesteld voor Nederland. In 
dit artikel gaan we in op de bevindingen. 

Trends in diversiteit 
In het bosbeheer zien we een toenemende 
interesse in het door aanplant vergroten van 
de soortendiversiteit van bomen en struiken. 
Klimaatverandering en nieuwe ziekten en plagen 
onder traditionele soorten spelen hierbij een 
belangrijke rol. Zo triggerde de droogte van 2018 
bosbeheerders om meer droogtetolerante soorten 
aan te planten en te experimenteren met nieuwe 
of minder bekende soorten zoals zilverspar (Abies 
alba), boomhazelaar (Corylus colurna), walnoten 
(Juglans spp) en elsbes (Sorbus torminalis). Ook 
is er vanwege het verminderen van bodemver-
zuring meer aandacht voor rijkstrooiselsoorten 
zoals winterlinde (Tilia cordata) en ratelpopulier 

(Populus tremula). Daartegenover staat dat veel 
inheemse boom- en struiksoorten onder druk 
staan in Nederland, als het autochtone genen-
bronnen betreft. Dit komt onder andere door 
veranderingen in landgebruik en gebruik van 
buitenlands plantsoen. Van de ruim honderd in-
heemse boom- en struiksoorten staan er 22 op de 
Rode Lijst vaatplanten. Voorbeelden van soorten 
die in de categorie ‘ernstig bedreigd’ of ‘bedreigd’ 
zitten zijn kraagroos (Rosa agrestis), viltroos (Rosa 
tomentosa) en Duitse brem (Genista germanica). 
Autochtone populaties van wilde peer (Pyrus py-
raster) en zwarte populier (Populus nigra) zijn zeer 
zeldzaam en autochtone populaties van grove den 
(Pinus sylvestris) en wollige sneeuwbal (Viburnum 
lantana) zijn zelfs uitgestorven. 
Zeldzame soorten waarvan er nog maar enkele 
tientallen tot honderden individuen staan in 
Nederland, verkeren duidelijk in de gevarenzone 
(figuur 3). Deze autochtone populaties worden 
niet systematisch gemonitord in tijd op trends in 
populatie- 
omvang en verlies van genetische diversiteit. 
Slechts een klein gedeelte van alle autochtone 
populaties is meerdere keren gemonitord. Zo zien 
we in het noorden van het land lokaal een grote 
achteruitgang in Gelderse roos. Daarnaast zijn er 
nog vele potentieel kansrijke gebieden waarvan 
we niet weten of er (zeldzame) autochtone popu-
laties aanwezig zijn. Terwijl monitoring wel nodig 
is om het beheer te adviseren hoe genetische di-
versiteit op peil te houden en welke populaties te 
prioriteren voor behoud. Studies naar genetische 
diversiteit in boom- en struiksoorten zijn de afge-
lopen tien jaar beperkt uitgevoerd, bijvoorbeeld 
in wilde appel (Malus sylvestris). Wilde appels ko-

men nog op een paar plekken voor in Nederland 
(figuur 1). Genetische analyses laten zien dat wilde 
appel in Nederland niet zo zeer bedreigd wordt 
door inkruising vanuit cultuurappels, maar vooral 
door het feit dat het gaat om kleine geïsoleerde 
populaties met een hoog percentage individuen 
die nauw verwant zijn aan elkaar. Dit maakt de 
toch al kleine populaties extra kwetsbaar. De 
beste strategie om deze wilde appelpopulaties te 
behouden is door goed beheer in combinatie met 
inbreng van nieuwe genetische diversiteit door 
middel van zaden of plantmateriaal uit de ge-
nenbank. Daarnaast kan het genenbankmateriaal 
goed gebruikt worden voor aanplant op nieuwe 
geschikte plekken, zoals bosranden.

Behoud 
Om verder verlies van oorspronkelijk genenma-
teriaal ofwel genetische diversiteit van autoch-
tone populaties tegen te gaan neemt Nederland 
maatregelen. Het mondiale actieplan van de FAO 
voor behoud en duurzaam gebruik van genetische 
bronnen van bomen en struiken (Global plan of 
action for forest genetic resources) is hiervoor een 
belangrijke leidraad. Een van de aandachtsgebie-
den in dit actieplan is het implementeren van 
strategieën voor genenconservering. Hiervoor 
worden in Nederland twee manieren gehanteerd: 
het in situ beschermen van populaties en ex situ 
in genenbanken. Op het vlak van ex situ behoud 
is de afgelopen tien jaar duidelijk vooruitgang 
geboekt. De genenbank voor inheemse boom- 
en struiksoorten in Roggebotzand (Flevoland) 
is uitgebreid naar 4790 genetisch verschillende 
individuen van ruim 56 soorten. Veel van deze 
collecties staan ook op de Rassenlijst Bomen 

geregistreerd als autochtone zaadbron, waarmee 
ook het gebruik van dit materiaal goed geborgd 
is. Sommige zeldzame soorten ontbreken nog in 
de genenbank. Deze zullen de komende jaren toe-
gevoegd worden waaronder enkele rozen, wilgen, 
gaspeldoorn en wilde peer. Verdere ontwikkeling 
van de genenbank is ook nodig om nog meer van 
betekenis te zijn in de zaadvoorziening van gene-
tisch divers autochtoon materiaal. Een belangrij-
ke stap hierin is de genetische samenstelling van 
de collecties te optimaliseren door aan te vullen 
met nieuw uniek materiaal uit gebieden waar nu 
nog niet verzameld is.
In situ en ex situ genenconservering vullen elkaar 
aan en worden daarom naast elkaar toegepast. 
Naast behoud in een genenbank gaat eigenlijk 
de voorkeur uit naar autochtone genenbronnen 
beschermen in hun oorspronkelijk leefgebied, 
dus in situ. In de natuurlijke omgeving, waar 
evolutionaire processen zoals natuurlijke selectie 
plaatsvinden, kunnen populaties zich van gene-
ratie op generatie aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Deze plekken waar belangrijke 
populaties van autochtone bomen en struiken 
groeien worden dan als genenbewaringsunits 
aangewezen. Nederland sluit hiervoor aan bij een 
Europees netwerk voor in situ genenconservering 
van bomen (www.eufgis.org). Nederland heeft tot 
nu toe slechts dertig plekken aangewezen voor 
24 soorten (figuur 2). Het streven is voor ongeveer 
vijftig soorten minimaal twee units per soort aan 
te wijzen. In situ behoud van genetische bronnen 
van bomen is voor een groot deel afhankelijk van 
de bereidheid van eigenaren en organisaties om 
hieraan bij te dragen. Een belangrijk knelpunt 
is dan ook dat genenbewaringsgebieden tot op 
heden geen formele status voor langetermijnbe-
houd hebben. Dit hoeft niet noodzakelijkwijs een 
wettelijke status te zijn. Wel moeten er specifieke 
beheermaatregelen opgesteld kunnen worden om 
de genenbewaringsgebieden langdurig in stand 
te houden. Dit moet samen kunnen gaan met 
regulier bosbeheer en ook plaats kunnen vinden 
in bossen met als doel houtkap of in Natura 
2000-gebieden. Samenwerking tussen beheerorga-
nisaties en beleidsverantwoordelijken waaronder 
provincies is essentieel hierin.

Autochtoon en bosbouwkundig 
teeltmateriaal

Genetische bronnen van bomen en struiken wor-
den gebruikt als uitgangsmateriaal voor uitbrei-
ding en herstel van bos- en natuurgebieden. De 
afgelopen tien jaar is het aantal soorten, herkom-
sten en rassen op de Rassenlijst Bomen toegeno-
men (tabel 1). Zo zijn autochtone zaadbronnen 
van de gaspeldoorn (Ulex euopaeus), zomerlinde 
(Tilia platyphyllos), kruipwilg (Salix repens) en de 
zeldzame viltroos (Rosa tomentosa) toegevoegd. 
Autochtoon teeltmateriaal is vooral geschikt voor 
beplantingen met een overwegend ecologisch 
doel, zoals natuurontwikkeling en -herstel. Daar-
naast is er voor alle bekende bosbouwsoorten 
teeltmateriaal specifiek geselecteerd op groeica-
paciteit en houtkwaliteit. Zo zijn er onder andere 
nieuwe populierenrassen toegevoegd en maakt 
de zilverspar (Abies alba) inmiddels onderdeel uit 

Figuur 1. Locaties met  
autochtone wilde appel (foto 
boven). 
Bron kaart: Groen Erfgoed (RCE)

foto Leo Goudzwaard Wilgencollectie van de genenbank van Staatsbosbeheer in Roggebotzand.
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http://www.EUFGIS.org
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van de 92 opgenomen boom- en struiksoorten. De 
vraag naar teeltmateriaal is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. Door de plannen om het bosareaal met 
37.000 hectare uit te breiden zijn voor het komend 
decennium naar schatting 161 miljoen bomen en 
struiken nodig volgens het recent verschenen rap-
port Planten voor de toekomst. De statistieken van 
de Nederlandse plantsoenproductie laten zien dat 
er slechts een klein aandeel van het geproduceerde 
plantsoen beschikbaar is voor de Nederlandse markt. 
Om in de vraag naar voldoende teeltmateriaal te 
voorzien, zijn meer zaadbronnen nodig. Zo is voor 
bossen met een productiedoelstelling meer bos-
bouwkundig teeltmateriaal nodig dat ziekteresistent 
is, goed groeit en een goede houtkwaliteit heeft. 
Voor natuurherstel maar ook voor de aanleg van 
landschapselementen is meer vraag naar autochto-
ne herkomsten. Vanwege ons opwarmende klimaat 
wordt ook meer gekeken naar zuidelijke herkomsten 
van in Nederland aangeplante soorten. Daarnaast is 
er interesse voor bosbouwkundig teeltmateriaal van 
nieuwe soorten zoals boomhazelaar (Corylus colurna) 
en elsbes (Sorbus torminalis). Het is van belang om 
de voor- en nadelen van introducties van nieuwe 
(zuidelijke) soorten en herkomsten wetenschappelijk 
te onderbouwen. Kennis over veronderstelde betere 
droogtetolerantie en aangepastheid van herkomsten 
uit meer zuidelijke gebieden in Europa, maar ook 
het aanpassingsvermogen van lokale autochtone her-
komsten is nodig om bosbeheerders te ondersteunen 
in het toepassen van het juiste plantmateriaal. 

Veredeling en zaadgaarden
De beschikbaarheid van teeltmateriaal met de 
gewenste eigenschappen is sterk afhankelijk van 
veredeling en de ontwikkeling van zaadgaarden. Voor 
beide activiteiten constateren we dat de inzet hierop 
alleen maar is afgenomen in de afgelopen tientallen 
jaren. Nederland kent sowieso geen lange traditie 
van veredeling van boomsoorten, op populier en iep 
na. Bij deze soorten richtte veredeling zich in het 
verleden op het ontwikkelen van ziekteresistente hy-
bride klonen. Recent heeft dit programma bij iepen 
nog tot de uitgifte van vier nieuwe iepziekteresisten-
te cultivars geleid (Fagel, Klondike, Nikko en Europa). 
Deze cultivars zijn met name interessant voor het 
stedelijk gebied en landschappelijke beplantingen. 
Bij es (Fraxinus excelsior) is het vinden van resisten-
tie tegen essentaksterfte momenteel het belangrijk-
ste doel om in de toekomst gezond teeltmateriaal te 
kunnen blijven produceren. 
Uit de inventarisatie voor de FAO blijkt dat de vraag 
naar bosbouwkundig teeltmateriaal uit zaadgaar-

Figuur 2. Kaart in situ 
genenbewaringunits 
van bomen en struiken.

Type uitgangsmateriaal Aantal

Zaadgaarden 23

Geteste opstanden 27

Selectie-opstanden 235

Autochtone opstanden 436

Genenbankopstanden (autochtoon) 71

Rassen 36

Buitenlandse aanbevelingen 119

den de laatste jaren is toegenomen, met name van 
belangrijke boomsoorten als naaldbomen, kers en 
eik. Aan de andere kant zien we dat het aantal zaad-
gaarden is afgenomen. De meeste zaadgaarden zijn 
aangelegd tussen 1960 en 1990 en vele zijn inmiddels 
verouderd. Een nieuwe impuls is nodig om de zaad-
productie uit zaadgaarden te verbeteren, waaronder 
het verjongen van bestaande zaadgaarden, en het 
verzamelen van plusbomen voor nieuwe zaadgaar-
den. Dit geldt met name voor soorten, waarvan we 
verwachten dat de vraag zal toenemen.

Aanbevelingen 
Op basis van het rapport zijn door de adviescommis-
sie zestien aanbevelingen voor de overheid en de sec-
tor aangeboden aan het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. Deze omvatten onder 
meer aanbevelingen op het gebied van: (i) beschik-
baarheid van informatie over genetische bronnen, 
waaronder het goed documenteren van inventarisa-
tiegegevens van autochtone populaties en genetische 
karakterisering, (ii) bescherming van waardevolle 
autochtone populaties en verdere ontwikkeling van 
de genenbank, (iii) gebruik zoals het verhogen van 
de zaadproductie om zo meer plantsoen te kunnen 
telen, en (iv) hernieuwde aandacht voor boomver-
edeling gericht op toleranties tegen ziekten zoals 
de essentaksterfte en herkomstenonderzoek met 
focus op zuidelijke herkomsten en zogenaamde 
nieuwe boomsoorten. Ten slotte is het van belang 
om kennis op het gebied van geschikt plantmateriaal 
en de waarde van genetische diversiteit te vergroten 
binnen het onderwijs.<

joukje.buiteveld@wur.nl

Woordenlijst

Genetische bronnen van bomen en struiken 
vormen onderdeel van de totale bio(lo-
gische) diversiteit. Onder het genetisch 
materiaal verstaan we de organismen die 
behoren tot een soort of ras, de reproduc-
tieve delen zoals zaden en stekken en de 
erfelijke bouwstenen zoals bijvoorbeeld 
genen of DNA-fragmenten. Bij genetische 
bronnen van bomen en struiken moeten we 
vooral denken aan het genetisch materiaal 
van al onze inheemse en geïntroduceerde 
boom- en struiksoorten die voorkomen 
in situ (bos en landschappelijke beplan-
tingen) of ex situ in genenbanken, tuinen 
en arboreta, maar ook in veredelings- en 
onderzoeksprogramma’s.

 Biologische diversiteit bestaat uit de ver-
scheidenheid aan ecosystemen, de verschei-
denheid aan soorten binnen een ecosysteem 
en de genetische variatie binnen een soort.

In situ behoud: het behoud en herstel van 
levensvatbare populaties van soorten in hun 
natuurlijke omgeving.

Ex situ behoud: het behoud in een genenbank, 
buiten de natuurlijke habitat.

Zaadgaard: beplanting die speciaal aangelegd 
wordt voor de oogst van zaden en bestaat 
uit een verzameling ‘plusbomen’. De be-
planting ligt geïsoleerd teneinde bestuiving 
door externe stuifmeelbronnen te voorko-
men. 

Plusbomen: klonen die geselecteerd zijn op 
groei, gezondheid en houtkwaliteit.

Teeltmateriaal: het materiaal dat afkomstig is 
van uitgangsmateriaal. Dit kunnen kegels, 
vruchten, zaden, plantendelen verkregen 
door vegetatieve vermeerdering en het 
plantgoed dat hieruit verkregen is, zijn.

Uitgangsmateriaal: het plantmateriaal dat 
bestemd is voor de productie van teeltmate-
riaal, zoals opstanden, zaadgaarden, klonen.

Rassenlijst Bomen: lijst van aanbevolen rassen 
en herkomsten voor gebruik in bos, natuur 
en landschap.

Inheemse boomsoort: boomsoort die hier van 
nature thuishoort.

Genetische diversiteit: de verscheidenheid 
aan genenmateriaal binnen één soort of 
ecosysteem.

CBD: Convention on Biological Diversity, ook 
wel bekend als het Biodiversiteitsverdrag 
van Rio de Janeiro (1992).

Verplichtingen in het kader van 
het Biodiversitieitsverdrag van 
Rio en ander internationale 
afspraken

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit 
(Convention on Biological Diversity, CBD) 
ofwel het Biodiversiteitsverdrag van Rio de 
Janeiro (1992) is het belangrijkste inter-
nationale kader voor het behoud en het 
beheer van genetische bronnen. Nederland 
heeft zich verplicht de biodiversiteit in 
eigen land te beschermen als ook maatre-
gelen te nemen ter ondersteuning van de 
bescherming van de biodiversiteit. Volgens 
de CBD heeft in situ behoud de voorkeur, 
maar is een ex situ strategie nodig voor 
langetermijnbehoud, vooral als aanvulling 
op in situ bescherming. In de Ministerial 
Conference for the Protection of Forests 
in Europe (Forest Europe) zijn afspraken 
gemaakt over het plannen en coördineren 
van in situ en ex situ bescherming van 
genetische bronnen van bomen, uitwisse-
ling van uitgangsmateriaal en monitoring 
van de vooruitgang. Tevens van toepassing 
is het FAO Global Plan of Action for the 
conservation of forest genetic resources. 
Hierin wordt een 27-tal strategic priorities 
benoemd. Enkele prioriteiten gaan expli-
ciet over de bescherming van genetische 
bronnen door ex situ behoud, met name 
in situaties waarin in situ behoud van 
genetische bronnen van bomen niet langer 
mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege de effec-
ten van klimaatverandering. De uitgangs-
punten voor de nationale invulling van het 
Biodiversiteitsverdrag zijn verwoord in de 
nota Bronnen van ons bestaan (LNV, 2002).

Viltroos (Rosa tomentosa) in de Friese Wouden.

Tabel 1. Opstanden en rassen voor zaad- en  
stekoogst op de Rassenlijst Bomen.
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Figuur 3. Van een kleine naar 
een nog kleinere populatie. 
Gedetailleerde weergave van de 
‘genetische feedback loop’.
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Annemieke Ouwehand, boswachter 
ecologie Salland-Twente, 
Natuurmonumenten 

“In de vele kleine landschaps-
elementen die hier sinds 
mensenheugenis zijn, wil je 
zo min mogelijk genetische 
vervuiling krijgen”

“Het is belangrijk dat meer kwekers zich op 
autochtoon plantsoen gaan richten. Laten 
we – alleen al omdat hele hordes aan insec-
ten, korstmossen en paddenstoelen ervan 
afhankelijk zijn – zo dichtbij mogelijk blijven 
bij wat hier van oorsprong thuishoort. Zelfs 
een eik uit Oost-Europa heeft een andere 
genetische lijn. We weten niet of dit effect 
op onze biodiversiteit heeft, maar zolang die 
zekerheid er niet is, is het raadzaam om aan 
de voorzichtige kant te blijven. Dat is beter 
dan later erachter komen dat we te laat zijn. 
Dat geldt zeker voor oude groeiplaatsen in 
Twente. Er zijn hier ontzettend veel kleine 
landschapselementen die er sinds mensen-
heugenis zijn. Daar wil je zo min moge-
lijk genetische vervuiling in krijgen door 
niet-autochtone aanplant. Die groeiplaatsen 
vormen bovendien een interessante bron 
voor genetisch materiaal. Met DNA-onder-
zoek is de genetische lijn te achterhalen. Dat 
is nou typisch een vraag die ik aan univer-
siteiten zou willen stellen: lever mij een 
werkbaar rapport op.
Het is soms best ingewikkeld is om autoch-
toon materiaal te bemachtigen. Kunnen 
kwekers het niet leveren, dan proberen we 
de aanplant uit te stellen. Dat kan wel een 
probleem zijn in gesubsidieerde projecten 
met een opleverdatum. Gelukkig zijn de sub-
sidieregels soms op te rekken. De subsidie-
verstrekker vindt het ook belangrijk dat de 
aangeplante bomen bij de omgeving passen. 
Gaat het om heel specifiek materiaal, bij-
voorbeeld een bepaalde witte populier, dan 
hebben we het geluk dat we over onze eigen 
kwekerij van Arboretum Poort Bulten kun-
nen beschikken. Onze collectiebeheerder 
onderzoekt de historie en als de planten de 
goede uiterlijke kenmerken hebben, verza-
melt hij materiaal en kweekt hij dat op.”

Bert Maes, Ecologisch 
Adviesbureau Maes

“Door onvoldoende kennis 
en te veel haast gaat het 
resultaat lijken op een 
schijnwildernis met soorten 
uit de bosbouw, de houtteelt 
en het tuincentrum”

“Autochtone ofwel wilde bomen en 
struiken behoren tot de wilde flora 
die zich na de laatste ijstijd hier heeft 
gevestigd en natuurlijk verjongt. Behoud 
van de biodiversiteit betekent vooral de 
instandhouding van de wilde flora en 
fauna. Veel van de wilde houtige soorten 
daarvan zijn bedreigd door verkleining 
van de populatie, veelal door ontbreken 
van gericht natuurbeheer. Om de wilde 
flora te versterken is toepassing van 
wild/autochtoon zaai- en plantgoed 
essentieel voor de resterende 3 procent 
(!) aan oude boskernen en houtwallen 
met wilde bomen en struiken. Ze liggen  
binnen de Natura 2000-gebieden, het 
NNN en in oude houtwallen en heggen. 
Inzicht is van belang in kennis van de 
soorten van het betreffende habitattype 
ter plekke en kennis van zonodige uit-
breiding van de populatie. Autochtone 
bomen en struiken zijn goed aangepast 
aan bijvoorbeeld de erbij horende 
insecten. Ze zijn opgewassen tegen 
klimaatschommelingen, blijkt uit hun 
aanpassingen in de afgelopen millennia. 
Met de Bossenstrategie zien we thans 
Natura 2000-bossen uitgebreid worden 
met soorten die niet in het habitat thuis-
horen en zelfs invasieve exoten worden 
daarbij nu op grote schaal aangeplant. Er 
is onvoldoende kennis en te veel haast 
met de huidige aanplantwoede. Het re-
sultaat gaat lijken op een schijnwildernis 
met soorten uit de bosbouw, houtteelt 
en het tuincentrum. In feite zien we dat 
in heel Nederland gebeuren. Het recente 
ministeriele document Planten voor de 
toekomst zou een start kunnen beteke-
nen voor bedreigede populaties wilde 
bomen en struiken. Welke TBO gaat dit 
oppakken?”

Hanneke van Ormondt, 
projectleider Meer Bomen Nu, 
Urgenda

“Wat vooral noodzakelijk is,  
is veel meer bomen, overal”

“Nee, autochtoon plantmateriaal is niet 
noodzakelijk voor het behoud van de 
biodiversiteit. Wat wél noodzakelijk is, 
is dat we ten eerste veel minder bomen 
kappen,  graslanden en bermen veel duur-
zamer beheren én veel meer bomen en 
struiken bij planten. Veel meer heggen, 
hagen en bomenrijen op agrarisch land en 
in alle wegbermen, veel meer bomen en 
struiken in achtertuinen, meer voed-
selbossen bij boeren en burgers, meer 
klimplanten zoals klimop en druif tegen 
lelijke gebouwen. 
Meer bomen kunnen overal, en dan 
bij voorkeur inheemse en zonder gif 
opgekweekt. Daar dragen we met Meer 
Bomen Nu graag aan bij: wij verplanten 
zaailingen van kansarme naar kansrijke 
plekken. Zaailingen uit natuurgebie-
den, stadsparken of bouwterreinen die 
het daar niet redden door onderlinge 
concurrentie of omdat ze moeten wijken 
door mensen. Zaailingen en stekken die 
al 2-7 jaar oud zijn. Dat doen we met 
duizenden vrijwilligers en altijd onder 
begeleiding van een terreinbeheerder, 
ecoloog of boswachter. We helpen open 
plekken creëren, de hei vrijmaken en als 
we toch bezig zijn, helpen we met het 
verwijderen van invasieve soorten. In-
heemse soorten geven we vrijelijk gratis 
weg, niet-invasieve exoten gaan naar 
achtertuinen en voedselbossen waar ze 
zeer gewenst zijn.
Zo maken we Nederland goedkoper, 
sneller én socialer groen. En natuurlijk is 
het noodzakelijk dat we autochtone op-
standen beschermen en uitbreiden. Ook 
daarmee kan Meer Bomen Nu helpen. 
Maar wat we nog veel belangrijker vin-
den, is dat we haast maken en handen uit 
de mouwen steken. De afgelopen twee 
jaar gaven we 890.000 bomen en struiken 
gratis weg, met een slagingspercentage 
van 80 procent. Op naar de 10 miljoen. 
Werk je met ons mee?”

 stelling     

— Ria Dubbeldam (samenstelling) 

 “Autochtoon 
plantmateriaal 
is noodzakelijk 
voor het behoud 
van de biodiver-
siteit” 
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René Visser, beheerder Zuidwest-
Veluwe en Gelderse Vallei, 
Geldersch Landschap & Kasteelen

“Een huis bouw je op een goede 
fundering, bij een bos is dat 
niet anders”

“Autochtoon plantmateriaal is de basis 
van onze natuur. De nieuwe aanplant is 
de zaadbron waaruit de volgende genera-
tie bos zal bestaan, een genetische goede 
basis is dan van belang! Een huis bouw 
je op een goede fundering, bij een bos is 
dat niet anders. Zuid-Europese herkom-
sten passen niet per definitie bij onze 
insectensoorten, bijvoorbeeld omdat ze 
eerder bloeien dan de insecten vliegen. 
Autochtoon materiaal is altijd afgestemd 
op het ecosysteem van hier.
Bij onze organisatie staat autochtoon 
plantsoen steeds meer onder de aan-
dacht, voor mij is het een must. Het 
plantmateriaal dat ik de laatste drie, 
vier jaren heb besteld is nagenoeg 
autochtoon. Het blijft een uitdaging om 
geschikt materiaal te vinden. Sommige 
vaste leveranciers dachten van tevoren 
dat ze het niet zouden kunnen leveren. 
Voor mij zijn de hogere kosten geen be-
zwaar. Als autochtoon meerwaarde heeft 
voor de biodiversiteit, wat maken die 
paar duppies meer per boom dan uit! Die 
meerwaarde is niet in geld uit te drukken. 
Ik plant vooral soorten aan die van nature 
niet snel uit zichzelf verjongen maar wel 
hier horen, zoals winterlinde, winter- en 
zomereik en ook wel haagbeuk, zoete 
kers en mogelijk fladderiep. Sowieso 
proberen we rijkstrooiselsoorten in te 
brengen. 
Doordat meer organisaties met autoch-
toon plantmateriaal bezig zijn, neemt de 
krapte op de markt toe. Ik denk dat het 
niet makkelijker wordt om aan autoch-
toon plantsoen te komen. Dit wordt 
versterkt door de sterfte in fijnspar, es 
en andere soorten, waarvoor nieuwe 
aanplant nodig is. En door de Bossenstra-
tegie voor 37.000 hectare nieuw bos 
is aanplanten sowieso een hit aan het 
worden. De boomkwekers moeten aan 
de slag.”

Biodiversiteit gaat om de verscheiden-
heid van het leven op aarde: verschillende 
soorten planten, dieren, micro-organis-
men, de levensgemeenschappen die zij 
vormen, de ecosystemen waarin zij leven 
maar ook het genetisch materiaal dat 
zij bevatten. Autochtone genenbronnen 
bevatten genetisch materiaal dat uniek is 
voor Nederland en daarom is autochtoon 
plantmateriaal noodzakelijk voor het 
behoud van de biodiversiteit. Jeroen Philippona, coördinator 

landelijk register monumentale 
bomen, Bomenstichting 

“Al plant je autochtoon 
materiaal op de goede plek, 
dan ben je er nog niet altijd”

“Beheerders gaan geregeld behoorlijk 
slordig om met plantmateriaal. Rondom 
reservaatgebieden bijvoorbeeld worden 
wel esdoorns van allerlei vreemde her-
komsten aangeplant op bodems waar van 
nature beuken-eikenbos staat. Het dogma 
luidt dat er meer snelverterend blad moet 
komen om de verzuurde bodems te ver-
beteren. Maar in beuken-eikenbos horen 
geen soorten uit andere milieus, en al he-
lemaal geen buitenlands plantmateriaal. 
Voor bosreservaten en meer natuur-
lijke bosgebieden zou je willen dat al 
die aangeplante of woekerende exoten 
plaatsmaken voor soorten van natuur-
lijke genenbronnen. Exoten kunnen qua 
biodiversiteit niet tippen aan inheemse, 
autochtone boomsoorten die zich hier in 
duizenden jaren hebben aangepast aan 
het klimaat en die samen met vele dier-, 
schimmel- en plantensoorten een com-
plex ecosysteem hebben gevormd. 
Al plant je autochtoon materiaal op de 
goede plek, dan ben je er nog niet altijd. 
Beheerders bij mij in de Achterhoek 
planten vooral zomereiken en nauwelijks 
wintereiken aan, terwijl die evengoed 
inheems is. Zeker op de hogere gronden 
is wintereik belangrijk. Die wordt minder 
zwaar aangetast door allerlei insecten. 
In het semi-natuurlijke buitengebied is 
het even belangrijk als in natuurlijk bos 
om inheems en zelfs autochtoon plant-
materiaal te gebruiken. In de bebouwde 
omgeving kunnen andere overwegingen 
spelen. Daar kun je maar met een stuk of 
dertig inheemse boomsoorten werken. 
Voor een goede droogte- of hittebesten-
digheid zijn soms juist exotische soorten 
te verkiezen, wat ook veel wordt gedaan. 
In een stedelijk milieu zijn inheemse 
soorten niet altijd mogelijk, maar zodra 
je met natuurbeheer bezig bent, hoort de 
aanplantkeuze zich te richten op een zo 
biodivers mogelijke natuur.”
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Extra inspanning voor genen wilde 
verwanten van voedselgewassen
Het Centrum voor Genetische Bronnen Neder-
land (CGN) beheert de Nederlandse genenbank 
voor plantaardige genetische bronnen van cul-
tuurmateriaal zoals rassen, traditionele cultivars 
en onderzoekslijnen. Minder bekend is dat ze dat 
ook doet voor populaties van wilde verwanten. 
Wilde plantensoorten die aan de basis hebben 
gestaan van cultuurgewassen zijn een belangrijke 
bron van nuttige eigenschappen. Zo zijn sommige 
wilde verwanten van sla leveranciers van nieuwe 
resistenties tegen valse meeldauw en slaluis. 
Met ingang van dit jaar is de inspanning voor 
wilde verwanten geïntensiveerd. Uiteraard ver-
dient het de voorkeur om wilde soorten in hun 
natuurlijke omgeving te laten voortbestaan, maar 
voor ernstig bedreigde soorten is het noodzaak 
om zaadmonsters in genenbanken op te slaan. 
Hierdoor blijven soorten beschikbaar voor herin-
troductie en andere doeleinden. Het CGN werkt 
onder meer samen met FLORON, het Levend 
Archief, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 
aan een gezamenlijke aanpak.
Allereerst heeft het CGN met medewerking van 
FLORON alle wilde verwanten in Nederland in 
kaart gebracht. Het betreft 214 wilde verwanten, 
waarvan 53 met een Rode Lijststatus (CWR.nl). 
Vervolgens is een inzamelingsprogramma opge-
steld om de in Nederland aanwezige genetische 
diversiteit van elk van de soorten te bemonsteren 
en te conserveren. Na kleinschalige pilotstudies in 
de afgelopen jaren, is dit jaar begonnen met een 
grootschaliger programma voor het verzamelen 
van zaadmonsters. 
Lees meer over genenbehoud van Nederlandse 
kruiden op pagina 12.  

Nieuwe Checklist Arbeidsongevallen
In geval van een arbeidsongeval geldt in bepaalde 
gevallen een meldingsplicht bij de Nederlandse 
Arbeidsinspectie (NLA) en een registratieverplich-
ting. De nieuwe Checklist Arbeidsongevallen van 
de Vereniging van Natuur- en Boseigenaren biedt 
hierbij houvast. Geadviseerd wordt om alle onge-
vallen en ook ‘bijna ongevallen’ in je organisatie 
te registreren om trends waar te nemen en ge-
richt preventieve maatregelen te kunnen treffen.
www.vbne.nl

 kort 

Helpdesk Bijenlandschap geeft 
adviezen op maat 
Het boekje Helpdesk Bijenlandschap geeft 
adviezen op maat om wilde bestuivers op alle 
mogelijke typen terreinen te helpen: van berm tot 
recreatiegebied en van dak tot bos. De uitgave is 
een weerslag van tachtig adviezen die de Groene 
Cirkel Bijenlandschap en Kennisimpuls Bestui-
vers hebben gegeven voor meer foerageer- en 
nestgelegenheid, wat het landschap aantrekkelij-
ker maakt voor wilde bijen en het risico verkleint 
op het (lokaal) uitsterven van soorten en het 
verslechteren van de bestuiving van bloemen en 
voedselgewassen.
Voor een aantrekkelijk landschap voor de wilde 
bij werken wetenschap, overheden, bedrijfsleven, 
gebiedsbeheerders en maatschappelijke organisa-
ties samen met boeren, imkers en burgers. Deze 
samenwerking op landschapsschaal wordt wel 
aangeduid met ‘bijenlandschap’ en moet resul-
teren in een regionaal netwerk van bloemrijke 
tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen 
en recreatie- en natuurgebieden. Na acht jaar bij-
enlandschap is de dalende trend van bestuivende 
insecten op de monitoringslocaties omgebogen 
naar een positieve. 
Een aantal beginnende initiatieven zijn vier jaar 
gevolgd door de Kennisimpuls Bestuivers om te 
leren over succesfactoren en aandachtspunten 
voor een effectief bijenlandschap. Deze factoren 
zijn vastgelegd in de Routekaart Bijenlandschap. 
De routekaart geeft beginnende netwerken hou-
vast en netwerken die al langer actief zijn kunnen 
zichzelf evalueren.
hulpvoorbestuivers.nl

Groene boa’s krijgen meer armslag 
en capaciteit
De Tweede Kamer heeft vier moties aangenomen 
ter ondersteuning van de groene boa’s. De “groene 
boa-coalitie” – de lobby van Natuurmonumenten, 
LandschappenNL, Federatie Particulier Grond-
bezit, Het Nationale Park De Hoge Veluwe, de 
Jagersvereniging, Leisurelands en Sportvisserij NL 
– is blij met de politieke steun voor meer armslag 
en capaciteit. De coalitie roept de minister op nu 
écht werk te maken van de moties. De toege-
zegde steun is hard nodig, gezien de gevaarlijke 
situaties waarmee boa’s te maken hebben. 
Alle vier de moties van VVD,  CDA, PvdA en 
SGP vragen om meer armslag en bevoegdheden. 
De Tweede Kamer wil dat de criteria voor het 
behoud en de toekenning van een wapen voor 
groene boa’s worden gewijzigd, zodat ze hun 
taken veilig kunnen uitvoeren. Ook moet er een 
gezamenlijke werkwijze komen voor politie en 
groene boa’s. De huidige samenwerking is te 
versnipperd, te verschillend en te veel afhanke-
lijk van de goede wil van individuen. Een aantal 
praktische zaken moet worden vastgelegd om de 
veiligheid te bevorderen, zoals de mogelijkheid 
om het rijbewijzenregister van de RDW te raad-
plegen. Hiermee is het makkelijker om eventu-
ele onveilige situaties beter in te schatten. Eén 
motie roept op om de toegang tot systemen, de 
informatiedeling met de politie en de uitrusting 
te verbeteren. De groene BOA-coalitie vraagt de 
minister met klem om de informatievoorziening 
voor overheids- en groene particuliere boa’s écht 
gelijk te trekken. Groene boa’s moeten ook toe-
gang krijgen tot het Basisregistratie Personen om 
identiteiten te kunnen controleren.
Aanvullend vraagt de groene BOA-coalitie de 
Tweede Kamer om meer steun rondom drugs-
dumpingen. Naast gevaar voor groene boa’s en 
recreanten berokkenen dumpingen ook grote 
schade aan het milieu. De opruimkosten liggen 
onterecht grotendeels bij terreinbeheerders en 
grondeigenaren. 

‘Onderwaterbos’ voor verbetering 
waterkwaliteit Wolderwijd 
Het Wolderwijd zorgt net als de andere randme-
ren ervoor dat het ‘oude land’ niet verzakt. De 
waterkwaliteit voldoet echter niet aan de eisen 
van de Europese Kaderrichtlijn Water, waardoor 
de flora en fauna er niet gedijen.
Rijkswaterstaat wil dat oplossen met luwe en 
ondiepe zones en een ‘onderwaterbos’. Daartoe 
wordt met zand en grond een langwerpig eiland 
met flauwe oevers gevormd, dat grotendeels on-
der water ligt. Aan de uiteinden zorgen legakkers 
van wilgenhout voor de insluiting van het gebied. 
Om de grond stabiel te houden en te verrijken 
wordt oeverbeplanting aangebracht. Ten noord-
oosten van deze ondiepte ontstaat een luwtezone 
met natuurlijke land-waterovergangen. Deze zijn 
zeer geschikt als schuil-, paai- en opgroeigebied 
voor vissen en macrofauna.
Het zand en de grond voor het eiland wordt 
plaatselijk gewonnen door een diepe zone in het 
water te creëren. Hier komt het onderwaterbos 
van minimaal vijftien complete bomen met kroon 
en kluit. De gedachte is dat er na verloop van tijd 
een gevarieerde begroeiing ontstaat, die zorgt 
voor schoner, voedselrijker water en een aantrek-
kelijk leefgebied voor vissen.
Rond de diepe zone komen dode bomen om de 
biodiversiteit te stimuleren. Daarmee behaalde 
Rijkswaterstaat eerder goede resultaten in een 
proef. 
Het nieuwe natuurgebied in het Wolderwijd 
wordt naar verwachting volgend jaar opgeleverd.

Nederlandse bodems 1,5 graad 
warmer dan 40 jaar geleden

Als het gaat over opwarming van de aarde, wordt 
vrijwel altijd de stijging van de luchttemperatuur 
bedoeld. Naar de letterlijke opwarming van de 
“aarde”, ofwel de bodem, is nog weinig onderzoek 
gedaan. Wetenschappers van Wageningen Uni-
versity & Research hebben in een inventariserend 
onderzoek de verandering van de bodemtempera-
tuur in Nederland bestudeerd.
De bodemtemperatuur in het agrarisch landelijk 
gebied is in de afgelopen veertig jaar gemiddeld 
met 1,5 ˚C toegenomen. De stijging van de lucht-
temperatuur wordt voor een gedeelte gebufferd, 
doordat de bodem die warmte opslaat. Bode-
monderzoeker Guido Bakema: “De verwachting 
is, op basis van buitenlandse experimenten, dat 
de bodem sterk kan uitdrogen in gebieden met 
weinig vegetatie, zoals heidevelden, duinen en 
zandverstuivingen. Daardoor kan de bodemtem-
peratuur veel sterker stijgen dan de gemiddelde 
luchttemperatuur. Zo krijg je een natuurlijk 
gevormd hitte-eiland.”
Voor de ontwikkeling van natuurlijke begroei-

Recreatiezoneringsplan Veluwe is 
vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezone-
ringsplan Veluwe vastgesteld. Doel is om natuur 
en recreatie met elkaar in balans te brengen. Tot 
eind maart konden zienswijzen over het ontwerp 
Recreatiezoneringsplan worden ingediend. Dat 
is 116 maal gedaan, ruim 40 zienswijzen hebben 
geleid tot aanpassing van het plan. 
Het Recreatieplan is de afgelopen jaren in sa-
menwerking met meer dan 1300 organisaties en 
betrokkenen opgesteld. De zonering is een eerste, 
maar belangrijke stap om richting te geven aan 
het recreatief gebruik van de Veluwe. De ziens-
wijzen laten zien dat indieners zich zorgen maken 
over toekomstige recreatiemogelijkheden, terwijl 
anderen vinden dat het plan juist niet ver genoeg 
gaat in natuurbescherming. 
De uitvoering van de beschreven maatregelen in 
het Recreatiezoneringsplan kan beginnen. Veel 
daarvan zijn zogeheten in instandhoudingsmaat-
regelen, gericht op natuurbescherming. Ook zal er 
worden geïnvesteerd in recreatiekwaliteit. Denk 
aan nieuwe uitkijktorens (concentratie recrean-
ten), het aanleggen van hondenspartelvijvers en 
(nieuwe) paden die afgesloten paden in kwetsba-
re natuurgebied vervangen. Het zoneringsplan is 
niet in beton gegoten. De komende jaren worden 
naar verwachting nieuwe inzichten opgedaan, die 
tot aanpassingen van maatregelen kunnen leiden.
Recreatiezonering is stap 1 voor de Veluwse 
natuur. In juni organiseert de provincie drie 
inspraakavonden om de herstelprogramma’s voor 
bossen, vennen en venen, heide en stuifzanden en 
beken te presenteren. 
www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

Europese kritiek op Nederlands 
landbouw- en natuurbeleid
De Europese Commissie vindt de plannen van het 
Nationaal Strategisch Plan (NSP) niet ver genoeg 
gaan om de milieu-, biodiversiteits- en klimaatuit-
dagingen in Nederland aan te pakken. De com-
missie maakt zich zorgen over het overschot aan 
dierlijke mest. De uitstoot van ammoniak wordt 
in het NSP niet aangepakt, waardoor stikstof 
voor grote problemen blijft zorgen. De commissie 
stelt vast dat de landbouw verantwoordelijk is 
voor 88 procent van de totale ammoniakemissie 
en vraagt daarom om meer actie. Ook hekelt zij 
het gebrek aan doelstellingen, resultaatindicato-
ren en afdoende monitoring. 
In het NSP ontvouwt het kabinet de plannen 
voor landbouw en natuur, als nationale uitwer-
king van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) van de Europese Unie. Het grootste deel 
van het begrotingsbudget van de Europese Unie 
gaat via het GLB naar de landbouwsector. Dit 
betreft niet alleen inkomenssteun: de landbouw 
moet in ruil voor dit publieke geld ook natuur-
vriendelijker en duurzamer worden. 
Vier natuurorganisaties – Vogelbescherming Ne-
derland, Natuurmonumenten, LandschappenNL 
en het Wereld Natuur Fonds – roepen het kabinet 
op de kritiek van de Europese Commissie serieus 
te nemen, en doen aanbevelingen voor verbete-
ring van het NSP, die bovendien aansluiten bij het 
regeerakkoord voor het behalen van doelen van 
de Kaderrichtlijn Water, de stikstofreductie en 
vermindering van het pesticidengebruik. Ook het 
naleven van de Vogel- en Habitatrichtlijn is een 
belangrijk doel dat nu niet genoemd wordt. De 
aanbevelingen richten zich op naar voren halen 
van de aanpak, een eerlijke beloning voor boeren 
voor hun inzet voor een natuurvriendelijke land-
bouw en weidevogelbescherming.

Staatsbosbeheer gaat over op 
schoner menggranulaat 
Menggranulaat, gemalen bouwpuin van gesloopte 
gebouwen, wordt gebruikt voor verharding van 
wegen en paden. Volgens de regels mag 1 procent 
van het gewicht uit materialen als plastic bestaan. 
Het tv-programma Pointer besteedde in februari 
vorig jaar aandacht aan de toepassing van dit 
menggranulaat in natuurgebieden. De uitzending 
leidde tot veel reacties, samen te vatten tot de 
vraag of je als natuurbeheerder – ondanks dat het 
mag – dit materiaal wel wilt hebben. Staatsbos-
beheer trok zich die kritiek aan en besloot na een 
evaluatie het beleid bij te stellen.
Eén procent plastic lijkt weinig, maar omdat 
plastic weinig weegt, kan het toch tot onaan-
vaardbare hoeveelheden leiden. Daarom stapt 
Staatsbosbeheer over naar een schoner type 
menggranulaat waar maximaal 0,1 procent ander 
restmateriaal in zit.
Daarnaast hanteert Staatsbosbeheer voor nieuwe 
paden het uitgangspunt dat ze onverhard blijven. 
Mocht (half-)verharding toch nodig zijn, bijvoor-
beeld door drassige bodem, dan heeft gerecycled 
materiaal, zoals het schonere menggranulaat, 
de voorkeur. Dit is in lijn met het Rijksbeleid 
circulaire economie om zuiniger en slimmer met 
grondstoffen om te gaan.

ingen is waterbeschikbaarheid doorslaggevend, 
boven temperatuur. Daarnaast is er een sterke 
interactie tussen de vegetatie en de bodemtem-
peratuur, waarbij het effect van vegetatie op 
de bodemtemperatuur groter is dan dat van de 
bodemtemperatuur op de vegetatie. De bo-
demtemperatuur is dus erg afhankelijk van het 
microklimaat ter plekke. 
De kieming en de vestiging van planten wordt in 
beperkte mate beïnvloed door bodemtempera-
tuurstijging; de overleving en de ontwikkeling van 
vegetatie wordt er sterker door beïnvloed. Moge-
lijk gaat hierdoor een verschuiving van vegeta-
tietypes plaatsvinden. Dit geldt met name voor 
meerjarige vegetaties, die minder kans hebben 
om zich te vestigen dan eenjarigen. Verder kan 
het aantal plantensoorten worden beïnvloed door 
veranderingen in de bodemtemperatuur, zeker in 
vegetaties met duidelijk seizoenale karakteristie-
ken. 
Om een beter beeld te krijgen van de invloed 
van klimaatverandering op bodemtemperatuur 
zal op meer plaatsen langjarige gemeten moeten 
worden.
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https://www.bijenlandschap.nl/
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https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurwetten-en-regelgeving/europese-richtlijnen-en-verdragen/kaderrichtlijn-water/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurwetten-en-regelgeving/europese-richtlijnen-en-verdragen/vogel-en-habitatrichtlijn/


‘Als we ons niet beter inspannen voor onze wilde flora, raken we 
op korte termijn veel soorten kwijt’, benadrukt vegetatiekundige 
en botanicus Joop Schaminée. Een onheilspellende boodschap. 
Toch houdt hij niet van ‘droef-toeteren’. Hij is meer van de handen 
uit de mouwen steken en van de inspirerende voorbeelden voor 
landschapsherstel en genenbehoud. Met onder meer Levend 
Archief, Operatie Peperboompje en Nationale Landschapsparken 
timmert hij samen met vele anderen aan de weg. Het werpt 
vruchten af: met ingang van dit jaar zamelt het Centrum voor 
Genetische Bronnen Nederland zaden in van inheemse bomen en 
struiken én van de wilde flora die verwant is aan cultuurgewassen. 

— Ria Dubbeldam (Vakblad Natuur Bos Landschap)

interview

‘Niet droef-toeteren maar 
aan de slag met borging van 
onze wilde flora’ > Ido Borkent (beheerder in het Nationaal Park 

Maasduinen redacteur van het Vakblad) gaat 
met professor Joop Schaminée (WUR en Rad-
boud Universiteit) in gesprek over natuur- en 
landschapsherstel en het nut van genenbanken. 
Borkent trapt de discussie af: ‘De mens heeft 
ons landschap en de soorten die daaraan ver-
bonden zijn, ongelofelijk over de kling gejaagd. 
Kijk naar mijn beheergebied de Maasduinen, alle 
habitattypen hebben het moeilijk. Groef ik tien 
jaar geleden een gat in de heide, dan vond ik de 
volgende ochtend er altijd wel een levendbarende 
hagedis in. Nu zie ik bijna geen hagedis meer. 
De teloorgang van de vlinders baart nog grotere 
zorgen: heideblauwtje, groentje; voorjaarsvlinders 
die ik eind april nog niet had gezien. De kunst is 
om het landschap zo in te richten dat natuurlijke 
processen weer de ruimte krijgen en soorten zich-
zelf kunnen redden. Dát is volgens mij de opgave.’
Schaminée: ‘Je hebt het over natuurlijke pro-
cessen. Hoe zie jij dan de rol van de mens? Het 
Nederlandse cultuurlandschap is niet ondanks 
maar dankzij de mens ontstaan. In de wereld 
vind je maar weinig plekken met op zo’n kleine 

oppervlakte zo’n brede waaier aan landschapsty-
pen. Zonder te plaggen, te beweiden, te begrazen 
en noem maar op zouden al onze halfnatuurlijke 
landschappen met hun mozaïeken aan planten-
gemeenschappen, in totaal 52 habitattypen – niet 
bestaan. Het is daarbij wel een kwestie van inten-
siteit, van maat houden. Veel systemen zijn door 
te veel menselijk toedoen niet meer in hun vol-
heid aanwezig, sterk verarmd of verdwenen. Maar 
dankzij de vroege natuurbescherming is toch een 
groot deel van de diversiteit behouden.’

Borkent: ‘Als beheerder zie ik graag al die land-
schappen met hun levensgemeenschappen in 
oude glorie terug. Voor Maasduinen denk ik aan 
herstel van moerassen, hooilanden, beekdalen en 
overgangen naar de Maas.’
Schaminée: ‘De basisnatuur – het gewone, beleef-
bare, sympathieke landschap met leeuweriken, 
boerenzwaluwen en dergelijke – zijn we inder-
daad aan het kwijtraken. Hier hebben we iets te 
doen. De grootste winst is te behalen door het 
herstellen van de grote gradiënten tussen bijvoor-
beeld duinen en polderland, tussen stuwwallen 

en het rivierengebied. Het adagium van de com-
missie Van Vollenhoven, waarvan ik deel uitmaak, 
luidt dan ook: stel Nationale Landschapsparken 
in, grote gebieden waarop valt te sturen met wa-
terbeheer, landbouw en klimaatadaptatie. Onder 
die grote landschapseenheden vallen dan de vele 
kleinschalige cultuurlandschappen. Duurzaam 
natuurbehoud en -herstel lukt niet op een post-
zegeltje.’
Borkent: ‘U bent een pleitbezorger van genenban-
ken om de inheemse flora te behouden. Mij lijkt 
dat niet zo zinvol. In een kapot landschap redt de 
wilde flora het niet.’
Schaminée: ‘We zullen wel moeten. Van de circa 
1500 plantensoorten staan er meer dan 500 op 
de Rode Lijst en 70 daarvan, onze topflora, staan 
op het punt definitief uit ons land te verdwijnen. 
En... kwijt is kwijt. We moeten als de wiedeweer-
ga de zaden van bedreigde populaties inzamelen, 
niet om er een museum van te maken maar om 
ze in herstelprogramma’s te gebruiken. Voor het 
programma Levend Archief winnen we in princi-
pe van alle bedreigde soorten zaden in en slaan 
deze op. Het heeft veel enthousiasme losgemaakt. 

Wanneer we zo de laatste kleine populaties 
redden en deze door vermeerdering genoeg body 
kunnen geven, kunnen de soorten in – herstelde – 
landschappen weer een plek vinden.’

Borkent: ‘Gaat dat echt lukken? Landschappen 
zullen deels niet meer herstelbaar zijn omdat de 
hydrologie is verstoord, oerbanken zijn gebroken 
of het veen is afgegraven. Na herstel komen aller-
lei landschappen vast niet in hun oude verschij-
ning terug. Wat heeft het voor zin om soorten die 
aangepast zijn aan het oude landschap te willen 
behouden. Laten we ervoor zorgen dat in de 
nieuwe landschappen die de komende decennia 
ontstaan, zich nieuwe soorten kunnen ontwikke-
len.’
Schaminée: ‘In landschappen is wel degelijk 
een behoorlijke mate van herstel mogelijk. Kijk 
naar het Gerendal en het Gulpdal. En natuurlijk 
ontstaat er ook nieuwe natuur, met name in de 
dynamische wereld van de kust en het rivieren-
gebied, waarvan we nog niet goed weten hoe 
het eruit gaat zien en welke soorten er een plek 
kunnen krijgen. We mogen het kind niet met het 
badwater weggooien.’

Borkent: ‘Is het wel erg om soorten te verliezen? 
In de natuur is het nu eenmaal een komen en 
gaan van soorten.’
Schaminée: ‘Jazeker, maar de mens draait nu wel 
in een heel razend tempo de biodiversiteit de nek 
om. We ontkomen er niet aan om de botanische 
genetische diversiteit in een nationale zadencol-
lectie te borgen, zoals voor landbouwgewassen 
allang prachtig is geregeld. Vreemd dat we hieraan 
voor de wilde flora nog moeten beginnen. We 
hebben die afspraak al in 1992 gemaakt door het 
Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro te onder-
tekenen en zijn het wettelijk verplicht conform 
Natura 2000, waarvoor we onze habitattypen 
in een gunstige staat moeten krijgen. Daar heb 
je de wilde flora bij nodig, de planten zijn de 
basis. Laten we als eerste stap beginnen met het 
borgen van alle 500 bedreigde soorten, onze Ark 
van Noach. België doet het al en ziet de urgentie. 
Vlaanderen en Wallonië hebben zo’n genenbank 
omarmd, een prestatie als je bedenkt dat beide 
landsdelen nauwelijks samenwerken.’

Borkent: ‘Is het uw bedoeling om de Nederlandse 
genenbank regionaal te organiseren?’
Schaminée: ‘Jazeker, onder meer omdat de gene-
tische diversiteit regionaal is bepaald. Kijk naar 
parnassia. Door maaimachines is materiaal uit de 
duinen in Drenthe terecht gekomen. De diplo-
ide kustpopulatie en tetraploïde binnenlandse 
parnassia zijn vermengd geraakt. De kruising 
blijkt helaas minder fit te zijn. We moeten dus 
ontzettend goed kijken naar de lokale genetische 
basis en hoe die inzetbaar is voor herstelprogram-
ma’s. Knikkend nagelkruid laat zien hoe complex 
het is. In het Brabantse Ulvenhoutse bos groeide 
een extreem kwetsbare populatie op een ongun-
stige plek: in een greppeltje. Om de populatie te 
redden was het nodig om planten van elders in te 
brengen. Maar waar vind je verwante populaties? 
Landgoed Middachten aan de IJssel is de dichtst-
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“Vreemd dat we voor de wilde flora nog moeten beginnen 
met een nationale zadencollectie. We hebben die afspraak 
al in 1992 gemaakt met het Biodiversiteitsverdrag van Rio 
en zijn het wettelijk verplicht conform Natura 2000”

Wilde kool op de Afsluitdijk. Zaden ervan zijn net op tijd voor de dijkvernieu-
wing geoogst.

Joop Schaminée (links) en Ido Borkent bij een veldje gulden sleutelbloem.

12 13# 186 juni 2022juni 2022 # 186



bijzijnde populatie, maar een Belgische populatie 
vlak over de grens van Zuid-Limburg bleek door 
de gebondenheid aan het Maasdal genetisch meer 
verwant te zijn. De populaties zijn met elkaar 
gekruist en vorig jaar zijn nakomelingen in het 
Ulvenhoutse bos geplant. Het lijkt te werken. 
Inmiddels is een begin gemaakt met herintro-
ductie van knikkend nagelkruid in Zuid-Limburg, 
ook in het Maasdal. In mei zijn in het bijzijn van 
de Gedeputeerde Geert Gabriëls planten van het 
gekruiste Ulvenhouts-Belgisch materiaal uitgezet.’
Borkent: ‘Wat jij doet met planten, doen wij in de 
Maasduinen met de knoflookpad. De nog aanwe-
zige relictpopulatie zakte verder af als gevolg van 
opeenvolgende droge jaren. Met hulp van Natuur-
balans en de TBO’s is een vermeerderingsprogram-
ma opgezet. Eisnoeren zijn uit het water gehaald 
en opgekweekt in het lab. Vijfhonderd dieren zijn 
als subadulten in het water uitgezet, een mooie 
boost voor de populatie. Met de genetische basis 
zit het vanzelfsprekend goed. Achteraf bleek dat 
we ook dieren uit de Hatertse Vennen en het 
IJsseldal hadden kunnen gebruiken, die schijnen 
dezelfde genetische basis te hebben.’

Borkent: ‘Dit soort hersteloperaties en herintro-
ducties lijken goed te gaan. Maar veel landschap-
pen zijn misschien pas over een paar decennia 
hersteld en klaar voor versterking of herintro-
ductie. Intussen schrijdt de klimaatverandering 

voort. Kunnen nakomelingen uit de genenbank 
dat aan?’ 
Schaminée: ‘Honderd procent zeker. En als er 
mensen zeggen dat we soorten uit het buitenland 
kunnen halen, zeg ik: nee, nee, nee. Neem de 
Zuid-Europese sleedoorn die al in maart bloeit, 
een maand eerder dan onze inheemse sleedoorns. 
Onze insecten hebben er niks aan. Maar je raakt 
wel een belangrijk punt: herstel van de stand-
plaatsen is de belangrijkste opdracht, en als de 
beoogde soorten er dan niet kunnen komen, dan 
moet je ze een handje helpen. Maar alleen dan. 
Het Levend Archief is daarbij Plan B of C, als het 
anders niet meer lukt.
Borkent: ‘Introductie van nieuwe soorten is juist 
wat volop in bossen gebeurt in het kader van 
klimaatslim bosbeheer. Boomhazelaars, meelbes-
sen, walnoten, steeneiken et cetera; in mijn ogen 
moeten we die niet hiernaartoe halen.’
Schaminée: ‘We spreken dezelfde taal. Het adap-
tatievermogen van bomen is groot. Het is niet zo 
dat we straks geen zomereiken meer hebben. Een 
jaar of dertig geleden heeft het RIVM op basis van 
modellen doorgerekend dat er in 2020 tientallen 
plantensoorten verdwenen zouden zijn. Al die 
soorten zijn er nog! Planten en dieren hebben net 
als de mens een enorme drang tot overleven.’
Borkent: ‘Wat daarbij helpt is natuurlijke ver-
jonging. Van de 100.000 zaden hoeft er maar één 
het te redden. Maar dan moet verjonging wel 

een kans krijgen. Daarvoor is een veel lagere 
wildbezetting en minder bosbegrazing nodig. In 
de Maasduinen wordt al twintig jaar met negen 
koeien op 120 hectare een seizoens-bosbegrazing 
gedaan. Er staan nog wel lijsterbessen, eikjes 
en zo, maar ze komen niet meer in bloei door 
constante vraat. Het lijkt me nu beter om met die 
begrazing te stoppen of het bijvoorbeeld eens in 
de vijf jaar in te zetten.’
Schaminee: ‘Precies.’

Schaminée verzucht: ‘We zijn bezig met mooie 
reddingsprogramma’s, maar laat het in alsjeblieft 
een wettelijke taak worden. Gelukkig begint het 
standpunt van het ministerie te schuiven. Voor 
allochtone bomen en struiken beheert Staats-
bosbeheer al enige tijd een levende genenbank, 
en sinds januari dit jaar is het ook verplicht om 
zaden te winnen en op te slaan. Het CGN zorgt 
voor de uitvoering. Er is meer succes. Het CGN 
heeft ook de opdracht gekregen om als wettelijke 
taak de wilde flora die verwant is aan onze cul-
tuurgewassen, te borgen. Daar heb ik me suf voor 
gepraat de afgelopen jaren. Het gaat om meer dan 
driehonderd wilde soorten, waaronder zeegerst, 
strandbiet, zeelathyrus en wilde kool. Vijftig 
daarvan staan op Rode Lijst. Wilde kool komt 
extreem zeldzaam voor in de Noordwest-Europe-
se kustzone. Nederland heeft een aantal popula-
ties, waaronder de grootste op de Afsluitdijk. Het 

CGN wist dat niet. De zaden zijn gewonnen, net 
op tijd, de dijk is opnieuw bekleed. Wilde kool is 
nota bene de moederplant van onze koolsoorten: 
van de spruitjes, rode kool, enzovoort. Het geneti-
sche materiaal is goud waard.
Op provinciaal niveau voer ik ook campagne voor 
borging van botanische biodiversiteit en land-
schapsherstel. Vijf provincies doen al mee: Lim-
burg (Operatie Peperboompje), Noord-Brabant, 
Zeeland, Groningen en Friesland. Ik verwacht dat 
meer provincies zullen volgen. 
We hebben de tijd mee, ook bij de botanische tui-
nen. Schaminee schuift een boekje toe: Levende 
archieven van de natuur – Stichting Nationale 
Plantencollectie als hoeder van botanisch 
erfgoed. In Nederland brengen we waardevolle 
botanische collecties van niet-inheemse soorten 
onder in Nationale Plantencollecties. We hebben 
er 120 van. Dat kunnen we natuurlijk ook doen 
voor populaties wilde plantensoorten. Staatbos-
beheer, Natuurmonumenten en de Provinciale 

Landschappen hebben dit omarmd. Laten we de 
kruisbladgentiaan van Meijendel het predicaat “van 
nationale betekenis” geven en bijvoorbeeld ook de 
amandelwolfsmelk aan de rand van het Savelsbos, 
de laatste populatie in Nederland. Door populaties 
die stempel te geven maken we beheerders trots 
op hun soorten en kunnen ze het publiek beter 
uitleggen waarom bepaalde maatregelen worden 
genomen. Als in het Savelsbos een paar bomen 
worden gekapt met de uitleg dat dit nodig is voor 
de amandelwolfsmelk die alleen nog maar daar 
staat, iedereen begrijpt dat.’

Het blijven hameren op de noodzaak van bescher-
ming van de wilde flora, wordt langzamerhand 
beloond. Het ministerie LNV heeft Schaminée 
gevraagd op te schrijven wat nu precies de verplich-
tingen voor het behoud van de botanische diversi-
teit zijn, voortkomend uit nationale en internatio-
nale wetten en verdragen. Binnenkort presenteert 
hij het rapport Het heft in eigen hand. ‘Het borgen 
van de genetische diversiteit van alle bedreigde 
plantensoorten in ons land en daaraan gekoppeld 
de inrichting van een genenbank is geen kwestie 
van wel of niet willen, het is een kwestie van 
móeten. De infrastructuur en de kennis zijn er al. 
Wageningen en Nijmegen zijn al zaadbanken aan 
het opzetten. De Universiteit Utrecht wil zelfs een 
speciaal complex bouwen. We zijn een beetje klaar 
met ons alleen maar druk maken over de panda en 
de walvis, we hebben ook onze eigen natuur waar 
we zorg voor moeten dragen.’<

redactie@vakbladnbl.nl

foto’s Joop Scham
inée

foto H
ans Dijkstra, GAW
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reddingsprogramma’s, maar 
laat het alsjeblieft een 
wettelijke taak worden”

Joop Schaminée: “Laten we de kruisbladgentiaan van Meijendel het predicaat ‘van nationale betekenis’ geven.” Zeelathyrus (Lathyrus japonicus).
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Tabel 1. Schatting van de 
benodigde hoeveelheid bomen 
en struiken tot en met 2030 
voortvloeiend uit doelen en 
ambities in de Bossenstrategie. 
De inschatting is gemaakt door 
de Werkgroep Genenbronnen 
en Plantmateriaal met input 
van externe deskundigen. Bij 
het bepalen van de aantallen 
is rekening gehouden met een 
aandeel spontane bosontwik-
keling (bosuitbreiding) en 
natuurlijke verjonging (revita-
lisering).

De in november 2020 gelanceerde 
Bossenstrategie kent forse ambities voor 
het uitbreiden van het bosreaal, het 
revitaliseren van het bos en de aanplant 
van meer bomen in het landelijk gebied. 
Voor het realiseren van deze ambities 
zullen er jaarlijks meer dan 16 miljoen 
bomen moeten worden geplant. Hoe 
zorgen we ervoor dat er voldoende 
plantmateriaal van de juiste (genetische) 
kwaliteit beschikbaar is? De Werkgroep 
Genenbronnen en Plantmateriaal heeft 
hierover eind 2021 voor het ministerie 
van LNV en de provincies het advies 
Planten voor de toekomst opgesteld.

— Martijn Boosten (Staatsbosbeheer & lid 
Werkgroep Genenbronnen en Plantmateriaal)

Planten voor 
de toekomst

> De landelijke Bossenstrategie wil met uit-
breiding van het bosreaal met 37.000 hectare en 
het revitaliseren van de bestaande bossen een 
bijdrage leveren aan de landelijke klimaatdoelen 
(CO

2
-vastlegging), de versterking van de biodi-

versiteit, de circulaire economie, de recreatie en 
andere maatschappelijke waarden. Daarnaast 
moeten er ook buiten het bos meer bomen 
worden aangeplant. Het Aanvalsplan versterking 
landschappelijke identiteit via landschapsele-
menten (2021) dat in het kader van het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel is opgesteld, pleit zelfs voor 
een uitbreiding van het areaal landschapsele-
menten met 50.000 hectare tot en met 2050. De 
Masterplannen Agroforestry en Voedselbossen die 
in 2020 zijn opgesteld streven naar respectieve-
lijk 25.000 hectare agroforestry en 1000 hectare 
voedselbos. Inmiddels heeft een aantal provincies 
deze ambities verder geconcretiseerd in een eigen 
provinciale bossen- en/of bomenstrategie.
Deze beleidsambities betekenen een enorme 
plantopgave. Een deel van de bosuitbreiding 
wordt naar verwachting gerealiseerd door 

spontane bosontwikkeling, maar aanplant zal 
zeker een grote rol spelen. In bestaande bossen 
blijft natuurlijke verjonging van belang om 
nieuwe bosgeneraties te creëren. Echter, voor het 
revitaliseren van bossen is ook aanplant nodig, 
omdat natuurlijke verjonging niet altijd van de 
grond komt of om gewenste soorten (rijkstrooi-
selsoorten, meer droogtetolerante soorten, …) te 
introduceren.
Tot en met 2030 zijn er naar schatting 161 miljoen 
bomen en struiken nodig (tabel 1). Een deel van 
de beleidsambities (onder andere revitalisering, 
agroforestry en uitbreiding van de landschap-
selementen) heeft een langere tijdshorizon. De 
inschatting is dat er voor de periode 2031 en 2050 
nog eens 115 miljoen stuks bomen en struiken 
nodig zijn. 

Genetisch geschikt plantmateriaal
Essentieel is dat bij die plantopgave gebruik 
wordt gemaakt van genetisch geschikt plantmate-
riaal. Uit onderzoek blijkt dat de genetische her-
komst van plantmateriaal van invloed is op onder 

Categorie Doel tot 
2030 (ha)

Schatting stuks 
plantmateriaal 

Boscompensatie Compensatie gekapt bos voor Natura 2000-doelen 3.400 11.900.000

Bosuitbreiding

Binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 15.000 42.000.000

Buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN): bos 12.000 39.900.000

buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN): agroforestry 
(beplantingen met hogere boomdichtheid) 7.000* 10.500.000

Revitalisering  
bestaand bos

Aanplant mengboomsoorten, rijkstrooiselsoorten, klimaat- 
bestendige soorten, hoogproductieve soorten etc. 30.500** 27.000.000

Aanplant bomen 
buiten bos

Uitbreiding landschapselementen 10.700 23.500.000

Agroforestry 6.000* 4.200.000

Voedselbossen 300 300.000

Meer bomen in steden en dorpen (bebouwde omgeving) n.v.t. 1.600.000

Totaal 160.900.000

*   Agroforestry draagt in de Bossenstrategie bij aan twee doelen: enerzijds aan bosuitbreiding en anderzijds aan aanplant van 
bomen buiten het bos. 

**  De oppervlakte revitalisering die in deze tabel wordt genoemd is een inschatting van de oppervlakte van het bos waar in 
het kader van revitaliseringmaatregelen tot en met 2030 plantwerk (aanplanten van mengboomsoorten, rijkstrooiselsoor-
ten et cetera) nodig is. De totale oppervlakte bos waar in het kader van de Bossenstrategie revitaliseringsmaatregelen wor-
den genomen is groter. De oppervlaktes waar wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het herstel van de hydrologie of toepassen 
van steenmeel zijn in deze tabel niet meegenomen.  
Bij het inschatten van de plantaantallen voor revitalisering is er ook rekening mee gehouden dat in natuurbossen aanplant 
minder vaak zal worden toegepast als maatregel dan in bossen met een productiefunctie.

Aanplant van nieuw bos door 
Staatsbosbeheer in Heibloem. 

foto Marco van de Burgwal, Staatsbosbeheer

foto’s Marco van de Burgwal, Staatsbosbeheer

foto M
arijke Kodden, M

PG-today

Linksboven: bosplantsoen op de kwekerij. Linksonder: Oogst van esdoornzaad met een boomschudder. Rechts: oogst van zaden van de gele kornoelje in de Genen-
bank. 
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advertentie

meer de gevoeligheid voor ziekten en plagen, de 
groeisnelheid van boom, de stamvorm, de vorstge-
voeligheid en de waarde voor de biodiversiteit. De 
keuze voor het juiste genetische plantmateriaal is 
daarmee bepalend voor het functioneren van de 
nieuwe aanplanten de komende decennia, maar 
ook voor de daaropvolgende generaties bomen 
en struiken. Geschikt plantmateriaal wil ook 
zeggen dat de voor de aanplant gebruikte bomen 
en struiken aangepast zijn aan de Nederlandse 
klimaatomstandigheden, óók als dat klimaat ver-
andert. Daarnaast moeten de geplante bomen en 
struiken bijdragen aan de expliciete maatschap-
pelijke doelen van de bossen en beplantingen, 
zoals het vastleggen van koolstof, het versterken 
van de biodiversiteit, de productie van hout voor 
hoogwaardige toepassingen en aantrekkelijke 
recreatieplekken.
Er worden drie categorieën plantmateriaal onder-
scheiden: 
• Autochtoon plantmateriaal: plantmateriaal 

van afstammelingen van inheemse bomen 
en struiken die zich hier na de laatste ijstijd 
hebben gevestigd en die goed zijn aangepast 
aan het Nederlandse klimaat en bijdragen aan 
de biodiversiteit.

• Bosbouwkundig plantmateriaal: materiaal 
geselecteerd op groeicapaciteit, gezondheid 
en houtkwaliteit en daarmee kan bijdragen 
aan de houtproductie, koolstofvastlegging en 
andere maatschappelijke doelen.

• Plantmateriaal van voor Nederland nieuwe 

(klimaatslimme) soorten. Dit zijn nieuwe uit 
het buitenland afkomstige soorten die kunnen 
dienen als aanvulling op het bestaande soor-
tenpalet in bossen en beplantingen.

De Rassenlijst Bomen als basis
De Rassenlijst Bomen (www.rassenlijstbomen.nl) 
is een belangrijk instrument om plantmateriaal 
van de juiste genetische kwaliteit te kiezen. 
In de Rassenlijst staan alle herkomsten van de 
belangrijkste bomen en struiken die worden 
aanbevolen voor gebruik in Nederlandse bos-
sen en beplantingen. In de lijst staan enerzijds 
herkomsten die zijn geselecteerd vanwege hun 
goede bosbouwkundige eigenschappen, zoals 
groeipotentie, doorgaande spil, fijnbetaktheid en 
vitaliteit. Anderzijds bevat deze lijst autochtone 
herkomsten (in de Rassenlijst aangeduid met de 
code SI). Voor deze laatste categorie zijn bomen 
en struiken geselecteerd op basis van de hoogst 
mogelijke zekerheid dat ze autochtoon genenma-
teriaal bevatten. De komende jaren zullen er ook 
nieuwe (klimaatslimme) soorten en herkomsten 
aan de Rassenlijst worden toegevoegd. 
Voor de actuele plantopgave is de Rassenlijst 
Bomen de essentiële basis voor het selecteren van 
de juiste herkomsten. Dit geldt zowel voor beleid-
smakers die bijvoorbeeld subsidieregelingen voor 
aanplant ontwerpen als voor terreineigenaren en 
-beheerders die beplantingsplannen en -bestek-
ken opstellen.

Investeren in het stelsel van genenbronnen
De herkomsten op de Rassenlijst Bomen omvat-
ten een stelsel van genenbronnen waaruit zaad 
en stekmateriaal kan worden geoogst voor het 
opkweken van plantmateriaal. Dit stelsel bestaat 
uit: (1) de genenbank voor autochtone bomen en 
struiken in Roggebotzand (Flevoland), (2) in situ 
locaties (relictpopulaties in bos en landshap) met 
autochtone bomen en struiken, (3) zaadgaarden 
en (4) selectieopstanden van belangrijke houtpro-
ducerende boomsoorten. Met het oog op de grote 
plantopgave zijn er meer investeringen nodig om 
het stelsel toekomstbestendig te maken. Denk 
hierbij aan investeringen in (achterstallig) onder-
houd, tijdige verjonging en uitbreiding van oogst-
locaties en het aanleggen van back-up collecties 
van zeldzame soorten. Er wordt momenteel al 
door het ministerie van LNV en Staatsbosbeheer 
geïnvesteerd in het verbeteren en uitbreiden van 
de genenbank, waarbij onder meer de bodem en 
waterhuishouding worden verbeterd. 

In situ genenbronnen autochtonen bomen 
en struiken

De genetische diversiteit van autochtone bomen 
en struiken in Nederland staat onder druk. Van de 
ongeveer honderd autochtone boom- en struik-
soorten is ongeveer de helft ernstig bedreigd, 
omdat er nog maar zeer kleine populaties van 
resteren. Naast het veiligstellen van genen van 
autochtone bomen en struiken in de genenbank-
collecties, dienen deze autochtone genenbronnen 

zoveel mogelijk in situ (in de natuurlijke omge-
ving) te worden bewaard. In situ populaties van 
autochtone bomen en struiken zijn onder meer 
te vinden in oude boskernen en landschapsele-
menten, zoals houtwallen en hagen. Deze in situ 
genenbronnen zijn zeer kwetsbaar door hun 
beperkte voorkomen, de vaak kleine omvang van 
de populaties en het feit dat niet iedereen de vaak 
zeldzame soorten herkent. Om het genenmateri-
aal te behouden, is bescherming van de relict-
populaties noodzakelijk. Er ligt een verantwoor-
delijkheid bij de terreineigenaren om na te gaan 
welke relictpopulaties in hun gebied aanwezig 
zijn, bijvoorbeeld via de Atlas van het landschap-
pelijk groen erfgoed van Nederland van de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed, en het opstellen 
van goede beheerrichtlijnen voor deze populaties. 
Nog niet alle relictpopulaties staan bovendien op 
kaart. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de 
provincies door te zorgen voor aanvullende in-
ventarisaties. Ook kunnen de provincies bijdragen 
aan het beheer en de versterking van relictpopu-
laties door maatregelen te financieren die niet 
worden gedekt uit de reguliere beheersubsidies 
en bijdragen aan kennisverspreiding over herken-
ning en beheer.

Vooruitplannen en garanties bieden
Het opkweken van het plantmateriaal kost tijd. 
Voor kwekers betekent dit dat zij enkele jaren 

(idealiter vier jaar) vooruit moeten plannen om 
op het juiste tijdstip plantmateriaal gereed te 
hebben. Dit betekent dat afnemers tijdig hun 
plantmateriaal moeten bestellen en daarmee al 
vroegtijdig moeten aangeven welke soorten en 
herkomsten zij over een aantal jaren nodig heb-
ben en in welke aantallen. Dit vergt niet alleen 
een tijdige planning van terreineigenaren en 
-beheerders, maar ook van overheden en andere 
partijen die de aanplant mede mogelijk maken via 
financiering en regelgeving (bestemmingsplan-
nen, et cetera). 
Voor het beschikbaar krijgen van voldoende 
plantmateriaal is het bovendien belangrijk dat 
de zaadhandel en de kwekers tijdig de benodigde 
investeringen doen in bijvoorbeeld het aanleggen 
van strategische zaadvoorraden en het uitbreiden 
van kweekcapaciteit (teeltareaal, personeel, et 
cetera). Investeringen die alleen worden gedaan 
als er voldoende perspectief is op daadwerkelijke 
realisatie van de plannen uit de Bossenstrategie. 
Het Rijk en de provincies zullen hiervoor meer 
duidelijkheid moeten verschaffen over de plan-
ning en de financiering van de Bossenstrategie. 
Voor een deel van de ambities is dit immers nog 
niet concreet. Daarnaast is het belangrijk dat in 
de plantsoenketen goed wordt samengewerkt om 
de oogst, de toedeling van zaden, en de beschik-
baarheid van plantmateriaal blijvend op elkaar af 
te stemmen. 

Kennis vergroten
De enorme plantopgave vergt ook een investering 
in kennis. Het is lang geleden dat er in Nederland 
op deze schaal bomen en bossen werden aange-
plant. Voor veel betrokkenen betekent dit dat de 
kennis over aanplant en keuze van plantmateriaal 
nieuw is of op zijn minst moet worden opgefrist. 
Denk hierbij aan alle partijen die betrokken zijn: 
adviesbureaus, aannemers, agrariërs, gemeenten, 
waterschappen, provincies maar ook terreinbehe-
rende organisaties. 
Terreineigenaren en -beheerders zijn als eindge-
bruiker van het plantmateriaal een belangrijke 
schakel in het succesvol toepassen van plantmate-
riaal. Als eindgebruiker bepalen zij de vraag naar 
plantmateriaal. Daarom is het essentieel dat zij 
goed inzicht hebben in de verschillende gene-
tische herkomsten van het plantmateriaal, het 
kiezen van de juiste soort en herkomst passend 
bij de groeiplaats en doelstelling, de fysieke kwa-
liteit van het plantmateriaal en het op een juiste 
manier bestellen van plantmateriaal.<

m.boosten@staatsbosbeheer.nl

Het rapport Planten voor de toekomst. Advies over 
de bescherming van autochtone genenbronnen 
en de beschikbaarheid van plantmateriaal voor 
bos en landschap (Boosten & De Louw (red.), 2021) 
is te raadplegen via https://tinyurl.com/3h2m9wcf.

Zaden uit de 
Genenbank.

foto M
arijke Kodden, M

PG-today
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voorbereidende fase 1
Start de voorbereiding tenminste 2 liefst 3 jaar voor uitvoering 
van het project.

Formuleer de doelen van het project en maak een bos- 
beplantingsplan.

Beschrijf daarbij welke soorten er nodig zijn, de hoeveelheden 
op basis van (voortschrijdende) meerjarenplanning, de 
benodigde kwaliteiten op basis van de Nederlandse Rassenlijst 
Bomen.

Maak een eerste planning: wanneer moet het materiaal geleverd 
worden?

Teelt kost tijd:
• bosplantsoen 2 tot  3 jaar
• veren 3 tot 5 jaar
• staken 2 jaar (populier en wilg)
• laanbomen 6 jaar en meer

Maak een planning teeltrooster op basis van de 
meerjarenplanningen. Het gaat daarbij om soorten, 
aantallen, kwaliteiten en herkomsten.

Koop of oogst zaden en zorg voor voldoende 
stekmateriaal.

Verzorg de klantencontacten en sluit contracten af.

Start met het opzetten van kweekmateriaal.

OPDRACHTGEVEROPDRACHTGEVER KWEKERKWEKER

Van zaad…

voorbereidende fase 2

Inventarisatie benodigde vergunningen.

Stel een raamwerk op voor de uit te voeren werkzaamheden, de 
planning en de begroting.

Kies een aanbestedingsvorm en stel het bestek op. Daar 
hoort bij het goed vastleggen van de eisen die je stelt aan het 
plantmateriaal (soorten, kwaliteit, herkomsten). 

Oriënteer je op de markt.

Vraag voorlopige offertes op soorten, hoeveelheden, herkomsten 
en kwaliteiten Maak contractafspraken met de kweker.

Volg de teeltresultaten bij de kwekers of vraag deze op.

Bezoek de kwekerijen.

Bepaal alternatieven wanneer soorten niet of onvoldoende 
leverbaar zijn (bijvoorbeeld andere soorten gebruiken of 
planning aanpassen).

Reserveer na de opdrachtverstrekking van de 
opdrachtgever partijen plantsoen.

Bepaal de prijs op basis van de offerte en de actuele 
marktconforme prijs.

Informeer klanten over de kwaliteit en de 
beschikbaarheid van het plantmateriaal.

bij levering
Zorg, indien nodig, voor een ingerichte kuilplaats met een 
voldoende dik zandpakket (50 cm of meer). Scherm de 
kuilplaats zo nodig af met bouwhekken of gaas om wildschade 
te voorkomen en ook eventueel diefstal te bemoeilijken.

Afroep en levering plantsoen:
• bedenk of de hele partij in een keer nodig is of in deelpartijen
• afroep tenminste 5 werkdagen voor aanvang werk
• zorg voor een transport(bedrijf)
• denk aan de randvoorwaarden voor het transport (nevelinstal-

latie)
• zorg dat er een kraan of kooiaap aanwezig is voor het lossen

Bij ontvangst van het plantmateriaal controleert de 
opdrachtgever op:
• soortechtheid en aantallen
• fysieke kwaliteit op basis van NEN 7412 en/of het Zakboekje 

Plantsoenkeuring
• de afgesproken L/D-verhouding (lengte/diameter) van de 

wortelhals
•	 certificaten	–	leveranciersdocumenten	controleren	incl.	

vrachtbrief
• laanbomen: diameter stam op circa 1,10 - 1,30 meter hoogte
• verhouding stam en kroondeel
• gaafheid van de kroon en de takken
• gezondheid
• wortelgestel of kwaliteit kluit conform eisen en leverings-

voorwaarden
•	 populieren:	virusvrij	label/certificaat	NAK-T

Meld fouten en onvolledigheden over kwaliteit, soorten, 
aantallen en ook herkomsten zo snel mogelijk en reclameer 
hierover. Weiger dit plantgoed, retourneer het direct of 
kuil het deugdelijk in tot een nader te bepalen moment van 
retourzending.

Bereid de levering voor.

Communiceer met de klant over soorten die niet 
volledig of niet leverbaar zijn.

Bereid de vrachtbrief, certificaten en 
leveranciersdocument voor.

OPDRACHTGEVEROPDRACHTGEVER KWEKERKWEKER

nazorg
Nazorg plantwerk:
• rechtzetten waar nodig
• eventueel vormsnoei/op een top zetten. Dat is bijvoorbeeld 

nodig bij veel gaffels in eiken als gevolg van aantasting met 
eikengalmug

• eventueel. water geven
• gaas of rasters plaatsen tegen wildschade of andere vormen 

van wildpreventie zoals plantkokers, korven, etc.

Zorg voor een goede klachtafhandeling en 
garantie.

Verzorg indien nodig de nalevering c.q. het 
inboetmateriaal.

…tot plantsoen
— Lammert Kragt (Staatsbosbeheer)
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Figuur 1. Populatiegrootte van de Nederlandse, Duitse en 
Belgische populaties knikkend nagelkruid uitgezet tegen de 
genetische variatie, gemeten als het percentage loci dat variatie 
vertoont (polymorfe loci; pi). Gemiddeld genomen hebben klei-
ne populaties een lagere genetische variatie, waarbij met name 
de Nederlandse populaties genetisch sterk verarmd zijn.
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De vitaliteit van bedreigde populaties dieren en planten wordt voor een belangrijk deel door de 
genetische samenstelling bepaald. Verlies van genetische variatie (genetische erosie) en inteelt 
kan op de korte termijn leiden tot een verminderde reproductie en overleving. Op termijn onder-
mijnt dit vaak ook het aanpassingsvermogen van de soort. Met de huidige klimaatverandering zal 
dit aanpassingsvermogen verder op de proef worden gesteld. Maatregelen voor herstel of behoud 
van zeer bedreigde soorten zijn daarom vaak gericht op het vergroten van de genetische variatie 
in populaties, waarbij de vraag speelt of uitsluitend lokaal, autochtoon of ook niet-autochtoon 
materiaal gebruikt kan worden.

— Philippine Vergeer & Maarten Postuma (Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen University)

Verantwoord populaties 
genetisch versterken

> Kleine populaties hebben een hogere uitsterf-
kans dan grote populaties. Daar zijn verschillende 
redenen voor. Allereerst is een populatie door het 
kleine aantal individuen gevoeliger voor “toevalli-
ge gebeurtenissen”. Door bijvoorbeeld een lokale 
droogte of slecht beheer kan een kleine populatie 
in één keer uitsterven. In grote populaties is de 
kans groter dat er individuen overleven. Kleine 
en geïsoleerde plantenpopulaties worden daar-
naast vaak minder bezocht door insecten, omdat 
ze minder makkelijk te vinden zijn. Hierdoor 
worden de planten nauwelijks bestoven, wat 
vaak leidt tot een relatief lage zaadzetting. Tevens 
hebben genetische toevalsprocessen in kleine 
populaties een veel grotere invloed dan in grote 
populaties. Per generatie wordt maar een deel van 
de genetische variatie doorgegeven aan de volgen-
de generatie. Het deel dat niet wordt doorgegeven 
kan op deze manier door toeval verloren gaan, 
een proces dat ook wel genetische drift wordt ge-
noemd. Dit speelt vooral in kleine en geïsoleerde 
populaties.

Ook de kans op inteelt neemt in kleine populaties 
sterk toe. Het kan zelfs voorkomen dat uiteinde-
lijk alle individuen familie van elkaar zijn. Inteelt 
kan zich uiten in een verlaagde vitaliteit en 
bijvoorbeeld toename van erfelijke afwijkingen. 
We noemen dit inteeltdepressie.
Vaak zijn kleine populaties door bovenstaande 
processen sterk aangetast, waardoor de vitali-
teit en genetische variatie is achteruitgaan. Een 
verlaagde genetische variatie betekent doorgaans 
een verminderde resistentie tegen ziektes en 
een verlaagde capaciteit om zich aan te passen 
aan veranderingen in de omgeving. Dergelijke 
populaties zijn daardoor minder robuust tegen 
veranderingen in bijvoorbeeld het klimaat, terwijl 
dit cruciaal is voor een duurzaam behoud van 
populaties en biodiversiteit.

Populatieversterking: genetische 
diversiteit en behoud van integriteit

Negatieve gevolgen van genetische erosie kunnen 
niet zonder meer worden opgelost door het 

vergroten van het habitat en het versterken van 
de ruimtelijke samenhang tussen natuurgebieden. 
Ondanks habitatverbetering kunnen sommige 
soorten daar niet altijd van profiteren. Ook zijn 
de weinige individuen die er nog zijn vaak gene-
tisch niet divers en mogelijk ingeteeld. Popula-
tieherstel vanuit deze individuen is hierdoor niet 
duurzaam. Voor duurzaam herstel moet gestreefd 
worden naar een populatie met een brede gene-
tische basis, zodat de populatie ook op de lange 
termijn over voldoende aanpassingsvermogen be-
schikt om zich aan veranderingen in de omgeving 
aan te passen.
Een veel gehanteerde richtlijn is de ‘50-500-regel’. 
Hierin wordt aangenomen dat een ‘effectieve 
populatiegrootte’ van vijftig individuen (vijftig 
genetisch verschillende individuen die daadwer-
kelijk aan de voortplanting bijdragen) een hoge 
kans heeft op uitsterven op korte termijn. Bij 
vijfhonderd individuen is de uitsterfkans klein, 
ook op lange termijn. Het aantal individuen dat 
meedoet aan de voortplanting, is afhankelijk van 
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Figuur 3. Het verschil in genetische samenstel-
ling tussen individuen rood peperboompje van 
de verschillende populaties, weergegeven in een 
principale componentenanalyse (PCA) uitgevoerd 
op de verschillende genetische markers. De figuur 
laat de genetische gelijkenis of verschillen tussen 
de bemonsterde planten zien. De bemonsterde 
planten zijn weergegeven met de eerste vijf 
letters van de populatie (boslocatie) en elke popu-
latie heeft een eigen kleur. Punten (de bemon-
sterde planten) die dicht bij elkaar liggen lijken 
genetisch op elkaar. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
de planten in het Oombos op elkaar lijken, maar 
dat deze ook gelijkenis tonen met een aantal 
individuen uit andere bossen. Dit toont dat de 
verschillende populaties nog steeds verwant zijn.

Rood peperboompje 
(Daphne mezereum) in het 
Geuldal. 

Figuur 2. Overzicht van het 
Geuldal met de bossen waar rood 
peperboompje nog voorkomt. Bron: 
Jan-Willem van Aalst. (2010, 1 januari).

 biebos 
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 sousberg 

 gronselergrub 
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de soorteigenschappen en de lokale omstan-
digheden, en kan daardoor sterk verschillen 
per soort maar ook tussen populaties of ver-
schillende jaren. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat de effectieve populatiegrootte gemiddeld 
genomen tien maal kleiner is dan de waarge-
nomen populatiegrootte. Voor een groot aan-
tal soorten zullen deze aantallen niet gehaald 
worden en, gezien de soms zeer beperkte 
genetische diversiteit binnen een populatie, 
ook niet na versterking met lokaal materi-
aal. Men kan dan uitwijken naar niet-lokaal 
(autochtoon of buitenlands) materiaal. Bij 
gebruik van niet-lokaal materiaal wordt 
genetisch verschillend en vaak ook genetisch 
diverser materiaal geïntroduceerd. Het lokale 
genetische karakter kan hierdoor echter wel 
verloren gaan. Een aanzienlijk deel van de 
genetische identiteit komt voort uit aan-
passing aan de lokale omgeving (denk aan 
bodemcondities et cetera), dit is genetische 
variatie die in duizenden jaren is opgebouwd. 
In verschillende delen van het geografische 
areaal hebben individuen hierdoor een eigen, 
kenmerkend genetisch patroon dat samen-
valt met plantkenmerken die specifiek – en 
daarmee uniek – voor het gebied zijn. Het 
verlies van het lokale genetische karakter 
is vaak onherstelbaar. In het streven naar 
behoud van soorten en hun genetische diver-
siteit is dus niet te volstaan met het in stand 
houden van de soort als zodanig, maar moet 
steeds de afweging tussen het herstellen van 
een voldoende genetisch brede basis en het 
behoud van de genetische integriteit worden 
gemaakt. De afweging voor het wel of niet 
gebruiken van niet-lokaal materiaal ter ver-
sterking van een populatie is een overweging 
die gemaakt moet worden door experts op 
grond van soorteigenschappen, de historische 
verspreiding en de mate van isolatie en op 
basis van de aanwezige genetische diversiteit. 
Hieronder volgen twee voorbeelden waarin 
deze afweging is gemaakt.

Lokaal is niet altijd genetisch lokaal
Zo bleek bij een herstelproject van de plant 
knikkend nagelkruid (Geum rivale) dat de 
Nederlandse populaties ingeteeld en gene-
tisch verarmd zijn (figuur 1). Daarnaast zijn 
de Nederlandse populaties ook vaak kleiner 
dan de meeste vitale referentiepopulaties, die 
ook vaak een hogere genetische diversiteit 
hebben. In de West-Brabantse populatie in 
Ulvenhout werd verjonging nauwelijks meer 
waargenomen en ook het aantal bloeiende 
individuen nam de laatste jaren af. Naast her-
stelmaatregelen om het habitat te verbeteren 
was genetische versterking noodzakelijk om 
deze populatie duurzaam te herstellen.  
Uit de genetische analyses bleek dat de 
West-Brabantse populatie meer overeen-
komst vertoonde met de Oost-Brabantse 
populatie Wijboschbroek en populaties 
in België dan met de andere Nederlandse 
populaties in Gelderland (ondanks dat deze 
geografisch dichterbij liggen dan de Belgi-

sche populaties). Versterking met uitsluitend 
lokaal materiaal zou hier, vanwege onvol-
doende genetisch potentieel, geen duurzame 
maatregel zijn. Daarom is bij versterking van 
de populatie gekozen voor inmenging van 
niet-lokaal materiaal. Dit materiaal werd 
geselecteerd op basis van genetische gelij-
kenis met de Ulvenhoutse populatie, zodat 
de natuurlijke genetische integriteit zoveel 
mogelijk gewaarborgd blijft. 

Behoud van genetische integriteit
Kleine en reeds lang geïsoleerde populaties 
hoeven niet altijd genetisch beperkt te zijn. 
Het rood peperboompje (Daphne mezereum) 
komt in Nederland nog voornamelijk in het 
Zuid-Limburgse heuvelland voor. Nagenoeg 
alle resterende populaties in het heuvelland 
bevinden zich in het Geuldal in bossen die 
min of meer geïsoleerd liggen van elkaar 
(figuur 2). Een genetische screening toont aan 
dat deze populaties nog steeds een zekere 
mate van verwantschap hebben (figuur 3). De 
populaties bestaan voornamelijk uit volwas-
sen planten, die vrij oud kunnen worden. 
De waargenomen mate van verwantschap 
tussen de verschillende populaties suggereert 
dat genetische uitwisseling regelmatig heeft 
plaatsgevonden, waarschijnlijk in het verle-
den, en/of dat de kleine populaties van nu 
vroeger een grote (meta)populatie vormden. 
De analyse toont ook dat er lokaal, binnen 
het heuvelland, nog voldoende genetisch 
potentieel aanwezig is om de populaties met 
lokaal materiaal duurzaam te versterken. 
Versterkingen van de kleine populaties in het 
Geuldal kunnen daarom het beste worden 
uitgevoerd met lokaal materiaal, waarbij 
materiaal tussen de verschillende bossen 
gemengd kan worden zonder dat het lokale 
genetische karakter verloren zal gaan.

De voorbeelden laten zien dat populatie-
versterkingen zorgvuldig moeten worden 
uitgevoerd, waarbij de belangen van het cre-
eren van een brede genetische basis moeten 
worden afgewogen tegenover het behoud van 
genetische integriteit. Afhankelijk van de si-
tuatie kan de balans naar de ene of de andere 
kant uitvallen. Duidelijk is dat men bij selec-
tie van bronmateriaal niet alleen rekening 
dient te houden met een overeenkomend 
habitat of geografische locatie, maar ook met 
genetische variatie en integriteit. In de mees-
te gevallen betreft het maatwerk, waarbij 
inzichten in de effectieve populatiegrootte 
en genetische variatie van groot belang zijn. 
Genetisch onderzoek is hierbij niet altijd 
noodzakelijk voor het herstel van een popu-
latie, omdat dit ook afhangt van bijvoorbeeld 
soorteigenschappen en historische verspreid-
ing. Specialisten op het terrein van populat-
iebiologie en genetica kunnen de beheerder 
bij het benodigde herstel adviseren.<

philippine.vergeer@wur.nl
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Als gevolg van de aanhoudende 
alarmerende berichten over de 
achteruitgang van insecten worden om 
het verdwijnen van bestuivers een halt 
toe te roepen steeds meer bomen en 
struiken aangeplant en plantenzaden 
uitgezaaid. Ondanks alle goede 
bedoelingen is niet alle aanplant even 
geschikt. De crux zit ‘m in de fenologie, 
het moment van de bladzetting, het 
ontluiken van de bloemen en/of 
zaadvorming. Bij materiaal van vreemde 
herkomst loopt de timing niet altijd 
synchroon met die van onze inheemse 
insecten.

Wel inheems maar 
niet lokaal: pas op voor 
een fenologische mismatch

zaden nog met pesticiden worden behandeld (en 
het dus beter is om biologische zaden te kiezen), 
is ook de plantkeuze van groot belang. Wie de 
aangeboden zaadmengsels en het plantgoed goed 
bekijkt, zal opmerken dat er veel planten van exo-
tische herkomst bij zitten. Maar ook veel van de 
wel inheemse soorten zijn van vreemde, niet-lo-
kale herkomst of het resultaat van generatielange 
veredeling. Hoewel de resulterende bloemenzee 
er aantrekkelijk uitziet voor de welwillende mens, 
is dit voor de gebruikers ervan, de bestuivers, een 
ander verhaal. De interactie tussen insect en plant 
is immers het resultaat van vele eeuwen natuurlij-
ke selectie, waarbij bloem en bestuiver aan elkaar 
en aan het milieu zijn aangepast. Hoewel veel 
generieke bestuivers weinig kieskeurig zijn in het 
aanbod voedselplanten (denk aan de honingbij, 
Apis mellifera, of de aardhommel, Bombus terres-
tris), zijn sommige insectensoorten juist geheel 
afhankelijk van één bepaalde plantensoort of 

plantenfamilie. Helaas vallen veel bedreigde soor-
ten, waarvoor ondersteuning het meest urgent 
is, juist in deze laatste groep. De relatie tussen 
bloem en bestuiver werkt vaak twee kanten op: 
enerzijds zijn de vorm en het uiterlijk van de 
bloemen aangepast aan de vorm van het lichaam 
van de bestuiver, anderzijds kunnen monddelen 
of het lichaam van een bestuiver gevormd zijn 
naar de morfologie van de bloem.

Fenologische mismatch
Niet alleen de morfologie van planten en insecten 
is nauwkeurig op elkaar afgestemd. Dat geldt ook 
voor de timing van de levenscycli van de soorten. 
Voor de voedselvoorziening van insecten moeten 
planten in een bepaald stadium van ontwikke-
ling zijn. Nectar- of stuifmeelzoekende insecten 
hebben bloemen nodig en veel insectenlarven 
hebben – na het uitkomen van de op planten 
afgezette eitjes – doorgaans een voorkeur voor 
jonge bladeren of jonge zaden. Wanneer de ont-
wikkeling van de insecten en die van de planten 
niet synchroon lopen, spreken we van een fenolo-

gische mismatch en dit kan schadelijke gevolgen 
hebben voor insectenpopulaties.
Een fenologische mismatch kan verschillende 
oorzaken hebben. Zo zien we door klimaatver-
andering een vervroegde bloei of een vervroeg-
de bladzet van inheemse bomen, struiken en 
kruiden, waardoor insecten, die trager blijken te 
reageren op klimaatfluctuaties, het hoogtepunt 
van de bloei kunnen mislopen. Aan de andere 
kant kan de overleving van insecten door zachte-
re winters zorgen voor een vroege aanwezigheid 
van bladetende insecten of larven, waardoor 
planten schade ondervinden. Het aanplanten 
van gebiedsvreemde planten vergroot het risico 
op een fenologische mismatch. Een deel van het 
aanbod van houtige gewassen is afkomstig uit 
Zuid- of Oost-Europa, waar bomen en struiken re-
latief goedkoop worden opgekweekt. Helaas komt 
ook het moedermateriaal waaruit dit plantgoed is 
gekweekt, vaak uit deze regionen. De planten zijn 
daardoor aangepast aan de daar voorkomende 
klimaatcondities, en veelal is dit genetisch vastge-
legd. De zachtere klimaatomstandigheden in met 

name Zuid-Europa en daardoor onder andere een 
langer groeiseizoen zorgen veelal voor een vroege 
bladuitloop en bloei. Deze eigenschappen blijven 
de planten ook in Nederland vertonen.

Sleedoorn
Een goed voorbeeld daarvan is de sleedoorn (Pru-
nus spinosa). Een groot deel van de sleedoorns in 
Nederland is aangeplant. De heesters zijn uitbun-
dige voorjaarsbloeiers die veelal in open loofbos-
sen, bosranden en langs wegbermen te vinden 
zijn. Ook wordt de struik al eeuwenlang ingezet 
in heggen en houtwallen. Met name in het oosten 
en zuidoosten komen de planten in het wild 
voor op matig voedselrijke, vaak lemige grond. 
In het noorden en westen is de plant van nature 
zeldzaam. Echter worden er sinds de tweede helft 
van vorige eeuw overal sleedoorns aangeplant, 
waardoor die inmiddels in heel Nederland volop 
als aanplant maar ook als verwildering aanwezig 
is (figuur 1). 
Normaliter bloeit de wilde sleedoorn in april 
tot begin mei, maar veelal worden er al talrijke 

Figuur 1. Historische verspreiding van sleedoorn (Prunus spinosa; boven) en sleedoonpage (Thecla betulae; onder) in Nederland. bron: FLORON/NDFF

— Nils van Rooijen, Arjen de Groot & Paul Copini 
(Wageningen Environmental Research & 
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

> De laatste jaren worden we telkens opgeschrikt 
door studies die uitwijzen dat het slecht gaat met 
de biodiversiteit. Onlangs nog bleek uit onderzoek 
op de Veluwe dat mogelijk 80 procent van de bio-
massa zweefvliegen uit onze bossen is verdwenen. 
Aan de andere kant groeit het aantal initiatieven 
die dit tij willen keren. Vlindertuinen, bijenlinten, 
bloeiende hagen en Tiny Forests, ze worden overal 
in het land aangeplant om de biodiversiteit te 
ondersteunen en om voedsel te bieden aan bestui-
vers.
Kwekers en aanbieders van plantgoed spelen snel 
in op deze nieuwe markt, maar lang niet altijd 
met geschikt zaai- en plantgoed. Behalve dat veel 
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Bloeiende sleedorn (links) 
en (onder) sleedoornpage 
(Thecla betulae). 
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bloeiende exemplaren in februari waargenomen. 
Natuurkalender en Waarneming.nl noteerden de 
eerste bloeiende exemplaren van dit jaar al op 17 
februari; een enorm verschil met vijftig jaar gele-
den toen de gemiddelde eerste bloei rond 19 april 
lag (figuur 2). Bij die zeer vroegbloeiende planten 
gaat het meestal om aangeplante of verwilderde 
exemplaren. In 2006 beschreef Ger Londo een 
verschil in het begin van de bloeitijd tussen de 
wilde en aangeplante sleedoorn van tot wel 26 
dagen. Bovendien ontwikkelen de bladeren bij 
sleedoorns van zuidelijke origine zich eerder dan 
bij wilde inheemse sleedoorn. Dit kan leiden 
tot een asynchroniteit tussen de planten en de 
rupsen van de sleedoornpage (Thecla betulae), die 
afhankelijk zijn van jonge bladeren. Onderzoek 
van de Vlinderstichting liet een asynchroniteit 
zien tussen het ontluiken van de bladeren en het 
uitkomen van de eitjes oplopend tot 26 dagen. 
Klimaatfactoren kunnen deze mismatch vergro-
ten of verkleinen, maar het grote risico voor de 
sleedoornpage zit in een aanhoudende asynchro-
niteit. De adulte dieren blijven de uitheemse 
sleedoorns gebruiken als waardplant, waarop 
steeds minder rupsen overleven, leidend tot een 
ecologische val voor de plaatselijk populatie. De 
niet-lokale aanplant lijkt dan ook de verspreiding 
van sleedoornpage niet te hebben gestimuleerd. 
Onderzoek van Kristine Vander Mijnsbrugge in 
België onderstreept de voorzichtigheid waarmee 
omgesprongen moet worden met de aanplant van 
niet-lokaal plantgoed zoals sleedoorn en andere 
bomen, struiken en kruiden, maar laat ook zien 
dat in de fenologische verschillen veel variatie 
zit. Afhankelijk van de milieustressoren kunnen 
niet-lokale aanplanten meer of minder gelijklo-
pen met de inheemse bloei- en bladzetting. Het 
verschil in de genetisch bepaalde fenologie wordt 

wel groter naarmate de geïmporteerde planten 
van zuidelijkere breedtegraden komen.

Andere voorbeelden
Dezelfde situatie geldt voor veel andere populaire 
planten, zoals de eenstijlige meidoorn (Cratae-
gus monogyna). Vander Mijnsbrugge en collega’s 
vonden dat meidoorns van een Zuid-Europese 
herkomst tot een week eerder in bloei komen 
dan lokale populaties. Ook bij wintereik (Quercus 
petraea) zijn in proeven met lokale en vreemde 
herkomsten verschillen aangetoond tussen her-
komsten, in dit geval in relatie tot de ei-afzetting 
van echte galwespen (Hymenoptera; Cynipidae). 
Deze galwespen zijn net als de sleedoornpage 
afhankelijk van een smalle tijdsperiode waarin de 
net ontluikende bladeren gebruikt kunnen wor-
den om de eieren op af te zetten. Wanneer deze 
smalle ‘window of opportunity’ vervroegt, kan dit 
voor de galwespen minder mogelijkheden voor de 
voortplanting betekenen.
Wat voor het houtige plantgoed geldt, gaat ook op 
voor de kruiden die volop worden uitgezaaid in 
bijenlinten. Recent onderzoek van Anna Bucha- 
rova en collega’s laat zien dat onder bestuivers de 
generalisten relatief weinig hinder ondervinden 
van het bloemaanbod van niet-lokale herkomst. 
Het zijn juist de specialisten die niet overweg 
kunnen met het niet-lokale materiaal. De afwij-
kende regionale fenologie speelt daar een belang-
rijke rol in. Dit betekent dat voor herstelprojecten 
ten behoeve bijvoorbeeld de knautiabij (Andrena 
hattorfiana; Afbeelding 4) het belangrijk is om 
met beemdkroon (Knautia arvensis) van lokale 
herkomst te werken. Met de huidige generieke 
zaadmengsels zijn dit soort kritieke insecten niet 
geholpen.

Klimaatadaptief
In het kader van klimaatadaptieve bossen worden 
steeds vaker bomen en struiken van zuidelijkere 
herkomst aangeplant. De aanname daarbij is dat 
deze soorten mogelijk beter bestand zijn tegen 
de toekomstige klimaatcondities zoals droogte. 
Echter vergroot deze aanplant de kans op een 
fenologische mismatch. Amerikaans onderzoek 
van Zettlemoyer en collega’s uit 2019 laat zien 
dat niet-lokale aanplant vaak gevoeliger is voor 
fluctuerende omgevingsfactoren. Het gevolg is 
dat niet-lokale aanplant vaak vatbaarder is voor 
de groter wordende temperatuurfluctuatie die we 
in het vroege voorjaar ervaren. Naast het risico 
op vorstschade aan net ontluikende bladeren of 
bloemen, neemt hiermee ook het risico op een 
fenologische mismatch toe. Veel bomen en strui-
ken van lokale inheemse herkomst komen dan 
ook relatief laat in blad. Hetzelfde onderzoek stelt 
ook dat planten van lokale autochtone herkomst 
minder snel op de veranderende omgevingsprik-
kels reageren, waardoor de asynchroniteit met de 
levenscyclus van insecten beperkt blijft.
Hoe lokaler de herkomst is, hoe kleiner het risico 
op een fenologische mismatch. In hoeverre de 
huidige gebiedsvreemde aanplant een negatief 
effect heeft op de insectenstand verdient nader 
onderzoek. Ook insecten laten zien dat ze kunnen 
inspelen op veranderingen in de omgeving. Maar 
die adaptatiesnelheid is wel lager dan de intro-
ductiesnelheid van niet-lokale aanplant. Met 
name meer specialistische insecten zullen niet 
de mogelijkheid hebben om mee te bewegen 
en meer hinder ondervinden van een fenologi-
sche mismatch. Dit geldt in het bijzonder voor 
bladetende insecten en minder voor insecten die 
plantensappen opzuigen. Rupsen, erkende blad-
eters, zijn een van de belangrijkste voedselbron-

nen voor jonge vogels. In het licht van de huidige 
insectenachteruitgang is dus voorzichtigheid 
geboden waar het gaat om het aanplanten van 
niet-lokaal materiaal.

Lokale herkomst
Hoewel veel plantgoed dat op de markt aange-
boden wordt van niet-lokale herkomst is, zijn er 
goede alternatieven beschikbaar. Net zoals steeds 
meer kwekers van plantgoed bewuster worden 
van het nadeel van het gebruik van insecticiden, 
kan men ook bewuster omgaan met de herkomst 
van het moedermateriaal. In Roggebotzand in 
Flevoland beheert Staatsbosbeheer in samenwer-
king met het Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland (CGN) een levende genenbank met 
autochtone bomen en struiken. De genenbank be-
vat collecties van ruim 56 inheemse soorten, een 
vertegenwoordiging van de genetische diversiteit 
van autochtoon materiaal in Nederland. Veel van 
deze collecties zijn opgenomen in de Rassenlijst 
Bomen in de categorie SI (van bekende origine), 

 

Figuur 2. Waarnemingen van de eerste bloei van sleedoorn (Prunus spinosa) in 
Nederland in de jaren 1950 (groen), 2001 (geel) en 2019 (oranje). bron: Natuur-
kalender

Een ei en de volwassen vlinder van 
de sleedoornpage (Thecla betulae) in 
de oksel van een sleedoorn. 
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Knautiabij (Andrena hattorfiana) op beemdkroon (Knautia arvensis). 
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waar in Nederland enkel autochtone zaadbron-
nen zijn opgenomen. Hierdoor is het mogelijk om 
gecertificeerd autochtoon plantgoed bij kwekers 
te bestellen, zoals van sleedoorn (herkomst Rog-
gebotzand-01 NL.SI.8.2.01-01) en in te zetten in het 
publieke groen.
Bescherming van wild bronmateriaal blijft echter 
de grootste prioriteit. Hiervoor is het van belang 
om relevante oorspronkelijke inheemse popula-
ties in kaart te brengen en vast te stellen of deze 
voor de lange termijn (in situ) behouden kunnen 
blijven. Indien in situ behoud maar ook een 
levende collectie geen optie is, bijvoorbeeld door 
ziekten zoals de essentaksterfte, kan de geneti-
sche diversiteit geborgd worden door het langdu-
rig veiligstellen van zaden in een genenbank. Zo 
kan er ook in de toekomst worden teruggevallen 
op de veerkracht van inheemse bomen en strui-
ken. Voor kruiden wordt momenteel onder de 
vlag van het programma Levend Archief gewerkt 
aan het opzetten van een duurzame borging van 
het inheemse genetische materiaal.

Er is nog veel onduidelijkheid over de gevolgen 
van niet-lokale aanplant en het verhaal is zeker 
niet zwart-wit. In sommige gevallen zou het ge-
bruik van niet-lokaal materiaal kunnen bijdragen 
aan het versterken van de biodiversiteit en een 
duurzame klimaatoplossing zijn. De relatief vroe-
ge bloei van de sleedoorn levert immers ook meer 
voedsel op in het steeds eerder opwarmende 
voorjaar. De mogelijke negatieve effecten dienen 
echter eerst goed in kaart te worden gebracht. 
Omdat het oplossen van de eventuele schade 
door de introductie van gebiedsvreemd materiaal 
vaak een dure en moeilijke aangelegenheid is en 
het complex aan indirecte effecten moeilijk te 
overzien is, kan er beter worden uitgegaan van 
het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. 
Daarom is het raadzaam om in beginsel altijd uit 
te gaan van lokaal inheems materiaal.<

nils.vanrooijen@wur.nl
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> Ongeveer dertig jaar geleden is, in navolging 
van internationale inzichten, het belang van het 
behoud van de oorspronkelijke genetische basis 
van houtige soorten in onze natuur onderkend. 
De regeringsnota Bronnen van ons bestaan 
vormde het beleids- en uitvoeringskader om daar 
invulling aan te geven. Staatsbosbeheer kreeg 
de opdracht voor de aanleg en ontwikkeling 
van een autochtone genenbank voor bomen en 
struiken (ex situ, ofwel in zaadgaarden buiten de 
natuurlijke omgeving). Tot dat moment richtte 
de plantsoenkweek zich voornamelijk op diverse, 
door kruisingen van elders verkregen selecties 
die hun meerwaarde hadden bewezen. Vanwege 
beperkt beschikbare middelen kon geen diepgra-
vend wetenschappelijk onderzoek worden gedaan 
naar de vraag of autochtoon materiaal daadwer-
kelijk significant te onderscheiden is van andere 
genetische herkomsten (uit bijvoorbeeld buur-
landen of van verder weg). Hierdoor is er geen 
goed onderscheid te maken tussen aangepaste 
fenotypen en evolutionair gevormde genotypen 
en materiaal van andere herkomsten. Toch was de 
gedachte dat we meer verliezen dan winnen als 
we de vermeende autochtone herkomsten niet 
beschermen. 
Onder andere Staatsbosbeheer nam deze aan-
name over. Sindsdien zijn op basis van oude 
kaarten en historische informatie onder andere 
oude bossen en landschapselementen gelokali-
seerd, die de meest waarschijnlijke autochtone 
populaties en individuen van inheemse bomen 
en struiken vormen. Zekerheid of ze honderd pro-
cent autochtoon zijn is niet te geven, aangezien al 
minstens vijfhonderd jaar allerlei houtige soorten 
van elders worden geïntroduceerd, die vervolgens 
door inkruising invloed kunnen hebben gehad op 
de genetische basis van de nog werkelijke autoch-
tone populaties. 

Gebruik van autochtone genenbronnen
De op historische basis onderscheiden autochto-
ne genenbronnen bestaan over het algemeen uit 
oude exemplaren. Het belang van bescherming 
van deze exemplaren staat buiten kijf, maar dat 
neemt niet weg dat de autochtone bronnen ook 
langs natuurlijke weg langzamerhand zullen 
wegvallen. De afname van de aantallen in situ 
is voor sommige critici mede reden om alarm te 
slaan, dat de bronnen steeds zeldzamer worden. 
Wat daarbij opmerkelijk is, is dat eigenlijk nooit 
aandacht wordt besteed aan de vele nakome-
lingen die in de omgeving en elders gebruikt 
worden bij het verrijken van natuurlijke bossen 
en bosranden. 
Bovendien zijn nakomelingen van als autoch-
toon aangemerkte populaties de afgelopen dertig 
jaar gebruikt voor het opzetten van autochtone 
zaadbanken. Plantages ex situ (genenbank voor 
bomen en struiken) zijn aangelegd, bedoeld om 
zaad te vermeerderen en tevens om nakomelin-
gen te kweken. Zo worden deze genenbronnen 
in stand gehouden, en waar mogelijk beschikbaar 

Keuzes voor soorten en 
herkomsten bij aanplant 

Staatsbosbeheer
In diverse media is kritiek op hoe Staatsbosbeheer autochtoon genenmateriaal 
van boom- en struiksoorten beheert en gebruikt voor nieuwe bossen en 
bosverjonging. De kern van de kritiek is dat de gekozen boomsoorten 
en herkomsten niet op de betreffende standplaatsen thuishoren en dat 
Staatsbosbeheer de natuurlijke populaties in ons land hiermee tenietdoet. 
Volgens sommige bijdragen is het één minuut voor twaalf voor onze natuur 
en moet Staatsbosbeheer daarom direct een einde maken aan deze praktijken. 
Dergelijke alarmerende uitingen zijn effectieve aandachttrekkers, maar meestal 
ontbreekt een deugdelijke onderbouwing. Enkele kanttekeningen zijn op 
z’n plaats over de keuze die Staatsbosbeheer maakt voor boomsoorten en 
herkomsten. De praktijk steekt feitelijk anders in elkaar dan beweerd wordt.

— Lammert Kragt & Erwin Al (Staatsbosbeheer)

gesteld voor aanplant. Sinds twintig jaar worden 
nakomelingen op zeer veel plaatsen in onze 
natuur aangeplant, waarmee het behoud van de 
bronnen feitelijk is veiliggesteld. Gemiddeld zijn 
er sinds de inrichting van de genenbank en sinds 
de oogst van zaden vanaf 2010 tenminste 400.000 
bomen en struiken van autochtone oorsprong 
geplant in het Nederlandse bos en landschap, 
De meerwaarde van de autochtone aanplant is 
bij gebrek aan onderzoeksmiddelen nog maar ten 
dele onderzocht. Een belangrijk argument dat der-
tig jaar geleden werd aangevoerd, is dat bomen en 
struiken van autochtone herkomst beter aanslui-
ten bij de natuurlijke bioritmen van diersoorten 
die hierop voorkomen. De sleedoorn is daarvan 
een excellent voorbeeld. Over andere vermeen-
de genetische aanpassingen van de autochtone 
herkomsten aan ons land bestaan nog onzekerhe-
den. Inmiddels is bijvoorbeeld wel duidelijk dat 
autochtone herkomsten net zo gevoelig kunnen 
zijn voor ziekten, nachtvorst en klimaatverande-
ringen als niet-autochtone herkomsten. Toch is 
de theorie dat eeuwenlange natuurlijke selectie 
tot optimale genetische selecties leidt, vooralsnog 
de belangrijkste motivatie voor beleidsmakers en 
beheerders om door te gaan met het aanplanten 
van autochtoon genenmateriaal. Andere motiva-
ties zijn biodiversiteit (niet alleen van de boom of 
struik maar ook de hieraan verbonden levensge-
meenschappen), klimaatbestendigheid en ziekte-
resistentie. Dit alles vanuit de gedachte liever het 
zekere voor het onzekere te nemen.
Autochtone genenbronnen zijn in een aantal ge-
vallen op zeer beperkte oppervlakten gevonden. 
Soms zijn maar enkele individuen aangemerkt. 
Daarmee is de genetische basis van dergelijke 
autochtone herkomsten zeer smal. Van dit soort 
bronnen kunnen we niet eindeloos soorten en 
herkomsten kopiëren, omdat dit de genetische 
basis verder kan verzwakken en de kwaliteit 
van de nakomelingen negatief kan beïnvloeden. 
Daarom bouwen we verder aan het verbreden 
van de genetische basis van dit plantmateriaal, 
bijvoorbeeld door meer bronpopulaties op de 
oorspronkelijke locatie op te nemen en door col-
lectie-uitbreiding/verbreding van de genenbank 
in zaadgaarden.

Speciale aandacht voor oude bossen
Autochtoon genenmateriaal in situ maakt veelal 
onderdeel uit van oude bosgroeiplaatsen, plekken 
waar meer dan tweehonderd jaar geleden al bos 
stond en de bodem en vegetatie kenmerkend zijn 
voor natuurlijk bos. Een belangrijk verwijt aan 
Staatsbosbeheer is dat de organisatie onvol-
doende aandacht geeft aan het beheer van oude 
bosgroeiplaatsen. Het tegendeel is waar. Veel van 
deze bijzondere groeiplaatsen zijn gekwalificeerd 
als A-locaties bos of onderdeel van beschermde 
Natura 2000-habitats. Deze kwalificaties zijn door 
Staatsbosbeheer als High Conservation Value bos-
sen aangemerkt in het kader van de FSC-certifice-
ring en daarmee zwaar beschermd. Behoud van 
biodiversiteit en groeiplaatskwaliteit staan cen-
traal. In dit verband zijn op Staatsbosbeheer-ter-
reinen alle bekende oude bosgroeiplaatsen en 
de als autochtoon aangemerkte soorten geïnven-

tariseerd en in kaart gebracht en hebben ze een 
SNL-beheertype met een natuurdoel toegekend 
gekregen. Deze locaties worden in de beheer-
plannen vastgelegd als waardevolle locaties, waar 
kleinschalig bosbeheer en zorgvuldig behoud en 
gebruik van boom- en struiksoorten – waaronder 
de selectie van autochtone herkomsten – centraal 
staan. Aanplant (bosuitbreiding) in de nabijheid 
van deze locaties vindt veelal met autochtoon 
genenmateriaal plaats. Het is echter mogelijk 
dat ook boomsoorten worden gekozen die strikt 
genomen ter plekke niet voorkwamen, doch die 
qua eigenschappen er wel goed passen, bijvoor-
beeld omdat ze honderd kilometer verderop in 
Duitsland of België deel uitmaken van een qua 
groeiplaats vergelijkbare bossamenstelling. Ook is 
het mogelijk dat nakomelingen uit de autochtone 
genenbank soms kenmerken vertonen van andere 
herkomsten, wat een indicatie kan zijn dat de 
geselecteerde zaadbronnen toch ooit (spontaan of 
bewust) gekruist zijn geweest. Of dat het fenotype 
ook bij autochtone bronnen soms kan afwijken. 
Daartoe ontbreken harde gegevens uit weten-
schappelijk onderzoek.

Niet-autochtone herkomsten in de bossen
Het uitgangspunt bij aanplant in bossen met 
een natuurdoel is dat er autochtone herkomsten 
worden gebruikt. Nederlands bos bestaat echter 
niet uit alleen natuurbos, en dat moet ook niet zo 

Vers verzamelde bessen ten behoeve van zaad-
winning voor het opkweken van geselecteerde 
herkomsten van diverse struiksoorten.
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Veldesdoorn: een potentieel 
klimaatslimme boomsoort.

foto Lammert Kragt



Rewilding in Nederland 
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De wondere wereld van de natuurbouw en 
-ontwikkeling verbaast mij al lange tijd. De 
termen alleen al doen mij als historisch-geo-
graaf de wenkbrauwen fronsen. Immers: 
natuur bouw je niet, die is of ontstaat toch? 
Landschap bouw je misschien in de zin van 
ontwerpen en inrichten. Het geeft echter 
wel de maakbaarheidsgedachte weer die 
ontwerpers, natuurbeschermers en ook mijn 
eigen beroepsgroep met de paplepel krijgen 
ingegeven. Natuur ontwikkelen, om die term 
dan maar te blijven gebruiken, doen we in 
Nederland nog niet zo lang. Beschermen van 
bedreigd landschap en natuur gaat intussen 
ruim honderd jaar terug, maar de offensieve 
benadering van natuurbescherming kwam in 
de jaren 1980 opzetten. Plan Ooievaar was 
hierin van grote betekenis en de Ecologische 
Hoofdstructuur die kort daarna verscheen 
vormde hét ijkpunt voor de latere natuuront-
wikkelingsprojecten. Dat hiermee een schei-
ding plaatsvond tussen natuur en landbouw, 
die we tegenwoordig moeten betreuren, is 
van een andere orde. Daar zal naar ik aanneem 
nog wel eens een onderzoek aan besteed 
worden.
Natuurontwikkeling echter nam een enor-
me vlucht vanaf pakweg 1990 en Nederland 
heeft een reputatie op dit vlak, zo leerde ik 

uit de besproken publicatie. Andere Europese 
landen keken met bewondering naar wat wij 
hier deden. Maar ‘nature building’ is natuur-
lijk geen term waar je mee scoort. Er moest 
iets sexyer gevonden worden en dat bleek 
‘rewilding’ te zijn. Want ons land is uiteraard 
niet het enige dat zich hiermee bezighield. De 
term is komen overwaaien uit de VS, waar het 
in Yellowstone NP werd gepropageerd. De 
herintroductie van de wolf aldaar zorgde voor 
een ommekeer in het wildbeheer en daarmee 
de aanwezige natuur. Bij dergelijke concepten 
snap ik direct wat er met rewilding wordt be-
doeld. Groots en meeslepend zijn forse, veelal 
door de mens verlaten gebieden teruggegeven 
aan de natuur, waarna we de boel de boel 
laten. Hier en daar geholpen bijvoorbeeld via 
het opruimen opgeworpen barrières.

Het boek echter vat de term nogal ruim op. In 
dertien essays en een tiental cases komt een 
palet aan meningen en wijzen van rewilding 
aan bod. Dat leidt tot een bonte stoet aan 
meningen en benaderingen. Wil je weten 
wat rewilding is en hoe het in Nederland 
ermee gaat, dan volstaat het eerste essay én 
de samenvatting van de twaalf die erna komt. 
De rest voegt daaraan naar mijn mening maar 
weinig toe. Ja, het gaat uitgebreider op de 
materie in, maar het punt was al gemaakt 
in het overzicht. Mijn persoonlijke scepsis 
was het grootst bij het essay over menselijke 
rewilding. Dat bestaat dus ook. 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat van rewil-
ding zoals ik hierboven omschreef in ons 
land nimmer sprake zal zijn. Daarvoor wonen 
we simpelweg met veel te veel mensen op 
een kluitje. We moeten het doen met enkele 
grote stukken zoals de Oostvaarderplassen, 
Markerwadden (over natuurbouw gesproken) 
en projecten in de uiterwaarden van de grote 
rivieren. De auteurs rekken de term echter 
tot het uiterste op, zodat er altijd wel iets te 
vinden is wat in de kraam te pas komt. Maar 
voor mij hoeft het allemaal niet. 
En dat brengt mij op het ongemak dat ik 
bij dit boek voel. Het is geschreven als een 
zendingsboek over hoe breed rewilding is, het 
somt vooral de enorme voordelen op voor de 
natuur, maar gaat vrijwel voorbij aan de reali-
teit in Nederland. En die is dat we de natuur 
vrij laten binnen door ons gestelde kaders. En 
dat noemen we dan rewilding. Mijn zegen heb 
je, maar het overtuigt denk ik vooral de eigen 
achterban, niet het brede publiek. Of de lezer 
zich tot de achterban rekent of het brede 
publiek, zal bepalen of u het boek aanschaft.
Alle lof echter voor het essay over de Tauros 
en de geschetste keuzes rondom de Marker-
wadden. Daar kon ik wat mee.

Edwin Raap
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 boeken 
worden. Naast natuur zijn er vele andere waarde-
volle, maatschappelijke doelen, toepassingen en 
functies voor het Nederlandse bos – ook in inter-
nationale context. Er zijn bostypen waar inheemse 
soorten de ruggengraat vormen en hout geoogst 
wordt,  en bossen waarin andere Europese soorten 
worden toegevoegd/bijgemengd. Dat is niet alleen 
iets van deze tijd, het gebeurt al eeuwen. Wel 
zijn we in Nederland de laatste decennia steeds 
terughoudener geworden in het aanplanten van 
boomsoorten uit andere continenten naarmate 
duidelijk werd dat het in sommige gevallen kan 
leiden tot invasieve verspreiding. 
Toch is het geregeld belangrijk om verder te kijken 
dan het autochtone materiaal. Bij enkele inheem-
se boomsoorten bestaan forse problemen, bijvoor-
beeld bij es. Het nooit onderbouwde “verhaal” dat 
inheemse, autochtone essen beter bestand zouden 
zijn tegen essentaksterven, blijkt ook in de terrei-
nen van Staatsbosbeheer niet te kloppen. Onze er-
varing is dat ze net zo vatbaar zijn als onbekende 
herkomsten of herkomsten uit bosbouwkundige 
selectieopstanden. De essenbomen die uiteindelijk 
na deze “pandemie” overblijven, bieden genetisch 
gezien natuurlijk wel perspectief voor de toe-
komst. Hier speelt de actuele genetische selectie 
de sleutelrol. Vooralsnog blijkt dat autochtoon 
niet meer kans maakt op overleven dan andere 
selecties of herkomsten.

Zoektocht
Een andere reden om te zoeken naar niet-autoch-
tone alternatieven is dat diverse tot voor kort 
vanzelfsprekende boomsoorten – om verschillen-
de redenen – in de problemen zijn beland. Denk 
aan de Europese fijnspar, de Japanse lariks en de 
inheemse zomereik (op arme zandgronden). Het 
wordt steeds moeilijker voor een bosbeheerder 
louter en alleen op basis van de abiotiek en het 
bostype een passend sortiment te kiezen. Het is 
duidelijk dat het bos bijvoorbeeld ook bestand 
moet zijn tegen periodieke droogte, hitte en hoge 
neerslag, maar ook een verwachte gemiddelde 
temperatuurstijging van 2 oC in de komende vijftig 
jaar. De bosbeheerder zal daarmee samenhangend 
moeten afwegen welke boom- en struiksoorten 
in de verjonging hiertegen bestand zijn en ook 
weerstand kunnen bieden aan (nieuwe) ziekten en 
plagen. Staatsbosbeheer werkt voor deze keuzes 
nauw samen met Wageningen Environmental 
Research (WEnR) . Hoewel de nieuwsmedia soms 
anders doen vermoeden, integreert Staatsbos-
beheer niet zomaar in het wilde weg nieuwe, 
niet-inheemse soorten in de bossen met een pro-
ductiefunctie. Op basis van gezamenlijk onderzoek 
door Probos, Centrum voor Genetische Bronnen 
Nederland (CGN), WEnR, Bosgroep Midden Neder-
land en Staatsbosbeheer verschijnen er factsheets 
(zie Vakblad #176, juni 2021, voor de eerste vijf, 
inmiddels zijn het er tien) over klimaatbestendige 
boomsoorten die geen risico’s creëren voor de 
bekende autochtone populaties of oude bosgroei-
plaatsen.

Uitnodiging aan deskundigen
Al ons werk op gebied van herkomsten, geneti-
ca, oogst en vermeerdering/levering staat onder 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam

Geschikte bodems Lichtbehoefte

Gewone zilverspar Abies alba (zwak) lemige, niet natte, 
diepe bosgrond

schaduwtolerant 
(score 4,5)

Tamme kastanje Castanea sativa (zwak) lemige of zavelige, 
niet natte bodems

matig schaduwtolerant 
(score 3,2)

Gewone walnoot Juglans regia (matig) voedselrijke 
bodems

lichtbehoevend
(score 2,3)

Ratelpopulier Populus tremula bodemvaag (niet op natte 
klei of veenbodems)

lichtbehoevend 
(score 2,2)

Elsbes Sorbus torminalia bodemvaag (niet op natte, 
of verdichte bodems)

matig schaduwtolerant 
(score 3,4)

Veldesdoorn Acer campestre (matig) voedselrijke, niet 
natte bodems

matig schaduwtolerant 
(score 3,2)

Atlasceder Cedrus atlantica bodemvaag, niet op natte 
bodems

matig schaduwtolerant 
(score 3,1)

Libanonceder Cedrus libani (matig) voedselrijke, niet 
natte bodems

zeer lichtbehoevend 
(score 1,4)

Boomhazelaar Corylus colurna bodemvage, niet natte 
bodems

zeer lichtbehoevend 
(score 1,4)

Kustmammoetboom 
(syn. Moerascypres)

Sequoia sempervirens arme tot matig voedselrijke 
vochtige, goed ontwaterde 
bodems

schaduwtolerant 
(score 4,2)

Oosterse plataan Platanus orientalis bodemvaag (niet-kalkrijk, 
niet nat)

matig schaduwtolerant 
(score 3,0)

Tabel. Impressie uit de factsheets van potentieel klimaatslimme boomsoorten (Uit: Gereedschapskist 
klimaatslim bos- en natuurbeheer, VBNE).

controle en toezicht van het CGN en 
NAK-Tuinbouw. Zij stellen de Neder-
landse Rassenlijst voor bomen op, een 
catalogus van geregistreerde herkomsten, 
zowel autochtoon als bosbouwkundig. 
De Rassenlijst staat onder streng toezicht 
van de Raad voor Plantenrassen en deze 
toetst regelmatig kritisch of soorten/
herkomsten uit nieuw gevonden bron-
populaties van autochtone herkomsten 
of bosbouwkundige herkomsten toege-
voegd kunnen worden. In het licht van de 
huidige bos- en landschapsambities en de 
daarmee gepaard gaande boom- en strui-
kensoorten is na dertig jaar nog steeds 
nader verdiepend wetenschappelijk on-
derzoek nodig om een steviger en hechter 
fundament te krijgen voor de selectie en 
mogelijke toepassing van autochtoon 
plantmateriaal. Staatsbosbeheer nodigt 
deskundigen sectorbreed uit om de dia-
loog aan te gaan, elkaar te helpen en te 
steunen bij het herstellen en verbeteren 
van de kwaliteit van het Nederlandse bos 
en landschap.<

l.kragt@staatsbosbeheer.nl

Oude bossen zoals het Speulderbos bevatten de meest waar-
schijnlijke autochtone populaties van bomen en struiken. 
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Wat is van waarde?

Een heel Vakblad over de 
waarde van autochtone bomen 
en struiken, maar wat is van 
waarde? Het nut van autochtone boom- en 
struikpopulaties voor onze inheemse fauna 
en voor klimaatadaptatie? Het belang van 
autochtone relictpopulaties als zaadgaard 
voor nieuwe bossen? Zeker, hoewel deze 
aspecten vooral gaan over het nut van 
autochtone bomen en struiken, ofwel de 
instrumentele waarde. Het nadeel van nut 
is echter dat het vaak voorbijgaat aan de 
betekenis, aan de existentiële waarde. 
 Wanneer ik nadenk over de dingen die 
van waarde zijn in mijn leven, dan gaat het 
vooral om de betekenis die ze voor mij hebben 
en maar beperkt vanwege hun nut. Mijn 
vrouw, mijn kinderen, mijn oude veldtas. Er 
is ontegenzeggelijk veel te zeggen over het 
nut van mijn gezin of mijn oude tas, maar 
dat gaat voorbij aan waarom ze van waarde 
zijn voor mij. Het nut schiet zelfs volledig 
tekort om de waarde uit te drukken. Ik kan 
een andere vrouw nemen of een nieuwe tas, 
mogelijk zijn die op dezelfde manier nuttig of 
mogelijk zelfs meer, maar ze hebben op geen 
enkele manier een vergelijkbare betekenis 
voor mij.
 In dit Vakblad gaat het – niet onlogisch 
– vaak over de instrumentele waarde 
van onze natuur. Het nut van begrazing, 
strooiselkwaliteit, ecosysteemdiensten en 
soortenrijkdom. Het risico van het nastreven 
van nut is echter wel dat het ten koste kan 
gaan van betekenis. Relictpopulaties van 
autochtone bomen en struiken zijn van nut, 
maar (vooral) ook betekenisvol als onderdeel 
van onze oude cultuur- en natuurlijke 
landschappen. We kunnen deze landschappen 
klimaatbestendiger maken of de 
soortenrijkdom proberen te verhogen, maar 
we moeten ons dan wel continu afvragen of 
er voldoende overblijft van het betekenisvolle 
van het landschap. Of het beheer van onze 
bossen niet verwordt tot biodiversiteit telen 
en maximaliseren van koolstofvastlegging. 
Voordat we in onze bossen beginnen met 
planten, zagen, graven of introduceren van 
grazers, moeten we ons voldoende afvragen: 
Wat is hier eigenlijk van waarde?

Wouter Delforterie

Pro Silva najaarsexcursie 
Uitkapbos op rijke grond

Op 12, 13 en 14 oktober organiseren we als 
Pro Silva onze jaarlijkse najaarsexcursie. Het 
thema is dit keer: uitkapbos op rijke gronden. 
We zijn te gast in Flevoland. Tijdens de excur-
sie bekijken we in het veld wat dit praktisch 
betekent voor de bosbeheerder. Meer infor-
matie volgt in het Vakblad van september en 
op de website van de KNBV.
U kunt zich nu al voor de excursie opgeven 
via de website van de KNBV (www.knbv.nl), 
een datum selecteren en eventuele dieetwen-
sen aangeven. Deelname kost € 32,50 voor le-
den van de KNBV, € 15,00 voor studentleden 
en € 42,50 voor niet-leden. Meer informatie 
kunt op opvragen via Martijn Griek: prosil-
va@knbv.nl (niet voor aanmeldingen).

ne populaties van het te bebossen perceel scheidt.
Het verschil in geologie zorgt ervoor dat veel 
soorten uit de beekdalbossen het niet op het 
te bebossen perceel zullen redden. Daarnaast 
zijn soorten met een breder amplitude, zoals 
zomereik, die zowel op droge zandgronden als in 
beekdalbossen kunnen voorkomen, later in de 
beekdalbossen ingeplant. Analyse van oude topo-
grafische kaarten (uit ongeveer 1837) laat namelijk 
zien dat de “oude bosgroeiplaatsen” een kleine 
tweehonderd jaar geleden helemaal nog geen bos 
waren, maar hooilanden. De autochtone relicten 
staan dan ook allemaal in voormalige perceels-

Inheems en autochtoon planten: hoe 
werkt dat in de praktijk en bij de 
overheid? In twee korte bijdragen geven 
Gijs van de Sande, adviseur bosbeheer 
en ecologie, en Albert de Graaf, 
beleidsmedewerker natuur van provincie 
Flevoland, een antwoord op deze vraag.

> Schaarste op de plantsoenmarkt alom, autoch- 
toon plantmateriaal is nóg zeldzamer. En dat 
terwijl de gemeente Eersel de komende tien jaar 
400.000 bomen wil planten, een aanzienlijk deel 
als ‘nieuw bos’. Voor het komende plantseizoen 
ben ik als bosadviseur betrokken bij de aanleg 
van deze bossen. In de beplantingsplannen ben  
ik tot een afweging gekomen welke herkomsten 
we willen gebruiken. Twee voorbeelden.

Langs de Knegselse Wallen
Aan de rand van de bossen rond Knegsel ligt een 
landbouwperceel, dat omgevormd zal worden 
naar bos. De omliggende bosvakken bestaan voor-
al uit oude dennenaanplanten. Een snelle blik op 
de kaartbank Groen Erfgoed van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed laat geen oude bosgroei-
plaatsen of bekende autochtone relictpopulaties 
zien. In eerste instantie lijkt er dus geen gevaar 
op het “vervuilen” van mogelijk autochtone 
bronpopulaties door het inbrengen van bosplant-
soen. Maar de lokale geschiedenis van het gebied 
vertelt een genuanceerder verhaal. 
Rondom Knegsel is een uitgebreid netwerk van 
aarden wallen aanwezig. De oorsprong wordt op 
de dertiende of begin veertiende eeuw geschat. 
Een deel van de wallen kende eikenhakhout, dat 
nu is uitgegroeid tot grillige opgaande bomen. 
Ten zuiden van Knegsel zijn deze wallen als oude 
bosgroeiplaats aangemerkt. Ten noorden van 
Knegsel, waar het aan te planten perceel ligt, is 
een blinde vlek op de erfgoedkaart, terwijl dezelf-
de walstructuren hier wél voorkomen. Hoewel de 
eiken niet als autochtoon gedefinieerd zijn, zijn 
deze genenbronnen waarschijnlijk al wel heel 
lang rondom Knegsel aanwezig. Direct tegen het 
aan te planten perceel ligt zo’n eikenwal. 
Om het risico op vervuiling van deze (moge-
lijk autochtone?) genenbronnen met vreemde 
herkomsten te verkleinen, wordt bij bosaanleg, 
voor zowel zomer- als wintereik, gekozen voor au-
tochtoon materiaal dat uit hetzelfde plantengeo-
grafisch district afkomstig is. Voor overige soorten 
kan dan worden volstaan met uitgangsmateriaal 
van de Rassenlijst Bomen. Mogelijk kan bij 
volgende bebossingen rondom Knegsel, gebruik 
gemaakt worden van bosplantsoen dat uit eikels 
uit de Knegselse Wallen is opgekweekt.
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randen. Daarom wordt voor het aan te planten 
perceel bewust gekozen voor regulier uitgangs-
materiaal uit de Rassenlijst Bomen en is er geen 
specifieke noodzaak om autochtoon plantsoen te 
gebruiken.
Kortom, de sleutel tot plantsoenkeuze is in dit 
geval een combinatie van kennis van het terrein, 
de geschiedenis en de geologische ondergrond (en 
daarmee de te ontwikkelen bostypen).

Klimaat, biodiversiteit, stikstof en transitie van de 
landbouw zijn opgaven die provincies de komen-
de tijd voor grote uitdagingen stellen. Zij voeren 
regie op de inrichting van het landelijk gebied en 
zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor het natuur-
beheer. Gezien haar ontstaansgeschiedenis heeft 
de provincie Flevoland geen groeiplaatsen met 
autochtone bomen en struiken en ligt er dus geen 
opgave voor de bescherming van groeiplaatsen 
met autochtone bomen en struiken. De provincie 
richt zich op de uitvoering van de Bossenstra-
tegie, actieplan biodiversiteit en natuurinclusi-
viteit over de volle breedte van het provinciale 
werkveld. Ik houd mij onder meer bezig met de 
uitvoering van de Bossenstrategie in Flevoland. 
De ambitie van de Bossenstrategie is om het bos 
met al zijn functies vitaal en veerkrachtig door te 
geven aan toekomstige generaties. 

Wat doet Flevoland?
De provincie voert daarbij geen specifiek beleid 
voor stimulering van autochtoon plantmateri-
aal. Allereerst ligt de keuze voor plantmateriaal 
primair bij de boseigenaar. Een pragmatisch 
argument is de geringe beschikbaarheid van au-
tochtoon plantmateriaal. Gebruik van autochtoon 
plantmateriaal generiek opnemen in subsidie-
voorwaarden kan betekenen dat de ambities van 
de bossenstrategie moeilijk binnen de gestelde 
termijn gerealiseerd kunnen worden. Tenslotte 
spelen er meerdere doelen en daarmee belangen, 
waarvoor autochtoon plantmateriaal niet altijd 
de beste keuze is. 

Zou de provincie autochtone bomen en struiken 
willen beschermen en de aanplant ervan stimu-
leren, dan zal een provincie eerst moeten kiezen 
voor ofwel algemeen toepasbare criteria ofwel 
daarvoor aangewezen gebieden. Een provincie 
heeft vervolgens verschillende manieren om dat 
te doen: 
• Informeren en communiceren is een basale 

manier. Niet alle eigenaren van autochtone 
bomen en struiken kennen de waarde van de 
genetische variatie van hun beplanting. De 
begrippen inheems en autochtoon worden 
bovendien vaak als synoniem gebruikt en het 
verschil is niet algemeen bekend.

• Subsidie kan ingezet worden bij de aanplant 
van nieuw bos. Bij een projectsubsidie voor 
kwaliteitsverbetering van bestaand bos of 
aanplant van nieuw bos kan in bijvoorbeeld 
Natura2000-habitatgebied, grotere natuurbos-
kern, of om een bestaande groeiplaats met 
autochtoon materiaal, als voorwaarde opgeno-

men worden dat autochtoon materiaal geplant 
wordt. 

• Beheersubsidie (SNL) lijkt mij een minder voor 
de hand liggend instrument, omdat dit een 
generieke gestandaardiseerde regeling is. De 
kosten van plantmateriaal maken bovendien 
slechts een klein deel van de subsidie uit 
(ongeveer 3 procent). Gebruik van autochtoon 
plantmateriaal zou eventueel als subsidie-
voorwaarde overwogen kunnen worden voor 
bosverjonging in natuurbos (N14 en N15 voor 
de insiders). Daar zitten echter nog wel wat 
haken en ogen aan. 

• Het aanbod van autochtoon plantmateriaal 
kan vergroot worden door het risico voor kwe-
kers te verminderen bijv. door contractteelt.

• Wet- en regelgeving gaat het verst en grijpt 
vaak in op het eigendomsrecht. Het algemeen 
belang weegt dan zwaarder dan het privébe-
lang van de eigenaar. Dat vergt een zorgvuldig 
proces, waarbij ook de proportionaliteit goed 
in het oog gehouden moet worden. 

• De provincie kan een kapverbod opleggen 
(straks maatwerkvoorschrift) als een eigenaar 
meldt autochtone bomen te willen kappen. 

• Voor specifieke situaties (bijvoorbeeld Natura 
2000-habitatgebied) kan een provincie wel-
licht in een omgevingsverordening, omge-
vingsprogramma, omgevingsvergunning of 
projectbesluit regelen dat alleen autochtone 
bomen en struiken mogen worden aangeplant.

• Provincies en het Rijk kunnen eigenaren en 
beheerders helpen om goed plantmateriaal te 
kiezen. De rassenlijst bomen en de publicatie 
Planten voor de toekomst van LNV zijn voorbeel-
den van hulpmiddelen.

• Tenslotte zou de bescherming van een groei-
plaats met autochtone bomen en struiken ge-
holpen kunnen worden door het aan te wijzen 
als groen (rijks)monument en in het veld te 
markeren met een schildje Rijksmonument. 

Een breuk met het beekdal
Een te bebossen akkerperceel bij Vessem ligt als 
het ware ingeklemd tussen heideontginnings-
bossen en beekdalbossen langs de Kleine Beerze. 
Deze beekdalbossen zijn aangemerkt als oude 
bosgroeiplaatsen met autochtone populaties van 
Gelderse roos, gewone vogelkers, hondsroos en 
zwarte bes. Voorzichtigheid lijkt dus geboden 
bij aanplant. Maar een blik op de geologische 
gegevens leert dat de Feldbissbreuk tussen het 
Kempens Plateau (met hoge grondwaterstanden) 
en de Roerdalslenk (met zeer diepe grondwater-
standen en dikke dekzandpakketten) de autochto-
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Oude eikenwal langs het te bebossen perceel Knegsel.

http://www.knbv.nl


 

 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
De wereld van heer Bommel is mysterieus, even-
als de oloroon die Kwetal ergens achtergelaten 
heeft. Voor zover ons bekend is de oloroon nog 
niet operationeel bij onze boomvermeerdering. 
Hier wordt ook nog niet geïpst. 
Het RIVM meet veel, maar het labwerk gebeurt 
niet in het veld. En vooraf behandelde zaden 
opschonen is helaas ook niet mogelijk. Dach-
ten we. Daugalaz is Oudgermaans voor “onder 
gelegen, verborgen in de grond of het water, in 
het donker”. Een afgeleide van deze term vindt 
u in een oude spreuk: “Wees op uw hoede, als 
u te woude bent, voor al wat dogel is” (dogel = 
verborgen). Als dit apparaat had bestaan was dit 
een mooie naam geweest, maar nee. 

Wat we hier wél zien zijn twee machines die 
nodig zijn om natuurzaden te behandelen ter 
bewaring. 
Een geconditioneerde zaaddroger – eigenlijk 
een forse uitvoering van een zaadkuiser voor 
het behandelen van bijvoorbeeld vogelzaad – is 
een apparaat, dat bedoeld is voor “natte zaden”. 
Het dient om zaden uit het vochtige tot natte 
vruchtvlees te halen. Door centrifugeren op een 
gekozen temperatuur scheidt het vruchtvlees 
van het zaad en kan het zaad eruit gefilterd 
worden voor verdere bewerking. Natte zaden zijn 
de zaden die bijvoorbeeld nog in kersen, appels, 
rozenbottels of meidoornbesjes zitten.

Een wind-zeef zaadschoningsmachine is een ap-
paraat voor het scheiden van het kaf van droge 
zaden van de zaadkernen. Droge zaden zijn de 
zaden die zich niet (meer) in vochtig vruchtvlees 
bevinden. Denk aan zaden van veldesdoorn of 
linde – die vaak eerst nog in een kistendroger 
met ventilator zijn voorgedroogd. Maar denk 
ook aan de in een geconditioneerde zaaddro-
ger gezeefde pitten van bijvoorbeeld kersen of 
meidoorns. Een wind-zeef zaadschoningsmachine 
droogt het kaf uit, waardoor het los geblazen 
kan worden van de eigenlijke zaden.
Antwoord b. is dus het juiste antwoord.

Het is voor het bewaren en verwerken zeer be-
langrijk dat zaden goed schoon zijn. Vervolgens 
kan je twee hoofdtypen zaden onderscheiden: de 
orthodoxe en de recalcitrante zaden. Orthodoxe 
zaden, vooral van naaldboomsoorten en bijvoor-
beeld rozen, kunnen na de droogbehandeling 
wel elf tot twaalf jaar in de vriezer (-12ºC tot 
-20ºC) bewaard blijven, voordat ze naar de kwe-
ker gaan. De recalcitrante zaden daarentegen 
kunnen na behandeling slechts één tot maximaal 
vijf jaar bewaard worden in de vriezer. Tempe-
ratuur of vocht prikkelt deze onrustige zaden 
gemakkelijk tot ontkieming, zoals bijvoorbeeld 
eikels en in iets mindere mate beukennootjes. Ui-
teraard is dit geen zwart-witte indeling, een eik 
moet eigenlijk binnen een jaar ingezet worden, 
een zoete kers houdt zich tot wel vijf jaar rustig 
in de vriezer.
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Oloroon ruimtehevelaar

Wouden, bossen waarin men dagen kan 
dwalen, dat zouden we wel willen. Het 
probleem is echter, dat we er te weinig ruimte 
voor hebben. In vorige eeuwen is dit onder-
vangen door buitenplaatsen in te richten. De 
oorsprong is soms een oud kasteel of een ge-
hucht, dat aangekleed met lanen, bosschages, 
velden en tuinen een uitgestrekt arcadisch 
landschap deed voorkomen. We vinden ze 
nog in fraaie landstreken, waar landhuizen, 
boerderijtjes, schuren en kelders bewaard zijn 
gebleven. Daar al ronddolend onze fantasie 
de vrije loop laten is een zeer ontspannende 
bezigheid. En daar treffen we dan, in een oud 
en wat stoffig schuurtje, deze machines aan. 
Nu brak onze klomp, want deze apparaterij 
kenden we niet uit onze streekmusea. Wat 
zou dit nu zijn?

a. Een oloroon, zoals Kwetal die indertijd bij 
het tuinmanshokje van heer Bommel – op 
Bommelstein natuurlijk, naast de Oude 
Schicht – heeft laten slingeren. Kwetal en 
zijn kompanen van het Kleine Volkje had-
den, zoals bekend, deze apparatuur nodig 
om te ipsen. Lees De kwade inblazing, 1968.

b. Een forse zaadkuiser. Je kan natuurlijk wel 
genen willen bewaren voor de toekomst, 
maar zomaar even wat bessen, eikels, 
doosvruchten en appelpitten in een zakje 
doen en met het juiste etiket in de steriele 
bewaarruimte plaatsen gaat niet lukken. 
Daarom dienen zaden te worden geëxcla-
veerd met behulp van deze machines.

c. Een daugalazer. Het RIVM heeft overal 
meetapparatuur opgesteld om monsters te 
nemen van de omgeving. In de machine met 
de cilinders worden lokale grondmonsters 
voorzichtig gedroogd, waarmee vluchtige 
stoffen in de bodem worden bepaald. De 
andere machine meet met kortgolvig ultra-
violet licht de mineralensamenstelling. 

d. Een spoelbiolator. Als je biologisch wilt 
kweken, wil je zaden gebruiken die vrij 
zijn van gewasbeschermingsmiddelen; nu 
ja landbouwgif. Anders vallen álle insecten 
dood neer. Door een combinatie van spoe-
len, drogen en koelen worden de zaden 
voorbewerkt, zodat ze absoluut zeker & 
risicovrij ingezet kunnen worden.

e. Een pitstratificator. Om onze boomzaadjes 
succesvol te kunnen laten ontkiemen is niet 
zelden een grofstoffelijke voorbehandeling 
nodig, om het leven te doen ontwaken. In 
hardnekkige rust verkerende pitten worden 
in dit apparaat als het ware wakker gekust, 
alvorens uitgezaaid te kunnen worden.

Erwin Al en Ido Borkent, met dank aan Lammert 
Kragt van Staatsbosbeheer voor de foto’s en het 
antwoord. 
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23 juni 
Eerste kennisdag LIFE Resilias 
invasieve soorten 
resilias.eu

29 juni
Symposium voedselbossen in 
Nederland, KNBV-commissie 
natuurlijke verjonging
knbv.nl

29 juni
Cursus: Ziekten, plagen en 
groeistoornissen in het bos
probos.nl

30 juni
Landschap Verbindt - Naar een nieuw 
groen ontwerp voor de leefomgeving 
cultureelerfgoed.nl

6 juli 
Werkschuurbijeenkomst opsnoeien 
voor hoogwaardige houtkwaliteit
vbne.nl

10 juli 
Excursie voedselbos Ketelbroek
knbv.nl

6 en 20 september
Verdiepingstraining Positionering en 
Persoonlijk leiderschap
vbne.nl

23 september
Beheerdersdag
beheerdersdag.nl

23 september t/m 5 oktober
Bodemdierendagen 2022
nioo.knaw.nl

24 september 
Europese Dag van de Paddenstoel, 
start publieksinventarisatie 
vliegenzwam
mycologen.nl

30 september
FSC Friday
FSC.nl

12-14 oktober
Pro Silva najaarsexcursie Uitkapbos op 
rijke grond
knbv.nl
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POPULETUM

Fred Kistenkas

een arboretum met populierensoorten dus 
en wij hebben er als Wageningen zelf eentje 
(her)aangeplant in de Flevopolder. Op grond-
gebied van Staatsbosbeheer. Veldgenenban-
ken zijn soms ook particulier bezit. Het rap-
port vraagt zich terecht af of we ze ook niet 
specifiek wettelijk moeten gaan beschermen. 
De reguliere bescherming van houtopstan-
den in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbe-
scherming (Wnb) is immers niet genoeg om 
een bepaalde populier of genenmateriaal te 
beschermen, want dat hoofdstuk beschermt 
alleen maar het totale areaal bos. Naast deze 
kwantitatieve areaalbescherming zou wel-
licht hier ook een kwalitatieve bescherming 
het overwegen waard zijn, want arboreta en 
populeta heb je juist vanwege hun bijzonde-
re en beschermingswaardige soorten.
 Het rapport breekt zich het hoofd over de 
vraag welke wettelijke bescherming dan zou 
prevaleren, wanneer bijvoorbeeld bescherm-
de autochtone bronpopulaties voorkomen in 
Natura 2000-gebied, en de Europese instand-
houdingsdoelstelling botst met de wettelijke 
bescherming van de veldgenenbank. Dat lijkt 
me geen moeilijke vraag: Natura 2000 is Eu-
ropees recht en het wettelijk beschermings-
regime van de genenbank zou dan slechts 
van lager nationaal recht zijn. De habitat-
toets prevaleert dan, maar heeft natuurlijk 
wel de ADC-toets (alternatieven, dwingen-
de redenen van groot openbaar belang en 
compensatie) als escape en rangeerterrein 
om tegelijkertijd ook de genenbronnen te 
beschermen. Genenmateriaal beschermen 
zal door de rechter al snel als een dwingende 
reden van groot openbaar belang worden 
gezien, schat ik zo in.
Terug naar het populetum in het grootste 
loofbos van Nederland, het Horsterwold. 
Dat is geen Natura 2000-gebied. Het is wel 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland 
en dus geldt dan het nee, tenzij-regime van 
de voormalige EHS. Toch nog enige bescher-
ming dus, maar niet lang meer want onder de 
komende Omgevingswet is juist dat bescher-
mingsregime weer afgebroken. Ik zie die in 
het rapport gesignaleerde problemen van 
een extra wettelijk beschermingsregime voor 
veldgenenbanken niet zo. Ik zou zeggen: op-
nemen in die Omgevingswet. Die is toch zo 
integraal? En gelijk ook maar weer voor alle 
zekerheid dat nee, tenzij-regime terug voor 
het Natuurnetwerk.

fred.kistenkas@wur.nl
 

foto Fred Kistenkas

Het rapport Planten voor de Toekomst, Advies 
over de bescherming van autochtone genenbron-
nen en de beschikbaarheid van plantmateriaal 
voor bos en landschap (LNV, 2021) van de 
Werkgroep Genenbronnen en Plantmate-
riaal is een mooi en ook voor leken zoals 
ik een alleszins lezenswaardig rapport over 
genenbanken, maar het deed mij even pijn 
om te lezen dat bij de bescherming van in 
situ genenbronnen gedacht kan worden aan 
het ‘inrichten van een of twee toplocaties 
in elk van de elf oude provincies’. Huh? Elf 
provincies? Flevoland doet dus niet mee? En 
dat terwijl daar een fraai populetum in het 
Horsterwold ligt, waar ik altijd mee scoor 
bij mijn studenten bos- en natuurbeheer. 
Ze denken dat ik als jurist niks van bomen 
afweet, dus de eerste hoorcolleges is het 
meestal even invechten en een beetje indruk 
maken met natuurkennis. Ik vermeld arbore-
ta, pineta en populeta altijd op mijn power-
point als voorbeelden van een field gene bank 
(is ‘veldgenenbank’ een goed Nederlands 
woord?) naast de klassieke seed banks.
 Wageningen staat vol met arboreta, dus 
dat woord kennen ze allemaal. Populetum 
moet ik daarentegen altijd even uitleggen: 
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Wilde bloemenmengsels
Gebiedseigen       Inheems       Klimaatbestendig

Natuurzadenmengsels

Biodivers BV 
Hoenkoopse Buurtweg 51, 3421 GB Oudewater 

info@biodivers.nl | www.biodivers.nl
Bel ons voor deskundig advies      0348-560286

O.a.

• B110 Bosrandmengsel

• B111 Akkerplantenmengsel

• B141 Kruidenrijk Graslandmengsel

 Beheerplanning 
 & Bosinventarisatie

 Blessen & Houtmeten

 Boomveiligheidscontrole

 Houtverkoop &  
 Bosexploitatie

  Flora & Faunachecks 

 Natuurbrandpreventie

 Klimaatslim bosbeheer

 Remote Sensing, UAV 
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 (0317) 76 90 45

 info@borgmanbeheer.nl      

 borgmanbeheer.nl

Uw adviseur voor 

de beheerpraktijk!

Toegewijd partner 
voor bos, natuur en 
landschapsbeheer
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Een ongekende nieuwbouw aan de Hatertseweg in Malden, aan de rand van 

Nijmegen. Op dit bijzondere landgoed realiseren we 6 zeldzaam exclusieve 

landhuizen in een natuurlijke leefomgeving. Er zijn nog enkele ruime kavels 

met eigentijdse royale landhuizen beschikbaar, die je naar eigen wens kunt 

realiseren. September 2022 verwachten we al met de bouw te starten.

• Circa 30 hectare nieuw landgoed in een ecologische hoofdstructuur

•  De omgeving bevat plateaus, grasland, houtwallen, hagen, 

bosschages, taluds, boomgaard en stromend natuurlijk zwemwater

• Je eigen woonwensen binnen de bepaalde architectuur

• Levensloopbestendig geschikt voor senioren en mindervaliden

Bel nu voor meer informatie onze makelaar Göran Boon op 0683252883.   landgoedhethoog.nl

Exclusief levensloopbestendig landhuis in de iconische prairie stijl van Frank Lloyd Wright. Met een comfortabele tuin omringd 
door zwemwater. Alles 1-laags, circa 200 m2 gebruiksoppervlak op kavel van 2550 m2 met uitzonderlijke privacy midden

in een uniek natuurgebied. Optioneel uit te breiden met een paviljoen en/of souterrain naar minimaal 400 m2.
Duurzaam, bijna-energieneutraal en hoogste energielabel. Vanaf € 1.475.000 von.

Gevraagd wordt
• Minimaal Mbo-opleiding in de groene 

sector of vergelijkbaar niveau door ervaring;
• Uitstekende contactuele en communicatieve 

eigenschappen;
• Zelfstandig kunnen werken, servicegericht 

en proactief;
• Leidinggevende capaciteiten;
•	 Landbouwkundige	kennis	en/of	affiniteit	

daarmee;
• Bouwkundig inzicht;
• Administratieve en digitale vaardigheden;
• Rijbewijs BE;
• Ervaring in het houden van toezicht en 

bereidheid tot halen BOA-aanstelling;
• In bezit van VCA of bereidheid die te halen.

Landgoed Scherpenzeel, gelegen in de Gelderse Vallei, 
is een particulier landgoed van ongeveer 1.050 hectare 
met landbouwgronden, bos, boerderijen en woningen.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Beheert bossen, natuurterreinen en parken; 
• Dagelijks beheer, waaronder werkplannen 

opstellen;
• Voorkomende onderhoudswerkzaamheden 

zoals aan wegen, watergangen, gebouwen; 
• Beheer van machines en gereedschappen;
• Werkzaamheden van aannemers en 

loonwerkers aansturen;
• Toezicht houden op gebruikers en 

bezoekers van het terrein;
• Administratieve werkzaamheden;
• Aanspreekpunt voor gebruikers en 

bezoekers;
• Vertegenwoordigt het landgoed en 

onderhoudt contacten met derden.

Op het landgoed is een vacature voor een  

Bosbaas /  Bedrijfsleider Bos- en Natuurbeheer m/v (fulltime)

Geboden wordt:
• Afwisselend werk in het buitengebied van 

het landgoed.
• Arbeidsvoorwaarden volgens cao-bosbouw 

met marktconform salaris.
• Fulltime aanstelling.
• Auto van de werkgever.

Een persoonlijkheidstest kan onderdeel 
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan: 
Landgoed Scherpenzeel 
t.a.v. ing. G.G. van Sijpveld 
Postbus 13 
3930 EA Woudenberg 
 
info@schoutenhuisbv.nl 

mailto:info@schoutenhuisbv.nl


Ben jij toe aan een nieuw perspectief? Ontdek alle mogelijkheden bij 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Bij ons werk je aan uit-

eenlopende bodemtaken. En werk je mee aan de duurzame ontwikkeling 

van de leefomgeving. Kijk voor vacatures op www.ofgv.nl/werken-bij

BEK I JK DE TOEKOMST BEK I JK DE TOEKOMST 
VAN ALLE K ANTENVAN ALLE K ANTEN
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