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I OBN-nieuwsbrief

foto’s Bauke Roelevink

Ruiten Aa bij Smeerling vóór (2007) en na de hermeandering (2020).

Wat heeft het NNN voor 
Westerwolde opgeleverd?

In 1990 is het Natuurbeleidsplan 
gepresenteerd met als doel om een 
samenhangend netwerk van bestaande 
en nog te ontwikkelen natuurgebieden 
tot stand te brengen. Dat netwerk werd 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
genoemd; sinds 2013 in afgeslankte 
vorm voortgezet als het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Het beekdalgebied 
van Westerwolde met een klein 
oppervlak natuurreservaten (circa 1460 
hectare), die sterk versnipperd in het 
landschap lagen, werd ook in de  EHS/
NNN opgenomen. Door de jaren heen 
is binnen het NNN van Westerwolde in 
totaal 2500 hectare ingericht, waardoor 
het oppervlak natuurreservaten sterk is 
toegenomen. Wat heeft dit voor de flora 
in het beekdalgebied opgeleverd?

— Jan Bakker (Rijksuniversiteit Groningen) & 
Bauke Roelevink (Staatsbosbeheer)

> In Westerwolde – tussen Ter Apel, Bourtan-
ge, Bad Nieuweschans en Stadskanaal – met als 
beken Mussel Aa, Ruiten Aa en Westerwoldsche 
Aa, komen vijf landschapstypen voor. In volg-
orde van onstaan zijn dat achtereenvolgens 
het esdorpen- en esgehuchtenlandschap, het 
veenontginningslandschap, het zeekleiland-
schap, het veenkoloniale landschap en het 
heideontginningslandschap. Met name het 
kleinschalige esdorpen- en esgehuchtenlandschap 
(beekdalgebied) was door ruilverkaveling sterk 
aangetast: percelen zijn vergroot, houtwallen 
verwijderd, het reliëf geëgaliseerd en de beken 
gekanaliseerd. Voor het behoud en herstel van 
de heide, heischrale en natte graslanden – de 
meest kenmerkende en bedreigde begroeiingen 
van het beekdalgebied – maar ook om ‘nieuwe 
natuur’ met grote biodiversiteit te ontwikkelen, 
was het zaak om de effecten van vermesting, 
verzuring en verdroging tegen te gaan. Daarvoor 
zijn de abiotische omstandigheden verbeterd. 
De werkzaamheden zijn tussen 2000 en 2021 in 
een aantal fasen in totaal achttien deelprojecten 
uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het 
verwijderen van de verrijkte bouwvoor, het weer 
laten meanderen van de beken, het omleiden van 
voedselrijk landbouwwater en het langer vasthou-
den van het water in het gebied. De Ruiten Aa is 
weer een vrijstromende laaglandbeek geworden. 

De beek is over grote lengtes versmald, meanders 
zijn hersteld of aangelegd om de stroomsnelheid 
in de beek te verhogen en daarmee de ecologische 
omstandigheden voor planten en dieren te verbe-
teren. Eerder in de periode 1991-1994 waren in het 
beekdal van de Ruiten Aa al het deelproject Eem-
boerveld bij Smeerling en een proefproject bij 
Sellingen en Wollinghuizen uitgevoerd (figuur 1).

Monitoring
Het resultaat van de uitgevoerde werkzaamhe-
den voor vaatplanten is in 2017 geëvalueerd en 
gepubliceerd in het boek De flora van Westerwol-
de. De deelprojecten waren destijds op één na 
afgerond. Bij de monitoring zijn gegevens van het 
voorkomen van soorten in 101 kilometerhokken 
(1 x 1 kilometer) uit de perioden 1970-2000 en 
2000-2017 met elkaar vergeleken. Door de uiteen-
lopende grootte van de deelprojecten varieerde 
het aantal km-hokken per deelproject. De basis 
van de gegevens vormde het km-hokkenbestand 
van de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF). Het is bijzonder dat van een zo groot 
oppervlak NNN-gebied over een zo lange periode 
gegevens beschikbaar zijn. De deelprojecten van 
het NNN-gebied vallen niet altijd samen met 
km-hokken. Naast deze onnauwkeurigheid mag 
worden aangenomen dat er ook sprake is van een 
waarnemerseffect: na 2000 zijn de km-hokken in-
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tensiever geïnventariseerd en was de kennis van 
de soorten toegenomen. Daarom is de monitoring 
een ‘ruwe’, maar indicatieve (goed onderbouwde) 
vergelijking geworden voor alle waargenomen 
wilde plantensoorten. De evaluatie is gemaakt 
aan de hand van soorten, die in de km-hokken 
zijn waargenomen. De soorten zijn toegerekend 
aan habitattypen. Het voorkomen van veel 
soorten is niet altijd beperkt tot één habitattype 
(tabel 1). Het gemiddelde aantal soorten in de 
km-hokken van de 17 deelprojecten is toegeno-
men van 247 tot 393. Een deel van deze soorten 
staan op de Rode Lijst en ook daarvan nam het 
gemiddelde aantal toe, zij het in geringere mate 
van 9 tot 16 (figuur 2). 

Rode Lijstsoorten zijn soorten die bedreigd zijn of 
een neerwaartse trend vertonen en daardoor een 
goede maatstaf zijn voor het succes van het NNN. 
Aangezien het NNN is bedoeld om bedreigde 
systemen te herstellen, mogen we in Westerwol-
de een toename van het aantal Rode Lijstsoor-
ten verwachten. Voor vijftien van de zeventien 
deelprojecten gaat dat inderdaad op: er is een 
toename met drie tot vijftien soorten tussen de 
periode 1970-2000 en de periode 2000-2107. In 
twee deelprojecten is het aantal Rode Lijstsoorten 
echter afgenomen (figuur 3). 

Rode Lijstsoorten in kenmerkende habitats
De afname van het aantal soorten in de twee deel-
projecten roept de vraag op hoe het nu precies zit 
met de soortafname. Zijn er uitsluitend soorten 
verdwenen? Of zijn er toch ook soorten bijge-
komen, maar is de soortafname sterker geweest, 
waardoor het nettoresultaat uiteindelijk negatief 
uitpakt? Voor de overige vijftien deelprojecten 
roept het een soortgelijke vraag op. Zijn er uit-
sluitend nieuwe soorten verschenen of toch ook 
soorten verloren gegaan? Omdat de kwaliteiten 
van Westerwolde voornamelijk liggen in droge en 
natte heide, heischraal grasland en nat grasland, 
hebben we deze vraag binnen een drietal habitats 

Figuur 1. Deelprojecten EHS/
NNN in Westerwolde en het 
jaartal van de afronding. Het 
achttiende deelproject (Renne-
borg-Ter Walslage) ontbreekt, 
omdat het tijdens de evaluatie 
nog niet was uitgevoerd. illus-
tratie Bauke Roelevink en Ruut 
Wegman
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Figuur 3. Verandering van het aantal Rode Lijstsoorten tussen de periode 1970-
2000 en de periode 2000-2017 in de zeventien deelprojecten van NNN-Wester-
wolde in het jaar van het gereedkomen van het project. illustratie Jan Bakker

Figuur 2. Gemiddeld aantal soorten (zwart) en gemiddeld aan-
tal Rode Lijstsoorten (rood) in de zeventien deelprojecten van 
NNN-Westerwolde in de perioden 1970-2000 en 2000-2017. illus-
tratie Jan Bakker

voor 29 waargenomen Rode Lijstsoorten in de 
zeventien deelprojecten gedurende de hele waar-
nemingsperiode 1970-2017 geanalyseerd (tabel 1). 
De vochtindicatie neemt toe van heischraal/
droog, via heischraal/nat naar nat grasland, terwijl 
de stikstofindicatie voor alle drie habitats laag 
is. Sommige soorten komen vooral voor in droge 
heide (onder andere borstelgras), in natte heide 
(onder andere heidekartelblad), in nat grasland 
(onder andere vleeskleurige orchis) of in twee of 
drie habitattypen. In heischraal/droog habitat 
komen tien, in heischraal/nat twaalf en in nat 
grasland zeven Rode Lijstsoorten voor.

Dynamiek van de soorten
Wat is nu de dynamiek in verschenen en verdwe-
nen soorten? Blauwe knoop komt in bijna alle 
deelprojecten voor over de hele periode 1970-2017. 
Deze soort is in zeven deelprojecten zowel in 
de eerste (1970-2000) als de tweede (2000-2017) 
periode waargenomen en wordt als stabiel be-
schouwd. In vijf deelprojecten is de soort alleen 
waargenomen in de eerste periode en wordt als 
verdwenen beschouwd. Daarentegen is de soort 
voor het eerst aangetroffen in de tweede periode 
in drie deelprojecten en wordt als verschenen 
beschouwd. Omdat blauwe knoop in meer deel-
projecten is verdwenen dan verschenen geven we 
een negatieve trend aan. 
Andere soorten zijn in slechts één deelproject 
waargenomen en stabiel zoals verfbrem. Sommi-
ge soorten zijn helemaal verdwenen en hebben 
daardoor een negatieve trend zoals heidekartel-
blad. Daarnaast zijn er juist soorten verschenen 
zoals moeraskartelblad, die heeft dan ook een 
positieve trend. 
In heischraal/droog hebben kleine tijm, hondsvi-
ooltje en kruipbrem een negatieve trend, terwijl 
borstelgras, stijve ogentroost, grote wolfsklauw 
en gewone vleugeltjesbloem een positieve trend 
hebben. Voor heischraal/nat hebben blauwe 
knoop, heidekartelblad, veenbies, welriekende 
nachtorchis en vlozegge een negatieve trend, 

terwijl eenarig wollegras, wilde gagel, Spaanse 
ruiter en de pioniersoorten ronde zonnedauw, 
grondster en witte snavelbies een positieve trend 
hebben. Voor nat grasland hebben alleen ronde 
zegge en kleine valeriaan een negatieve trend, 
terwijl moeraskartelblad, noordse zegge en de 
orchideeën brede orchis, moeraswespenorchis en 
vleeskleurige orchis een positieve trend hebben. 
In alle drie de habitats overheerst dus een positie-
ve trend.

Invloed van milieufactoren en beheer
Bij de verdwenen soorten moeten we bedenken 
dat voor 2000 de meeste deelprojecten nog niet 
waren uitgevoerd en de meeste Rode Lijstsoorten 
voorkwamen in kleine, vaak door versnippering 
geïsoleerd gelegen natuurreservaten op voedse-
larme bodem omgeven door landbouwgebieden. 
Soorten van heischrale droge en natte habitats 
hebben waarschijnlijk te lijden gehad van atmo-
sferische depositie van stikstof. De heischrale 
natte habitats en nat grasland hebben daarnaast 
schade ondervonden door verdroging. 
Van een aantal vaak verschenen Rode Lijstsoorten 
bestaat wel een idee over de herkomst. Stekel-
brem is opgekomen uit de zaadvoorraad in de 
bodem na plaggen. Dat geldt ook voor soorten 
als grote wolfsklauw, ronde zonnedauw en witte 
snavelbies. Stijve ogentroost is ingebracht via 
ook elders werkende rupsmaaiers en borstelgras 
is bewust meegevoerd met maaisel van andere 
natuurterreinen om op die manier zaad van 
allerlei soorten te introduceren. Noordse zegge 
is wellicht niet nieuw, maar kan eerder over het 
hoofd zijn gezien (mededeling J. de Bruin). 
Behalve het jaar van afronding kunnen het 
substraat of het beheer een rol spelen. Zo heeft 
het grote aantal verschenen soorten kort na het 
gereedkomen van het deelproject Ellersinghui-
zerveld fase 2 in 2012 naar alle waarschijnlijkheid 
te maken met het gericht opbrengen van maaisel 
en met de aanwezigheid van veel pioniersoorten 
in de zaadvoorraad. Na het verwijderen van de 
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zandige toplaag kwam plaatselijk klei aan de 
oppervlakte die voor buffering in een verzuurd 
landschap zorgde (mededeling J. de Bruin). In 
twee deelprojecten, afgerond in 2010, is het 
aantal soorten afgenomen. Deze deelprojecten 
in het noorden waren omgevormd tot meebe-
wegende boezems van de Westerwoldsche Aa. 
Het is hier natter geworden en tegelijkertijd is 
de inundatiefrequentie verhoogd door verlaging 
van overlaten. Hierdoor ontstonden nattere en 
voedselrijkere condities en verdwenen de soorten 
van voedselarmere condities (mededeling P. 
Hendriks). 

Effecten van de maatregelen
De werkzaamheden voor het NNN-Westerwolde 
waren bedoeld om de afname van biodiversiteit 
te stoppen of om te buigen. De eerste conclusie 
aangaande de uitvoering van de NNN-werkzaam-
heden is positief: naast een toename van alle 
soorten is in veel deelprojecten van het NNN-ge-

bied het aantal Rode Lijstsoorten ook toegeno-
men. Nadere beschouwing leert echter dat er ook 
Rode Lijstsoorten zijn verdwenen. Dat is merk-
waardig, aangezien het NNN toch was bedoeld 
om de afname van Rode Lijstsoorten een halt toe 
te roepen. 
De analyse van de drie habitats laten zien dat 
de afname niet gelijkmatig verdeeld is over 
verschillende soortgroepen: de vaatplanten 
van heischraal/droog en heischraal/nat kenden 
grotere verliezen dan die van nat grasland. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan de stikstofdeposities 
in het voedselarme habitat op bestaande geïso-
leerde plekken. 
De verliezen werden ruim gecompenseerd door-
dat er meer nieuwe Rode Lijstsoorten versche-
nen dan verdwenen. Het is niet duidelijk of op 
bepaalde plekken binnen de deelprojecten de 
achteruitgang van Rode Lijstsoorten doorging, 
terwijl op andere plekken herstel optrad dankzij 
hermeandering, vernatting, verschralen en plag-

Soort Vocht Stikstof Stabiel Verdwenen Verschenen Trend

heischraal/droog       

Klein warkruid ? 2 1   0

Verfbrem 6 1 1   0

Stekelbrem 5 2 5 4 4 0

Kleine tijm 2 1  1  -

Hondsviooltje 4 2 3 5 3 -

Kruipbrem ? 1 3 3 1 -

Borstelgras ? 2 4 1 4 +

Stijve ogentroost 4 2 4  12 +

Grote wolfsklauw 4 2   3 +

Gewone vleugeltjesbloem 5 2   1 +

heischraal/nat       

Klokjesgentiaan 7 1 2   0

Blauwe knoop 7 2 7 5 3 -

Heidekartelblad 8 2  1  -

Veenbies 9 1  2 1 -

Welriekende nachtorchis 5 ?  1  -

Vlozegge 9 2  2  -

Ronde zonnedauw 9 1 3  4 +

Grondster 7 2   1 +

Eenarig wollegras 9 1 3  3 +

Wilde gagel 9 3 4 1 3 +

Witte snavelbies 9 2 2  1 +

Spaanse ruiter 8 2 1 1 3 +

grasland/nat       

Ronde zegge 9 3  1  -

Kleine valeriaan 8 2  2  -

Brede orchis 8 2 1  1 +

Moeraskartelblad 9 2   4 +

Moeraswespenorchis 9 2   1 +

Noordse zegge 9 4 5 1 7 +

Vleeskleurige orchis 8 2   2 +

Enkele Rode Lijstsoorten:  
(van linksboven met de klok mee)  
moeraskartelblad, stijve ogen-
troost, ronde zonnedauw en 
Spaanse ruiter.

Tabel 1. De Rode Lijstsoorten van een drietal 
habitats in de zeventien deelprojecten van het 
NNN in Westerwolde. Ellenberg-indicatie- 
getallen voor vocht: 2 extreem droog tot 9 nat; 
en voor stikstof: 1 zeer stikstofarme tot 4 matig 
stikstofrijke bodem. 
Illustratie Jan Bakker en Bauke Roelevink
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gen, met name in minder zuur substraat. In ieder 
geval zal het plaggen hebben geholpen, omdat dit 
de zaadvoorraad in de bodem beschikbaar heeft 
gemaakt. Hetzelfde geldt voor het weghalen van 
de bestaande vegetatie om een pionierbegroei-
ing te creëren. Vervolgbeheer met beweiden of 
laat hooien (misschien met een rupsmaaier) is 
een voorwaarde voor het handhaven en verder 
ontwikkelen van de nieuwe situatie. De groot-
ste aantallen Rode Lijstsoorten verschenen in 
de deelprojecten die tot en met 2006 werden 
opgeleverd. De tijd zal leren of de waargenomen 
verschillen worden genivelleerd door het verschij-
nen van nieuwe soorten in de na 2006 afgeronde 
deelprojecten. Pas dan wordt ook duidelijk in 
hoeverre de tot nu toe nieuw verschenen soorten 
zich hebben gehandhaafd.<

j.p.bakker@rug.nl
b.roelevink@staatsbosbeheer.nl
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Frank Gorter, mede-eigenaar 
landgoed Welna, Epe en oprichter 
Food from the Forest 

“Bos met alleen inheemse 
bomen en planten is een 
karig diner”

“Half april heeft de provincie Gelderland 
mijn vergunningaanvraag voor omvor-
ming van een monocultuur lariksbos in 
Natura 2000-gebied in een biodivers 
voedselbos afgewezen. Ik ben daarin 
wel teleurgesteld. Er is niet ingegaan 
op tal van mijn vragen en het aanbod 
dat ik doe. De afwijzing is summier en 
toont weinig begrip voor de urgentie om 
serieus in te gaan op de ontwikkelingen 
in de wereld. Angst lijkt leidend in plaats 
van het streven naar nieuwe vormen van 
een klimaatrobuust bos dat bovendien 
past bij de mensheid van de 21ste eeuw 
en economisch rendabel kan zijn. Zeker, 
ik ben ook een groot voorstander van 
bossen zonder economische doelen, 
maar een groot deel is nu eenmaal pro-
ductiebos. Daar zijn toekomstgerichte 
scenario’s voor nodig, zoals het voed-
selbos vallend onder de Wet natuurbe-
scherming. Ik zou heel graag willen dat 
de provincie pioniers zoals ik stimuleert. 
De biodiversiteit in onze monocultuur 
naaldbossen schiet ernstig tekort. Bijen 
bijvoorbeeld vinden er maar een paar 
weken per jaar voedsel. Hoe diverser het 
bos hoe meer en langer het voedsel- 
aanbod. Meer insecten betekent meer 
zangvogels en meer roofvogels. Voor 
biodiversiteit doet een voedselbos het 
maximale. Alleen zogenaamde inheemse 
bomen en planten is een karig diner. Veel 
ecologen doen aan cherry picking en 
noemen exoten die weinig insecten aan-
trekken. Maar er zijn diverse uitheemse 
soorten die insecten aantrekken. Noten-
bomen of rode bes mogen niet in Natura 
2000-bos worden aangeplant, terwijl ze 
bij uitstek bosplanten zijn en een waarde 
toevoegen. Die hele kwestie uitheems en 
inheems snap ik niet zo goed; het is een 
non-discussie. We moeten gewoon goed 
weten wat we doen.”

Malika Cieremans, CircleEcology – 
voedselbossen en agroecologie

 
“De essentie van een voedselbos is 
het stimuleren van een robuust 
en divers ecosysteem”

 
“Voedselbossen dragen juist heel veel bij aan 
biodiversiteit. Sowieso is de biodiversiteit 
er onvergelijkbaar veel groter dan die van 
onze industriële landbouwpercelen, zowel 
boven als onder de grond. Zelfs vergeleken 
met sommige bostypen, die we als ‘natuur’ 
bestempelen maar monotone bomenakkers 
zijn, kan een voedselbos biodiverser zijn. Een 
goed ontworpen voedselbos is meer dan wat 
fruit- en notenbomen, struiken en exotische 
gewassen bij elkaar. De essentie is het sti-
muleren van een robuust en divers ecosys-
teem. Daarmee is er ook een rol weggelegd 
voor inheemse soorten. Naast de aanplant 
is er ruimte voor wilde vegetatie. Er wordt 
bewust aandacht besteed aan de bloeiboog 
en het terrein wordt zo ingericht dat er voe-
ding, leefruimte en beschutting is voor het 
hele voedselweb. Productie en biodiversiteit 
gaan hand in hand. 
Zelf ben ik bezig met de omvorming van 
een monotoon dennenbos. Daar probeer ik 
van alles uit en blijf ik continu observeren. 
Ik heb onder andere rijkstrooiselsoorten ge-
plant en op kleine stukjes bodemverbetering 
toegepast. Naast houtige beplanting kijk ik 
naar de kruidlaag en het bodemleven. Over 
een aantal jaar hoop ik de effecten op bo-
dem en biodiversiteit te kunnen vergelijken.
Een ander belang van voedselbossoorten 
heeft te maken met klimaatverandering. 
Voor de inheemse soorten en genen geldt: 
“In het verleden behaalde resultaten bieden 
geen garantie voor de toekomst.” Niet 
alle soorten zullen bestand zijn tegen de 
groeiende weersextremen. Mijn strategie: 
wacht niet af of natuurlijke migratie en aan-
passingsvermogen de snelle veranderingen 
kunnen bijbenen, maar zet zoveel mogelijk 
genen in. De natuur zal de komende vijftig 
jaar uitwijzen welke het redden. Het mooie 
is dat het bos die genenvariatie dan al heeft. 
Overigens veelal soorten die al decennia of 
eeuwen geleden geïntroduceerd zijn, vaak 
voor tuinen of arboreta.” 

Jeroen Kruit, onderzoekcoördinator 
voedselbossen, WUR

“Voedselbossen en in mindere 
mate andere vormen van 
agroforestry zijn interessant, 
omdat ze een fundamenteel 
nieuw uitgangspunt hanteren”

“Zonder herstellende robuuste landbouwsys-
temen is de toekomst van voldoende en 
gezond voedsel onzeker. Voedselbossen 
en in mindere mate andere vormen van 
agroforestry zijn interessant, omdat ze een 
fundamenteel nieuw uitgangspunt hanteren. 
Landbouw gebaseerd op natuurlijke principes 
en systemen, oftewel de ecosysteembenade-
ring van voedselbossen, biedt aanknopings-
punten voor een landbouwsysteem dat naast 
productie ook bijdraagt aan bodem- en bio-
diversiteitsherstel. Want voedselbossen ver-
oorzaken geen bodemverstoring met zware 
machines en geen kale akkers na de oogst en 
geen schade door bemesting en bestrijdings-
middelen. Daarentegen is er wel sprake van 
een verbeterde doorworteling door een grote 
variatie aan vaste planten met verschillende 
worteldieptes en van diverse microklimaat- 
en habitatniches door de variatie in beplan-
ting, planthoogtes en bloeiperiodes. 
We verwachten onder andere een toename 
van het organischestofgehalte van de bodem, 
meer symbiotische plant-schimmelrelaties 
en uitruil van micronutriënten, een betere 
waterregulatie (voorkoming van verdro-
ging en verdamping) en niet oninteressant: 
risicospreiding voor de boer door de grote 
diversiteit aan oogstbare producten verspreid 
over het jaar. 
De biodiversiteit in Nederland lijdt ernstig 
onder verlies van leefgebieden door onder 
meer versnippering, verzuring, verdroging, 
vergiftiging en vermesting. Met het strate-
gisch positioneren van voedselbossen kunnen 
we in potentie op al deze aspecten een 
verschil maken. Dit is ook de reden dat we 
er onderzoek naar doen. Lees er meer over 
op greendealvoedselbossen.nl/onderzoek. 
Studies als die van Armstrong et al (2021) 
uit Verenigde Staten/Canada en ook die van 
Breidenbach et al (2017) in voedselbos Ketel-
broek stemmen hoopvol.” 

 stelling     

— Ria Dubbeldam (samenstelling) 
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sen dragen 
niks bij aan 
het biodiver-
siteitsherstel” 
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Wouter van Eck, voorzitter Stichting 
Voedselbosbouw Nederland en 
ontwerper voedselbos Ketelbroek

“Wie meent dat voedselbossen niet 
bijdragen aan biodiversiteitsherstel 
heeft zich eenvoudigweg (nog) niet 
voldoende geïnformeerd”

 
“Stel je voor, een rijk geschakeerd bos. Met ver-
schillende soorten bomen, daaronder meerdere 
vegetatielagen en een begroeide bosbodem. 
Voedselbosbouw is een vorm van landgebruik 
die zo’n bos mogelijk maakt. Voedselbos Ketel-
broek is inmiddels een weelderige polycultuur, 
waar zeldzame vogels als klapekster en wes-
pendief foerageren. Wielewaal en nachtegaal 
broeden er, de zang van spotvogel en geelgors 
wordt door de koekoek overstemt. Het is 
leefgebied van bijzondere vlinders, van fruit-
boomdwergspanner tot grote weerschijnvlinder. 
Dit voedselbos is daarnaast óók het thuis van 
ringslang, vuurvliegjes, dwergmuis, wezel, ...
Kortom, gelukkig hebben die zeldzaam gewor-
den soorten géén weet van de ambtelijke ‘index 
voor natuurdoeltypen’. In die opsomming komt 
het voedselbos immers nog niet voor. Een goed 
ontworpen voedselbos bestaat uit een divers 
samengestelde plantengemeenschap, waarbij 
inheemse en uitheemse soorten elkaar verster-
ken. De natuur blijkt overigens al evenmin op 
de hoogte van de weerzin tegen exoten, onder 
sommige elkaar napratende ecologen. Hun 
afkeer van ‘vreemde smetten’ geldt overigens 
weer niet voor akkeronkruiden of stinzenflora. 
Natuurbeheer bestaat dan ook vaak uit het 
nabootsen van agrarische praktijken uit het 
verleden.
Voedselbosbouw is juist wel toekomstgericht. 
Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden zijn 
méér bossen nodig, die koolstof binden en de 
waterhuishouding verbeteren. Het is innova-
tief om op deze manier de schijntegenstelling 
tussen landbouw en bosbouw te overstijgen. 
Vernieuwingen kunnen weerstand oproepen. 
Wie echter meent dat voedselbossen niet 
bijdragen aan biodiversiteitsherstel heeft zich 
eenvoudigweg (nog) niet voldoende geïnfor-
meerd. Iedere monocultuur, iedere maisakker 
en ieder plantagebos, dat wordt omgezet naar 
een voedselbos betekent winst voor natuur en 
landschap!”

foto Guy Ackerm
ans
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“Tijdige uitvoering KRW-
maatregelen is stevige uitdaging”
Het tijdig uitvoeren van alle maatregelen voor 
verbetering van de waterkwaliteit is volgens 
minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark 
Harbers “een stevige uitdaging”’. Niet overal zul-
len in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) worden gehaald. 
De minister reageert op vragen van de Tweede 
Kamerleden Fahid Minhas en Thom van Campen 
(VVD) naar aanleiding van het artikel Schoon 
water is in Nederland nog ver weg in het NRC. 
Daarin wordt gesteld dat Nederland een water-
crisis in 2027 riskeert. Momenteel voldoet slechts 
1 procent van de wateren aan de doelen van de 
Europese KRW.
Bij de beoordeling van de wateren geldt het 
principe van ‘one-out-all-out’. Een waterlichaam 
krijgt pas het predikaat ‘in goede toestand’ als alle 
parameters de klasse ‘goed’ hebben. De minister: 
“Er zijn op dit moment vrijwel geen waterlicha-
men die aan alle normen voldoen, maar het beeld 
dat de waterkwaliteit op alle onderdelen niet 
goed is, deel ik niet.”
De nieuwe stroomgebiedbeheerplannen geven 
behalve de aanwezige stoffen ook de ecologische 
toestand van de KRW-wateren weer. Harbers 

Vloeiweiden voorgedragen voor 
Unesco immaterieel erfgoed
De middeleeuwse vloeiweiden op landgoed Het 
Lankheet bij Haaksbergen en in natuurgebied 
Pelterheggen (Noord-Brabant) zijn voorgedragen 
voor de Unesco-lijst voor immaterieel erfgoed. De 
vloeiweiden (of graslandbevloeiing) zijn hooilan-
den die met een vernuftig watersysteem bevloeid 
kunnen worden en een geschiedenis hebben die 
teruggaat tot de 14e eeuw. De oude manier van 
land bewateren is in deze tijd van klimaatverande-
ring, droge bodems en monocultuur weer actueel. 
Bij graslandbevloeiing wordt water uit een rivier, 
beek of bron zo omgeleid dat het over een weide 
stroomt. Door het water en de voedingsstoffen 
wordt het land vruchtbaarder en droogt het min-
der snel uit. De flora en fauna op het land en in de 
bodem worden gestimuleerd.
Voor bevloeiing zijn de meanders in de Buur-
serbeek hersteld, zijn er dammen aangelegd en 
geulen gegraven en moeten de sluizen deskundig 
worden bediend. De vloeiweiden zijn inmiddels 
volledig in gebruik. Het komt eropaan de kennis 
over te dragen op toekomstige generaties. Vorig 
jaar kregen Het Lankheet en Pelterheggen al het 
Nederlandse stempel ‘immaterieel erfgoed’.

Hout als basis voor duurzame textiel

De teams van de Finse professoren Ilkka Kilpeläi-
nen en Herbert Sixta is het gelukt om vloeistof-
fen te ontwikkelen waarmee houtbiomassa is te 
verwerken tot hoogwaardige textielvezels. De 
toekomstige vraag naar textielvezels groeit door 
de groei van de wereldbevolking. De productie 
van katoen – de overwegend gebruikte cellulo-
sevezel voor textiel – zal naar verwachting de 
vraag niet kunnen bijhouden. Daarom zouden 
cellulosevezels een uitstekende aanvulling zijn 
voor katoen, aangezien deze vezels vergelijkbare 
eigenschappen hebben. 
De twee professoren ontvangen voor de vin-
ding de Marcus Wallenberg-prijs 2022. Johanna 
Buchert, voorzitter van de Marcus Wallen-
berg-prijsselectie Commissie: “De innovatie zal 
naar verwachting resulteren in een groot aantal 
nieuwe producten en zakelijke kansen voor de 
bosbouwindustrie.” 

 kort 
Tekenradar.nl onderzoekt kans op 
tekenbeten per week
Tekenradar.nl is een nieuw onderzoek gestart, 
waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden. 
Een vaste groep deelnemers zal in het vervolg 
elke week doorgeven of ze al dan niet tekenbe-
ten heeft opgelopen. Met deze methode is veel 
nauwkeuriger te bepalen of het aantal teken-
beten stijgt of daalt. Eerder kon bijvoorbeeld 
media-aandacht zorgen voor abrupte stijgingen 
van de aantallen gemelde tekenbeten.
Tien jaar geleden hebben het RIVM en Wage-
ningen University Tekenradar.nl gelanceerd: het 
citizen science-netwerk voor onderzoek naar en 
voorlichting over tekenbeten en de ziekte van 
Lyme. Sindsdien zijn er ruim 80.000 tekenbe-
ten gemeld. De meeste meldingen kwamen uit 
Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. 
Het aantal gemelde tekenbeten is in verhouding 
tot de bevolkingsomvang het hoogst in Dren-
the, gevolgd door Gelderland en het laagst in 
Zuid-Holland. Het aantal meldingen is het hoogst 
in juni en juli: ongeveer vijftig procent van alle 
tekenbeetmeldingen in een jaar. 
De kans op ziekte van Lyme na een tekenbeet is 
gemiddeld twee tot drie procent, terwijl twintig 
procent van de teken besmet is met de Lymebac-
terie. Bij snelle verwijdering van de teek (binnen 
enkele uren) halveert deze kans. Wanneer de 
teek blijft zitten totdat deze zich helemaal heeft 
volgezogen, verdubbelt de kans op Lyme. 
Jaarlijks krijgen Nederlanders anderhalf miljoen 
tekenbeten, waardoor bij 27.000 mensen de 
ziekte van Lyme ontstaat. In een derde van de 
gevallen ziet de besmetting er eerder uit als een 
lastiger te herkennen egale roodachtig gekleurde 
vlek dan als een rode kring. De meeste zieke men-
sen herstellen zonder restklachten na behande-
ling met antibiotica. Zo’n 1000 tot 1500 mensen 
houden langdurig klachten. 

Verzuring bodem zet wel degelijk 
door
Verzuring van de natuur, in termen van pH-daling 
en verlies aan basische kationen, gaat nog steeds 
door. Enkele jaren geleden werd gesteld dat de 
bodem-pH in minder dan tien procent van het 
oppervlak natuur problematisch zou zijn voor de 
vegetatie. Er zijn echter meer factoren dan de bo-
dem-pH die het effect van verzuring weergeven. 
De signalen daarvan staan nog steeds op rood, 
aldus de Wageningse wetenschappers Wim de 
Vries en Wieger Wamelink.
De uitspraak dat de bodem-pH geen groot pro-
bleem meer vormt, is gebaseerd op de geschatte 
pH op basis van vegetatieopnamen van de beheer-
typen, opgesteld voor het Subsidiestelsel Natuur 
en Landschap. De pH-range voor die beheertypen 
is vrij ruim gesteld. Stel een vegetatie heeft als 
randvoorwaarde een pH tussen 4,0 en 5,5. Verzu-
ring wordt dan pas als probleem gezien als de pH 
onder de 4,0 zakt, terwijl een groot pH-verschil 
binnen die range wel degelijk van invloed kan zijn 
op het voorkomen van plantensoorten.
Met name beneden pH 4,5, waarin de meeste 
natuurgebieden zich bevinden, is de bodem-pH 
is een zeer ruwe indicator voor verzuring. Bij een 
vrijwel vergelijkbare pH kunnen er grote verschil-
len zijn in aluminiumtoxiciteit en beschikbare 
basische kationen (basenbezetting). De afname 
in basenbezetting gaat nog steeds door, met als 
gevolg tekorten aan onder andere calcium voor 
planten en dieren, waaronder huisjesslakken en 
vogels.
Het lager of hoger worden van de bodem-pH is 
alleen vast te stellen door herhaalde metingen in 
de tijd. Dergelijke metingen wijzen wel dege-
lijk op doorgaande verzuring. Zo zijn trends in 
plantensoorten in het Landelijk Meetnet Flora 
gebruikt om trends in bodem pH-waarden te 
schatten op basis van de indicatiewaarden van 
die plantensoorten. Deze toont voor alle gegroe-
peerde ecosystemen over de periode 2000-2018 
een daling van de geschatte bodem-pH van rond 
de 1,5 procent. Dit komt overeen met eerder 
onderzoek van De Vries et al. (Vakblad, september 
2017). 

Gehoornde metselbij vestigt zich als 
algemene tuinbij
Meer dan drieduizend mensen telden mee tijdens 
de Nationale Bijentelling op 23 en 24 april. Het 
weer was zonnig, maar veel bijen hadden last van 
de sterke wind. Nu dit burgeronderzoek voor de 
vijfde keer op rij is uitgevoerd, is het steeds mak-
kelijker om trends te zien. Hoewel de tellingen 
van dit jaar nog worden geanalyseerd, zijn er al 
opvallende zaken te melden. 
De gehoornde metselbij behoort opnieuw tot een 
van de meest voorkomende wilde bij in de tuin. 
Tien jaar geleden was hij nog schaars in een groot 
deel van Nederland. Het lijkt er sterk op dat de 
gehoornde metselbij profiteert van het warmer 
wordende klimaat. De afgelopen jaren heeft de 
soort zich uitgebreid naar het westen en noor-
den van Nederland. De gehoornde metselbij lijkt 
zich definitief te hebben gevestigd als een van de 
algemeenste tuinbijen.
De honingbij staat wederom op de eerste plek, 

maar is in verhouding wel flink minder waarge-
nomen dan tijdens eerdere edities. Dit jaar is 25% 
van de waargenomen bestuivers een honingbij ten 
opzichte van 35% vorig jaar. Mogelijk heeft dit te 
maken met een hogere sterfte in de winterperio-
de, veroorzaakt door het zachte en vochtige weer.
De aardhommel werd weinig gezien. De hom-
melsoort, die zowel in 2018, 2019 als in 2021 op 
plaats drie stond, bereikte slechts de achtste plek. 
Het vermoeden is dat de telling samenviel met de 
periode dat aardhommels weer in de grond zitten.
Kijk voor de actuele telresultaten op: 
www.nationalebijentelling.nl/resultaten.

illustraties Aukje Gorter

meldt dat 30 tot 50 procent van de waterlicha-
men voldoen aan de biologische parameters 
(algen, waterflora, waterinsecten en vis). Rond de 
55 procent voldoet aan de norm voor stikstof en 
voor fosfor.
De twee Kamerleden willen weten met welke 
inzet de kwaliteit van alle 745 grotere wateren 
in 2027 wel kan voldoen aan de EU-eis voor een 
goede ecologische toestand. Harbers schrijft 
dat de 25 miljard euro extra voor vermindering 
van de stikstofdepositie en verbetering van de 
natuur positief zal bijdragen aan het halen van de 
KRW-doelen. Het transitiefonds bevat 811 daar-
naast miljoen euro specifiek voor de KRW. Dit 
bedrag wordt ingezet voor grootschalig herstel 
van beekdalen op zandgronden.
bron H2O Leidraad voor bestrijding van de 

reuzenberenklauw

In heel Nederland steekt de reuzenberenklauw de 
kop weer op. Het is zinvol met de bestrijding te 
starten als de planten nog klein zijn. De Leidraad 
Beheer Reuzenberenklauw zit vol informatie, 
tips en technieken voor boven- en ondergrondse 
bestrijding van deze invasieve exoot. De leidraad 
heeft dit voorjaar een update gehad. Versie 1.1 is 
nu beschikbaar.
Reuzenberenklauw is officieel in Europa een 
schadelijke invasieve exoot. De plant staat op 
de Unielijst. Dat betekent dat de soort niet 
gekweekt en verhandeld mag worden. Ook heeft 
Nederland de opgave om verdere verspreiding en 
schade zoveel mogelijk te voorkomen. 
Beheer en bestrijding van reuzenberenklauw is 
een hele klus. De leidraad helpt om dit in goede 
banen te leiden en beheerders en vrijwilligers 
de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk 
te laten inzetten. In de leidraad is alle beschik-
bare kennis over de beheersing en bestrijding 
van reuzenberenklauw compact en toegankelijk 
gebundeld; een praktische tool om de geschiktste 
bestrijdingsmethoden te kiezen. Zo is er een stap-
penplan om te inventariseren wat je als beheerder 
of vrijwilliger het beste kunt doen op een speci-
fieke plek (niets doen, beheren of bestrijden), wat 
er nodig is voor het opstellen van een goed be-
heerplan en hoe je prioriteiten vaststelt. De focus 
ligt op het voorkomen van verdere verspreiding.
De leidraad is onder andere te vinden en/of te 
downloaden via www.onkruidvergaat.nl

Natuurorganisaties naar rechter voor 
compensatie Tweede Maasvlakte 

Recordaantal broedparen van 
nieuwe Nederlandse vogels

Meerdere broedvogels die nog maar kort in Ne-
derland broeden, bereikten in 2020 een record-
aantal broedparen. Het gaat om soorten als de 
middelste bonte specht, oehoe, kraanvogel, Cet-
ti’s zanger, zeearend, witwangstern en Pontische 
meeuw. Hier tegenover staan soorten die wellicht 
als broedvogel gaan verdwijnen, zoals kemphaan, 
Europese kanarie en buidelmees.
In het nieuwste broedvogelrapport van Sovon 
Vogelonderzoek staan de gegevens tot en met 
het broedseizoen van 2020. Gemiddeld genomen 
staat de broedvogelpopulatie er niet slecht voor: 
48 procent van de soorten laat vanaf 1990 een 
toename zien en 40 veertig een afname. De rest 
bleef stabiel of liet schommelende aantallen 
zien. Deze gemiddelde cijfers verhullen echter 
duidelijke en soms zorgwekkende trends in 
verschillende landschappen. Boerenlandvogels 
nemen sterk af. Deze groep is in aantal gehalveerd 
sinds 1990. In duin- en heidegebieden loopt het 
aantal vogels sterk terug. Op de lange termijn is 
de sterke toename in oppervlakte bos positief 
voor de meeste bosvogels, vooral in West- en 
Noord-Nederland. Sinds 1990 waren de aantallen 
van bosspecialisten aanvankelijk stabiel en in de 
laatste twaalf jaar zijn deze gemiddeld licht toe-
genomen. In bossen met hoge stikstofbelasting 
in Oost- en Zuid-Nederland doen veel bosvogels 
het minder goed. Zoetwatervogels zijn met ruim 
50 procent toegenomen in de Rijkswateren. In de 
Waddenzee doen vrijwel alle zoutwatersoorten 
het slechter dan in de Delta.

Veertien jaar na de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte (MVII ) concludeert een aantal 
natuurorganisaties – Natuurmonumenten, het 
Wereld Natuurfonds, Natuur en milieufederatie 
Zuid-Holland, Stichting De Noordzee, Vogelbe-
scherming Nederland, Stichting Duinbehoud en 
Stichting het Zuid-Hollands Landschap – dat de 
noodzakelijke en wettelijk verplichte compen-
satie voor de verloren gegane zeenatuur niet is 
gerealiseerd. Dat is in strijd met de verleende 
vergunning en daarmee komt de overheid de 
afspraak over natuurcompensatie niet na. 
De aanleg van MVII was belangrijk voor de Ne-
derlandse economie en de ontwikkeling van de 
Rotterdamse haven. Bij de voorbereidingen werd 
duidelijk dat door de aanleg natuurschade zou 
ontstaan. Als gevolg van de aanleg is 2455 hectare 
onderwaternatuur – belangrijk voor onder andere 
vissen, schelpdieren, zeezoogdieren en vogels – 
verloren gegaan.
De Europese Commissie heeft in april 2003 een 
positief advies uitgebracht over de aanleg van 
MVII, op voorwaarde dat noodzakelijke compen-
satiemaatregelen werden genomen om verlies aan 
natuurwaarden te voorkomen. Dit zou gebeuren 
door de instelling van een zeereservaat in de 
Voordelta, gelegen voor de kust van de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland. Binnen dit beschermde 
gebied zou de natuurkwaliteit moeten toenemen, 
doordat de bodemberoering door visserij werd af-
gebouwd. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht 
van de overheid, blijkt dat deze kwaliteitsverbete-
ring is uitgebleven. Dat erkent ook het ministerie 
van LNV. Ook blijkt dat de intensiteit van de 
garnalenvisserij in het bodembeschermingsgebied 
sinds 2008 sterk is toegenomen. 
De natuurorganisaties willen dat het ministerie 
het oorspronkelijke plan voor een zeereservaat 
alsnog gaat uitvoeren. Daarbinnen moet bodem-
beroerende visserij worden uitgebannen.
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http://www.tekenradar.nl
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De overheid pleit voor een transitie 
naar kringlooplandbouw, waarbij 
natuurinclusieve landbouw één 
van de perspectieven is. Bij zowel 
terreinbeherende organisaties, 
boerenorganisaties als de voedselketen 
ontstaan allerlei natuurinclusieve 
initiatieven. Door de grote 
verscheidenheid is het lastig om nog 
door de grassprieten het kruidenrijke 
weiland te zien. De WUR geeft een 
handreiking om het transitieproces 
inzichtelijk te maken. Aan de hand van 
vijf natuurinclusieve initiatieven laat 
ze zien hoe in een overzicht in één 
oogopslag de mate van opschaling en de 
mate van natuurinclusiviteit inzichtelijk is 
te maken.

 Oog voor 
natuurinclusieve  

initiatieven
— Raymond Schrijver, Andrew Dawson, Marijke 

Dijkshoorn-Dekker, Reina Ferwerda-van 
Zonneveld, Rolf Michels, Nico Polman, Marie-
José Smits (allen Wageningen University & 
Research)

> In de gangbare landbouw staat zoveel mogelijk 
produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs 
voorop. In de regel wordt met veel externe input 
van machines, krachtvoer en kunstmest monocul-
tuurgewassen geteeld en is er weinig ruimte voor 
natuur. De laatste jaren is deze werkwijze onder 
druk komen te staan. Daarom zijn agrarische bed-
rijven op zoek naar een alternatief, bijvoorbeeld 
door natuurinclusiever te gaan werken. 
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van 
duurzame landbouw die optimaal gebruikmaakt 
van de natuurlijke omgeving en deze integreert 
in de bedrijfsvoering. Het is een brede, algemeen 
gebruikte definitie waaronder uiteenlopende 
initiatieven vallen. Grofweg zijn er drie manie-

ren om invulling te geven aan natuurinclusieve 
landbouw: 
1.  beter benutten van natuurlijke processen, zo-

als de inzet van functionele agrobiodiversiteit 
(afgekort: benutten), 

2.  bijdragen aan natuur en landschap, zoals agra-
risch natuurbeheer (verrijken),  

3.  inzetten op minder emissies en efficiënter 
grondstoffengebruik (sparen). 

Bij natuurinclusieve landbouw worden ver-
schillende ambitieniveaus onderscheiden van 
erfbeplanting, via beperkte maatregelen, naar 
ingrijpende aanpassingen in de bedrijfsvoering 
ten behoeve van biodiversiteit en het sluiten van 
kringlopen. 
De overgang van het gangbare landbouwsysteem 
naar natuurinclusieve landbouw is een transitie-
proces, dat wil zeggen gericht op een structurele 
verandering op maatschappelijk niveau. In de 
beginfase gaat het vooral om experimenteren en 
pilots. Na deze fase leren initiatieven van elkaar 
en ontstaan er samenwerkingsverbanden, onder 
andere met ketenpartijen. Vervolgens kunnen 

deze samenwerkingsverbanden verder groeien en 
zich eventueel ontwikkelen tot het “nieuwe nor-
maal”. Niet elk initiatief zal al deze fasen kunnen 
of willen doorlopen. 
Wat betreft de keuze qua schaalgrootte zijn er 
twee hoofdrichtingen. De eerste groep richt 
zich op relatief makkelijke aanpassingen in de 
bedrijfsvoering waar veel bedrijven aan mee 
kunnen doen (bijvoorbeeld Vruchtbare Krin-
gloop en Veldleeuwerik). De agrariërs produceren 
doorgaans voor de wereldmarkt en zullen dat na 
de aanpassingen vermoedelijk ook blijven doen. 
Wanneer een aanpassing veel deelnemers heeft, 
kan het initiatief uitgroeien tot een gangbare 
werkwijze. In de tweede richting kiezen bedrijven 
voor verregaande veranderingen in de bedrijfsvo-
ering (zoals de Heideboerderij). Daarbij richten zij 
zich op specifieke markten, waar ze een hogere 
prijs voor hun producten kunnen vragen. En 
natuurlijk kunnen beide richtingen ook worden 
gecombineerd (zoals bij Akkerbouwbedrijf Mulder 
en Duinboeren).

Positionering van natuurinclusieve 
initiatieven

Voor ons onderzoek hebben we vijf voorbeelden 
van regionale natuurinclusieve landbouwini-
tiatieven onderzocht. Deelnemers hebben we 
gevraagd naar hun visie en ervaringen, wat wel en 
wat niet lukt, waar ze tegenaan lopen, welke less-
en ze anderen willen meegeven, enzovoort. Op 
basis van deze informatie zijn de initiatieven bes-
chreven en in een overzicht geplaatst naar mate 
van opschaling en natuurinclusiviteit (zie figuur). 
Bij “mate van natuurinclusiviteit” kijken we naar 
de technologische maatregelen (zoals stroken-
teelt, niet-kerende grondbewerking of weidevo-
gelbeheer) en de impact voor natuurinclusiviteit 
(benutten, verrijken, sparen). Het gaat hierbij om 
aanpassingen in de bedrijfsvoering zelf, terwijl 
“opschaling van het aantal deelnemers” betrek-
king heeft op zowel de deelnemende agrarische 
bedrijven als de ketenbedrijven en andere organ-
isaties, waaronder natuurbeherende organisaties, 
gemeenten en provincies. De twee assen “op-
schaling van het aantal deelnemers” en “mate van 
natuurinclusiviteit” zijn een vereenvoudiging van 
de werkelijkheid, maar laten wel zien dat beide 
aspecten belangrijk zijn om te komen tot een 
transitie op maatschappelijk niveau.

De vijf initiatieven

Vruchtbare Kringloop 
De Vruchtbare Kringloop is opgezet door melk-
veehouders, die op een duurzamere manier willen 
produceren. Landelijk doen in totaal zo’n 1.500 
boeren mee. Het initiatief is uitgegroeid tot een 
boerenbeweging die erop gericht is om ervarin-
gen en data uit te wisselen en van elkaar te leren. 
Vanaf het begin werken de boeren samen met 
regionale ketenpartijen en overheden aan zaken 
als schoon water, een goede waterafvoer en wa-
ter vasthouden, omdat ze op dat vlak gedeelde 
belangen hebben. In de toekomst(visie) van de 
Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de 
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Figuur. Positionering van natuurinclusieve landbouwinitiatieven in het transitieproces.

 Welk pad heeft het initiatief tot nu toe afgelegd en waar ligt de focus?
 B, b = aandacht voor benutten van natuurlijke processen. B = grote aandacht, b = minder aandacht
 S, s = aandacht voor sparen ofwel inzetten op minder emissies en efficiënter grondstoffengebruik.  

S = grote aandacht, s = minder aandacht
 V, v = aandacht voor verrijken ofwel bijdragen leveren aan natuur en landschap. V = grote aandacht, 

v= minder aandacht
 Wat zou het vervolgpad kunnen zijn?

Liemers vormen deze partijen een zogenaamde 
Markeraad, die sturing geeft aan de systematiek 
(inclusief beloningen) voor duurzaamheidspresta-
ties. De nadruk ligt momenteel vooral op sparen 
(in figuur weergegeven met een hoofdletter) en 
dat is volgens ons op basis van het interview al te 
bereiken met relatief beperkte aanpassingen in de 
bedrijfsvoering. 

Stichting Veldleeuwerik 
Stichting Veldleeuwerik is vergelijkbaar met 
Vruchtbare Kringloop in de zin dat het een initi-
atief van en voor boeren is, gericht op praktijkle-
ren in studiegroepen. Veldleeuwerik hanteerde 
voor certificering een set van tien indicatoren, 
waarvoor eens in de vier jaar nieuwe maatrege-

len werden doorgevoerd. Ook hierbij zijn vanaf 
het begin ketenpartijen betrokken geweest. Op 
het hoogtepunt deden 390 akkerbouwers mee in 
39 regiogroepen. Door onder meer tegenvallen-
de beloningen en dure certificeringseisen liep 
het aantal regiogroepen terug naar 33 met 330 
deelnemende akkerbouwers en werd het initiatief 
eind 2019 gestaakt. Een deel van de achterban 
voelde zich niet gekend in besluiten van de 
ketenpartners. Er is nu een nieuwe start gemaakt 
met een praktijknetwerk via de Brancheorganisa-
tie Akkerbouw, waarvan nog zo’n twintig van de 
oorspronkelijke Veldleeuwerikgroepen lid zijn. De 
nadruk ligt op het verbeteren van de water- en bo-
demkwaliteit (benutten), het verminderen van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (sparen) 
en aandacht voor bijen en vogels (verrijken).

Boerenbuitengebied 
Akkerbouwer P.H. Mulder is in Muntendam 
onder meer met vrijwilligers aan de slag gegaan 
om de groenblauwe dooradering van het gebied 
rondom het eigen bedrijf te versterken. Hiervoor 
is de werkgroep Boerenbuitengebied opgericht. 
Daarnaast werkt Mulder, om de bodemvrucht-
baarheid te verbeteren op het eigen bedrijf, met 
een verhoogd aandeel rustgewassen (granen en 
grassen), niet-kerende grondbewerkingen en ruige 
stalmest. Ook is het bedrijf vrijwel insecticide-
vrij en experimenteert Mulder met strokenteelt. 
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Studiebijeenkomst Veldleeuwerik.
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Dit leidt tot het beter benutten van de (bodem)
biodiversiteit en andere natuurlijke processen. 
De overhoeken zijn benut voor natuurlijke 
begroeiing, wat leidt tot verrijken. Het betrekken 
van collega-akkerbouwers lukt vooralsnog maar 
mondjesmaat. Steun van overheden is volgens 
Mulder onontbeerlijk om het initiatief verder te 
kunnen ontwikkelen.

 Duinboeren 
Het initiatief van de Duinboeren is bijna dertig 
jaar geleden ontstaan als reactie op natuuront-
wikkelingen rond het natuurgebied Loonse en 
Drunense Duinen. Een groep agrarische onder-
nemers heeft toen met een proactieve opstel-
ling ingezet op projecten die het gebiedseigen 
karakter ondersteunen en tevens ruimte laten 
voor economisch gezonde bedrijven. Er zijn nu 
150 deelnemers, vooral melkveehouders, in een 
steeds ruimere schil om het natuurgebied. De ani-
mo voor deelname is groot, volgens de Duinboe-
ren, ondanks tegenvallende betalingen en traag 
reagerende overheden. Er is zowel aandacht voor 
benutten (via mestkwaliteit), sparen (verbeteren 
van kringlopen) als verrijken (agrarisch natuurbe-
heer).

De Heideboerderij
De Heideboerderij is gericht op ecosysteemher-
stel met een cultuurhistorisch referentiebeeld. 
Het initiatief is in 2015 ontstaan en uitgegroeid 
naar een platform waar schaapherders, boeren en 
terreinbeheerders samen met andere gebiedson-
dernemers en bewoners invulling geven aan duur-
zaam geteeld voedsel. De nadruk ligt op het ver-
binden van infields (akkers) en outfields (heide en 

graasgebieden), wat zou moeten leiden tot herstel 
van cultuurhistorische landschappen en bijbeho-
rende biodiversiteit (verrijken), bodemverbetering 
(benutten) en het sluiten van kringlopen (sparen). 
De moeilijkheid om ‘van onderop’ georganiseer-
de projecten te laten landen bij overheden en 
voldoende financiering te verkrijgen, bemoeilijkt 
ook hier een verdere voortgang.

Observaties bij de vijf natuurinclusieve 
initiatieven 

De vijf natuurinclusieve initiatieven bevinden 
zich in verschillende fases. Sommige zijn al jaren 
stabiel voor wat betreft het “aantal deelnemers” 
en “mate van natuurinclusiviteit”. Zo ontplooien 
de Duinboeren al bijna dertig jaar met succes 
activiteiten. De Vruchtbare Kringloop is in zes 
regio’s actief, elk met een eigen identiteit, en 
daarnaast zijn ze met elkaar verbonden in een 
lerend netwerk. Een aantal initiatieven blijft een 
experiment en er zijn initiatieven die zichzelf al 
bewezen hebben en navolging krijgen. Die navol-
ging kan op onderdelen leiden tot aanpassingen 
van de gangbare landbouwpraktijk, zoals meer 
aandacht voor bodemkwaliteit en mestgebruik. In 
die zin is er eerder sprake van een evolutie (gelei-
delijke verschuivingen) dan van een revolutie (het 
volledig omver werpen van de gangbare praktijk).  
Er zijn verschillende methoden in ontwikkeling 
om natuurinclusieve prestaties te meten, onder 
meer via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). 
Daarmee kunnen boeren meten en laten zien wat 
hun voortgang is in het behalen van natuurin-
clusieve doelen. Het uitblijven van toereikende 
vergoedingen voor geleverde natuurinclusieve 
prestaties is een groot struikelblok voor verdere 
ontwikkeling van deze initiatieven.
Financiering van het transitieproces is een ander 
struikelblok. Het gaat vaak om ingewikkelde 

vraagstukken, waarbij in een gebied verschillende 
belangen en wensen spelen. Zo is voor extensive-
ring meer grond nodig, zijn er klimaatopgaven, en 
vragen ook woningbouw en de energietransitie 
extra ruimte. Het kost de initiatiefnemers veel 
tijd en geld om dit proces te stroomlijnen, terwijl 
hier veelal niet of nauwelijks financiering voor is.
Gebrek aan inkomsten (op de lange termijn) 
ondermijnt de motivatie van deelnemers en daar-
mee de continuïteit. Echter, zonder een beklij-
vend perspectief is de continuïteit voortdurend in 
het geding, zal er weinig risico worden genomen 
en veel bij het oude blijven. Om perspectief te 
kunnen bieden aan de zinvolste natuurinclusieve 
initiatieven heeft het beleid een goed overzicht 
nodig van waar de verschillende initiatieven in 
hun ontwikkeling staan en wat hun focus is. Met 
zo’n overzicht kunnen initiatieven beter worden 
bediend, omdat ze in verschillende fasen ook ver-
schillende behoeften hebben. Voor een structure-
le monitoring en inventarisatie van natuurinclu-
sieve initiatieven is nog niets geregeld. Met een 
dergelijke monitoring worden geleverde presta-
ties inzichtelijk en dat biedt de mogelijkheid om 
beter te sturen op succesvolle initiatieven. 

Algemene lessen
Zijn de experimenten en pilots die zich niet 
verder ontwikkelen verspilde moeite geweest? 
Uiteraard niet! Gedurende de trajecten zijn name-
lijk nuttige lessen geleerd over wat er goed gaat 
en wat er beter kan, en waar zowel de deelnemers 
als anderen in de toekomst hun voordeel mee 
kunnen doen. Een les is dat initiatieven extra 
weerstand kunnen oproepen wanneer activiteiten 
of acties gevolgen hebben voor partijen buiten 
het initiatief die hier niet in gekend zijn. Het 
is belangrijk om daar op voorbereid te zijn en 
met de betreffende partijen in gesprek te gaan. 

Dergelijke processen kunnen overheden actief 
ondersteunen. Een andere les is dat binnen een 
initiatief krachten kunnen ontstaan, bijvoor-
beeld verschillende snelheden van ontwikkeling, 
waardoor er mensen afhaken die dit niet kunnen 
bijhouden. Initiatiefnemers hebben baat bij een 
actieve ondersteuning bij het ontwikkelen van 
een duidelijke visie, en hebben behoefte aan een 
evaluatie- of leerplan wat het beleid met hun 
ideeën kan. Ook is er steun nodig bij het regelen 
van financiën voor het op te starten proces; de 
transactiekosten worden vaak onderschat. De 
vraag is hoe je vormgeeft aan beleid dat in feite 
het resultaat is van initiatieven van onderop? De 
tijd dat de overheden het voortouw namen ligt 

dan misschien achter ons en het is nu aan het 
bedrijfsleven om met initiatieven te komen, maar 
het zijn nog steeds de overheden die verant-
woordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening en 
het natuurbeleid, en een oordeel moeten vellen 
over de plannen van het bedrijfsleven. Wat als 
die plannen niet helemaal overeenkomen met 
de denkbeelden van het overheidsbestuur? Soms 
ontstaat een strijd van David tegen Goliath. Een 
organisatie met beperkte middelen moet het dan 
opnemen tegen een veel machtiger lichaam met 
schijnbaar onbeperkte middelen.

Drie tips voor beleidsmakers en 
-medewerkers

Op basis van de vijf voorbeelden hebben we de 
volgende drie tips geformuleerd:

1.  Zorg voor overzicht over de natuurinclusieve 
initiatieven en hoe ver ze ontwikkeld zijn. 
Ontwikkel hiervoor een monitoringsysteem. 

2.  Ondersteun initiatieven bij het ontwikkelen 
van een leerplan en het vastleggen van geleer-
de lessen. Ook wanneer een initiatief geen suc-
ces wordt, kunnen er lessen getrokken worden 
die zinvol zijn voor toekomstige initiatieven.

3. Zorg voor financiële ondersteuning bij het 
opzetten van de activiteiten samen met de 
stakeholders in een gebied, zoals boeren, erf-
betreders, financiers, waterschappen, gemeen-
ten en  terreinbeherende organisaties. 

Het blijft belangrijk is om telkens opnieuw te 
bekijken hoe de natuurinclusieve initiatieven er-
voor staan en of de visies nog wel kloppen met de 
praktijk. Dat geldt zowel voor de samenwerkende 
ondernemers als de terreinbeherende organisatie 
en de beleidsmaker. Essentieel hierbij is dat de 
overheid oog heeft voor de verscheidenheid aan 
initiatieven en bereid is deze te ondersteunen en 
te omarmen in haar eigen beleid!<

raymond.schrijver@wur.nl

Akkerbouwer P.H. Mulder in Muntendam 
experimenteert onder meer met stroken-
teelt en verbetert de bodemvruchtbaar-
heid door een verhoogd aandeel granen en 
grassen, niet-kerende grondbewerkingen 
en ruige stalmest. 
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Hier wordt een overhoek gemaakt met natuurlijke 
begroeiing

Schaapskudden zijn verbonden aan duurzame 
voedselproductie op zandgronden.

De Heideboerderij is gericht op ecosysteemherstel met een cultuurhistorisch referentiebeeld van onder 
meer bloemrijke roggeakkers.
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— Erwin Al, Ido Borkent en Fabrice Ottburg (redactie) / foto’s Fabrice Ottburg
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Op 18 juni 2021, omstreeks 15.30 uur, richtte een ongekend krachtige valwind 
een enorme schade aan in Boswachterij Leersum, onderdeel van beheereenheid 
Utrecht Oost van Staatsbosbeheer. Liefst 250 van de 535 hectare bos ging in 
nog geen minuut om. Zelfs voor de robuuste, stabiele bossen met vitale oude 
loofbomen kende deze valwind geen genade. Enkele redactieleden bezochten het 
bos vier dagen na de valwind en spraken met teamleider beheer Rein Zwaan en 
later vervolgens met dagelijks beheerder Chris Hartman.

Boswachterij Leersum bestaat uit een bosreser-
vaat, oude loof- en gemengde bossen, jongere 
naaldbossen, een vennencomplex, heide en 
stuifzand, en natuurrijke akkers. Het bos kent 
hoge cultuurhistorische en recreatieve waarden 
en grenst aan het dorp Leersum.
Op 18 juni drong al snel bij hulpverleners en 
beheerders door dat in de namiddag zich iets 
heel bijzonders had voorgedaan. De eerste actie 
was een zoektocht naar eventuele slachtoffers. 
Wegen werden afgezet en er werd overlegd over 
wat er moest gebeuren. 

fhfh Enorme ravage vier dagen na de valwind. Zowel zware beuken 
van circa 120 jaar als de wat jongere lariks- en douglasbossen zijn 
getroffen door windbreuk, windworp en kroonschade. In de storm-
baan is vrijwel geen boom overeind gebleven.

gg Op deze plek werd een bezoekster met hond 
tegen de stam van een beuk geblazen. Een geluk 
bij een ongeluk: hierdoor viel er geen zwaar hout 
bovenop hen en kwamen ze met schrik vrij. In 
doodsangst en complete verwarring wist de 
wandelaarster via 112 hulp in te roepen, waarna 
ze min of meer ter plekke door de hulpdiensten 
is bevrijd. Samen met andere getroffen dorpsge-
noten heeft ze later slachtofferhulp gekregen. Ze 
omschreef het natuurgeweld als: “een aankomen-
de trein; een witte muur”.

Apocalyptisch landschap na de valwind
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De valwind van Leersum 
Een valwind of downburst is een natuurverschijnsel 
dat kortstondig en onvoorstelbaar krachtig kan 
ontstaan bij een extreme combinatie van windstil 
weer met een warme, vochtige lucht onderin de 
atmosfeer. Deze situatie leidt tot een grote ener-
giestapeling. De warme, vochtige lucht leidt tot een 
plaatselijk sterke stijgende luchtbel, die al stijgend 
afkoelt en condenseert. Dit resulteert in een zeer 
zware regenval op grote hoogte, die de lagere lucht-
laag vervolgens sterk afkoelt. Lager in de atmosfeer 
op korte afstand van de warme, vochtige stijgwind 
treedt dan een tegenbeweging van dalende, koele 
lucht op, waarin onweer en hagel optreden. 
Het is onduidelijk waarom bij Leersum de vallende 
wind zich zo lokaal en over zo’n beperkte opper-
vlakte zo krachtig kon manifesteren. In nog geen 
vijf minuten tijd sloeg het zonnige weer uitsluitend 
boven Leersum om in zware, donkere, dreigende 
bewolking. De vervolgens uit het niets losbrekende 
valwind bestond uit één onvoorstelbaar sterke, ver-
woestende windvlaag met zware hagel, en duurde 
bij elkaar niet meer dan een halve minuut. Een paar 
minuten later brak de zon alweer door, en restte 
een apocalyptisch landschap. 
Het zwaarst getroffen gebied bestrijkt een strook 
circa 3-5 kilometer lengte in noord-zuidrichting. 
Wat opvalt is dat nabij de hoogste rand van de 
stuwwal bij Leersum de valwind in een halve cirkel 
in noordelijke richting lijkt te zijn uiteengespat: de 
boomstammen liggen er vanuit de lucht gezien als 
stralen van een halve cirkel grofweg rondom de op 
de heuveltop gelegen Graftombe van Nellestein. 

Een grote hoeveelheid zware en oude bomen, zo-
wel veel beuken als ook eiken, douglassen en den-
nen, is in ongeveer een halve minuut platgewaaid, 
afgebroken of ontkroond. De krachten hebben bo-
men met een stamdiameter van 60-80 centimeter en 
masse doen knakken als luciferhoutjes, soms door 
te breken, soms door zwaar vervormd te buigen en 
soms door het afscheuren van oude, dikke hoofd-
penwortels onder de grondoppervlakte. 

De kracht van de Leersumse valwind is niet in  
de gebruikelijke windschaal van Beaufort uit te 
drukken, omdat die uitgaat van een meting van  
10 minuten op 10 meter hoogte. Terwijl de zwaar-
ste orkanen op aarde een windkracht 12 kennen, 
was sprake van windsnelheden van meer dan  
185 km/uur, wat neerkomt op een alles vernieti-
gende 16 Beaufort. Kortom: een extreem sterke, 
gekantelde tornado.
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hh Boswachterij Leersum. Eigendom Staatsbosbeheer is donkergroen.  
De meeste schade bevond zich binnen de rode lijn, een strook circa 3-5 kilo-
meter lengte, en dan vooral in het Lombokbos op de flank van de Utrechtse 
Heuvelrug. Breeveen hoort niet bij Boswachterij Leersum. Dit bos- en heide-
gebied is van Het Utrechts Landschap. 

hh Hogerop de flank van de Heuvelrug. Amerikaanse en zomereik liggen 
om, ook compleet onttakt. De lariks is vrijwel geheel gestreken. Opvallend 
is de strakke begrenzing van de stormbaan: links en rechts ervan staat het 
bos nog “gewoon” overeind. Later zijn op diverse plaatsen toch bomen met 
gebreken aangetroffen, die alsnog zijn geveld.

gg Op plaatsen ontstonden door 
afgebroken kronen en takken 
vele meters hoge stapels met 
daartussen door windworp 
gestreken bomen. Dit is niet 
eenvoudig om op te ruimen. Een 
zeer gevaarlijke situatie.

Alle paden in het goed ontsloten 
gebied waren versperd door bo-
men en takken. Het hele gebied 
werd daarom direct afgezet, eerst 
met lint en later ook met bebor-
ding. Wat natuurlijk niet wilde 
zeggen dat iedereen zich aan het 
toegangsverbod hield. Dit gaf 
extra kopzorgen bij het beheer. 

ff Op sommige plekken was het 
aandeel stambreuk groot. Hier 
bij grove den en beuk. De bomen 
moeten ongeveer dubbelge-
vouwen zijn, wil dit zo breken. 
Een beeld van de verwoestende 
kracht van wind en hagel.
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hh Latente schade kwam aan het licht na de recente voorjaarstormen van 17 en 19 februari. Op diverse plekken in de regio woeien alsnog bomen om. Het 
Lombokbos bleef juist gespaard, voor wat er nog stond natuurlijk. Sommige bomen hebben breukvlakken en kregen tijdens de voorjaarsstormen er nieuwe 
scheuren bij. Het is dus onmogelijk om een veiligheidsgarantie te geven voor het gehele gebied, doch preventief ruimen is ondoenlijk. Zolang er geen acuut 
gevaar is voor bezoekers, laat Staatsbosbeheer de bomen staan in de verwachting dat deze zich nog herstellen. De paden worden inmiddels voldoende veilig 
geacht voor openstelling, waarbij acute risico’s die bij de regelmatige controlerondes worden geconstateerd gelijk verholpen worden. Dit wordt expliciet 
benoemd in de communicatie. Ook is er een veilige corridor gecreëerd met 1 meter hoge takkenwallen op een tiental meters afstand langs de paden om 
afdwalen door recreanten en honden te voorkomen.

ff Op veel plaatsen is het takhout met een rups-
kraan met zwaar getande harkbak bijeengeharkt 
op rillen. Hiermee wordt publiek zo veel mogelijk 
uit het bos geweerd.

Erwin Al (l) en 
Ido Borkent 
(m) in gesprek 
met teamleider 
beheer Rein 
Zwaan (r).

hh Van een oud, opgaand loofbos op de heuvel naast het dorp rest na het opruimen een lege vlakte 
van enkele hectares.
Vanwege de grote omvang van de schade, alle bijzondere extra kosten in de eerste weken – vooral 
met betrekking tot veiligheid en toegankelijkheid – besloot het ministerie van LNV alle kosten van 
de hersteloperatie te vergoeden: menskracht, materieel en materiaal. Hiermee is een bedrag gemoeid 
van ruim 1 miljoen euro.

In de weken na de valwind is een projectteam 
samengesteld om in nauw contact met de omge-
ving een plan op te stellen voor de aanpak van 
het terrein. Op basis van het plan is het ruimings-
werk, het eerste plantwerk met laanbomen en 
het omgrenzen van enkele stormhoutreservaten 
uitgevoerd.
Het uitvoerend projectteam bestond uit project-
leider Maarten van de Valk (administratief en 
financieel). Chris Hartman (uitvoerende leiding) 
en externe adviseurs (bosbouw en cultuurhistorie, 
boomtechnisch bureau). Elke twee weken vond 
er multidisciplinaire afstemming plaats, ook over 
communicatie met de omgeving.

gg Het zaagwerk in dit soort ravages is zeer specia-

listisch werk, dat niet tot het dagelijkse werk van het 
personeel van Staatsbosbeheer behoort. Hiervoor zijn 
ECC4 en hoger gespecialiseerde aannemers, de firma’s 
Anderweg en Van den Broek die ook in Duitsland veel 
ervaring hebben opgedaan, ingezet. Zij hebben het 
werk uitgevoerd in nauw overleg met de in exploita-
ties en houtverkoop gespecialiseerde medewerkers 
van de Productgroep Hout van Staatsbosbeheer.
Er is nadrukkelijk voorkomen dat onder tijdsdruk de 
veiligheid en zorgvuldigheid op het spel kwamen te 
staan: liever een week vertraging dan alles zo snel 
mogelijk af hebben! Dat gold zeker voor de goed op 
elkaar ingewerkte gespecialiseerde zagers. De meest 
“ingewikkelde” bomen zijn op zorgvuldige en veilige 
wijze weggehaald.

Inmiddels is veel hout opgeruimd en afgevoerd en 
de meeste terreindelen zijn weer opengesteld voor 
publiek. Ongeveer 25 procent van het valhout blijft 
in nieuw ingestelde reservaatjes liggen, zoals het door 
de valwind is achtergelaten, mede vanwege de waarde 
voor planten, dieren en schimmels. Een substantieel 
deel valhout ligt in nieuwe ingestelde reservaatjes, zo-
als het door de valwind is achtergelaten. Hier zal het 
herstel van het bos worden gevolgd. Hierbuiten zal 
de komende jaren worden aangeplant, en al dan niet 
in combinatie met delen waar spontane verjonging 
plaatsvindt. In 2023 wordt ruim tien hectare beplant 
met een gemengd sortiment.
Geruimd hout is voorzien van een apart kenmerk. Een 
deel van het hout is verkocht aan een ambachtelijk 
meubelmaker.

Driekwart jaar na dato maakt het bos een opgeruim-
de, doch natuurlijk ook kale en beschadigde indruk. 
Het heeft de schoonheid van een ruïne, met dit 
verschil dat hier weer van alles kan gaan groeien. Af-
braakprocessen zijn er ook te vinden. Het Leersumse 
Bos heeft zo een aparte dimensie verkregen. Mis-
schien kunnen we die zelfs wel een aparte kwaliteit 
noemen.< 

De graftombe van Nellestein op de heuveltop, 
omringd door "stralen" van boomstammen.
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De zuidkant van het Beuven op 
25 mei 2015 (links) en 25 mei 
2018 (rechts). In 2015 leefde hier 
nog een grote populatie speer-
waterjuffer, die in 2018 volledig 
was verdwenen. De voor deze 
soort belangrijke zeggevegetatie 
was afgestorven. 

— Mark Brunsveld (Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren) en Peter de Putter 
(Sterk Consulting)

De waterhuishouding van natuurter-
reinen is kwetsbaar. De lange droge 
periodes van de afgelopen jaren hebben 
gezorgd voor lage grondwaterpeilen, 
waardoor grondwaterafhankelijke natuur 
verdroogde, met grote schade als gevolg. 
Veel partijen werken aan oplossingen 
voor dit probleem. Hoe kan de huidi-
ge wet- en regelgeving daarbij worden 
ingezet en ondersteunend werken? Dit 
artikel geeft een beknopt overzicht van 
de mogelijkheden. Door een recente be-
langrijke uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie over de Habitatrichtlijn staat 
de aanpak van verdroging weer hoog op 
de bestuurdersagenda’s. 

 Wet- en regelgeving  
om natte natuurterreinen 

te beschermen

Juridische bescherming 
Tal van wetten geven mogelijkheden om grond-
waterafhankelijke natuurgebieden te beschermen 
tegen verdroging. De beschikbare instrumenten 
verschillen per domein (water, ruimtelijke orde-
ning en natuur). In de figuur zijn de verschillende 
mogelijkheden per domein samengevat (blauw 
= water, oranje = ruimtelijke ordening, groen = 
natuur). In de praktijk zal een mix van deze in-
strumenten nodig zijn, wat betekent dat overhe-
den hun beleid op elkaar zullen moeten afstem-
men. Met het instrumentarium kan werk worden 
gemaakt van de volgende maatregelen: 
• vermindering van grondwateronttrekkingen; 
• verhoging van oppervlaktewaterpeilen; 
• een andere inrichting en beheer van het water-

systeem, gericht op vasthouden van water; 
• bestemmen en realiseren van natte overgangs-/

bufferzones buiten natuurgebieden;
• werk maken van de instandhoudingsdoelstel-

lingen en het zogenoemde verslechterings-
verbod uit de Europese Habitatrichtlijn voor 
Natura 2000-gebieden (de Habitatrichtlijn is in 
Nederland geïmplementeerd in de Wet natuur-
bescherming).

 
Door uitvoering van deze maatregelen wordt con-
creet werk gemaakt van de doelstellingen van de 
Waterwet. Iedere maatregel beoogt grondwaterte-
korten te voorkomen. Van belang hierbij is dat op 
grond van de Kaderrichtlijn Water de gemiddelde 
jaarlijkse onttrekking van een grondwaterlichaam 
op lange termijn de beschikbare grondwatervoor-
raad niet overschrijdt. Ofwel: de wateraanvul-
lingen en -onttrekkingen moeten in evenwicht 
zijn. Met deze doelstelling wordt het grondwater 
beschermd maar niet per se de hiervan afhankelij-

ke natuur. De Habitatrichtlijn beschermt juist wel 
de natuur.

Water
De eerste mogelijkheid om verdroging te bestrij-
den is door grondwateronttrekkingen te vermin-
deren. Provincies en waterschappen zijn beide, 
afhankelijk van wie er onttrekt, bevoegd gezag 
voor de vergunningverlening en het stellen van 
algemene regels voor grondwateronttrekkingen. 
De meeste grondwateronttrekkingen, bijvoor-
beeld voor beregening, zijn geregeld in de algeme-
ne regels van het waterschap. Voor vergunning-
plichtige onttrekkingen kan door middel van de 
vergunningvoorschriften de bescherming van het 
grondwater (zowel kwalitatief als kwantitatief) 
worden geborgd. Denk aan het in de vergunning 
voorschrijven van een bedrijfswaterplan, wa-
teraanvoerplan of infiltratieplan of het opnemen 
van een voorschrift dat er in droge tijden minder 
grondwater mag worden onttrokken. In het 
kader van de vergunningverlening maar ook bij 
het vaststellen van algemene regels vormen de 
doelstellingen van de Waterwet het belangrijkste 
toetsingskader. Als een voorgenomen grondwater-
onttrekking niet te rijmen is met deze doelstellin-
gen, moet de vergunning worden geweigerd. In 
de praktijk kan met vergunningvoorschriften de 
bescherming van het grondwater meestal worden 
geborgd. Als een al bestaande onttrekking niet 
langer verenigbaar is met de doelstellingen, is 
aanpassing van de vergunningvoorschriften of 
zelfs gehele of gedeeltelijke intrekking van een 
vergunning verplicht. Dezelfde doelstellingen 
kunnen ook de aanleiding vormen om de algeme-
ne regels te heroverwegen. Het is aan provincies 
en waterschappen om hun onttrekkingenbeleid 

> De beelden van 2018, 2019 en 2020 staan op het 
netvlies gebrand: droogstaande beken en vennen, 
compleet verdorde moerasachtige vegetaties en 
verdroogde stukken hoogveen. Allemaal voor-
beelden van schade door acute droogte. Deze zich 
soms (en mogelijk vaker) voordoende droogte 
komt bovenop de verdrogingsproblematiek die al 
decennia lang speelt. De optelsom van acute en 
structurele droogte maakt de natuur kwetsbaar, 
onder andere in natuurterreinen die afhankelijk 
zijn van grondwater. In sommige van die natuur-
terreinen is sprake van grote schade, waarbij 
kenmerkende fauna niet binnen vijf jaar zal terug-
keren. 
De vraag rijst hoe kwetsbare natuur door wet- en 
regelgeving tegen verdroging en droogte wordt 
beschermd. In opdracht van de VBNE heeft 
Sterk Consulting daarom de wet- en regelgeving 
rond de bescherming van grondwaterafhanke-
lijke natuur op een rij gezet. Uit het onderzoek, 
samengevat in het rapport Juridische verkenning 
verdrogings- en droogte-instrumentarium. Inclusief 
de mogelijkheid van een ‘verdringingsreeks’ voor 
grondwater, blijkt dat er wettelijk genoeg moge-
lijkheden zijn om natuur beter te beschermen. 

Grondwaterbeheer
Voor de bescherming van grondwaterafhankelij-
ke natuur is het grondwaterbeheer cruciaal. In 
de Waterwet staat niet precies gedefinieerd wat 

grondwaterbeheer is, maar het is te omschrijven 
als “de overheidszorg gericht op de doelstellingen 
van de Waterwet”. Daarbij zijn de volgende doel-
stellingen aan de orde:  
• voorkoming en waar nodig beperking van 

grondwateroverlast en grondwaterschaarste. 
In grondwaterschaarste komt de kwantitatieve 
toestandsdoelstelling van de Kaderrichtlijn 
Water tot uitdrukking; 

• bescherming en verbetering van de chemische 
kwaliteit van grondwaterlichamen; 

• vervulling van maatschappelijke functies door 
grondwaterlichamen.

Grondwaterbeheer is een zorg van alle overhe-
den: Rijksoverheid, waterschappen, provincies en 
gemeenten. De specifieke taken die bij de afzon-
derlijke overheden zijn belegd, moeten worden 
uitgevoerd met inachtneming van bovengenoem-
de doelstellingen. Vooral de provincies spelen 
een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het strategisch grondwaterbeheer (elke zes jaar 
stellen zij een regionaal waterplan vast) en de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water- en Grond-
waterrichtlijnverplichtingen. Provincies zijn daar-
naast het bevoegd gezag voor grote industriële 
grondwateronttrekkingen en ook voor de onttrek-
kingen voor de openbare drinkwatervoorziening. 
Ook wijzen zij grondwaterbeschermingsgebieden 
aan. En niet onbelangrijk, zij staan aan de lat voor 
de uitvoering van de Wet natuurbescherming. 

Figuur. Instrumentarium om 
verdroging te bestrijden in 
een notendop. De beschikba-
re instrumenten verschillen 
per domein: water (blauw), 
ruimtelijke ordening (oranje), 
natuur (groen).
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regelmatig te toetsen aan de doelstellingen uit 
de Waterwet. Om het onttrekken van grondwater 
minder aantrekkelijk te maken en om grondwa-
terbeschermende maatregelen te kunnen bekosti-
gen zouden provincies het tarief voor grondwater-
heffing kunnen verhogen. Gemiddeld vragen de 
provincies nu zo’n 1,5 cent per kuub onttrokken 
grondwater. Daarbij is draineren vrijgesteld van 
de heffing. 

Peilbeheer
Ook met het peilbeheer van oppervlaktewateren 
kunnen waterschappen verdroging bestrijden. Bij 
het vaststellen van peilbesluiten of streefpeilen 
worden veel belangen tegen elkaar afgewogen, 
de bescherming van natuurgebieden is daar maar 
een van. De natuurnood kan echter zo hoog zijn, 
dat het natuurbelang een groter gewicht in de 
schaal zou moeten leggen.
Van belang in het waterdomein is ten slotte dat 
het waterbeheer een structureel andere vorm-
geving en uitvoering krijgt. In de achter ons 
liggende droge jaren hebben de waterbeheerders 
daarmee een begin gemaakt door een flinke 
impuls te geven aan het langer vasthouden van 
water in plaats van het zo snel mogelijk af te voe-
ren. Het positieve gevolg is dat er minder snel een 
tekort aan water zal zijn. Juridisch beschouwd 
gaat het hier om “actief” waterbeheer waarvoor 
de waterbeheerder zelf aan de slag moet. 
In het ruimtelijke-ordeningsspoor kunnen 

gemeenten in hun bestemmingsplannen na-
tuurgebieden beschermen. Bijvoorbeeld door 
verdrogingsgevoelige activiteiten te reguleren, 
ook als deze op enige afstand van een natuur-
gebied plaatsvinden. Als significant negatieve 
effecten op de instandhoudingdoelstellingen van 
een Natura 2000-gebied niet zijn uit te sluiten, 
moet op grond van de Wet natuurbescherming 
een passende beoordeling plaatsvinden door 
de provincie. Alleen als blijkt dat de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet worden aangetast, 
mag een bestemmingsplan worden vastgesteld. 
Als echter significant negatieve effecten niet zijn 
uit te sluiten, moet de zogenoemde ADC-toets 
worden doorlopen. Alleen als er geen alternatief 
(A) is, er een dwingende reden (D) van openbaar 
belang is en de nadelige gevolgen voorafgaand 
worden gecompenseerd (C), is vaststelling van het 
bestemmingsplan toegestaan.
Een gemeente kan ook kiezen voor een zoge-
noemde mengbestemming, waarbij percelen zo-
wel een agrarische als een op natuurbescherming 
gerichte bestemming hebben. Hiermee kunnen 
bijvoorbeeld overgangs- of bufferzones worden 
gerealiseerd. 

Natuur 
De verdroging draagt in belangrijke mate bij aan 
de verslechtering van veel natuurterreinen. In re-
latie tot het waterbeheer betekent dit een toene-
mende onbalans tussen aanvulling en gebruik van 

grondwaterreserves. Deze onbalans kan ervoor 
zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
voor een Natura 2000-gebied worden aangetast. 
De door provincies uit te voeren beoordeling 
geeft daarover uitsluitsel. Bij aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen is het aan de pro-
vincie om maatregelen te treffen. Zij heeft daarbij 
een zekere beleidsvrijheid. Maar op grond van 
het verslechteringsverbod van de Habitatrichtlijn 
moet “overexploitatie” van grondwater direct 
met passende maatregelen worden tegengegaan. 
Hiervoor is het voldoende om aan te tonen dat 
het waarschijnlijk is dat een activiteit zoals 
grondwateronttrekking significante gevolgen 
heeft. Jurisprudentie van het Europese Hof van 
Justitie uit 2021 leert dat de Habitatrichtlijn hier 
erg dwingend is. De Wnb-vergunning kan dan niet 
worden verleend. Bestaande Wnb-vergunningen 
moeten worden ingetrokken of gewijzigd als dat 
nodig is ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. Als 
van intrekking wordt afgezien, moet de provin-
cie specifiek aangeven met welke maatregelen 
verslechtering dan binnen een afzienbare termijn 
wordt tegengegaan. Daar waar de Natura 2000-in-
standhoudingsdoelstellingen door verdroging al 
sterk onder druk staan, zullen nieuwe grondwa-
teronttrekkingen of uitbreidingen hiervan niet 
eenvoudig toegestaan kunnen worden. In ieder 
geval niet zonder dat er compenserende maatre-
gelen worden genomen. 

Verdringingsreeks grondwater 
Hiervoor is een aantal maatregelen beschreven 
die structurele verdrogingsproblemen kunnen 
voorkomen. Maar bij langdurige periodes van 
droogte kan acuut een onacceptabel watertekort 
voor de natuur ontstaan. In die gevallen is het 
nodig om crisismaatregelen te nemen in de vorm 
van beperkingen voor het gebruik van grondwa-
ter. Die crisismaatregelen bestaan nog niet. Ze 
zijn er wel voor oppervlaktewater en kunnen 
dienen als voorbeeld voor het grondwatergebruik.
Bij dreigende tekorten aan oppervlaktewater 
wordt er gewerkt met een in de Waterwet wette-
lijk verankerde verdringingsreeks. Deze is door 
het Rijk vastgesteld. Provincies hebben de moge-
lijkheid – dus niet de plicht – om zo’n “prioriteits-
reeks” voor een dreigend grondwatertekort vast te 
stellen. De regeling en de praktijk van de verdrin-
gingsreeks voor oppervlaktewater is goed te ge-
bruiken als basis voor een soortgelijke reeks voor 
grondwater, vast te stellen door de afzonderlijke 
provincies. Er zijn immers veel overeenkomsten. 
Wel zal er regionaal of gebiedsspecifiek maatwerk 
nodig zijn. Ook moeten signaleringswaarden 
vastgesteld worden, gebaseerd op een minimale 
grondwaterstand. Als de grondwaterstand onder 
deze waarde daalt, treedt de verdringingsreeks in 
werking. 
Omdat dreigende droogte zich niet aan bestuur-
lijke grenzen houdt en omdat droogte grote delen 

van Nederland in haar greep houdt, is lande-
lijke regie aan te bevelen. Voor de praktijk zou 
aangesloten kunnen worden bij de al bestaande 
ambtelijke commissie van experts voor de ver-
dringingsreeks voor oppervlaktewater, de Lande-
lijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Deze 
commissie zou met grondwaterexperts uitgebreid 
kunnen worden. Als het tot een verdringingsreeks 
voor grondwater komt, is een handboek voor de 
praktijk aan te bevelen. Hiervoor kan worden aan-
gesloten bij het al bestaande Landelijk draaiboek 
waterverdeling en droogte.

Hoe verder? 
Het rapport waarop dit artikel is gebaseerd, kan 
worden gezien als een bouwsteen voor terrei-
neigenaren en -beheerders die zich bezighouden 
met de bescherming en het herstel van kwetsba-
re grondwaterafhankelijke natuur. Een andere 
belangrijke bouwsteen is inzicht in het hydrolo-
gische systeem dat de basis vormt voor het voor-
komen van kenmerkende flora en fauna. Alleen 
als je weet hoe dit werkt, kun je ook de juiste 
maatregelen nemen. Kennis van beide werelden 
is nodig in de vele gesprekken die terreinbeheer-
ders voeren met provincies, waterschappen, ge-
meenten en Rijk. Want allen beschikken zij over 
een deel van het instrumentarium om werk te 
maken van een betere bescherming van dit soort 
natuurterreinen. Het is aan de terreinbeheerder 

om met deze kennis te opereren in een complex 
speelveld.<

m.brunsveld@vbne.nl

Sterk Consulting, Juridische verkenning verdro-
gings- en droogte-instrumentarium. Inclusief de 
mogelijkheid van een ‘verdringingsreeks’ voor 
grondwater, in opdracht van de Vereniging van 
Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), november 
2021. www.vbne.nl > thema’s > klimaatakkoord > 
projecten 

Omgevingswet biedt meer ruimte voor 
bescherming natte natuur
In dit artikel hebben we de integrale Omgevings-
wet die zo’n 26 bestaande wetten geheel of ge-
deeltelijk gaat samenvoegen, buiten beschouwing 
gelaten. Zoals het er nu naar uitziet, treedt de 
wet op 1 januari 2023 in werking. De in dit artikel 
behandelde Waterwet, Wet natuurbescherming 
en ook de verdringingsreeks voor grondwater 
worden in de Omgevingswet opgenomen. Spe-
cifiek in het domein van de ruimtelijke ordening 
wordt in de Omgevingswet het bestemmingsplan 
vervangen door het omgevingsplan. De toetsings-
criteria die hiervoor gelden zijn ruimer dan nu bij 
een bestemmingsplan. Dat biedt gemeenten meer 
ruimte om grondwaterafhankelijke natuurterrei-
nen te beschermen. 

In 2018 stonden de 
veenputten in de noord-
oostelijke rand van het 
Wierdense Veld volledig 
droog. Op de zandon-
dergrond ligt een dunne, 
ingescheurde korst van 
waterveenmos. 

foto Rem
co Versluijs

advertentie
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Terwijl groenbeheerders en bosbouwers 
druk zijn met de essentaksterfte, blijkt er 
sluipenderwijs weer een nieuwe vijand 
binnengeslopen te zijn in de Nederlandse 
bossen en stedelijk groen. Sinds 2014 
raken in heel Nederland her en der 
gewone esdoorns aangetast door de 
roetschorschimmel. Tijdens een aantal 
studiedagen in april kregen beheerders 
de aantastingen te zien en hoorden ze te 
hoe ze met deze nieuwe ziekte moeten 
omgaan.

Steeds meer gewone esdoorns ten 
onder aan roetschorsschimmel

“Geen volksgezondheids-  
maar wel een arbo-probleem”
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— Geert van Duinhoven (Vereniging van Bos- 
en Natuurterreineigenaren)

> De roetschorsschimmel is bij de meeste gewo-
ne esdoorns in Nederland latent aanwezig. Dat 
wil zeggen dat de schimmel in het hout zit, maar 
de boom geen kwaad doet. Soms, bijvoorbeeld 
na een periode van droogte, forse snoei of hitte, 
ontwikkelt de schimmel zich opeens tot parasiet. 
Direct onder de schors maakt de schimmel dan 
miljoenen sporen. In eerste instantie zijn deze 
“ophopingen” te zien als een soort blaasjes op 
de stam of takken. De blaasjes knappen op een 
gegeven moment open waarbij de schors barst. 
De zwarte sporen kleuren de bast helemaal zwart 
en verspreiden zich.
Niet alle zwarte verkleuringen op een bast van de 
esdoorn zijn van de roetschorschimmel. Wendy 
Batenburg van bomenadviescentrum Terra Nostra 
heeft zich toegelegd op het herkennen van de 

schimmel en legt tijdens de studiedagen in Zee-
wolde uit dat ongeveer de helft van de verdachte 
bomen ook daadwerkelijk door deze schimmel 
is aangetast. Haar geoefend oog ziet onder een 
microscoop vrij snel of de sporen wel of niet van 
de roetschorsschimmel afkomstig zijn.

Een eenmaal aangetaste esdoorn legt, voor zover 
we nu weten, altijd het loodje. Na het openbreken 
van de schors kan de boom binnen een jaar dood 
zijn. Tot op heden is het echter nog niet duidelijk, 
zo vertelt Henry Kuppen van Terra Nostra, of de 
sporen die vrijkomen meteen ook andere bomen 
aantasten. Sporen verspreiden zich voornamelijk 
via de wind, en ook regen kan ervoor zorgen dat 
sporen uit de lucht op andere esdoorns terecht-
komen. Net gesnoeide bomen of bomen met 

recent gebroken takken zijn vaak vatbaar, omdat 
de schimmel daar gemakkelijker kan binnendrin-
gen. Toch worden, ondanks de grote hoeveelheid 
sporen die deze schimmel produceert, lang niet 
alle bomen geïnfecteerd.

Gezondheid van boomverzorgers
De verdere verspreiding is eigenlijk ook niet eens 
de eerste zorg bij deze schimmelaantasting. Be-
langrijker is dat de sporen ernstige gezondheids-
klachten kunnen veroorzaken bij mensen die 
met de boom aan de slag gaan. Blootstelling aan 
de sporen kan een allergische ontstekingsreactie 
van de longblaasjes veroorzaken bij langdurig of 
herhaaldelijk inademen van de sporen. Dit kan 
leiden tot kortademigheid, droge hoest en koorts. 
Doorgaans zijn de klachten van korte duur, bij 
mensen die langdurig aan grote hoeveelheden 
sporen zijn blootgesteld kan het een chronisch 
karakter krijgen en tot ernstige klachten leiden. 
Kuppen: “Laat vooral duidelijk zijn dat een 
aangetaste boom geen gevaar is voor de volks-
gezondheid. Een keer langs zo’n boom lopen, is 
geen enkel probleem. Pas als je onbeschermd, dus 
zonder mondmaskers of beschermende kleding, 
de boom gaat kappen, loop je kans op de infectie. 
Op zo’n moment krijg je echt veel van de sporen 
binnen en dat kan ongezond zijn. Toch is het 
soms nodig om die boom weg te halen. De boom 
gaat immers dood, het hout wordt bros en de 
vallende takken kunnen op sommige plekken een 
gevaar zijn voor bijvoorbeeld wandelaars. Daarom 
is het belangrijk om eerst goed te weten of je echt 
met deze schimmel te maken hebt. Als dat zo is, 
moet je bepalen of de boom een gevaar oplevert 
met vallende takken. Is dat zo, dan moet je ervoor 
zorgen dat je goed beschermd de boom weg haalt 
en afvoert.”
Wat vooral dus niet nodig is, en Kuppen herhaalt 
dat voor de duidelijkheid een aantal keer, om een 
aangetaste boom onmiddellijk en binnen 24 uur 
om te halen en af te voeren. Het zou zo maar kun-
nen dat een verantwoordelijk wethouder dat wil, 
omdat hij of zij gehoord heeft dat de roetschors-

schimmel gevaarlijk kan zijn. Oké, de boom moet 
weg maar doe dat vooral niet overhaast. Er is geen 
enkel gevaar voor wandelaars of omwonenden. 
Bereid de kap zorgvuldig voor en zorg voor de 
juiste beschermingsmiddelen, zegt Kuppen. En la-
ten we vooral voorkomen dat er een heksenjacht 
op de ziekte of deze bomen ontstaat.

Roetschorsschimmel sinds 1898 
Roetschorsschimmel of roetschorsziekte wordt 
veroorzaakt door Cryptostroma corticale. In Neder-
land zijn het alleen nog esdoorns die aangetast ra-
ken. Cryptostroma corticale is een zwakte-parasiet 
en komt de boom binnen via wonden. De schim-
mel kan lange tijd latent in de boom aanwezig 
blijven tot het moment dat de omstandigheden 
voor de schimmel optimaal zijn. De ontwikkeling 
van de schimmel wordt met name gestimuleerd 
door een afname in conditie van boom zoals ten 
gevolge van droogte en hittestress.
Roetschorsschimmel is in 1898 beschreven in On-
tario, Canada en is ook aanwezig in Noord-Ameri-
ka. Sinds 1945 is de ziekte voor het eerst opge-
merkt in Londen, Verenigd Koningrijk en heeft 
zich van daaruit verder verspreid over Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Bulgarije en 
Tsjechië. Sinds 2014 wordt de roetschorsschimmel 
waargenomen in een groot deel van Nederland en 
België. (Bron: Terra Nostra)

Monstername van roetschorsschimmel
Terra Nostra kan tegen betaling monsters van ver-
dachte bomen analyseren op het voorkomen van 
de schimmel. Er dienen verschillende bastdelen 
van ongeveer 10x10 centimeter genomen te wor-
den van de meest zichtbaar zwarte stamdelen. In 
sporadische gevallen bevinden de meest zwarte 
delen zich op de takken. Het is belangrijk de mon-
sters zorgvuldig te verpakken en naar het vooraf 
afgestemde adres te sturen. Het is aan te bevelen 
om bij monstername wegwerphandschoenen 
en een mondkapje te gebruiken, het monster 
met de wind in de rug te nemen en per boom 
nieuwe wegwerphandschoenen te gebruiken om 

de overdracht van sporen tussen de monsters te 
voorkomen.

Snelle aftakeling
Terra Nostra, Staatsbosbeheer, de Unie van 
Bosgroepen en de VBNE organiseerden in april 
gezamenlijk vier bijeenkomsten over de roet-
schorsschimmel in het nog jonge bos bij Zeewol-
de. Langs een wandelpad laat Jeroen Hendriks 
van de Nationale Bomenbank zien waar vorig 
jaar een aantal esdoorns is omgehaald vanwege 
een aantasting. Een paar bomen die vorig jaar 
nog niet waren aangetast, staan er nu alsnog heel 
slecht bij. De toppen zijn eruit gevallen, de schors 
is er grotendeels af en op de stam zit veel ho-
ningzwam. Het is niet meer te achterhalen of die 
honingzwam er eerder was of juist de roetschors-
schimmel. Hendriks: “Ook al weten we nog niet 
hoe de verspreiding van de ziekte gaat, toch is het 
in dit soort gebieden wel goed om regelmatig te 
controleren. Een gebruikelijke drie- of vierjarige 
cyclus voor de boomveiligheid is dan te weinig. 
Je ziet dat binnen een jaar een boom van gezond 
naar compleet afgetakeld kan zijn. Overigens staat 
hierenaast een jonge opstand van esdoorn, en 
daar hebben we geen aantastingen in gezien. Het 
komt vooralsnog alleen voor bij oudere bomen.”
Hamvraag is nu natuurlijk: moeten we esdoorns 
blijven aanplanten? Zeker hier in de Flevopolder 
leek de gewone esdoorn een geschikte opvolger 
van de essen die massaal het loodje hebben ge-
legd door de essentakziekte. Wordt nu de esdoorn 
de volgende in het rijtje van boomsoorten met 
een ziekte? Gelukkig treedt er nog geen massale 
sterfte op door deze schimmelaantasting. Boven-
dien zijn het nog bijna uitsluitend de gewone 
esdoorns die er last van hebben. Andere esdoorns 
worden zelden aangetast. Pieter Westerhof van de 
Bosgroepen denkt dat het verstandig is om geen 
monocultures te maken van gewone esdoorn. 
Ook al staat die soort tegenwoordig in het lijstje 
van klimaatslimme soorten.<

g.vanduinhoven@vbne.nl

Tot op heden is het 
echter nog niet duidelijk, 
zo vertelt Henry Kuppen 
van Terra Nostra, of de 
sporen die vrijkomen  
meteen ook andere  
bomen aantasten.
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Een baan vinden in natuur en bosbeheer 
is tegenwoordig geen enkel probleem. 
Werkgevers staan in de rij om goed 
opgeleide en gemotiveerde mensen in 
dienst te nemen. Maar ja: waar haal je 
ze vandaan? En voldoen de kandidaten 
aan de eisen die de werkgever stelt? 
Sluit de opleiding nog wel aan bij de 
werkzaamheden die een groen iemand 
tegenwoordig moet uitvoeren? Tijdens 
een studieochtend over arbeidsmarkt 
en onderwijs in de groene sector, 
georganiseerd door de Vereniging van Bos 
en Natuurterreineigenaren, blijkt dat er 
nog veel kan verbeteren op dit vlak.

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

> Een mooie illustratie van het veranderde 
werkveld is de werkcyclus van een boswachter. 
Voorheen keek de boswachter rond in het bos, 
beoordeelde wat er aan werkzaamheden nodig 
was, voerde die uit en evalueerde ten slotte of 
de werkzaamheden het gewenste effect hadden. 
Die cyclus is er nog steeds, zegt Bart van de Beek, 
kwartiermaker digitalisering en technologie bij 
Groenpact. Maar tegenwoordig krijgt de boswach-
ter hulp van satellietbeelden, drones en andere 
technische hulpmiddelen. De boswachter krijgt 
dus niet alleen vaak betere info over het bos, 
maar ook veel meer. “Bedrijven zijn nu zelfs bezig 
met motorzagen die registreren waar er gezaagd 

wordt, hoeveel en welke houtsoort. Dus de doe-
len van het werk van een boswachter veranderen 
niet, maar de manier waarop en de onderliggende 
informatie, die veranderen elke dag weer. Dat 
moet dus iets voor het onderwijs betekenen. 
Het onderwijs zal daarop moeten inspelen.” Dat 
betekent andere onderwijsprogramma’s en andere 
manieren van lesgeven, voegt Bas Wrekenhorst 
van onderwijsinstelling Yuverta daaraan toe. De 
virtuele harvester heeft inmiddels zijn intrede 
gedaan op scholen. De docenten zullen daarin 
mee moeten gaan: zij moeten gaan doceren over 
nieuwe technologieën waar de leerlingen vaak 
meer voeling mee hebben dan zij zelf.

Gebiedsgericht werken
Behalve technologische zijn het ook maatschap-
pelijke veranderingen die vragen om een an-
dere student met andere kennis en kunde. Fen 
van Rossum van Natuurmonumenten somt de 
uitdagingen van zijn organisatie op: het Natuur-

netwerk Nederland moet over vijf jaar af zijn, de 
waterkwaliteit moet over vijf jaar aan de Kader-
richtlijn Water voldoen, de PAS is vernietigd en 
heel Nederland heeft er opeens belang bij dat de 
natuur in een gunstige staat van instandhouding 
is. Er ligt een woningbouwopgave, de landbouw 
is in transitie en er ligt een Urgenda-klimaat-uit-
spraak. “Iedereen snapt dat alleen een gebieds-
gerichte aanpak een mogelijke oplossing gaat 
bieden, maar hoe doen we dat? Hoe gaan we om 
met de stapeling van beleid en de stapeling van 
de enorme budgetten voor het landelijk gebied? 
Onze medewerkers moeten dus meer dan voor-
heen een strategische blik naar buiten hebben. Ze 
moeten ook soft skills hebben als communicatie 
en conflicthantering. Daar moeten we ook intern 
mensen voor gaan opleiden.”

Veiligheid en water
Het zijn twee voorbeelden waaruit blijkt dat de 
arbeidsmarkt en opleidingen in beweging zijn. 
Daar komt nog eens bij dat er een ernstig tekort 
dreigt of inmiddels al bestaat aan voldoende 
arbeidskrachten. Volgens onderzoekster Laura 
Roebroeck, kwartiermaker arbeidsmarkt bij 
Groenpact, zijn er in het hele land, met uitzonde-
ring van de Randstad, al tekorten aan werknemers 
in de sector, oplopend in sommige regio’s tot 
meer dan een kwart. Daar komt bij dat de mensen 
in deze sector gemiddeld ouder zijn en dat de 
tekorten daardoor wellicht nog zullen oplopen. 
Er is dus werk aan de winkel, vindt Roebroeck. 
Volgens haar zijn momenteel nog vooral ‘mannen 
van middelbare leeftijd met westerse achtergrond’ 
in deze sector werkzaam en dat biedt dus kansen: 
maak duidelijk dat het werk ook interessant kan 
zijn voor vrouwen en mensen met een andere 
culturele achtergrond. Zoek daarvoor eens naar 
zij-instromers en doorstromers die het vakgebied 
in willen, vindt Roebroeck. “Zet daarnaast in het 
onderwijs en de communicatie vooral in op de 
motieven waarom bijvoorbeeld jongeren voor een 
vakgebied kiezen. Daarvoor maken wij gebruik 
van het model van de Groene werelden. Je zoekt 
niet alleen de student met groene vingers die 
boswachter wil worden, maar ook de techneut 
die met de informatietechnologie in het groene 
domein wil werken. Of mensen die zich bezig 
willen houden met duurzaamheid, met water en 
veiligheid. Of gezond voedsel. Door die leefwerel-
den te koppelen aan het groene domein zullen 
we meer jonge geïnteresseerden krijgen met een 
meer diverse achtergrond.”

Drijfveren
In het gesprek dat hierop volgt, blijkt dat er nog 
een wereld te winnen is door meer op de bele-
vingswereld van bijvoorbeeld meisjes in te spe-
len. Zoek uit wat ze interessant vinden, zoek uit 
waarom ze wel of niet in het groen zouden willen 
werken en laat zien welke mogelijkheden er zijn. 
Want er is meer mogelijk dan alleen techniek of 
alleen bomen kappen. En daarnaast is niet alleen 
het onderscheid jongens-meisjes belangrijk maar 
misschien nog wel veel meer het type mensen dat 
we zoeken. Wat zijn maatschappelijke of persoon-
lijke drijfveren om in het groen te willen werken? 

Welke karaktereigenschappen horen daarbij? Wat 
voor een type medewerkers zoeken we eigenlijk? 
Die zoektocht is eigenlijk nog maar net gestart 
maar kan wel inzicht geven in de manier waarop 
we nieuwe arbeidskrachten voor in sector geïnte-
resseerd krijgen.

In weer en wind
Breder zoeken naar nieuwe werknemers, en in 
die zoektocht beter aansluiten op de drijfveren 
van potentiële nieuwe krachten, is waarschijnlijk 
nog niet voldoende. Het onderwijs en de arbeids-
markt moeten ook beter op elkaar aansluiten en 
nauwer gaan samenwerken. En dat is misschien 
wel het meest bijzondere aan deze bijeenkomst: 
niet eerder zaten werkgevers van grote en kleine 
bedrijven samen aan (een weliswaar digitale) tafel 
om over de aansluiting met het onderwijs te pra-
ten. En dat blijkt van groot belang, want Natuur-
monumenten bijvoorbeeld zoekt hoger opgeleide 
mensen die met ingewikkelde gebiedsprocessen 
aan de gang gaan, maar Bart Opdam van de firma 
Noest zoekt nog steeds “de jongens die elke dag 
acht uur in weer en wind bezig willen in het bos. 
Ons probleem is vooral dat de mannen van 30-50 
jaar het op een gegeven moment wel hebben ge-
zien en een iets rustigere plek zoeken. Maar juist 
hun ervaring is voor ons van groot belang.” Beide 
functies, en zo zijn er nog vele tientallen andere 
te vervullen, zijn keihard nodig. Bovendien is het 
ook heel erg zinvol om de opleidingen niet al te 
specifiek te maken: het is heel leerzaam voor een 
bosbouwer wat een natuurbeheerder doet, wil en 
kan. En dat geldt andersom precies hetzelfde.

Keten
Het gaat er nu dus om dat de groene sector samen 
met alle vormen van groen onderwijs er voor gaat 
zorgen dat voldoende jongeren voor deze sector 
kiezen. Het is vooral belangrijk dat de jongeren 
op de goede plek terecht komen, dat ze daar ook 
graag willen blijven en dat werkgevers en onder-
wijs elkaar niet gaan beconcurreren. Zonder een 
dergelijke ketenbenadering zal er weinig verbete-
ren op de arbeidsmarkt. Daar is iedereen het wel 
met elkaar over eens. Wie dan welke stap moet 
zetten, is een volgend probleem, waar de aanwezi-
gen dan ook nog niet helemaal uit zijn. Het blijft 
nu vandaag nog even bij ideeën en intenties: de 
juiste communicatie met jongeren ontwerpen die 
beter aansluit bij hun belevingswereld, beginnen 
met goed biologie-onderwijs op de basisschool, 
het goede en diverse verhaal over werken in 
de sector neerzetten, zorgen voor voldoende 
stageplekken, samen het onderwijs vormgeven, 
en goed in beeld krijgen wat de toekomsten 
behoeften zijn op de arbeidsmarkt en daar het 
onderwijs op laten aansluiten. Op deze manier 
geformuleerd is duidelijk dat de hele sector en 
het hele onderwijs samen verantwoordelijk zijn 
voor een betere aansluiting van onderwijs op 
de arbeidsmarkt en het werven van voldoende 
gekwalificeerd personeel.<

g.vanduinhoven@vbne.nl

Studenten in gesprek met potentiële 
werkgevers op carrièrebeurs van 
Hogeschool Van Hall Larenstein.

foto’s Hans van den Bos, Bosbeeld

28 29# 185 mei 2022mei 2022 # 185

colland arbeidsmarkt

Nijpend tekort aan 
arbeidskrachten brengt 

werkgevers en onderwijs 
samen
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Bosbaden zonder 
nat te worden

Wandelend door het bos 
kom je van alles tegen. Een 
fanatieke vader die met een koptelefoon op 
zijn welvaartsbuikje tevergeefs probeert kwijt 
te raken. Een groepje pubers op een bankje 
met energy drink, een zak goedkope chips 
en een JBL-box waaruit keiharde muziek 
schalt. Een baasje die vooral oog heeft voor 
zijn hond. Of twee vriendinnen die de hele 
blauwepaaltjesroute lang aan één stuk door 
met elkaar kletsen over een bloedirritante 
collega. Ik heb het idee dat vele mensen al 
jaren in hetzelfde bos komen zonder het ooit 
echt goed te hebben ervaren. Ze lopen als 
het ware met oogkleppen op en missen nog 
een ree die 5 meter verderop rustig het pad 
oversteekt. Is daar iets mis mee?, vraag ik me 
dan wel eens af. Nee, eigenlijk niet. Iedereen 
gebruikt en ervaart het bos op zijn eigen 
manier. Bovendien, een bosbezoek is niet voor 
iedereen weggelegd, dus we moeten blij zijn 
dat deze mensen tenminste van bos kunnen 
genieten. 

Dat de natuur rustgevend werkt en goed 
is voor je algehele gezondheid is voor velen 
zo klaar als een klontje. Maar ik denk dat 
menig vakbladlezer vindt dat hij, zij of hen 
eigenlijk veel te weinig in het bos te vinden 
is. In Japan is het daarentegen heel normaal 
om actief naar het bos te gaan om je 
lichamelijk en geestelijk te helen. Ze noemen 
het Shinrin-yuko, ofwel bosbaden. Tijdens 
het bosbaden is het de bedoeling dat je heel 
bewust al je zintuigen gebruikt en je als het 
ware laat onderdompelen in de natuur. Door 
in stilte je af te vragen: welke vogelgeluiden 
hoor ik? Hoe ruikt de bloeiende kornoelje? 
(Spoiler: naar rotte vis.) Wat zie ik krioelen 
onder een dode stam? Wetenschappelijke 
studies tonen nu aan dat slechts twee 
uurtjes bosbaden per week inderdaad je 
bloeddruk en hoeveelheid stresshormonen kan 
verlagen en je immuunsysteem een boost kan 
geven. Wie wil dat nu niet? Ik gun daarom 
iedereen een lekker bosbad op z’n tijd. Dat 
levert niet alleen meer vrolijke mensen op, 
maar zorgt vast ook voor veel meer bos- en 
natuurliefhebbers. 

David Kingma

Studiedag Veerkrachtig bos – 9 juni 
Klimaatverandering is een van de factoren 
die invloed heeft op de bosontwikkeling. Als 
beheerder kunnen we proberen onze bossen zo 
in te richten dat ze tegen een stootje kunnen. 
Naast klimaatverandering zijn er vele andere 
factoren die een rol spelen in het beheer, zoals 
stikstofdepositie of recreatieve druk. Ook van 
belang en interessant, maar op 9 juni richten we 
ons op het klimaat. 
De studiekring van de KNBV organiseert de 
studiedag veerkrachtig bos. Deze dag staat in het 
teken van de klimaatverandering en hoe daar als 
beheerder mee om te gaan. Belangrijke vraagstuk-
ken zijn: wat betekent die klimaatverandering nu 
en in de toekomst voor de het functioneren van 
het bos, moeten we actief ingrijpen of niet, en 
hoe schatten we de uitgangssituatie in. Vandaag 
bieden we daar handvatten en inzichten voor. 
Je ontvangt vooraf een paper opgesteld door de 
studiekring. 

Locatie: Boscafé De Beken in Renkum. Aanmel-
ding en betaling via de webshop op knbv.nl, 
aanmelden kan tot vrijdag 3 juni 12.00 uur. Kos-
ten voor deelname zijn voor KNBV-leden: € 35,-, 
studentleden: € 15,- en andere geïnteresseerden: 
€ 45,-

naar een tijdseenheid, maar naar welke sleutel-
soorten in een landschap ontbreken en deze dan 
herintroduceren. Het effect die deze grazers op 
het proces hebben is leidend.” 
De meeste bosgronden zijn op dit moment ver-
zuurd en arm aan mineralen. Linnartz adviseert 
te stoppen met het afvoeren van mineralen. 
“Maar nog belangrijker is het dichtdraaien van de 
stikstofkraan, anders is het dweilen met de kraan 
open. Laten we daarbij ook de minerale cyclus 
herstellen door zoveel mogelijk dood hout in de 
natuur te houden om insecten en schimmels aan 
te trekken. Ook grazers dragen een steentje bij 
door mineralen van rijke gronden uit te poepen 
op arme gronden. Verder faciliteren zij de kie-
ming van bomen en struiken door kale plekken te 
creëren. Het gevolg: een gevarieerd landschap met 
open bossen, struwelen en bloemenweides.”

Compleet systeem op gezonde bodem
Gerrit-Jan Spek haakt aan bij het verhaal van Leo 
Linnartz door te benadrukken hoe belangrijk een 
gezonde bodem is. “Nederland had vroeger veel 
bos en dat was rijk aan soorten. Nu is Nederland 
arm aan bos en dat is arm aan soorten. We bewe-

Op woensdagmiddag 20 april kwamen 
150 werkenden en studenten bij elkaar 
op Hogeschool Van Hall Larenstein 
in Velp om het symposium Bos- en 
Wildbeheer bij te wonen. Peter Stouten 
en Gerrit-Jan Spek hebben het initiatief 
genomen voor dit symposium. De 
organisatie is in samenwerking met 
Larenstein en de KNVB-commissie 
Natuurlijke Verjonging neergezet. 

> Tijdens het evenement kwamen vier sprekers 
aan het woord met ieder een eigen visie op het 
thema bos- en wildbeheer:
Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering bij 

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe: 
Sturend beheer en actief bos- en wildbeheer.
(Alleen met actief en consistent beheer is het 
mogelijk verschillende doelen na te streven).

Leo Linnartz, ecoloog bij Stichting Ark Natuuront-
wikkeling: Begraasde open bossen, ons natuur- 
en cultuurlandschap.

Gerrit-Jan Spek, eigenaar van Natuurlijk Fauna 
Advies: Op weg naar een soortenrijk bosland-
schap met vitale en gezonde organismen. 
(bomen, beesten, beheerders, bodem en biodi-
versiteit)

Hugh Jansman, wildlife ecoloog bij Wageningen 
University and Research: Faunabeheer en 
vitale ecosystemen.

Sturend beheer
Jakob Leidekker beet de spits af en stelde het 
publiek de vraag hoe we omgaan met het bos- en 
wildbeheer in een overbevolkt land, waar alles 
onder een vergrootglas ligt en iedereen ergens 
iets van moet vinden. “We hebben te maken met 
wet- en regelgeving/juridisch kader en een maat-
schappelijk kader waar we ons binnen moeten 
bewegen. Tezamen met de CO

2
-, stikstof- en biodi-

versiteitscrisis hebben beheerders verschillende 
doelen te behalen. Hoe breng je deze doelen in 
balans zonder dat de biodiversiteit daaronder te 
lijden heeft?” 
“Alleen met actief en consistent beheer is dat 
mogelijk”, stelt Leidekker. “Het multifunctionele 
landschap is per definitie balans brengen tussen 
doelen, wat het onmogelijk maakt om honderd 
procent voor één enkel doel te gaan. Dat betekent 
keuzes maken. Dat kan alleen op basis van ken-
nis, zowel theoretisch als praktisch. Als de keuzes 
niet vanuit een overkoepelend totaalbeeld en 
weloverwogen worden gemaakt, gaat dit oneven-
redig ten koste van andere doelen.”
“De druk op het landschap is enorm en zal vanuit 
de verschillende gezichtspunten, verplichtingen 

Symposium Bos- en 
Wildbeheer bundelt 
verschillende inzichten 
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gen de verkeerde kant op, we moeten weer terug 
naar een soortenrijk boslandschap. En dat begint 
bij een gezonde bodem”, stelt Spek. “Mensen, 
dieren en planten hebben om vitaal en fit te 
blijven voedsel nodig dat vol zit met mineralen, 
vitamines en sporenelementen. Alleen een vitale 
en gezonde bodem kan gezond, levenskrachtig 
voedsel voortbrengen. De kern is het moederma-
teriaal van de bodem, dat alle nodige voedings-
stoffen bezit. Bacteriën en schimmels kunnen 
deze voedingsstoffen opnemen en beschikbaar 
maken voor planten, die het op hun beurt weer 
beschikbaar maken voor mens en dier. Plant 
daarom ontzurende soorten aan. Zij zorgen voor 
bodemverbetering en bevatten de juiste voe-
dingstoffen voor bosdieren. Een ree weet precies 
welke boom- of struiksoort hij nodig heeft om 
aan zijn voedingsstoffen te komen. De beloning 
is een weelde en overdaad van leven. De grotere 
roofdieren als de wolf en de lynx zullen in de 
toekomst voor de balans zorgen.”

Vitale ecosystemen
Hugh Jansman gaat als onderzoeker bij de Wage-
ningen Universiteit niet zozeer in op het bosbe-
heer, maar zoekt de verbinding tussen het fauna-
beheer en vitale ecosystemen. Hij benoemd dat 
populatiebeheer met ondersteunend afschot niet 
een doel is, maar een middel waarbij de gunstige 
staat van instandhouding geborgd wordt. “Popu-
latiedynamica is erg complex en Jansman vraagt 
zich af of we wel aan de juiste knoppen draaien. 

“Voor hoefdieren bepalen wij het maatschappelijk 
draagvlak. Dit draagvlak wordt bepaald door wat 
de Nederlander belangrijk vindt en is opgeschre-
ven in wetten en regels.” 
Jansman adviseert om natuurgebieden met elkaar 
te verbinden, waardoor genetische uitwisseling 
beter mogelijk is. “Er zijn veel hekken op de 
Veluwe aanwezig, waardoor er een lagere partner-
keuze voor grofwild is. Een geïsoleerde populatie 
edelherten heeft vierduizend individuen nodig 
voor een gezond genetisch veld. Een metapopu-
latie waarbinnen uitwisseling plaatsvindt heeft 
maar vierhonderd individuen nodig om dit veld te 
behalen.” Op de komst van de wolf in Nederland 
kan Jansman aanbevelen om nieuwe doelstanden 
vast te stellen nu de wolf deel uitmaakt van het 
ecosysteem.

Stikstofkraan dichtdraaien
Het symposium bracht verschillende inzichten 
in het bos- en wildbeheer, die werkenden en 
studenten als nadenkstof mee naar huis kunnen 
nemen. Het was interessant om te zien dat de 
sprekers ondanks de afwijkende visies toch ook 
veel raakvlakken met elkaar delen. Over een punt 
waren alle sprekers het duidelijk eens: laten we 
zo snel mogelijk die stikstofkraan dichtdraaien 
zodat we actief kunnen gaan werken aan natuur- 
en landschapsherstel.<

Bo Koning, commissie Natuurlijke Verjonging
Peter Stouten, organisatie symposium

en wensen alleen maar groter worden”, stelt Lei-
dekker. Als er niets aan wildbeheer wordt gedaan, 
gaat het op meerdere fronten fout. Alles heeft 
namelijk een directe relatie met elkaar: hoe meer 
grofwild, hoe meer aanrijdingen en landbouw-
schade. Hoe meer grazers, hoe minder zaailingen 
en biodiversiteit. Met actief wildbeheer krijgt bos 
de kans zich te verjongen en kunnen we grofwild 
langs de mens laten leven. Als je slim acteert, krijg 
je het voor elkaar.”

Zelfregulerend landschap
Leo Linnartz deelt een andere mening over het 
wildbeheer. De ecoloog vraagt zich af op welke 
tijdseenheid de natuurdoeltypes zijn gebaseerd. 
“Op 7500 jaar steeds intensievere landbouw of 
op miljoenen jaren evolutie?” Linnartz licht 
zijn vraag toe: “Ooit was er in Europa een grote 
biodiversiteit waarin ook veel wilde grazers 
voorkwamen. Veel soorten zoals de mammoet 
en bosolifant zijn onder andere door toedoen 
van de mens verdwenen. Door grote grazers in 
natuurgebieden te herintroduceren herstellen we 
de voortgaande co-evolutie en de relatie tussen 
landschap, dier en plant. We moeten niet kijken 

PROGRAMMA DONDERDAG 9 JUNI

9:00  Inloop, koffie en thee
9:20  Opening programma door dagvoorzitter 

Arno Willems
9:30  Mart Jan Schelhaas: Klimaatverandering: 

waar gaat het klimaat in Nederland naar 
toe? 

10:15  Wouter Delforterie: Effecten klimaatver-
andering op bosecosysteem en ecosys-
teemdiensten 

11:00  Pauze
11:15  Bart Nyssen: Handelingsperspectief; niet, 

reactief of proactief bijsturen?
12:00  Volledig verzorgde lunch
13:00  Veldbezoek waarin het begrip veerkracht 

wordt toegepast op verschillende opstan-
den in het perspectief van ecosysteem-
diensten en klimaatverandering

15:00  Discussie o.l.v. dagvoorzitter
16:00  Afsluitende borrel
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Antwoord:
Het mag duidelijk zijn dat we het hier over alluviale 
bossen hebben, gelegen in Twente. De verwach-
ting is dat daar binnen afzienbare tijd nog geen 
getijdewerking zal spelen. Natte teelten zijn in 
ontwikkeling, maar voor zover ons bekend momen-
teel voornamelijk in veengebieden. Vervuild water 
zou kunnen, maar dan is zo’n stuw met een lage 
opening niet echt effectief. Een stuw om te kunnen 
schaatsen zou fantastisch zijn, maar waar zou al 
dat water vandaan moeten komen?

Het betreft hier een Natura 2000-maatregel. Aan 
de benedenstroomse kant van de constructie ligt 
een stuk prioritaire vochtig alluviaal bos (H91E0). 
Het beekje dat hier doorheen stroomt was diep ge-
erodeerd door het hoge debiet. De oorzaak hiervan 
is de landbouw in het brongebied van deze beek. 
Het water wordt vanuit dit agrarische gebied in 
grote hoeveelheden tegelijk afgevoerd, waardoor de 
beekloop steeds dieper is ingesleten. Deze knijpcon-
structie moet de pieken nu gaan temperen. Dankzij 
meegevoerd slib is de beek inmiddels verondiept. 
Antwoord e is dus het juiste antwoord. Of dit nu 
recht doet aan het gewenste systeemherstel dat 
Programma Natuur voor het Natura 2000 brood-
nodig vindt? Nou, nee… de waterafvoer vanuit de 
bovenstroomse landbouw is nog steeds hoog, waar-
door bovenstroomse inzijging en daarmee ook de 
kwel in het natuurgebied onvoldoende plaatsvindt. 
De bewering dat de waterkwaliteit verbetert, omdat 
fijne deeltjes voor de stuw kunnen bezinken, is niet 
bewezen. Bij een grote bui klapt het nog steeds met 
grote vaart het Natura 2000-gebied in (en daarmee 
in het vochtige alluviale bos). En mocht er al iets 
bezinken, bij de volgende bui kan het materiaal 
alsnog het bos inspoelen.
Hoewel het dus om een Natura 2000-gebied gaat 
is deze constructie niet voor de natuur aangelegd: 
het probleem van sterk verminderde kwel is niet 
opgelost. Wel is het belang van het als vanouds 
kunnen voortzetten van landbouw in het brongebied 
gezekerd. De constructie is aangelegd met natuur-
geld. Dat dan weer wel.
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Water Weg

Weer eens een voorbeeld van een scheiding der werelden. 
Aan de ene kant een waterminnend bos, voor natuur. Aan 
de andere kant een watergereguleerde groene basis, strak 
en efficiënt, voor voedselproductie. En op de grens een 
dijk met een heel forse stuw met knijpconstructie. De 
vraag luidt deze keer: waarom zou deze stuw zo kloek zijn 
uitgevoerd?

Hier is sprake van de voorbereiding voor de reconstructie 
van het vloedbos. Wanneer de getijdewerking vanuit 
de kreekloop hier weer hersteld is, dient het agrarische 
achterland goed beschermd te zijn tegen de dagelijkse 
hoge waterstanden aan de boszijde. 

Deze stuw is geplaatst om tijdens vorst het naastgelegen 
grasland snel onder water te kunnen zetten, om er een 
mooie natuurijsbaan van te kunnen maken.

Hier is het vasthouden van water voor agrarische natte 
teelten gerealiseerd. Vanwege de van nature periodiek 
hoge grondwaterstanden in dit gebied speelt de land-
bouw hier nu op in door dit water vast te houden. Het 
naastgelegen Natura 2000-gebied gaat er dankzij deze 
waterretentie ook van profiteren.

Deze voorziening was nodig om vervuild water uit de om-
geving niet het natuurgebied in te laten stromen. Recent 
is gebleken dat een bovenstrooms gelegen industrie-
terrein een ernstig verontreinigde bodem heeft, die via 
ontwatering het Natura 2000-gebied insijpelt. Er is snel 
en daadkrachtig aangepakt.

Het schone water dat dit Natura 2000-gebied doet floreren 
stroomde door een bosbeek die in enkele decennia heel 
diep was ingesleten als gevolg van een zeer ruime boven-
stroomse waterafvoer die periodiek met hoge snelheid 
door de beek heen stroomde. Die forse waterafvoer is zo 
ingericht om de daar aanwezige landbouw te bedienen, 
doch de diep ingesleten beek leidde tot verdroging van 
de alluviale bossen. Dus is er een stevige stuw gezet als 
oplossing om het water alsnog in het bos vast te houden.

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent, met dank aan 
Bart de Haan van Natuurmonumenten, die ons op deze forse 
knijpconstructie en diens achtergrond attent heeft gemaakt.

 agenda 

1 juni
Buitenlandse excursie KNBV
www.knbv.nl

2 juni
OBN Veldwerkplaats: Heischraal 
grasland
www.natuurkennis.nl

2 juni 2022 
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl
 
5 juli 2022 
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl

9 juni 
Partnerbijeenkomst FSC
FSC.nl

9 juni
Studiedag Veerkrachtig bos
https://knbv.nl

10 juni
Extra Online Rondhoutveiling 
houtveiling@bosgroepen.nl

13 juni
Westhofflezing
www.ru.nl/Westhofflezing 

14 juni
Veldwerkplaats OBN: Natuurherstel 
Greveschutven en omstreken
www.natuurkennis.nl

15 juni 
Biodiversiteit in het water
www.wew.nu

16 juni
Cursus Natuurwetgeving – 
gevordenden
www.natuurinclusief.nl

21 juni of 28 juni
Debat voedselbossen
www.knbv.nl

23 juni 
Eerste kennisdag LIFE Resilias 
invasieve soorten 
www.resilias.nl

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

6 juli 
Werkschuurbijeenkomst opsnoeien 
voor hoogwaardige houtkwaliteit
www.vbne.nl
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TEELTVERBOD

Fred Kistenkas

Het publiekrecht daarentegen geldt voor iedereen en voor 
onbepaalde tijd, maar via een bestemmingsplan of een 
gemeentelijke verordening wordt het erg lastig voor de ge-
meente om bijvoorbeeld bollenteelt, lelieteelt of uienteelt 
te verbieden. Landbouworganisaties zullen wijzen op de 
meststoffenwetgeving en de Wet gewasbeschermingsmid-
delen en biociden (Wgb), die beide alleen maar de centrale 
overheid bevoegdheden geeft en dus niet de decentrale 
overheidslagen als een gemeente. Gemeentelijke aanscher-
ping van landelijke mest- of bestrijdingsmiddelennormen 
mag dus wettelijk niet. Ik snap ook wel dat gemeenten niet 
door het rijksbeleid heen mogen fietsen, maar aanscherping 
en aanvulling van die landelijke normen door de raad (dus 
met inachtneming van de landelijke regels) mag dus ook al 
niet...

Landbouwbeperkende planregels in een gemeentelijk be-
stemmingsplan sneuvelden bij de rechter altijd al gauw op 
het criterium van ‘goede ruimtelijke ordening’, waarbij dan 
doorgaans ook gewezen wordt op het feit dat het gebruik 
van mest en bestrijdingsmiddelen (en daarmee in feite dus 
ook de teeltkeuze en landbouwmethode) door de wet niet 
aan gemeenten gedelegeerd is.2 Dat klopt want de Mest-
stoffenwet (Mstw) en de Wgb delegeren geen aanscher-
pende bevoegdheden naar lagere overheden. Een gemeente 
mag zichzelf dus niet ‘glyfosaatvrije gemeente’ noemen en 
mag ook niet lelie- of bollenteelt verbieden.
Wordt dat met die mooie en integrale Omgevingswet nu 
anders? Neen, want die Mstw en Wgb zijn buiten die mooie 
integraliteit van die Omgevingswet gelaten en geven weer 
alleen de rijksoverheid bevoegdheden. Dat blijft dus zo. 
Wel wordt ‘bodem’ nu ook expliciet genoemd als reguleer-
baar onderdeel van de fysieke leefomgeving, maar of dat 
dan een nieuw haakje wordt voor gemeentelijke teeltver-
boden is ongewis. Ik denk dat de rechter weer zal wijzen op 
die specifieke wetgeving rond mest en bestrijdingsmiddelen 
en een specifieke wet gaat boven een generieke wet als de 
Omgevingswet.

Er komt nog iets bij: sinds de toeslagenaffaire is de be-
stuursrechter strenger geworden op de overheid. Dus ook 
op de gemeenteraad. Die moet nu nog uitgebreider haar 
besluiten onderbouwen. De belangen van de burger en dus 
ook de boer mogen niet onevenredig geschaad worden in 
relatie tot het algemeen belang dat de overheid dient. In 
jargon: toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Het was 
dus al schier ondoenlijk, maar het wordt dus nog moelijker 
voor gemeenten om wat te doen voor burgers, beheerders 
en natuurorganisaties die zich ergeren aan glyfosaat of te-
veel mest aan hun bos- of duinrand. Zeker zolang de Mstw 
en Wgb niet aangepast worden en ook nog eens angstvallig 
buiten die zogenaamd integrale Omgevingswet gehouden 
worden. Moet dat niet anders, nu Horatius’ gezegde niet 
voor de Nederlandse gangbare landbouw geldt?

fred.kistenkas@wur.nl

2  Basisarrest: RvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1558 op www.raadvan-
state.nl
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Dure boeken, saaie teksten en extra lesuren, maar soms 
leerde je ook wel wat nuttigs op het gymnasium. Wat dacht 
u van deze oneliner van Horatius: naturam expellas furca, 
tamen usque recurret.1 Verdrijf de natuur met de landbouw 
(letterlijk staat er zoiets als: met de hooivork), toch komt 
ze steeds weer terug. Klopt misschien voor het onkruid in 
uw moestuin, maar geldt niet voor de gangbare landbouw 
in Nederland. De natuur die zij verdreven heeft, komt niet 
terug. Tenzij we die landbouw gaan verduurzamen. Steeds 
meer gemeenten komen op de Wageningse campus langs 
met de vraag hoe zij een bijdrage aan die landbouwtransi-
tie kunnen leveren. Met name ook rond natuurgebieden. 
Minder bestrijdingsmiddelen en minder mest rond hun 
bossen en andere kwetsbare natuur. Gemeenten zijn echter 
juridisch niet bevoegd om iets over bestrijdingsmiddelen, 
mest en daarmee over de teeltwijze te zeggen. Via een 
pachtcontract kun je soms dan nog wel iets afspreken, maar 
dat is slechts een privaatrechtelijke weg; die geldt altijd 
alleen maar tussen de contractspartijen en is vaak ook nog 
beperkt naar tijd, zeker bij tijdelijke jaarcontractjes. 

1  Horat., Epist. 1, 10, 24. De Fransen zeggen: chassez le naturel, il revient 
au galop.
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Meer biodiversiteit in heggen, 
hagen, houtwallen en singels

Landschapselementen als hout-
wallen, singels, heggen en hagen 
spelen een belangrijke rol in het 
cultuurlandschap. Ze zijn niet 
alleen beeldbepalend, maar 
bieden ook onderdak aan tal van 
vlinders, bijen, vogels en andere 
dieren. Daarnaast vormen ze een 
verbinding tussen natuurgebie-
den en deelpopulaties. Kennis-
netwerk OBN ontwikkelde een 
brochure met beheertips voor 
meer biodiversiteit in deze land-
schapselementen.

Maar wat betekent dat beheerdoel van 
doelsoorten in de praktijk? De OBN-brochure 
zet de kennis over de soorten van de droge 
dooradering op een rij, en vertaalt die kennis 
in praktische beheertips.

Vogels, vlinders, en zoogdieren
Verschillende diersoorten stellen verschillende 
eisen aan hun leefomgeving. In de brochure 
komen vogels, vlinders en bijen, kleine zoog-
dieren en reptielen en amfibieën aan bod. 
Vogels als grasmus, braamsluiper, kneu en 
geelgors geven de voorkeur aan elementen 
met struweel en weinig of geen bomen. Bos-
vogels zoals de vink, koolmees, pimpelmees, 
zanglijster, tjiftjaf en gekraagde roodstaart 

Droge dooradering
Het cultuurlandschap is doorweven met een 
netwerk van landschapselementen, dat in de 
regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbe-
heer (ANLb) wordt aangeduid als het leefge-
bied ‘droge dooradering’. Het betreft onder 
andere elzensingels, houtsingels, houtwallen, 
heggen en hagen, lanen, hoogstamboom-
gaarden, (hakhout)bosjes, kaden, dijken en 
overhoekjes. Kleine geïsoleerde wateren die 
verspreid in het landschap voorkomen, wor-
den ook gerekend tot droge dooradering. Het 
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is in 
het leven geroepen om de leefgebieden van 
bepaalde doelsoorten te creëren en in stand 
te houden.
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hebben juist een voorkeur voor een goed 
ontwikkelde boomlaag, met oude bomen met 
holen voor de holenbroeders. Vlinders en 
bijen profiteren vooral van een grote variatie 
aan bloeiende kruiden, heesters en bomen. 
Voor bijen is het belangrijk dat er ook kale, 
of schaars begroeide stukjes grond in de 
buurt te vinden zijn. Daar bouwen zij hun 
nesten. Vleermuizen gebruiken lijnvormige 
landschapselementen om zich te oriënteren 
in het landschap. Voor hen is het belangrijk 
dat er geen grote onderbrekingen in deze 
landschapselement zitten. 

Algemene spelregels
Om het zo veel mogelijk dieren naar de zin 
te maken geldt de algemene spelregel: hoe 
meer variatie hoe beter. Zorg voor variatie 
in kruiden, struiken en bomen. Kies wel voor 
streekeigen soorten, die passen het best in de 
lokale natuur. De biodiversiteit profiteert het 
meest van rijke bloeiende en besdragende 
struiken, met voedsel voor verschillende dier-
soorten in zomer en winter. Vlinders, bijen en 
andere insecten die op de bloeiende struiken 
afkomen, vormen weer voedsel voor vogels, 
amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren. 
Laat de begroeiing zoveel mogelijk onge-
moeid. Dit biedt dekking en overwinterings-
mogelijkheden aan veel soorten. Als beheer 
nodig is, doe dat dan verspreid over de tijd en 
de ruimte. Creëer ook open stukken met korte 
vegetatie en laat bomen oud worden.•

Download voor meer tips de gratis brochure 
‘Ecologie en beheer van droge dooradering’.
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/
Publicaties/obn-droge-dooradering-def.pdf

Bloeiende sleedoorn in Maasheggen.

Geelgors, een typische soort van de droge 
dooradering.
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De werkzaamheden rond het Greveschut-
ven zijn nog maar net afgerond, maar de 
resultaten zijn nu al indrukwekkend. Sinds 
kort zijn er weer roerdompen en boomkik-
kers te horen. Mari de Bijl (foto boven) is al 
40 jaar bij het gebied betrokken als be-
heerder van het Brabants Landschap. Vlak 
voor zijn pensionering leidt hij ons rond 
door dit bijzondere natuurgebied.

Het Greveschutven ligt in het Natura 2000-natuur-
gebied Valkenhorst in Valkenswaard. Er leven veel 
zeldzame soorten in dit type heideven, zoals heikik-
ker, Kempense heidelibel en witte waterranonkel. 
Om ervoor te zorgen dat dit habitattype ook voor 
de toekomst in stand blijft, heeft het Brabants Land-
schap tussen eind 2019 en begin 2022 omvangrijke 
herstelmaatregelen uitgevoerd in en rondom het 
Greveschutven. 

De natuur vindt zijn plek
“De veranderingen in het gebied zijn enorm”, vertelt 
Mari de Bijl. “In het begin was hier gewoon land-
bouwgrond. Het aangrenzende Greveschutven had 
veel last van de drainage van deze landbouwgrond. 
Het ven liep gewoon leeg. We hebben de sloten 

gedempt en 30 tot 40 centimeter van de fosfaatrijke 
bovengrond afgegraven, en nu is het een soort 
wetland geworden. Mijn collega vertelde dat er 
gisteren wel tien mensen met telescopen op de 
uitzichtheuvel stonden, want de poelruiter was er 
gesignaleerd. Ook liepen er bosruiters en tureluurs 
rond. De natuur heeft het gebied dus al ontdekt.” 

Grootschalige aanpak
Er is de afgelopen jaren een hoop gebeurd in het 
gebied. Zo is de voedselrijke sliblaag op de bodem 
van het Greveschutven verwijderd. Sloten en grep-
pels zijn gedempt en de oorspronkelijke flauwe 
oever van het ven is hersteld. Er zijn nieuwe stuwen 
geplaatst. Ook is er bos verwijderd en elders gecom-
penseerd. Tot slot is voormalige landbouwgrond 
aan de noordzijde van het Greveschutven omge-
vormd tot natuur met herstel van de historische 
laagten, vochtige heide en vochtig grasland. 

Logistieke uitdagingen
Voor het natuurherstel moest grof materieel ingezet 
worden. “De grootste uitdaging van het hele project 
was het afvoeren van honderdduizend kuub grond”, 
zegt de Bijl. “We wilden voorkomen dat al die 
vrachtwagens dwars door de woonwijken moesten 
rijden. Dat zou een hoop overlast veroorzaken voor 
de mensen die er vlak tegenaan wonen. Dankzij een 

Natuurherstel rond 
het Greveschutven

fo
to

 Brabants Landschap

https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-droge-dooradering-def.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-droge-dooradering-def.pdf


III  +nieuwsbrief zomer 2022  +nieuwsbrief zomer 2022 IV 

De OBN-nieuwsbrief is een uitgave van de VBNE.  
Een pdf-versie vindt u op www.natuurkennis.nl.
Redactie: Sofia Opfer 
Redactie-adres: VBNE, Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen, info@vbne.nl
Lay-out: Aukje Gorter
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
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Nieuwe rapporten

Oplossingen voor diepe insnijding in het 
Heuvelland
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_fi-
les/Publicaties/oplossingen-voor-diepe-
insnijding-def.pdf

Verbetering strooiselafbraak
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_fi-
les/Publicaties/obn-2017-103-dz-verbetering-
strooiselafbraak.pdf

Stimuleren van acrotelmvorming in hoog-
veenrestanten
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_fi-
les/Publicaties/obn-2017-37-nz-acrotelmont-
wikkeling-def.pdf
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’s B. Tragter

Om de ecologische kwaliteit van de Groen-
lose Slinge te verbeteren, wil Waterschap 
Rijn en IJssel investeren in technische ver-
beteringen van de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie (RWZI) in Winterswijk. OBN-onder-
zoekers juichen dit toe, maar benadrukken 
dat er ook andere maatregelen nodig zijn. 

Waterschap Rijn en IJssel is van plan de rioolwa-
terzuiveringsinstallatie (RWZI) in Winterswijk aan 
te pakken. Het gezuiverde water stroomt namelijk 
vanuit de installatie in de Groenlose Slinge, een 
meanderende beek met een belangrijke functie 
als ecologische verbindingszone. In 2027 moet het 
water dat de installatie verlaat voldoen aan hogere 
kwaliteitsnormen. De grootste uitdaging is om de 
hoeveelheid fosfor in het water omlaag te krijgen. 
Om dat te bereiken zijn fikse investeringen nodig. 
Daarom vroeg het waterschap aan Kennisnetwerk 
OBN eerst een vooronderzoek te doen: Welke ecolo-
gische verbeteringen kunnen er verwacht worden 
als de beste zuiveringstechnieken worden ingezet? 

Minder doelsoorten benedenstrooms
Een team van onderzoekers van Rechobot - Water & 
Kennis, Wageningen Environmental Research en On-
derzoekscentrum B-Ware bekeek eerst de bestaande 
situatie. De waterkwaliteit van de Groenlose Slinge 
voldoet op dit moment niet aan de eisen van de 
Kaderrichtlijn Water. Dat komt deels door de RWZI, 
maar ook vanuit Duitsland en de aangrenzende ge-
bieden stromen probleemstoffen de beek in. Op dit 
moment leven er in de beek 91 soorten waterdier-
tjes die kenmerkend zijn voor een ‘gezonde’ beek, 
de doelsoorten van de Kaderrichtlijn Water. Het 
verschil tussen meetpunten stroomopwaarts van 

deal met Rijkswaterstaat konden we het overgrote 
deel van de grond rechtstreeks via de A2 afvoeren. 
Voor de veiligheid was dat perfect.”

Recreanten ook tevreden
In het inrichtingsplan is een duidelijke scheiding 
aangebracht tussen plekken waar recreanten wel-
kom zijn en plekken waar de natuur ongestoord 
zijn gang kan gaan. Er is een wandelpad met een 
uitzichtheuvel. De rest van het gebied is afge-
sloten. Volgens de Bijl is hierin de juiste balans 
gevonden: “Ik was er vorige week nog om vogels 
te inventariseren. Toen sprak ik een aantal recre-
anten die mij vertelden hoe mooi ze het vonden. 
Dat geeft mij in ieder geval de indruk dat we het 
hier goed hebben gedaan.”• 

Graafwerkzaam-
heden tijdens 
het natuurher-
stelproject.

Monitoring in het Greveschutven.

Schoner water voor 
de Groenlose Slinge

ontstaat een gevarieerd landschap met zandbanken, 
overhangende oevers, stroomkuilen en overstro-
mingsvlaktes, waar verschillende planten- en 
diersoorten hun plek vinden. Ten tweede heeft een 
goede doorstroming van het water een positief ef-
fect op het zuurstofgehalte en vermindert de impact 
van meegevoerde stoffen. Als het water te langzaam 
stroomt, kan er voedselrijk slib op de bodem blijven 
liggen, wat ongunstig is voor veel doelsoorten.

Gecombineerde aanpak nodig
De onderzoekers concluderen dat de investeringen 
in de RWZI zeker zullen leiden tot een verbetering 
van de waterkwaliteit in de Groenlose Slinge.  
Die verbetering zal alleen niet voldoende zijn om 
de ecologische doelen te bereiken. Daarvoor is een 
combinatie van maatregelen nodig. Instroom van 
probleemstoffen vanuit onder andere de landbouw 
moet aangepakt worden. Daarnaast vragen de 
waterstroming en het slib op de bodem aandacht. 
Daarvoor is herinrichting nodig. Door de beekloop 
plaatselijk smaller te maken, zal het water snel-
ler gaan stromen en wordt er minder slib afgezet. 
Op sommige plekken zal slib van de beekbodem 
moeten worden verwijderd. Pas als het hele beek-
systeem voldoende op orde is, zal vergaande extra 
zuivering van het rioolwater leiden tot de gewenste 
ecologische winst.• 

Natuurvriendelijke oevers van de Groenlose Slinge.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Winterswijk.

fo
to

 W
aterschap Rijn en IJssel

Meer weten?
Wil je meer weten over het natuurherstel rond het 
Greveschutven? Kom dan naar de Veldwerkplaats 
op 14 juni, met lezingen over de ecologie van 
het gebied, het inrichtingsplan en de uitvoering 
daarvan. ’s Middags neemt Mari de Bijl ons mee 
op excursie door het natuurgebied dat normaalge-
sproken niet toegankelijk is voor het publiek.  
Kijk voor meer informatie en inschrijving op 
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/
natuurherstelgreveschutven 
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de RWZI en verder stroomafwaarts is opvallend. De 
meest soortenrijke plek ligt 1,3 kilometer stroomop-
waarts van de RWZI. Daar vonden de onderzoekers 
bijna twee keer zo veel doelsoorten als 1,2 kilometer 
stroomafwaarts van de RWZI. 

Ook de waterstroming vraagt om aandacht
Als de omstandigheden in de beek voldoende 
verbeteren, zouden de ontbrekende doelsoorten 
zich gemakkelijk stroomafwaarts kunnen versprei-
den. Hiervoor moet niet alleen de waterkwaliteit 
omhoog, maar ook de doorstroming van het water. 
Een permanente stroming is om twee redenen be-
langrijk. Ten eerste bepaalt het stromende water de 
vorm van de bedding en de oevers van de beek. Zo 
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De term steenmeel duidt niet meer of minder aan dat het 
een gemalen gesteente is afkomstig van vulkanisme of 
gebergtevorming. De gesteenten die bij deze geologische processen 
ontstaan verschillen onderling sterk in chemische samenstelling. 
Om te achterhalen welk steenmeel het beste past bij natuurbeheer, 
is het altijd zinvol om eerst de bodemvoorraad te analyseren op 
mineralogische samenstelling en vervolgens te bepalen welke 
mineralen aangevoerd moeten worden. 

Voor herstel van verzuurde bodems wordt vaak uitgegaan van wat er 
aan mineralen is verdwenen. Dat gebeurt door de verweerde toplaag 
te vergelijken met de samenstelling van diepere lagen die eenzelfde 
oorsprong hebben, maar waar zure depositie, plantenwortels 
en micro-organismen weinig invloed hebben gehad. Dit maakt 
duidelijk dat bijvoorbeeld 70 tot 80 procent van de mineralen in de 
toplaag is verdwenen. Door deze mineralen aan te vullen wordt de 
bodem teruggebracht in de conditie van duizenden jaren geleden.

De vraag rijst of dit de gewenste bodemsamenstelling is voor de te 
realiseren habitattypen. Een andere, wellicht te prefereren insteek 
is om het habitattype als uitgangspunt te nemen. Welke planten 
groeien daar en wat hebben die nodig? Waar zijn nog bodems waar 
deze planten het goed doen? Wat zit daar aan mineralen in de 
bodem? Dit geeft inzicht in wat het ecosysteem nodig heeft en welk 
steenmeel daarbij past om die situatie te verkrijgen.

De steenmeelkeuze hangt dus sterk af van het doel. Voor het 
tegengaan van verzuring van bos en heide valt de keuze gewoonlijk 
op een product met vooral makkelijk oplosbaar kalium. Komt 
het aan op de aanvoer van een breed spectrum aan (sporen)
elementen voor herstel van bijzondere ecosystemen, dan is een 
uitgebalanceerd product nodig met een hoog aandeel mineralen 
waar een plant wat aan heeft, zonder dat het bodemmilieu 
snel verandert. Zo’n product is bijvoorbeeld Actimin, een 
basaltgesteente dat relatief langzaam oplost in een zure bodem 
en daardoor een langdurige buffer is. Met dit type gesteentemeel 
moet de biologie zelf aan de slag. Actimin is zeer geschikt voor 
schrale zandgronden; het bevat geen kwarts (siliciumdioxide), waar 
schrale zandgronden al voldoende van hebben, en geen kalk. Dit 
steenmeel bestaat voor ruim 90 procent uit mineralen waar een 
plant wel wat aan heeft. Die 90 procent betekent bovendien dat 
Actimin geen ballast bevat die weinig aan de bodemvruchtbaarheid 
toevoegt. Ofwel met dit product haalt de natuurbeheerder een hoog 
rendement van zijn investering. Andere voordelen zijn dat Actimin 
zeer snel leverbaar en voor kleinschalige projecten inzetbaar is. Er 
zijn bestellingen mogelijk vanaf 1000 kilo. 

Actimin is een product van Solid’or B.V. en Vitasol BV. 
info@actimin.nl

www.actimin.nl

Het lectoraat Duurzaam Bosbeheer 
richt zich op de vraag hoe bossen zo 
beheerd en ingericht kunnen worden 
dat ze kunnen functioneren als robuust, 
veerkrachtig, economisch en maat-
schappelĳ k verantwoord systeem waar-
door bossen op de lange termĳ n in staat 
zĳ n haar belangrĳ ke maatschappelĳ ke 
functies te kunnen (blĳ ven) vervullen.

Op dit moment staan bossen en bosuit-
breiding enorm in de belangstelling. Er 
ligt er een grote opgave om bos en ove-
rige natuur vitaal te houden en meer bĳ  
te laten dragen aan klimaatmitigatie. 
Hoe bossen optimaal invulling kunnen 
geven aan deze functievervulling in ver-
wevenheid met overige functies is het 
centrale aandachtspunt van dit lecto-
raat. Er is daarnaast dringend behoe� e 
aan kennis om de bossen en natuur-
gebieden beter weerbaar te maken 
tegen veranderende klimaatomstandig-
heden (klimaatadaptatie).

Deze aandachtsvelden staan momen-
teel volop in de belangstelling. Het lec-
toraat richt zich op de West- Europese 
context.

De functie omvat: 
•  Het ontwikkelen van een samen-

hangend onderzoeksprogramma dat 
richting gee�  aan onderzoek en plan-
vorming voor Duurzaam Bosbeheer;

•  het ontwikkelen van nieuwe kennis, 
producten, processen en diensten 
leidend tot beroepsinnovatie, curri-
culumvernieuwing, verder onderzoek, 
publicaties, presentaties en strategi-
sche positionering;

•  het leiding geven aan een te vormen 
kenniskring, het professionaliseren 
van beginnende docentonderzoekers 
en het begeleiden van docentonder-
zoekers, promovendi/postdocs;

•  het verrichten van praktĳ kgericht 
onderzoek binnen de kaders die 
gesteld zĳ n in de Gedragscode 
Wetenschappelĳ ke Integriteit.

Nadere informatie:
De volledige vacature is te lezen op 
www.werkenbĳ .hvhl.nl, hier kunt u ook 
de startnotitie downloaden. De sluitings-
termĳ n van deze vacature is 16 juni.

Verdere informatie over de functie 
wordt verstrekt Gerard Robĳ n, directeur 
onderzoek locatie Velp, via het secreta-
riaat op telefoonnummer 026-369 5827.

Hee�  u vragen over de procedure, dan 
kan er contact gezocht worden met 
Anja Jansen, HR Adviseur Recruitment, 
op telefoonnummer 026-3695507.

Hogeschool van Hall Larenstein is een internationale 
groene kennisinstelling met ruim 4500 studenten, 
waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, 
ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen
diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden
en Velp. Wij zijn de duurzaamste hogeschool van 
Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid 
maken we graag concreet. We leiden innovatieve 
en praktische professionals op die een zinnige 
bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel 
in eigen land als over de grenzen heen. 
Ook  guurlijk kijken we over grenzen en 
denken we graag buiten de kaders.

VACATURE

LECTOR 
DUURZAAM 
BOSBEHEER

0,8 - 1 FTE
STANDPLAATS VELP

www.werkenbij.hvhl.nl

advertentieadvertorial

Het ene steenmeel is het andere niet. Dat 

is logisch als je bedenkt dat het product 

wordt gemaakt van gesteente uit vulkanische 

gebieden en gebergten. De herkomst bepaalt de 

samenstelling en dus ook de eigenschappen. Dit 

maakt maatwerk in het natuurbeheer mogelijk. 

Er zijn diverse redenen om steenmeel in te zetten. Bijvoorbeeld 
om bomen tijdens de groei van voldoende (sporen)elementen 
te voorzien of om na de houtoogst, in verband met snelle 
verwering van de bodem, de mineralenvoorraad weer aan te 
vullen. De laatste jaren wordt steenmeel steeds vaker ingezet als 
herstelmaatregel voor verzuurde bodems, waar bodemmineralen 
versneld zijn afgebroken. Kalk mag op de korte termijn een 
snel effect hebben op de zuurgraad, beheerders zijn zich ook 
bewust van negatieve effecten, zoals snelle mineralisatie en dus 
verlies van voedingsstoffen met als gevolg verandering van de 
bodembiologie. Voor de langere termijn is langzamer werkend 
steenmeel minder verstorend en een beter alternatief voor 
bodemherstel. In wetenschappelijke projecten wordt momenteel 
meer kennis vergaard over de precieze invloed van steenmeel op de 
bodemkwaliteit en de vegetatie.

Keuze steenmeel 
hangt sterk af  
van natuurdoel
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Staro Natuur en Buitengebied
Lodderdijk 38a 
5421 XB Gemert
tel (0492) 450 161
www.starobv.nl
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Bosbeheer op het hoogste niveau!


