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Door de stijging van de gemiddelde temperatuur door klimaat
verandering, krijgen we steeds vaker te maken met extreme 
weersomstandigheden. Periodes van langdurige droogte, 
hevige neerslag en stormen wisselen elkaar af. 

Dat forse stormen tot grote nadelige gevolgen kunnen leiden, 
is de laatste jaren wel gebleken. In de zomer van 2021 was 
er in de provincie Utrecht grote schade aan het bos door een 
valwind met windsnelheden die opliepen tot ver boven de 
honderd kilometer per uur. In de eerste twee maanden van 
2022 waren er maar liefst vijf stormen, waarvan sommige 
hebben geleid tot grote schade aan bomen en bossen.

WAT ZIJN VOOR U DE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING?

Heeft u als boseigenaar in beeld wat de financiële gevolgen 
zijn van brand of storm?  Hebt u de middelen om te voldoen 
aan de herplantplicht of de opruimingskosten?

Onderlinge Bossen Verzekering is sinds 1894 de partner van 
particulieren, bedrijven en overheden voor een goed advies 
en verzekeringsoplossingen! Neem contact met ons op.

Postbus 397, 2700 AJ Zoetermeer 
T 079 368 13 50
E info@bossenverzekering.nl
I www.bossenverzekering.nl



> Dankzij het ontwateren van veengronden 
kunnen koeien grazen en mais en aardappelen 
geteeld worden op plekken die anders te nat zou-
den zijn. Drainage heeft echter een hoge prijs: het 
veen verdroogt, klinkt in en breekt af doordat het 
met zuurstof in contact komt. Dit leidt tot een 
aanzienlijke bodemdaling (figuur 1), afname van 
de waterkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen. 
Er komt CO

2
 vrij en als er wordt bemest boven-

dien het sterke broeikasgas N
2
O. Door afvoer van 

het water uit de landbouwgebieden en door de 
klimaatverandering groeit de kans op droogte-
schade én incidentele wateroverlast.

Uitdroging natte natuurgebieden
Ook op landschapsschaal leidt ontwatering tot 
problemen: natte natuurgebieden komen relatief 
hoger te liggen, doordat de ontwaterde landbouw-
grond eromheen daalt. Het grond- en oppervlak-
tewater stroomt naar de omgeving af, met als 
gevolg verdroging en verzuring van veel natuur-
gebieden. Rondom hoogveenrestanten, zoals de 
Engbertdijksvenen, het Bargerveen en de Peel 
worden daarom momenteel buffergebieden inge-
richt om de afstroming van grond- en oppervlak-
tewater te voorkomen en zo Natura 2000-doelen 
te halen. In die buffergebieden zal in de komende 
jaren een hoog waterpeil worden gerealiseerd en 
kan toepassing van paludicultuur een optie zijn. 
Paludicultuur is een alternatieve en duurzame 
vorm van landbouw, waarbij ontwatering niet 
nodig is en de bodem productief blijft. Gewassen 
die goed op natte bodems gedijen zonder dat het 
veen afbreekt zijn bijvoorbeeld lisdodde en riet. 
Ook de teelt van veenmos, wilg of het houden 
van waterbuffels is mogelijk. Waar de agrarische 
bestemming blijft bestaan, is paludicultuur een 

Potgrond uit paludicultuur: dubbele bescherming van het veen

— Koen Brouwer, Ella de Hullu & Gert-Jan van Duinen (Stichting 
Bargerveen)

Sinds de middeleeuwen zijn grote stukken veen in ons 
land drooggelegd om turf te winnen en zijn veengronden 
ontgonnen en ontwaterd ten behoeve van de landbouw. 
Deze ontwatering leidt tot afbraak van het veen en 
daarmee tot maatschappelijke schade. Om de schade 
te verminderen is het essentieel om veenbodems weer 
te vernatten. Stichting Bargerveen werkt om die reden 
samen met verschillende partners aan paludicultuur. 
Zowel voor agrariërs als voor natuurbeheerders biedt 
paludicultuur interessante perspectieven.

kansrijke invulling dat meerdere doelen kan 
dienen. Krijgen buffergebieden een natuurbe-
stemming, dan is paludicultuur als overgangs-
beheer interessant. Lisdodde neemt snel veel 
voedingsstoffen op, waardoor de hoeveelheid 
voedingsstoffen in de bodem zonder te ontgron-
den effectief vermindert. 

Biodiversiteit
Het belangrijkste uitgangspunt van paludicultuur 
is om door een hoog grondwaterpeil de afbraak 
van veen, en daarmee bodemdaling en broeikas-
gasemissie, te minimaliseren. Een mooie bij-
vangst is dat ook de biodiversiteit is te vergroten; 
moerasgebonden soorten kunnen profiteren 
van de nattere omstandigheden. Doordat het 
gewas veel voedingsstoffen opneemt, wordt  
water gezuiverd en kan de kwaliteit van zowel 
grond- als oppervlaktewater verbeteren. In natte 
ecologische verbindingszones is paludicultuur 
een geschikte invulling voor oevers en kan het 
dienen als stapstenen langs wateren. Paludicul-
tuur biedt moerasvogels broed- en foerageerplek-
ken. Amfibieën en aquatische ongewervelden 
zoals libellen en waterkevers profiteren van de 
verbeterde waterkwaliteit en het grotere areaal 
aquatisch biotoop. Waterinsecten vormen op hun 
beurt weer voedsel voor allerlei insecteneters. 
Het effect van paludicultuur op de biodiversiteit 
zal sterk afhangen van het paludicultuurgewas, 
de diversiteit van deze gewassen in een gebied, 
de intensiteit van het beheer, de waterstand, het 
oppervlak en het aangrenzend grondgebruik. In 
het kader van het project VIPNL doet Stichting 
Bargerveen samen met verschillende partners 
(onder andere Landschap Noord-Holland en Alten-
burg & Wymenga) onderzoek naar de betekenis 

van diverse vormen van paludicultuur op de 
biodiversiteit.

Lisdodde als grondstof 
In Duitsland wordt al sinds de jaren 90 oogstbare 
lisdodde verbouwd voor bouw- en isolatiemate-
riaal, het is daarnaast ook geschikt als substraat 
voor de oesterzwammenkweek en als potgrond. 
Uit berekeningen in opdracht van het Innova-
tieprogramma Veen en Waterschap Aa en Maas 
blijkt dat de teelt van lisdodde winstgevend kan 
zijn. In gunstige omstandigheden brengt lisdodde 
met GLB-subsidies en certificaten voor reductie 
van CO

2
-emissie per hectare jaarlijks meer op dan 

het houden van melkvee of maïsteelt. Gematig-
de schattingen komen uit rond de €1300,- per 
hectare (geen CO

2
-certificaten meegenomen). 

Volgens de meest optimistische schatting kan 
tot ruim €7000,- per hectare worden verdiend. 
De opbrengst is afhankelijk van de prijs per ton 
lisdodde en per ton vermeden CO

2
-uitstoot. 

Voor terreinbeherende organisaties kan paludicul-
tuur als overgangsbeheer aanvullende inkomsten 
genereren die ze in het natuurbeheer kunnen 
investeren. Ook het telen van riet, vooral voor 
dakbedekking, kan lucratief zijn. Er is vraag naar 
lokale producten en door stijgende transportkos-
ten neemt de concurrentie met Chinees riet af. 
Riet telen kan jaarlijks  – volgens verschillende 
berekeningen en randvoorwaarden – naar schat-
ting €600,- tot €2000,- per hectare opleveren.

Potgrond op basis van lisdodde
Naast het behoud van veenbodems in Neder-
land kan paludicultuur indirect het veen elders 
beschermen. Omdat gangbare potgrond voorna-
melijk uit turf bestaat, worden in het buitenland 

Figuur 1. Bodemdaling in 
Nederland tussen 2020 en 2050 
(www.klimaateffectatlas.nl).

foto’s Koen Brouwer
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Versgewicht van slaplanten na 28 dagen groeien

Figuur 2. Vergelijking van de groei van slaplanten in 28 dagen op potgrond op 
basis van turf en op twee turfvrije alternatieven. Turfvrij alternatief 1: 20% gefer-
menteerde lisdodde, 80% gefermenteerd residu uit de biovergister (aan 1/8e van 
het residu zijn extra voedingsstoffen en micro-organismen toegevoegd). Turfvrij 
alternatief 2: 30% gefermenteerde lisdodde, 70% biovergisterresidu (waarvan 
2/7e met extra toevoegingen). Slaplanten blijken na 28 dagen sneller te groeien 
op de turfvrije substraten dan op gangbare potgrond op basis van turf.

foto’s Vincent Troost

veengebieden drooggelegd en afgegraven. Dit 
leidt tot het verlies van natuur en torenhoge 
CO

2
-uitstoot. Engeland verbiedt daarom per 2024 

het gebruik van turf in potgrond voor consu-
menten, en de EU zal naar verwachting volgen. 
De vraag naar turfvrije, circulaire potgrond zal 
toenemen.
De Nederlandse substraatsector wil het aandeel 
hernieuwbare grondstoffen in substraat aanzien-
lijk verhogen. Lisdodde uit paludicultuur kan 
hier een belangrijke rol vervullen, omdat het een 
goede hernieuwbare grondstof is voor potgrond. 
Vooral wanneer de lisdodde lokaal wordt afgezet, 
past dit goed binnen een duurzame, circulaire 
economie.
Stichting Bargerveen heeft groeitesten uitgevoerd 
met sla op potgrond van turf en twee substraten 
van gefermenteerde lisdodde en residu uit een 
biovergistingsinstallatie (figuur 2). De slaplanten 
groeiden sneller op de turfvrije substraten, wat 
aangeeft dat turfvervangers niet in kwaliteit in 
hoeven te leveren en zelfs beter kunnen preste-
ren.  

Paludicultuur in de praktijk
Voor reguliere landbouwers zal het een grote stap 
zijn om over te gaan op paludicultuur: het is een 
nog relatief onbekend concept en vergt een ande-
re mindset. In plaats van het land droog te hou-
den moet het juist nat blijven. Voor veehouders 
verandert met lisdodde zelfs het hele bedrijfsmo-
del, wat logischerwijs weerstand oproept om er-
toe over te gaan. Maar in laaggelegen gebieden zal 
het op termijn onwenselijk zijn om de grond nog 
verder te draineren. Dit leidt tot hoge maatschap-
pelijke kosten. Bovendien moet Nederland aan 
de verplichting in het Klimaatakkoord voldoen; 
de broeikasgasuitstoot vanuit veengebieden moet 
omlaag. Paludicultuur kan eraan bijdragen dat de 
boer op het vernatte land verder kan boeren. In 
gunstige omstandigheden kan het meer opleveren 
dan reguliere landbouw, zeker wanneer schade-
lijke of positieve effecten van het landgebruik 
worden meegerekend. 
Voor het natuur- en waterbeheer zijn de voorde-
len van paludicultuur samengevat: een groter are-
aal leefgebied voor moerasgebonden soorten en 
een betere de waterkwaliteit, wat ten goede komt 
aan versterking van de biodiversiteit en aan de 
Kaderrichtlijn Water. Ook is de teelt van lisdodde 
of riet geschikt om voedingsstoffen uit de bodem 
te verwijderen zonder kostbare ingrepen als ont-
gronding. Bij een functiewijziging van agrarisch 
naar natuur kan paludicultuur als overgangsbe-
heer inkomsten genereren die het natuurbeheer 
ten goede komen. En door het gewas te verkopen 
als grondstof voor potgrond blijven veenbodems 
in Nederland behouden en voorkomen we afgra-
ving van turf in het buitenland.<

k.brouwer@science.ru.nl

— Vincent Troost (Staatsbosbeheer)

In november 2020 is de Bossenstrategie 
gelanceerd met daarin flinke ambities 
voor het uitbreiden van het bosareaal 
met ruim 37.000 hectare. Daarnaast staan 
bosbeheerders voor de uitdaging om de 
vitaliteit van een groot deel van het bos 
te versterken en delen zelfs helemaal te 
herplanten, omdat boomsoorten als es, 
fijnspar en lariks massaal uitvallen en 
voldoende natuurlijke verjonging van de 
gewenste boomsoorten uitblijft. Hierbij 
zullen de komende jaren naar schatting 
miljoenen bomen worden aangeplant. 
Een veel gehoorde kritiek op aanplant 
van nieuw bos en (grootschalige) 
aanplant in bestaand bos zijn de rechte 
rijen. 

Rechte rijen in het bos
Rechte lijnen kunnen vanuit esthetisch oogpunt 
onwenselijk zijn. Ze kunnen een onnatuurlijke 
uitstraling geven; het bos lijkt dan meer op een 
houtakker dan op natuur. Zeker als je met een 
plantmachine werkt, ben je veroordeeld tot het 
planten van rechte rijen. Maar ook met rechte 
plantrijen kan je een natuurlijkere uitstraling 
krijgen. 

Aanplant na verjongings- of 
calamiteitenkap

De afgelopen jaren is er in de Flevolandse bossen 
middels aanplant enorm veel verjongd. Ener-
zijds om na de gelijkjarige populier een nieuwe 
generatie gemengd loofbos te krijgen, anderzijds 
door het optreden van grootschalige sterfte als 
gevolg van de essentaksterfte. Spontane verjon-
ging komt in de Flevopolder nog maar op zeer 
beperkte schaal van de grond door onder meer 
de sterke verruiging in de kruid- en struiklaag. 
Daarom waren de Flevolandse bosbeheerders 
aangewezen op planten. Er is de afgelopen jaren 
in het Horsterwold in Zeewolde tussen de 50 en 
70 hectare per jaar herplant, waarvan een groot 

deel met de plantmachine is gedaan. Zeker in het 
begin bij het verjongen van de populier werd er 
vaak gekozen voor de meest efficiënte methode; 
er is eerst ruimte gemaakt en daarna is er in lange 
rechte rijen herplant.
Na enkele jaren ervaring met herbeplanting pro-
beren we steeds meer aan te sturen op natuurlijk 
ogende verjongingsgroepen. Eén les kunnen we 
alvast trekken: de wijze waarop je een verjon-
gingskap pleegt, is onlosmakelijk verbonden aan 
hoe “natuurlijk” de herplant eruit komt te zien. 
Maak gebruik van wat de oude opstand je te bie-
den heeft! Het laten staan van groepen bomen en 
struiken (ongeacht de vitaliteit) heeft als gevolg 
dat het niet meer mogelijk is om lange rechte 
rijen te planten (foto 1). Soms moet je hoekjes vul-
len door de ene rij haaks op de andere te zetten. 
Zeker als je dit regelmatig op kleine stukjes moet 
doen, zijn de rijen niet meer te zien. 
Het behouden van groepen bomen en struiken 
heeft ook een gunstig effect op het behoud van 
het microklimaat in het bos. De jonge bomen 
profiteren hiervan, omdat ze bijvoorbeeld minder 
last hebben van vorst en uitdroging. Tegelijkertijd 

Foto 1. Voorbeeld van het behoud 
van groepen bomen en struiken na 
een verjongingskap.
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behoud je enige mate van structuur. Hiervan kan 
ook de bosfauna profiteren. Wanneer de aanplant 
in de visueel en ecologisch weinig aantrekkelijke 
stakenfase komt, zorgen de groepen bomen en 
struiken die eerder behouden zijn gebleven voor 
meer afwisseling. Ook als de boomlaag (nage-
noeg) dood op stam staat, kan behoud van enkele 
groepen een gunstige uitwerking hebben op het 
uiteindelijk nieuw te bereiken bosecosysteem. 
Staand dood hout is een uitstekende habitat 
voor vele dieren, planten en paddenstoelen. Ook 
ontstaan er verblijfplaatsen zoals holtes en dra-
gen ze bij als voedselbron. Echter wordt er in de 
Factsheets Dood hout in het bosbeheer van Alterra 
uit 2006 (edepot.wur.nl/35486) beschreven dat 
dode bomen voor verschillende soorten slechts 
een tijdelijk geschikt habitat zijn en dat ze dus 
in tijd en ruimte in voldoende mate beschikbaar 
moeten zijn voor het duurzaam overleven van 
organismen.
Ook gaat hierbij een financiële afweging aan ten 
grondslag tussen nog oogstbaar hout dat een 
bijdrage kan leveren aan de eventuele kosten van 

< Foto 2. Eiken met bij aanplant 
doorgemengde hazelaar.

procent van de te verjongen oppervlakte worden 
genomen, waarbij de grootte van de individuele 
groepen afhankelijk zijn van de functie van de 
groep. Een andere belangrijke tip is om de rijen, 
als dat kan, parallel aan de recreatieve paden te 
planten in plaats van er haaks op. Als je niet in 
de rijen kan kijken, dan kan je ze ook niet zien! 

Nieuw bos
Het aanplanten van nieuw bos geeft natuurlijk 
een hele andere uitgangssituatie. De vaak grote 
open vlaktes van bijvoorbeeld voormalige land-
bouwgronden maken het machinaal aanplanten 

Foto 4. Aanleg van nieuw bos met een 
plantmachine en speelse afdelingen, zie de 
ronde lijnen langs de randen waarbinnen de 
beplanting wordt gezet.

Foto 3. Aanplant met berk, beuk, 
veldesdoorn en haagbeuk.

in rechte rijen extra aantrekkelijk, want dat is 
kostenefficiënt. Toch zijn ook daar mogelijkheden 
om machinaal in te planten, zonder dat de rijen 
storend zijn. Het boek De aanleg van geïntegreer-
de bossen – Een ideeënboek van P. Jansen et al uit 
2001 en uitgegeven door Stichting Bos en Hout 
geeft bijvoorbeeld een aantal nuttige tips om 
“bomen op rijtjes” te voorkomen.
De eerste stap is het kijken naar de (toekomstige) 
padenstructuur. Plant de rijen parallel aan de 
paden in plaats van haaks erop en zorg ervoor dat 
de rijen niet zichtbaar zijn vanaf een pad. Des-
noods kan je extra aandacht besteden aan de eer-
ste drie tot vijf rijen door ze iets versprongen of 
in driehoeksverband te planten. Ook het vaksge-
wijs afwisselen van de richtingen van rijen draagt 
bij aan een speelser beeld. Een andere optie is om 
met een lichte boog te planten. Een plantmachine 
werkt het beste als het kaarsrecht gaat, maar over 
100 meter kan je best in een lichte boog planten. 
Het gevolg is dat waar je ook de rijen in kijkt, je 
nooit een rij kan ontdekken. Ook kun je ervoor 
kiezen om aan het begin van de rij een sterkte 
slinger te leggen, waarna je de rest van de rij 
weer recht plant. Deze manier van aanplanten is 
overigens niet nieuw. Het bosgebied De Balij dat 
in 1986 bij Zoetermeer is aangelegd werd al aan-
geplant met slingerende plantlijnen. Ook in het 
Bentwoud aan de andere kant van  Zoetermeer is 
deze aanplanttechniek toegepast (figuur 1).

Speelse vormen
Natuurlijk kan je ook de grote open vlaktes 
“kleinschalig” inplanten door het in meerdere af-
delingen te verdelen met speelse vormen. Gebruik 
maken van zogenaamde afplantrijen, twee à drie 
rijen rondom het perceel zorgt er ook voor dat je, 
zodra je niet meer over de bomen heen kijkt, geen 
rijen meer ziet.  
Ook kan het interessant zijn om struikvormers 
door te mengen. Zeker als er lichthoutsoorten 
worden aangeplant, kunnen struiken lang mee 
en zich goed ontwikkelen (foto 2). In een bos dat 
zich in de stakenfase verkeert met mooie groepen 
struiken eronder, zijn de rijen nauwelijks terug te 
vinden. De struiken hebben de eerste jaren gelijk 
een verzorgend effect voor wat betreft de natuur-
lijke takreiniging. Denk bijvoorbeeld aan hazelaar 
onder eiken. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de 

bosstructuur en aan een ecologisch interessan-
ter bossysteem. De struiklaag biedt zeker in de 
stakenfase van het bos een goede nestgelegenheid 
voor broedvogels en schuilmogelijkheden voor 
wild. 

Waarde van struiken inj de mantel
Het aanplanten van struiken (mantelvegetatie) in 
de buitenste 5 à 10 meter is zeer waardevol voor 
fauna en ontneemt langdurig het zicht op het 
achterliggende aangeplante bos. Ook vermindert 
een geleidelijk oplopende bosrand de kans op 
stormschade en uitdroging. Het gebruik van gids- 
en verpleegsoorten in de menging zorgen ook 
snel voor structuur in het jonge bos, waardoor 
de rijen snel minder zichtbaar zijn. Een goed 
voorbeeld hiervan is een menging met berk, beuk, 
haagbeuk en veldesdoorn. De berk is in deze men-
ging de gidssoort en zal door de snelle jeugdgroei 
vrijwel direct boven de andere boomsoorten uit-
groeien. Hier profiteert de schaduwtolerante beuk 
weer van, waardoor hij netjes recht en fijn betakt 
omhoog groeit. De haagbeuk en veldesdoorn 
zijn de verpleegsoorten die de beuken ingepakt 
houden, hetgeen de natuurlijke takreiniging 
stimuleert. Deze soorten komen er later achter-
aan en vormen eigenlijk een derde boomlaag 
in het jonge bos. Het doormengen van soorten 
hoeft niet altijd te gebeuren tijdens de machinale 
aanplant. Als dit de machinale aanplant complex 
maakt, kan er ook voor worden gekozen om na de 
aanplant kleine groepen struiken of mengbooms-
oorten handmatig toe te voegen.

Maak het niet groter dan het is
Het is goed om te beseffen dat rechte rijen ook 
voordelen hebben. Met name op het moment dat 
er beheermaatregelen moeten worden uitgevoerd. 
De jonge aanplant kan in de jeugdjaren beconcur-
reerd worden door ruigtekruiden, varens, bramen 
et cetera. Het vrij maaien van de bomen kan 
noodzakelijk zijn om de aanplant te laten slagen. 
Als het bos in wildverband is geplant, worden 
maaiwerkzaamheden een stuk lastiger met vaak 
schade aan de jonge aanplant als gevolg. Ook zijn 
rijen een uitstekend hulpmiddel om overzicht 
te houden in jonge bossen en voorkomen ze dat 
delen bij de bosverzorging onbedoeld worden 
overgeslagen, bijvoorbeeld bij het snoeien of 
vrijstellen van aangeplante mengsoorten. Tegelij-
kertijd kan er efficiënt worden gewerkt. Ook zijn 
foutmarges aanzienlijk kleiner bij het uitzetten 
van vaste uitrijpaden voor de houtoogst.
Omdat het nadelige effect vooral uit het oogpunt 
van esthetiek is ingegeven en het tevens tijdelijk 
is, moeten we ons om de rechte rijtjes niet heel 
veel zorgen maken. Al met al is de zichtbaarheid 
van de rijen betrekkelijk kort, vooral afgezet 
tegen de levensduur van het bos dat toch wel 
generaties dan wel tot in den eeuwigheid mee zal 
gaan. Als beheerders bovenstaande maatregelen 
een plekje in de aanplant kunnen geven, is er al 
veel gewonnen, zonder veel geld uit te geven aan 
alles handmatig in wildverband aan te planten. <

v.troost@staatsbosbeheer.nl

Figuur 1. Voorbeeld van gebogen plantrijen 
in het Bentwoud bij Zoetermeer (overgeno-
men uit Jansen et al., 2001). 

de herplant en ecosysteemdoelstellingen zoals 
hiervoor toegelicht. Tevens kan verdere versprei-
ding van een eventuele ziekte of aantasting zoals 
bijvoorbeeld bij de letterzetter in de overweging 
worden meegenomen. De grootte van de te 
behouden groepen bomen en struiken is een 
afweging die de beheerder moet maken. Hierbij 
kan je bijvoorbeeld kijken naar de schaal van de 
verjongingsvlakte in relatie tot de beoogde func-
ties van de groepen, zoals microklimaat, zaad-
bron, structuurvormer, natuureiland en gewenste 
esthetiek. Als handvat kan voor de opgetelde 
oppervlakte van de groepen tussen de 10 en 15 
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 “Welk type 
vrijwilliger zoekt 
u tijdens de 
Natuurwerkdag op  
4 en 5 november?” 

Al twintig jaar wordt elke eerste zaterdag van november de 
Natuurwerkdag georganiseerd; het grootste vrijwilligers- 
evenement in het groen. Op meer dan vijfhonderd locaties 
zetten ruim 15.000 deelnemers zich in voor natuur en land-
schap. Sinds vorig jaar zijn er ook op de vrijdag activiteiten. 
Verwachten deelnemende organisaties nieuwe vrijwilligers 
te scoren? 

 vraag     

— Ria Dubbeldam (samenstelling) 
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Marc van Schie, coördinator 
IVN-werkgroep Zuid-
Kennemerland

“Nee, ik zoek geen bepaald 
type vrijwilliger, want 
daarmee wijs je mensen 
af”

“Onze groep doet al jaren mee 
met de Natuurwerkdag. Het levert 
meestal nieuwe aanwas op; het ene 
jaar meer dan het andere. Nee, ik 
zoek geen bepaald type vrijwilliger, 
want daarmee wijs je mensen af. 
Ik ga ervanuit dat mensen geïn-
teresseerd zijn in natuur, er hart 
voor hebben en de handen uit de 
mouwen willen steken. Ik zorg er 
altijd voor dat er verschillende soor-
ten werkzaamheden zijn. Er zijn 
geregeld nieuwe 60+’ers die zeggen: 
‘Maar ik kan niet zo veel hoor’. Dan 
beginnen ze met kleine takjes en 
aan het eind van de dag zijn toch 
maar mooi grote takken aan het 
zagen. Ze reageren verbaasd. Zo 
worden steeds grenzen verlegd.
Onze groep bestaat deels uit 
60+’ers; de oudste is 80+. Onlangs 
gingen we wilgen knotten. Ik 
zorgde voor een opstapje bij het 
hek, zodat iedereen er makkelijk 
overheen kon klimmen. Nou, dat 
was helemaal niet nodig.
We zijn een kranige en ook bijzon-
dere groep. In onze regio vind je 
ons telkens op een andere locatie. 
We lenen ons uit aan Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland en de 
gemeente Haarlem. Er zijn zo veel 
werkzaamheden te doen. De kers 
op de taart is onze jaarlijkse werk-
weekend in oktober in Zuid-Lim-
burg.
De vaste kern bestaat uit 20 à 25 
mensen en daaromheen zijn er 20 à 
30 die regelmatig meedoen. Sommi-
gen komen specifiek voor één plek 
of één type activiteit. Allemaal pri-
ma. Op zich hebben we voldoende 
vrijwilligers, maar nieuwe mensen 
zijn altijd welkom. Ook om alleen 
maar eens een keertje mee te doen.”

Rachel Marijs, coördinator 
Bonds- en Natuurzaken, 
Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie

“Als we geïnteresseerde 
jongeren of ouders 
tegenkomen geven we ze 
natuurlijk een foldertje 
mee”

“Wij promoten de Natuurwerkdag 
vooral onder eigen leden. We lichten 
een aantal projecten uit, waarvan we 
denken dat ze interessant zijn. De 
organisatie van de Natuurwerkdag gaf 
ons locatie Abcoude als tip, omdat 
daar diverse activiteiten zijn: bomen 
planten, broeihopen maken voor 
ringslangen, snoeien, maaien enzo-
voort. Daar gaan we aan meedoen. 
De locaties die we onder de aandacht 
brengen, moeten goed bereikbaar zijn, 
zodat we er makkelijk kunnen komen. 
Ook moet de activiteit ons aanspre-
ken. In de stad Utrecht bij Zuylen 
lichten we een project uit waar een 
moestuin winterklaar wordt gemaakt. 
In Amsterdam gaat het om onderhoud 
van een buurttuin en op landgoed 
Oranje Nassau’s Oord in Wageningen 
wordt er gesnoeid.
Als we geïnteresseerde jongeren of 
ouders tegenkomen geven we ze 
natuurlijk een foldertje mee in de 
hoop dat ze lid worden. En wat leuk 
is: je komt altijd wel mensen tegen 
die vroeger ook bij de NJN hebben 
gezeten.
Ik ben benieuwd hoeveel leden er 
uiteindelijk naar de Natuurwerkdag 
gaan. De NJN organiseert zelf weinig 
natuurbeheerachtige activiteiten, 
en we merken dat het ook minder 
populair is. We vinden het vooral vet 
om naar buiten te gaan om te kijken 
naar otters, vleermuizen, schelpen et 
cetera.
Dat de Natuurwerkdag nu ook op 
vrijdag is, wist ik niet. Het lijkt me een 
goede manier om scholen te betrek-
ken. Het is super belangrijk en super 
vet om naar buiten te gaan. Voor de 
NJN geeft de vrijdag kansen om con-
tact met scholieren te leggen. Vanaf je 
elfde jaar kan je al lid worden.”

Stef van Helmondt, 
boswachter natuurbeheer/
coördinator vrijwilligerswerk 
in Utrecht

“Door de vrijwilligers 
blijft het landschap 
open en kunnen we 
zelfs nieuwe natuur 
ontwikkelen”

“We kunnen nog wel wat vrijwilli-
gers gebruiken. Door de corona- 
pandemie zijn er vrijwilligers afge-
haakt. Er zijn zelfs diverse groepen 
gestopt. Verder willen we in onze 
provincie vrijwilligers gaan oplei-
den tot publieksboswachters; ze 
worden de gastheren en -vrouwen 
van onze natuurgebieden.
We doen vanaf het begin dat Na-
tuurwerkdag georganiseerd wordt 
mee. De werkdag die ik voor ons 
team organiseer in Soesterveen, 
levert altijd wat op. Mensen die 
alleen een keertje komen helpen, 
kunnen zo kennismaken met het 
gebied dat normaal gesproken niet 
toegankelijk is. Ze zien wat voor 
werk we er uitvoeren en waarom 
we dat doen. Op zo’n dag zijn er 
ook altijd mensen die na een dagje 
werken vragen: ‘Kan ik me aanslui-
ten bij jullie groep?’ 
Acht jaar geleden hadden we nog 
geen vaste vrijwilligersgroep voor 
het Soesterveen. Die is ontstaan 
toen ik tijdens de Natuurwerkdag 
de aanwezigen vroeg of ze ons  
vaker zouden willen helpen. 
Hieruit is een mooie, grote groep 
ontstaan van zo’n veertig mensen. 
Eens per maand komen er gemid-
deld 25 personen een ochtend 
meewerken. We zijn heel blij 
met de vrijwilligersgroep, want 
boompjes rooien in het hoogveen 
is heel intensief werk. Als we om 
half 1 stoppen is de energie bij de 
meesten wel op. Maar als je je dan 
omdraait, zie je hoeveel werk er is 
verzet. Door de vrijwilligers blijft 
het landschap open en kunnen we 
zelfs nieuwe natuur ontwikkelen 
door landbouwgronden eromheen 
om te zetten naar vochtiger heide.”

Pieter Voets, provinciaal 
coördinator Natuurwerkdag, 
Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland

“Een uitgelezen kans om de 
handen uit de mouwen te 
steken en meegenomen dat 
het nieuwe vrijwilligers 
oplevert”

“De Natuurwerkdag is een mooie, 
laagdrempelige manier om met het 
groene vrijwilligerswerk in aanraking te 
komen. Voor mensen die af en toe wat 
willen doen maar niet de tijd hebben 
om structureel bij te dragen, is deze dag 
een uitgelezen kans om de handen uit de 
mouwen te steken. En het is meegeno-
men de dag nieuwe vrijwilligers oplevert. 
De dag stimuleert bijvoorbeeld ook 
bewoners om de knotwilgen in hun wijk 
aan te pakken. Zo zetten ze zich voor 
hun eigen woonomgeving. Wij hopen 
ook interesse bij jongeren te wekken. 
Sowieso doen er altijd een aantal scou-
tinggroepen mee. Enorm leuk. Nieuw is 
dat sinds vorig jaar de Natuurwerkdag in 
het hele land ook op vrijdag is. Dit biedt 
mogelijkheden voor scholen om mee te 
gaan doen. In Zeeland gaan we zo met 
een paar scholen aan de slag. Voor bedrij-
ven is het ook makkelijker om op een 
vrijdag aan te haken. 
Als coördinator ondersteun ik de 
Zeeuwse locatieleiders bij de organisatie 
en promotie van hun Natuurwerkdag. 
Ze kunnen onder meer via ons uit-
leensysteem gereedschappen aanvragen. 
Gewoonlijk zijn er in onze provincie 
jaarlijks tussen de 25 en 30 werklocaties. 
We streven daarbij naar een zo goed 
mogelijke spreiding over de regio’s, zodat 
mensen niet ver hoeven te rijden om 
mee te doen.
De verschillende groepen, en wij als 
Landschapsbeheer Zeeland, kunnen 
zeker nieuwe vrijwilligers gebruiken. We 
hebben verschillende soorten klussen 
in de aanbieding. Wilgen knotten is 
het meest fysiek, maar we hebben ook 
vrijwilligers nodig die wandelpaden 
controleren, inventariseren of ander 
beheerwerk als ecologisch maaien, hoog-
stamfruitbomen snoeien of plantwerk 
doen.”
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Aanvalsplan Landschap: naar 10% 
landschapselementen in landelijk 
gebied
Eind september heeft een coalitie van partijen 
verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsher-
stel het Aanvalsplan Landschap gelanceerd. Het 
plan dat op verzoek van de overheid is opgesteld, 
stelt als doel om 10% van het landelijk gebied in 
te richten voor gebiedseigen groene en blauwe 
landschapselementen. Denk hierbij aan houtige 
elementen zoals singels, bomenrijen, houtwallen, 
heggen, hagen, knotbomen, graften, griendjes en 
hoogstamboomgaarden maar ook aan kruidenrij-
ke akkerranden en natte elementen als slootkan-
ten, natuurvriendelijke oevers en poelen. Wat 
betreft het grondeigendom kan gaan om overhe-
den, agrariërs en particulieren.
Het Aanvalsplan dient via het Nationaal Program-
ma Landelijk Gebied en het ruimtelijke orde-
ningssysteem rond de Omgevingswet concreet 
te worden, met doelen, instrumenten en geld. In 
2030 moet de helft van de ambitie zijn gereali-
seerd en uiterlijk in 2050 moet het groen-blauwe 
raamwerk klaar zijn. Als cruciale randvoorwaarde 
om dit mogelijk te maken is tot 2030 7,5 miljard 
nodig. Beheervergoedingen moeten langjarig 
worden zeker gesteld. 
Het aanvalsplan beoogt de landschappelijke 
kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse 
landschap te verhogen en significant bij te dragen 
aan het halen van de Europese verplichtingen 
voor biodiversiteit, klimaat en schoon water. Ook 
moet het een belangrijke bijdrage leveren aan na-
tuurinclusieve landbouw door maatschappelijke 
diensten te belonen.
www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Vispassages: nog elfhonderd te gaan
Met de aanleg van vispassages bij stuwen en 
gemalen is een groot aantal rivieren, beken en 
boezemwateren weer bereikbaar gemaakt voor 
trekvissen. In de regionale wateren zijn er inmid-
dels zestienhonderd ofwek bij circa 60 procent 
van het totale aantal knelpunten. Dat betekent 
dat er bij 40 procent, ofwel elfhonderd, knel-

Bomen buiten het bos nu ook te 
certificeren
PEFC, wereldwijd opererend keurmerk voor 
duurzaam bosbeheer, certificeert nu ook bomen 
buiten het bos. Te beginnen in Nederland en 
Indonesië. Daarmee hoopt de organisatie een 
nieuwe stimulans te geven aan verduurzaming.
Zeker de helft van de bomen in Nederland staat 
buiten het bos: in de stad, in landschapsbeplan-
ting, in dorpsbosjes, rond weilanden en akkers et 
cetera. Duurzaam beheer aantonen van bomen 
buiten het bos was tot voor kort niet mogelijk. 
Dat wordt nu anders. Het PEFC-certificaat voor 
Trees outside Forests is inmiddels in de nationale 
bosstandaard opgenomen. Het certificaat is onder 
meer interessant voor agrarische natuurverenigin-
gen die de houtafzet gezamenlijk regelen, en voor 
grotere gemeenten die veel hout oogsten en hun 
duurzame beheer willen aantonen aan inwoners.
De gecertificeerde bomen maken in principe 
deel uit van hetzelfde pakket voorwaarden als 
die van bossen. Zo moet de hoeveelheid bomen 
in stand worden gehouden of toenemen. In een 
beheerplan wordt dit onderbouwd. Verder zijn er 
ecologische eisen, zoals geen gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen. Bij heraanplant moeten 
zo veel mogelijk soorten worden gekozen die op 
de groeiplaats zijn afgestemd. Op punten zijn er 
ook verschillen met bosbeheer. Zo is het achterla-
ten van dood hout in een landelijke en stedelijke 
omgeving weinig zinvol en onpraktisch.

Commotie over mogelijk Gelders 
houtoogstverbod oude loofbossen
Provincie Gelderland overweegt om in oude 
eiken- en beukenbossen de houtoogst te verbie-
den. Er mag dan nog wel worden gekapt, maar het 
hout mag niet worden afgevoerd. Het doel van 
de provincie is om op een hectare oud bos 30 m2 
dood bos te laten staan. Dit komt volgens de 
provincie ten goede aan kwetsbare beschermde 
planten- en diersoorten als zwarte specht en vlie-
gend hert, waarvoor rottend hout essentieel is. 
Bij de Gelderse boseigenaren valt het voorgeno-
men verbod op houtoogst verkeerd. De woord-
voerder van het Gelders Particulier Grondbezit 
geeft aan dat zo’n verbod grote gevolgen kan heb-
ben, want voor het beheer van bossen en land-
goederen zijn de inkomsten uit houtoogst hard 
nodig. Bovendien zijn de eigenaren ontstemd dat 
zij de regie over het beheer van hun eigen bossen 
dreigen kwijt te raken, terwijl landgoederen soms 
al ruim tweehonderd jaar bewijzen het beheer 
uitstekend te kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend 
onderschrijven de boseigenaren wel de natuur-
doelen van de provincie.
In november ligt naar verwachting het eerste 
ontwerpbeheerplan bossen klaar en waarna de 
Gedeputeerde Staten een besluit zullen nemen. 
Hierna volgt een inspraakronde.

Natuurliefhebbers storen zich aan 
recreanten die natuur verstoren 

Uit een enquête van de Heimans en Thijsse Stich-
ting die door 650 natuurliefhebbers is ingevuld, 
blijkt dat 86% het (zeer) eens is met de stelling 
“Ik erger mij regelmatig aan recreanten die natuur 
verstoren”. Overigens geeft 30% aan dat zij zelf 
ook wel eens natuur verstoren bij het recreë-
ren en dat velen bij een kans op een mogelijk 
interessante natuurwaarneming zelf de grens van 
verstoring opzoeken. 91% ervaart dat de recreatie 
in natuurgebieden is toegenomen in de afgelopen 
tien jaar. Al die recreatie geeft ook meer afval. 
86% van de ge-enquêteerden vindt dat ze te veel 
zwerfafval in de natuur zien. 
Op het Heimans en Thijsse Symposium Knellende 
liefde? Over de verstoorde balans tussen recreatie en 
natuur op zaterdag 1 oktober is het thema recre-
atie en natuur van vele kanten belicht, inclusief 
mogelijke oplossingen. Om de recreatiedruk te 
beperken stelt 60% voor om voor recreatie meer 
nieuwe natuur aan te leggen. Bijna iedereen, 96%, 
vindt dat er meer gedaan moet worden aan be-
wustwording van de effecten van recreatie op na-
tuur. 84% is voor meer toezicht en handhaving, en 
73% is het er (zeer) mee eens dat er meer striktere 
regelgeving van natuurbeheerders en overheden 
nodig is om verstoring te voorkomen.

In Tiny Forests op hete dagen tot  
20 graden koeler
Onderzoek door Wageningen Environmental 
Research laat zien dat de temperatuur in een Tiny 
Forest in de zomer meer dan 20 graden lager kan 
uitvallen dan op straat. Dat blijkt uit metingen 
van de bodemtemperatuur die samen met zo’n 
honderd vrijwilligers en studenten in en rondom 
elf minibossen zijn verricht. Jaarrond valt de tem-
peratuur in een Tiny Forest zo’n 7 graden lager uit 
dan op de straat en in de zomer zo’n 10 graden. 
De minibossen in de stad hebben meer voordelen: 
ze vangen bij hevige neerslag veel water op. Be-
rekend is dat de onderzochte Tiny Forest samen 
ruim 8 miljoen liter water hebben opgevangen 
tussen het moment van aanleg en eind december 
2021. Door citizen science, wetenschappelijk 
onderzoek met hulp van vrijwilligers, is gecon-
stateerd dat minibossen ook veel betekenen voor 
de biodiversiteit. In de onderzochte minibossen 
zijn in totaal 1167 soorten planten en dieren 
waargenomen, exclusief de aangeplante bomen 
en struiken. Per bosje lag het gemiddelde op 270 
soorten.
Het project Tiny Forest is opgezet door IVN 
Natuureducatie om kinderen met natuur te 
verbinden en het verlies van biodiversiteit in het 
stedelijk gebied een halt toe te roepen. Een Tiny 
Forest is een dichtbegroeid minibos van ongeveer 
250 vierkante meter, waarin maximaal zeshonderd 
inheemse bomen worden geplant. In totaal zijn 
in Nederland tot nu toe zo’n 170 Tiny Forests in 
de openbare ruimte aangelegd en 90 bij particu-
lieren.

Recordaantal zeearenden met nest 

CBb: ‘Dieren in Oostvaardersplassen 
leven in het wild’
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb) heeft op 20 september uitspraak gedaan over 
de ‘status’ van de dieren in het kerngebied van de 
Oostvaardersplassen. 
Regelmatig was er ( juridische) discussie over 
de heckrunderen, edelherten en konikpaarden: 
worden ze gehouden of leven ze in het wild? Deze 
kwestie is meerdere malen aan de rechter voor-
gelegd. Nu heeft een van de hoogste rechters van 
Nederland bevestigd dat de dieren in het kernge-
bied in het wild leven.  Staatsbosbeheer zal dan 
ook niets in de huidige beheerpraktijk veranderen. 
Overigens is het beheer van de grote grazers in 
2018 al aangepast. Sinds die tijd is het streven om 
de maximale aantallen grazers af te stemmen op 
de gewenste ontwikkeling van het landschap en de 
biodiversiteit. Dan is er – normaal gesproken – het 
hele jaar rond in het gebied voldoende voedsel 
beschikbaar. De aantallen dieren worden op peil 
gehouden door het verplaatsen van boventallige 
dieren naar andere gebieden, door afschot of door 
ze naar het slachthuis te brengen.
www.staatsbosbeheer.nl

Leefomgevingskwaliteit Nederland 
schiet structureel tekort
De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet 
nog steeds structureel en op meerdere vlakken 
tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, her-
nieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwa-
liteit. De overheid haalt de eigen ambities niet. Er 
is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze 
problemen. Dat concludeert het Planbureau voor 
de Leefomgeving in de tweejaarlijkse Monitor, 
waarin ze inventariseert wat er terechtkomt van 
de doelstellingen die de overheid heeft vastge-
steld in de Nationale Omgevingsvisie (Novi). 
Onder meer is de afgelopen tien jaar het aantal 
woningen langs de bedding van de grote rivieren 
en in de waterreservoirs verdubbeld. Zoomen we 
in op natuur dan is de constatering van het plan-
bureau dat Nederland achterblijft. De geplande 
80.000 hectare nieuwe natuur wordt in 2028 bij 
het huidige tempo bij lange na niet gehaald. De 
stand van de natuur en de ecosystemen is nog 
altijd matig of slecht. Bij circa 90 procent van de 
habitattypen is sprake van een matige tot ongun-
stige instandhouding. 

punten zo’n voorziening nog ontbreekt. Vooral 
polderwateren zijn daardoor onbereikbaar. Dat 
blijkt uit een onderzoek van het Compendium 
voor de Leefomgeving (CLO), dat zich baseert op 
gegevens van onder andere Rijkswaterstaat en de 
waterschappen. 
Verbetering van de vismigratie is een randvoor-
waarde om uiterlijk in 2027 de ecologische doelen 
van de Kaderrichtlijn Water te halen. Jaarlijks 
worden nu ongeveer honderd vispassages aange-
legd. De grote rivieren en een deel van de beken 
zijn bereikbaar via het IJsselmeer, de Nieuwe 
Waterweg, de Eems en de Westerschelde. Met 
aangepast schut- en spuisluisbeheer en een 
vispassage bij Den Oever is al ‘enige migratie’ via 
de Afsluitdijk mogelijk. In 2024, als de vismigra-
tierivier gereed is, moet een groot deel van de 
wateren bereikbaar zijn voor soorten die vanaf 
zee migreren.
Het Kierbesluit voor het Haringvliet maakt sinds 
2019 vismigratie beperkt mogelijk tussen de 
Noordzee en het Rijn-Maasstroomgebied. De Rijn 
en de Maas zijn in principe bereikbaar dankzij 
vispassages bij de grote stuwen. Daarbij geldt 
wel een kanttekening: jonge zalm en paling, die 
stroomopwaarts met de hoofstroom meegaan, 
overleven de stuwen en gemalen vaak niet.
In de polders in laag-Nederland zijn de boezem-
wateren vaak wel bereikbaar, maar veel polderwa-
teren (sloten, meren) niet. Voor soorten als paling, 
driedoornige stekelbaars en spiering zijn die wel 
van belang. 

In 2022 heeft de werkgroep Zeearend 29 paren 
zeearenden geteld die in Nederland een nest heb-
ben gebouwd. Een record sinds de terugkeer van 
de zeearend in 2006. Van de 29 paren met nest 
kwamen er 23 met zekerheid tot broeden. De 
broedende paren kregen gezamenlijk 30 jongen, 
waarvan er 22 vliegvlug werden. Dat is relatief 
weinig. De voornaamste oorzaak van de sterfte 
van de jongen is waarschijnlijk vogelgriep. 
Op zeven plekken zijn nieuwe nestlocaties aan-
getroffen: De Grevelingen, Voorsterbos, Nijker-
kernauw, Zeewolde, Zwarte Meer (Ramsgeul), 
Drontermeer en het Fochtelooerveen. Bij twee 
paren (Oostvaardersplassen en Betuwe) is niet 
gebroed, doordat storm Eunice op 18 februari 
hun nest verwoestte. Het nest van het paar in De 
Grevelingen waaide tijdens deze storm ook uit de 
boom, maar dit paar wist bijtijds een nieuw nest 
te bouwen. 
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Minstens zestien wolvenwelpen
Op basis van foto’s en wildcamerabeelden is 
vastgesteld dat er dit jaar bij vier wolvenparen 
minimaal zestien wolvenwelpen geboren. Voor 
het eerst zijn er welpen in het noorden van 
Nederland geboren. Het gaat om minimaal 
drie welpen in het gebied Zuidwest-Drenthe/
Zuidoost-Fryslân. Verder zijn er zes welpen op 
de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en 
drie in Park De Hoge Veluwe gespot. In periode 
1 mei tot en met 31 juli zijn er minimaal elf 
zwervende wolven waargenomen in het noorden, 
oosten en midden van Nederland. Een van de 
zwervende wolven werd in de nacht van 5 op 
6 juni doodgereden op de A50 ter hoogte van 
Apeldoorn-Noord. Het ging om een jonge wolvin 
en nakomeling van de roedel op de Noord-
Veluwe. 

BIJ12 ontving 73 meldingen van vermoedelijke 
wolvenschade aan landbouwhuisdieren. In 35 
gevallen is bevestigd dat dit om een wolf ging. 

Eerste reacties op advies Remkes 
Organisaties werkzaam in natuur, bos en land-
schap reageren uiteenlopend op het advies van 
Johan Wat kan wel over de weg uit de stikstof- 
crisis. Natuurmonumenten is voorzichtig positief: 
Dat de halvering van de stikstofreductie in 2030 
blijft staan is goed nieuws voor natuur. Het 
voorstel om versneld 500 tot 600 piekbelasters – 
uit alle sectoren – uit te kopen geeft lucht in het 
verdere proces en biedt een grote groep agrariërs 
perspectief: de stikstofruimte en grond die stop-
pers achterlaten gaan niet enkel naar de natuur, 
maar juist naar boeren die willen extensiveren. De 
vereniging waarschuwt wel dat nu geen verdere 
vertraging mag ontstaan waardoor de natuur 
verder zal verslechteren. Essentieel is dat er een 
integrale aanpak komt voor water, bodem, kli-
maat en dierenwelzijn, en moeten boeren en na-
tuur beiden toekomstperspectief krijgen. ‘Boeren 
horen bij Nederland en zijn cruciaal voor beheer 
en behoud van ons landschap en de biodiversiteit. 
We zien ernaar uit om met politiek én boeren aan 
de slag te gaan.’
Johan Vollenbroek van Mobilisation for the 
Environment (MOB) is kritisch. In Remkes’ rap-
port ziet hij geen snelle weg uit de stikstofcrisis: 
Het rapport zegt niets zegt over de catastrofale 
stikstofhandel tussen verschillende lagen over-
heden en bedrijven die een oplossing blokkeert. 
Idem voor latente ruimte. Het kabinet is door de 
stikstofhandel de regie kwijt. Het rapport faalt 
dan ook in het geven van adequate oplossings-
richtingen. ‘De euforie waarmee het rapport is 
ontvangen zit hem met name in het gegeven dat 
het een grabbelton is. Vrijwel iedereen vindt er 
iets van zijn gading in. Nu de euforie, over een 
jaar een zware kater.’
LandschappenNL is gematigd positief: Piekbelas-
ters (versneld) uitkopen is een uitstekend voor-
nemen. Ongetwijfeld zal de vrijvallende stikstof-
stofruimte niet een op een worden gebruikt voor 
economische ontwikkeling (industrie, landbouw) 
maar ook om de depositie in natuur en landschap 
te reduceren. Het is onverstandig om de Kritische 
Depositie Waarde af te schrijven, voordat er 
nieuw instrumentarium is. Het is een belangrijk 
meetinstrument en ook het enige dat we nu 
hebben. Remkes voorzet voor landbouwperspec-
tief behoeft verdere uitwerking. De visie van het 
kabinet voor de transitie naar kringlooplandbouw 
komt niet terug in het advies. ‘Dat baart ons 
enige zorgen, juist deze transitie geeft ruimte 
aan landbouw én natuur, in een geïntegreerde en 
samenhangende vorm.’



— Perry Cornelissen (Staatsbosbeheer)

De mens heeft een grote impact op de 
natuur in het Nederlandse deltagebied. 
Activiteiten leiden tot versnippering en 
verstoring van natuurlijke processen, 
zoals waterpeildynamiek, energie- en 
nutriëntenstromen, sedimentatie en erosie. 
Ook in het Markemeer is hier sprake van. 
Om de situatie te verbeteren zijn projecten 
als Marker Wadden en Trintelzand gestart. 
Onlangs is de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren (PAGW) begonnen met 
de Oostvaardersoevers als deelproject. 
Bij dit project dat de verbinding tussen 
het Markermeer, de Oostvaardersplassen 
en de Lepelaarplassen beslaat, zijn zeven 
partners betrokken. Het doel is een goed 
functionerend jong voedselrijk wetland als 
onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. 

De Oostvaardersplassen met op de achtergrond het Markermeer. 

> In het IJsselmeergebied is de natuurlijke 
waterpeildynamiek niet meer of beperkt 
aanwezig en in het laatste geval niet optimaal. 
De waterkwaliteit is sterk verslechterd door 
lozing van afvalstoffen en door het verbreken 
van de natuurlijke routes waarlangs nutriën-
tenstromen lopen. Bovenstrooms vrijkomende 
nutriënten komen niet meer in de wetlands 
en de benedenstroomse meren, waar ze van 
belang zijn voor een breed en productief voed-
selweb. Ook zijn door inrichting ten behoeve 
van gebruik voor de mens diverse habitats 
verdwenen. 
Toch hebben de meren en de wetlands nog 
steeds waarde voor natuur. De vraag is hoe 
we die waarde op orde kunnen houden of 
zelfs kunnen verbeteren. Terug naar de oude 
natuurlijke situatie is geen optie; het weghalen 
van de Afsluitdijk om terug te keren naar een 
zout binnenmeer is niet bespreekbaar. Daarom 
is gekeken naar de functies die het sterk 
beïnvloede gebied wel kan vervullen voor de 
natuur. Denk bijvoorbeeld aan functies als 
voortplantings-, foerageer- of rustgebied voor 
vissen en vogels. Om het gebied deze functies 
goed laten te vervullen moeten bepaalde con-

dities en natuurlijke processen aanwezig zijn 
of moet er ruimte voor worden gemaakt. Om 
te bepalen welke condities en processen essen-
tieel zijn, is een nieuwe natuurlijke referentie 
nodig die past bij de huidige en toekomstige 
situatie in het gebied.

Natuurlijke referentie, functies en 
processen

De Oostvaardersplassen en het aangrenzende 
Markermeer zijn tegenwoordig zoetwatersys-
temen (figuur 1). Als natuurlijke referentie is 
gekozen voor een laaglandzoetwatersysteem, 
waarbij het wetland direct aan het meer 
grenst. In een natuurlijke situatie vormen het 
meer en het wetland één ecosysteem, waarbij 
uitwisseling plaatsvindt van water met daarin 
zwevend materiaal, nutriënten, organische stof 
en organismen (figuur 2 boven, pag. 17). 
De wetlands vervullen een belangrijke rol als 
leverancier van nutriënten voor het voedsel-
web in het meer. De hoge productie in het 
wetland (algen, riet, lisdodde, wilgen et cetera) 
zorgt voor een grote aanvoer van in water 
zwevend dood organisch materiaal richting 
het meer. Het dode organische materiaal wordt 

door bacteriën en micro- en mesofauna afgebro-
ken, en dit samen vormt dan weer voedsel voor 
andere organismen in het voedselweb. Wetlands 
bieden ook paai- en opgroeigebied voor vis uit 
het meer of broed- en rustgebied voor vogels. Het 
meer is van belang voor het leveren van voedsel 
voor vogels (onder andere vis of driehoeksmos-
selen) en van habitats (onder andere waterplan-
tenvelden, diep open water) voor juveniele en 
volwassen vis.
Voor het goed functioneren van wetlands zijn 
enkele natuurlijke processen van groot belang. 
Naast nutriëntenstromen, sedimentatie, erosie 
en vegetatiesuccessie is waterpeildynamiek een 
belangrijk proces. Er zijn drie typen waterpeildy-
namiek te onderscheiden: seizoenale, langjarige 
en windgedreven dynamiek.  
De seizoenale dynamiek zorgt in het voorjaar 
voor het inunderen van laaggelegen graslanden 
en oevervegetaties, die als paaigebied voor vis 
kunnen dienen. In de zomer en in het najaar 
ontstaan juist slikranden, die van belang zijn als 
voedselgebied voor steltlopers. De langjarige dy-
namiek, waarbij droge jaren worden afgewisseld 
met natte jaren, zorgt ervoor dat de vegetatiesuc-
cessie in het moeras regelmatig wordt teruggezet. 
De windgedreven dynamiek, waarbij door harde 
wind een scheefstand in het meer wordt veroor-
zaakt, zorgt ervoor dat bij een storm het wetland 
wordt doorgespoeld met water uit het meer en 
dat dood organisch materiaal uit het moeras 
wordt afgevoerd naar het open water. 

Huidige situatie
In de huidige situatie zijn de Oostvaardersplassen 
door een primaire waterkering gescheiden van 
het Markermeer (figuur 2 midden). Daarnaast zijn 

ze binnen de polder gescheiden van het aangren-
zende landbouwgebied en liggen als wetland 
hoger dan de droge delen van de polder. Stuwen 
zorgen ervoor dat het gebied nat wordt gehouden. 
In de Oostvaardersplassen is sprake van onvol-
doende seizoenale en langjarige waterpeildyna-
miek. Samen met begrazing door ruiende grauwe 
ganzen heeft dit ertoe geleid dat de rietvegetatie 
in de afgelopen twintig jaar is afgenomen. 
Het creëren van een langjarige waterpeildyna-
miek geeft ruimte voor herstel van de rietvege-
tatie. Op dit moment vindt er in het kader van 
Natura 2000-beheer een zogenaamde moerasreset 
plaats (figuur 3, pag. 17). Hierbij wordt het water-
peil in het westelijke deel van het moeras voor 
enkele jaren actief verlaagd, zodat het riet zich 
kan herstellen. In feite is dit een nabootsing van 
de langjarige waterpeildynamiek. Een dergelijke 
moerasreset is in de periode 1987-1992 ook al eens 
succesvol uitgevoerd en toen ontstond er circa 
500 hectare nieuwe rietvegetatie. In totaal zal 
de huidige reset circa zes jaar in beslag nemen 
en naar verwachting opnieuw enkele honderden 
hectaren nieuwe rietvegetatie opleveren. Mo-
menteel ligt het westelijke deel van het moeras 
grotendeels droog en bestaat de vegetatie voor 
honderd procent uit pioniers zoals moerasandij-
vie, moeraszuring, goudzuring, wilgenroosje en 
ganzenvoet. Ook zijn de eerste riet- en lisdodde-
planten al aanwezig die straks, als de waterstand 
weer hoger wordt, de nieuwe moerasvegetatie 
vormen. 

Gewenste aanpassingen in inrichting en 
beheer

Door de inrichting met stuwen en dijken zijn de 
Oostvaardersplassen afgesloten voor vismigra-
tie. Om deze isolatie op te heffen wordt er deze 
winterperiode een vismigratierivier met twee 
vispassages aangelegd, waardoor vissen vanaf 
2023 vanuit de polderwateren stroomopwaarts 
naar de ’s winters en in het voorjaar geïnundeerde 
graslanden van de Oostvaardersplassen kunnen 
zwemmen om te paaien. Na de moerasreset zal 
er ook een vispassage tussen de geïnundeerde 
graslanden en het moeras worden aangelegd, 
zodat vissen vanuit de polderwateren uiteinde-
lijk ook heen en terug naar het moeras kunnen 
zwemmen.
Voor de uitwisseling van water met voedingsstof-
fen tussen de Oostvaardersplassen en het Mar-
kermeer zijn pompen en hevels nodig, en voor de 
migratie van vis tussen de Oostvaardersplassen en 
het Markermeer moeten ook vispassages worden 
aangelegd. De uitdaging daarbij is om het grote 
waterpeilverschil van bijna vier meter tussen 
het Markemeer en de Oostvaardersplassen te 
overbruggen en de Oostvaardersdijk te passeren, 
die een primaire waterkering is en tevens een 
belangrijke verkeersfunctie heeft. 
Om de verbinding zo goed mogelijk te laten func-
tioneren is tevens een vooroever met ondiepten 
in het Markemeer nodig. De ondiepten zullen 
een gradiënt van diep tot ondiep water creëren, 
waardoor er een grote diversiteit aan habitats kan 
ontstaan voor een grote diversiteit aan soorten 
en daarmee een breed voedselweb zal vormen. De Figuur 1. Het projectgebied Oostvaardersoevers.

Zoete zeekleinatuur 
in een stedelijke 
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vooroever zelf dient om het voedselrijke water uit 
de Oostvaardersplassen iets langer vast te houden, 
zodat de organismen er ook gebruik van kunnen 
maken. Zonder vooroever zou het voedselrijke 
water binnen een dag in het grote Markermeer 
‘verdwijnen’. 
In het Markermeer zelf ontbreekt een natuurlijke 
waterpeildynamiek, waardoor er in het voorjaar 
geen geïnundeerde moerasvegetaties en graslan-
den zijn. In de Oostvaardersplassen komt die 
natuurlijke waterpeildynamiek wel voor en zijn 
deze habitats dan ook aanwezig. De huidige sei-
zoenale waterpeildynamiek is hier gemiddeld cir-
ca 25 centimeter en die willen we vergroten naar 
circa 50 centimeter. Daarnaast willen we dat neer-
slag en verdamping ook veel meer de langjarige 
waterpeildynamiek gaan bepalen en er met name 
frequenter jaren met lage waterstanden zullen 
optreden. Via deze weg kan de rietvegetatie zich 
regelmatiger herstellen en hoeft dit niet zoals nu 
via een ingreep gedaan te worden. Een aanpassing 
van de stuwvorm (V-vorm, waardoor niet alleen 
in de winter water wordt afgevoerd zoals bij een 
rechte stuw maar ook in de zomer water kan wor-
den afgevoerd) of aanpassing van het stuwbeheer 
(stuw verlagen in de zomer) leiden tot een grotere 
seizoenale waterpeildynamiek met meer variatie 
tussen de jaren. Welke van de twee opties wordt 
gekozen, is nog onderwerp van studie.

Onzekerheden in inrichting en beheer
De hierboven beschreven systeemverbeteringen 

Figuur 2. Schematische doorsnedes van een natuurlijk meer-wetland-achterlandsysteem (boven), de huidige situatie Oostvaardersplassen-Markermeer (midden) 
en de gewenste situatie Oostvaardersplassen-Markermeer (onder).  
In de natuurlijke situatie worden water, slib, nutriënten, organische stof en organismen uitgewisseld over de hele gradiënt van diep water tot niet geïnundeerd 
land, en treden de drie typen waterpeildynamiek op (zie tekst). In de huidige situatie vindt er geen uitwisseling plaats tussen het meer en het wetland. Vanuit het 
wetland is er wel sprake van een uitwisseling met het droge deel, maar deze is eenzijdig en geldt niet voor vis. In de gewenste situatie worden maatregelen getrof-
fen om uitwisseling van water met daarin stoffen en organismen tussen het meer en het wetland te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld met pompen, hevels, stuwen 
en vispassages. In het Markermeer wordt een vooroever, beschermd door een dam, aangelegd om de ontbrekende ondiepe habitats in de landwaterovergang te 
creëren. In de grazige rand wordt de eenzijdige uitwisseling tussen het moeras en het droge grazige gebied omgezet in een voor vissen tweezijdige uitwisseling 
met behulp van vispassages. In de Oostvaardersplassen en de vooroever is het water turquoise gekleurd om de voedselrijkdom van het water te verbeelden.

bieden kansen voor natuur. Een verbinding tus-
sen de Oostvaardersplassen en het luwtegebied 
in het Markermeer kent nog wel onzekerheden. 
Voor sommige nieuwe maatregelen zijn er geen 
referenties bekend. Wat moet nu die waterkwali-
teit zijn en hoeveel van dat water moet er van de 
Oostvaardersplassen naar het luwtegebied, hoe 
groot moet het luwtegebied zijn, welke habitats 
moeten worden aangelegd in het luwtegebied en 
hoe moet je het luwtegebied vormgeven zodat 
het goed functioneert? 
Binnen het project worden studies uitgevoerd 
om zoveel mogelijk van deze onzekerheden weg 
te nemen. Zo is er al gekeken voor welke vissen 
die in het Markermeer en de Oostvaardersplassen 
voorkomen een uitwisseling tussen het meer en 
het wetland van belang is, hoeveel en op wel-
ke locaties dan vispassages aangelegd zouden 
moeten worden en op welke manier vissen in het 
najaar vanuit de Oostvaardersplassen weer terug 
kunnen zwemmen naar het Markermeer dat vier 
meter hoger ligt. Voor de volgende vissoorten is 
een verbinding van belang: aal, baars, blankvoorn, 
brasem, driedoornige stekelbaars, karper, snoek, 
bittervoorn, rietvoorn, vetje en tiendoornige ste-
kelbaars. In principe is één verbinding tussen het 
meer en het wetland voldoende, maar hoe meer 
verbindingen, hoe groter de kans dat het ecosys-
teem gaat werken. In de eerste fase van het pro-
ject zal dan ook één vispassage worden aangelegd. 
Als uit monitoring blijkt dat een tweede wenselijk 
is, kan dat in de tweede fase worden uitgevoerd. 

Een verdere uitwerking van het type vispassage 
moet nog plaatsvinden. 
Een andere studie die is uitgevoerd betreft het 
inzichtelijk maken van de hoeveelheid nutriënten 
en het organisch materiaal die enerzijds vrijko-
men in de Oostvaardersplassen en anderzijds 
nodig zijn om een hoog productief voedselweb 
binnen de vooroever aan de Markermeerzijde te 
krijgen. Dit bepaalt voor een belangrijk deel hoe 
groot de vooroever moet worden en daarmee wat 
het kan bijdragen aan het vergroten van de draag-
kracht van het Markermeer voor vissen en vogels. 
De inrichting van het gehele gebied wordt gefa-
seerd uitgevoerd en begeleid met monitoring en 
onderzoek. Dat geeft ons de ruimte om voor een 
volgende fase te leren van hetgeen al is uitge-
voerd.<

p.cornelissen@staatsbosbeheer.nl  

De zeven partners van het project Oostvaardersoe-
vers zijn: Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, ge-
meentes Lelystad en Almere, waterschap Zuiderzee-
land, Het Flevo-landschap en Staatsbosbeheer. Dit 
artikel behandelt alleen de verbinding tussen het 
Markermeer en  Oostvaardersplassen. De Lepelaar-
plassen worden beheerd door Stichting Flevo-land-
schap, waar de auteur vanuit Staatsbosbeheer niet 
bij betrokken is. In de Lepelaarplassen richt het 
project zich op het maken van een visverbinding 
met het Markermeer. 

Figuur 3. Ontwikkelingen in 
de moerasreset. 
Linksboven de situatie vóór 
de moerasreset met water 
in het moeras. Rechtsboven 
het eerste jaar dat de grote 
plas in het moeras helemaal 
droog kwam te liggen in 
maart 2022. 
Linksonder dezelfde situatie 
als rechtsboven maar dan 
langs de Oostvaardersdijk 
(rechtsboven in de foto) 
waarbij de kwelplassen 
zichtbaar zijn van het water 
dat vanuit het Markermeer 
onder de Oostvaarders-
dijk door in het moeras 
stroomt. Rechtsonder geeft 
de situatie ook langs de 
Oostvaarderdijk weer maar 
dan 4 maanden later in juli 
2022, waarbij de kale bodem 
volledig is ingenomen 
door pioniervegetatie met 
soorten als moeraszuring, 
ganzenvoetachtigen, katten-
staart, harig wilgenroosje.

juni 2019 maart 2022

maart 2019 juli 2022
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Over het zwijnenbeheer op de Veluwe
Bij twijfel niet schieten

— Sip van Wieren (WUR)

Het beleid en het beheer ten aanzien 
van wilde zwijnen op de Veluwe is 
vastgelegd in het Faunabeheerplan Grote 
Hoefdieren. De Faunabeheereenheid 
Gelderland benoemt en onderbouwt 
daarin vanuit een wettelijk beleidskader 
de redenen voor het beheer van deze 
diersoorten. Momenteel is het plan voor 
de periode 2019-2025 in uitvoering. 
In hoeverre zijn de redenen voor wat 
betreft het wild zwijn valide? En worden 
de beheerdoelen via het geweer wel 
gehaald? Een kritische analyse.

> Het wild zwijn is een beschermde diersoort. 
Daarom mag er volgens de Wet natuurbescher-
ming alleen in de populatie ingegrepen worden 
als er goede redenen voor zijn. Zo moet het pro-
bleem van een te omvangrijke populatie groot ge-
noeg zijn, moeten er geen alternatieven voorhan-
den zijn die het probleem kunnen oplossen en 
moet het afschot effectief zijn. Kennelijk zijn er 

altijd goede redenen geweest om populatiebreed 
in te grijpen: wilde zwijnen worden op de Veluwe 
al decennialang middels beheerjacht beheerd.

Doelstellingen niet gehaald
Uiteraard dient het beheer naderhand goed geëva-
lueerd te worden en zo nodig worden bijgesteld 
als de doelen niet zijn gehaald. Het Faunabeheer-
plan Grote Hoefdieren 2019-2025 evalueert aldus 
de vorige beheerperiode 2014-2019. In die periode 
golden er vier doelstellingen:
• landbouwschade verminderen tot een aan-

vaardbaar niveau,
• voorkomen van schade aan de natuur,
• voorkomen van schade aan de soort zelf,
• verminderen van het aantal aanrijdingen met 

wilde zwijnen.
In het plan concludeert de Faunabeheereenheid 
(FBE) Gelderland dat deze vier doelstellingen 
niet of nauwelijks zijn gehaald, terwijl er toch 
jaarlijks duizenden dieren geschoten zijn. Sterker 
nog, we kunnen constateren dat de doelen al 
decennialang jaar na jaar niet worden gehaald 
(figuur 1). Het gevoerde beheer is overduidelijk 
niet effectief. 
Toch worden in het huidige Faunabeheerplan 
opnieuw dezelfde doelstellingen benoemd en 
bovendien op dezelfde wijze geformuleerd. 
Ook het beheer wordt weer op dezelfde manier 

uitgevoerd. Is een populatiebrede aanpak wel de 
beste oplossing? Om een vinger te leggen op wat 
er aan het beheer schort, is het zaak te analyse-
ren hoe het beheer is ingestoken. Een essentieel 
kenmerk van het gevoerde beheer is dat voor het 
oplossen van elk probleem gekozen wordt voor 
het Veluwebreed verlagen van de aantallen wilde 
zwijnen. Dit vanwege echte of veronderstelde 
positieve correlaties tussen de populatieomvang 
en de mate van het probleem. Laten we de vier 
verschillende doelstellingen eens nader onder de 
loep nemen voor een langere periode 2009-2018 
op basis van data van de FBE Gelderland uit de 
Jaarrapportage artikel 67, 68 Flora- en Faunawet 
Grofwild 2016-17, Werkplannen 2017-18 en het Fau-
nabeheerplan Grote Hoefdieren 2019-2025.

Landbouwschade
In de periode 2009-2018 varieerde de vergoe-
ding voor zwijnenschade van 24.000 tot 130.000 
euro. Gemiddeld lag het bedrag op 53.000 euro. 
In tegenstelling tot wat het Faunabeheerplan 
vermeldt, is er geen duidelijke correlatie tussen 
de aantallen zwijnen en de hoeveelheid schade 
(figuur 2).
De zwak positieve correlatie (r=0,52) wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de hoge schade-uit-
kering in 2018. Dit geeft al enigszins aan dat de 
schade vooral wordt veroorzaakt door incidenteel 

bezoekende groepen of individuen wilde zwijnen. 
Er is dus niet zozeer een relatie met de dichtheid 
wilde zwijnen. Uit de gegevens is echter niet op 
te maken wat het schadeclaimgedrag van de boe-
ren is. Zijn het telkens dezelfde boeren die schade 
claimen en nemen andere boeren de (meer 
incidentele) schade maar voor lief? Bijvoorbeeld 
vanwege de moeite om de schade (deels) vergoed 
te krijgen?
Het is in ieder geval niet duidelijk wat ‘acceptabe-
le schade’ is. Dat vermeldt het Faunabeheerplan 
niet. Voor de huidige beheerperiode wordt wel 
als doelstelling gesteld dat de schade ‘significant’ 
moet afnemen ten opzichte van het gemiddelde 
van de afgelopen periode (53.000 euro). Ook wat 
een significante afname is, wordt niet vermeld. 
Overigens was in zes van de tien jaren tussen 
2009-2018 de schade-uitkering al ‘significant’ 
minder dan 53.000 euro. Landbouwschade heeft 
een variabel en grillig patroon en is waarschijnlijk 
afhankelijk van dito factoren (soort gewas, voed-

selbeschikbaarheid/mastjaren, populatiegrootte, 
weer, droogte). De oplossing ligt meer in het nog 
meer aandacht besteden aan alternatieven als 
schadevergoedingen (die niet altijd worden ge-
geven) en aan het uitrasteren van grote landbou-
wenclaves. 
Er is dus geen enkele onderbouwing om via popu-
latiebeheer het probleem van de landbouwschade 
op te lossen.

Schade aan de natuur
Voor systemen waar de hoofdfunctie natuur is en 
waar geen bosbouwbelangen meespelen, is het 
begrip schade eigenlijk niet van toepassing. Scha-
de is in eerste instantie een economisch begrip. 
In de natuur is het begrip schade veel ingewikkel-
der en niet eenduidig te omschrijven. 
In het Faunabeheerplan wordt beweerd dat zwij-
nen een belangrijke negatieve invloed hebben op 
de bosverjonging, omdat ze te veel mast eten. Dit 
is een ecologisch novum! Hoe zit het dan met al 

Figuur 1. Voorjaarsstand, ‘zomerstand’ (is hier voorjaarsstand plus biggen die 
daarna geboren worden), doelstand en afschot van de wilde zwijnenpopulatie 
op de Veluwe. De gestippelde lijnen zijn trendlijnen (voor ‘zomerstand’ en 
voorjaarsstand) over de hele periode. Alleen de afschotcijfers zijn hard.

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

A
an

ta
l

Voorj.St. Doelst. Zomerst. Afschot

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

3000 4000 5000 6000 7000

Sc
ha

de
ve

rg
oe

di
ng

 (E
ur

o)

Zomerstand

2018

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 3000 4000 5000 6000 7000

A
an

ta
l a

an
ri

jd
in

ge
n

Zomerstand

r=0,85

0

100

200

300

400

500

600

700

1000 2000 3000 4000 5000 6000

A
an

ta
l a

an
ri

jd
in

ge
n

Afschot

r=0,92

Figuur 2. Zomerstand van wild zwijn uitgezet tegen de schade aan landbouw-
gewassen door dit dier. In de periode 2009-2018 is geen duidelijke correlatie 
zichtbaar. In zes van de tien jaren (punten in de grafiek) is de schade-uitkering 
significant minder dan 53.000 euro. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 3000 4000 5000 6000 7000

A
an

ta
l a

an
ri

jd
in

ge
n

Zomerstand

r=0,85

0

100

200

300

400

500

600

700

1000 2000 3000 4000 5000 6000

A
an

ta
l a

an
ri

jd
in

ge
n

Afschot

r=0,92

Figuur 3. Tussen het aantal zwijnen en het aantal aanrijdingen (periode 1993-
2017) bestaat een sterke positieve correlatie.

Figuur 4. Aantal aanrijdingen en jaarlijks afschot (periode 1993-2018).

die andere soorten die eikels eten, zoals edelher-
ten, damherten, bosmuizen, eekhoorns, gaaien, 
insecten en parasieten als schimmels? Hoeveel 
kilo’s mast moet er jaarlijks overblijven? Het is 
opmerkelijk dat het Faunaplan alleen het mast 
eten als probleem benoemt. Ook het rechtsreeks 
uittrekken van plantsoen, het eten van wortels 
van omgewoeld plantsoen en het omwoelen van 
de bosbodem berokkenen schade aan de bosver-
jonging/successie. Hoe dan ook: het Faunaplan 
trekt een overtrokken conclusie. Het probleem 
van de ontoereikende bosverjonging op de Velu-
we wordt hoofdzakelijk bepaald door abiotische 
omstandigheden en door hertenvraat, en is in 
mindere mate aan de zwijnen toe te schrijven.
Zwijnen worden ook verdacht van een te hoge 
predatiedruk op (larven van) het vliegend hert. 
Hoewel er geen kwantitatieve gegevens zijn, is 
het goed mogelijk dat de predatiedruk hoog is. 
Toch geldt ook hier dat het probleem in een bre-
der kader moet worden beschouwd. Het vliegend 

foto’s Jan-Freerk Kloen
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hert is afhankelijk van door schimmels aangetast 
rottend hout van zeer oude eiken. Het feit dat er 
weinig heel oude eiken zijn en een gering opper-
vlak oud eikenbos, is het gevolg van menselijk 
handelen en niet dat van het wild zwijn. Oud 
eikenbos kent te veel bedreigingen (stikstofdepo-
sitie en (extra) verzuring als gevolg van decennia 
overmatige stikstofdepositie, successie van beuk, 
oprukkende exoten) om de teloorgang van het 
vliegend hert alleen aan het wild zwijn te wijten.

Schade aan de soort
Bij het thema schade aan de soort komt het 
begrip draagkracht weer in beeld. Schade aan 
het wild zwijn kan bijvoorbeeld optreden als het 
voedselaanbod te gering is voor het voeden van 
de populatie, met als gevolg verzwakte dieren en 
sterfte. In dit soort situaties gebruiken we het 
theoretische begrip ‘draagkracht’ vanuit het wild 
zwijn geredeneerd. Dit begrip wordt hier volledig 
misplaatst gebruikt als men bijvoorbeeld beweert 
dat de draagkracht overschreden is, iets wat in 
de natuur per definitie niet kan. De auteurs van 
het rapport hebben geen idee wat het begrip 
draagkracht behelst en gebruiken het als weten-
schappelijk klinkende kreet. Het theoretische 
begrip draagkracht is niet van toepassing op de 
zeer dynamische wilde zwijnenpopulaties. Wordt 
de zwijnenpopulatie te groot, dan worden de wor-
pen kleiner en krimpt de populatie vanzelf.
Een omissie bij het thema is dat niet wordt 
ingegaan op de schadelijke effecten die het men-
selijk ingrijpen veroorzaakt, zoals toenemende 
schuwheid, geringere zichtbaarheid, verweesde 
jongen, het uiteenrukken van familieverbanden 
en aangeschoten dieren.

Aanrijdingen met wilde zwijnen
Aanrijdingen met wilde zwijnen is misschien wel 
de belangrijkste reden om in de zwijnenpopulatie 
in te grijpen. Hier is inderdaad een direct verband 
tussen het aantal dieren en het aantal aanrijdin-
gen (figuur 3).
Als andere mitigerende maatregelen onvoldoende 
effect hebben voor de verkeersveiligheid, zou dit 
reden kunnen zijn om middels afschot de popula-
tie (breed) te verlagen. Het probleem is alleen dat 
afschot onvoldoende lukt. In figuur 4 is het aantal 
aanrijdingen afgezet tegen het afschot. Hoe groter 
het afschot, des te meer aanrijdingen! Uiteraard 
gaat het hier niet om een direct causaal verband, 
beide parameters zijn zeer positief gecorreleerd 
met de zomerstand. Het is logisch dat door een 
hogere zomerstand er meer aanrijdingen zijn en 
dus ook een hoger afschot. Meer zwijnen in het 
veld betekent een grotere trefkans, maar het laat 
wel zien dat de enorme inspanning die jaarlijks 
wordt gepleegd om het aantal aanrijdingen te 
verminderen niet leidt tot het gewenste resultaat. 
Ook hier werkt de populatiebrede aanpak niet.
Het zou beter zijn om, meer nog dan nu het geval 
is, in te zetten op reeds beproefde methoden, 
zoals rasters plaatsen en verlaging van de maxi-
mumsnelheid naar 60 kilometer per uur. Als dat 
niet voldoende werkt zou men de populatie in de 
randzones van de Veluwe kunnen gaan beheren. 
Dus ook hier een meer lokale aanpak.

Predatoren
Het Faunabeheerplan benoemt tevens het ontbre-
ken van predatoren als reden om de zwijnenpo-
pulatie te beheren. Het moge duidelijk zijn dat, 
nu het aantal wolven op de Veluwe substantieel 
toeneemt, dit argument nog maar deels opgaat. 
Biggen en afgezonderde zwakke of zieke dieren 
zijn voedsel voor wolven. Het huidige populatie-
beheer staat haaks op een gunstige ontwikkeling 
van de wolvenpopulatie. Afwezigheid van wolven 
was altijd een argument voor beheer, waarbij ken-
nelijk een vermeend controlerend populatie-ef-
fect op zwijnen was inbegrepen. Nu er sinds enke-
le jaren wolven zijn en de populatie toeneemt 
zien we inderdaad effecten op het terreingebruik 
en het sociale gedrag van wilde zwijnen ontstaan. 
Hierdoor kunnen ook effecten op de vegetatie 
optreden zonder dat de populatie sterk wordt 
verlaagd. In het rapport wordt hier maar één zin 
aan gewijd. 

Doelstanden
Om de vier geformuleerde doelstellingen te 
realiseren moet er volgens het Faunabeheerplan 
op de aantallen worden gestuurd. Hiertoe zijn 
zogenaamde doelstanden geformuleerd. Elk van 
de zeven leefgebieden heeft zijn eigen doelstand. 
Terreinbeheerders krijgen hierbinnen enige ruim-
te om eigen doelstanden te bepalen. Voor de hele 
Veluwe geldt momenteel een doelstand (voorjaar-
stand, waarbij geen aanwas wordt meegeteld) van 
1.350 dieren. Dit getal wordt verder niet onder-
bouwd, hetgeen ook heel lastig zou zijn omdat er 
geen duidelijke relatie is en ook niet wordt gelegd 
tussen een bepaalde stand en een doelstelling. 
De doelstelling zien we in de loop van de laatste 
drie decennia regelmatig aangepast worden, 
steeds in de richting van een hogere voorjaar-
stand. Lag de doelstand begin jaren negentig 
nog op 700 dieren, deze nam toe via 750, 850, 
1.100, naar 1.200 tot momenteel 1.350 dieren. Ook 

hiervan is de reden niet duidelijk. Vermoedelijk 
hangt de voortdurende verhoging samen met een 
steeds groter wordende populatie, waardoor het 
halen van de doelstand steeds minder realistisch 
lijkt. In ieder geval is het niet waarschijnlijk dat 
de ophoging van de doelstanden samenhangt met 
het steeds beter realiseren van de doelstellingen; 
het aantal aanrijdingen in deze periode nam 
immers sterk toe.
Conclusie: een (vaste) doelstand voor een dyna-
mische wilde zwijnenpopulatie is niet realistisch. 
Maar wat dan wel?

Van populatiebeheer naar maatwerk
Het populatiebeheer voor wild zwijn schiet dui-
delijk tekort. Jaarlijks wordt een enorme inspan-
ning gepleegd, waarbij duizenden dieren worden 
geschoten, terwijl het effect op de geformuleerde 
doelstellingen voor de landbouw, de natuur, de 
soort zelf en de verkeersveiligheid marginaal tot 
niet-existent is. Omdat de meeste echte proble-
men – landbouwschade, bosverjonging, verkeers-
veiligheid – vooral van lokale aard zijn, ligt het 
voor de hand om het beheer om te buigen naar 
lokaal maatwerk. Los de problemen op waar ze 
zich voordoen! Hoe zo’n beheer eruit kan zien, is 
aan de FBE om zelf uit te werken. In hun rapport 
hint de beheerorganisatie er zelf ook al op. Met 
een lokale aanpak worden de doelstellingen veel 
beter gediend, zijn de negatieve effecten op de 
soort veel kleiner, terwijl de inspanning en de 
kosten waarschijnlijk een stuk lager zullen uit-
pakken. Belangrijk hierbij is dat de FBE nog meer 
op de haar bekende alternatieven inzet, onder 
meer rasters en snelheidsverlaging, signalering 
voor automobilisten, bermbeheer, dwangwissels 
en dergelijke, dan nu al het geval is.<

sip.vanwieren@wur.nl
— Wolter van der Kooij (Aeres Hogeschool 

Dronten)

Het veranderende klimaat heeft grote 
gevolgen voor het waterbeheer in de 
landbouwgebieden. In toenemende 
mate sprake is er van extreme droogte 
en periodes met wateroverlast. 
Gebeurtenissen in Noord-Holland 
en Limburg lieten vorig jaar zien hoe 
hoog de noodzaak is om te anticiperen 
op extreem weer. Daarnaast is de 
waterkwaliteit in de landbouwgebieden, 
ten gevolge van de landbouw, nog 
steeds onvoldoende. Om in 2027 aan de 
normen van de Kaderrichtlijn Water te 
voldoen zijn er dringend maatregelen 
nodig. Aeres Hogeschool Dronten 
(Flevoland) is sinds twee jaar actief 
bezig met onderzoeksprojecten op 
het gebied van agrarisch waterbeheer. 
Eén van de onderzoeksprojecten is een 
helofytensloot met stuw. 

Helofytensloot: betere water-
kwaliteit en meer biodiversiteit

In mei 2020 is in een 800 meter lange sloot van 
Aeres Farms (de praktijk- en onderzoekslocatie 
van Aeres Hogeschool Dronten) een stuw ge-
plaatst. Het erf van Aeres Farms, met twee soorten 
melkveestallen en een paardenstal, watert af op 
deze sloot. Aan beide zijden van de sloot ligt per-
manent ecologisch beheerd grasland. Bemest van-
uit de potstal, maar niet met kunstmest. Doordat 
het waterpeil nu gereguleerd kan worden, kunnen 
we in het voorjaar en in droge periodes water 
vasthouden en in natte periodes water tijdelijk 
bergen. Het beheer van de sloot is erop gericht 
om de groei van helofyten te stimuleren. Dat 
zijn planten die zowel onder water wortelen als 
boven het water uitgroeien en een sterk waterzui-
verende werking hebben. Je kunt hierbij denken 
aan lisdodde, riet, gele lis, mannagras en liesgras. 
Er zijn geen helofyten aangeplant. Lisdodden en 
mannagras hebben zich spontaan vermeerderd. Er 
is in de tijd een heel lang helofytenfilter ontstaan. 
Voor de aanleg van de stuw was een vergunning 
van waterschap Zuiderzeeland nodig. Omdat er 
echter geen percelen van andere boeren op de 
helofytensloot afwateren, was dat geen probleem. 
Ook voor het laten groeien van de helofyten was 
toestemming van het waterschap nodig, namelijk 
een ontheffing van de schouwplicht. Die is voor 
vijf jaren toegekend.

Peilbeheer en zuiverende werking
Voor de boeren is met name het peilbeheer 
interessant. Met een stuw kunnen boeren zelf 
bepalen hoe hoog het slootpeil is. Als er veldwerk-
zaamheden uitgevoerd moeten worden, wordt de 
stuw neergelaten en daarna zoveel mogelijk om-
hoog gehouden om maar zo min mogelijk water 
te verliezen. Dit heeft als voordeel gehad dat het, 
sinds de aanleg van de stuw, niet meer nodig is 
geweest om te beregenen. Daarnaast functioneert 
de helofytensloot als tijdelijke waterberging, 
waardoor er tijdens neerslagperiodes minder wa-
ter direct in het watersysteem terechtkomt.
Het waterschap Zuiderzeeland is met name 
geïnteresseerd in de zuiverende werking van de 
helofytensloot. Het doet zelf maandelijks me-
tingen (doorzicht, biochemisch zuurstofgebruik, 
stikstof- en fosforgehaltes) aan het begin en het 
einde van de sloot. Daarnaast heeft Aeres Hoge-
school sensoren (elektrisch geleidingsvermogen, 
pH, redoxpotentiaal, temperatuur en zuurstof-
gehalte) aan het begin en het einde van de sloot 
geplaatst (foto), zodat de waterkwaliteit continu 
gemonitord kan worden. Op deze manier kunnen 
we onderzoeken wat het effect van de helofyten 
is op de waterkwaliteit. De onderzoeksresultaten 
zijn tot nu toe veelbelovend. De redoxpotentiaal 
(zie figuur 1 en kader) en de opgeloste zuurstofge-

De begroeide helofytensloot 
op 2 september 2021.

In november 2021 was het noodzakelijk om 
de sloot te maaien. Voor de komende drie jaar 
wordt overwogen om helemaal niet te maaien 
en te onderzoeken welke effecten dat heeft.

foto’s Wolter van der Kooij

20 21# 188 oktober 2022oktober 2022 # 188



 

 

 

 

-600

-400

-200

0

200

400

600

10-17-2020

10-24-2020

10-31-2020

11-7-2020

11-14-2020

11-21-2020

11-28-2020

12-5-2020

12-12-2020

12-19-2020

12-26-2020

1-2-2021

1-9-2021

Redoxpotentiaal (mV)

ORP Bovenstrooms (mV) ORP Benendenstrooms (mV)

6,5

4,2

21,7

8,9

3,2

5,1
6,2

2,9

6,1
7,2

18,8

2,3

8,8
7,9

3,8
5,3

6,2
7,7 7

2,4 3 2,5
1,4 1,4

3,3
1,9 1,3 1,5 1,3 2

0,95
2,7 2,2 2,8

3,8
4,6

2,6
3,8

0

5

10

15

20

25

11-8-2020

8-9-20202

15-10-2020

10-11-2020

8-12-2020

18-1-2021

22-2-2021

18-3-2021

22-4-2021

18-5-2021

17-6-2021

22-7-2021

19-8-2021

16-9-2021

21-10-2021

15-11-20212

22-12-2021

11-1-2022

8-2-2022

Som ammonium- en organisch gebonden 
stikstof (mg/l)      

Som ammonium- en organisch gebonden stikstof (als N) (boven)
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof (als N) (beneden)

 

1,6

0,65

3,8

1,3

0,49 0,62
0,92

0,46
0,32

1,5
1,3

0,04

1,9 1,8

0,97 0,94
0,77

1,4
1,2

0,55
0,23

0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,07
0,37 0,43

0,04

0,9

0,08
0,24 0,11

0,82

0,36 0,48

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

11-8-2020

8-9-20202

15-10-2020

10-11-2020

8-12-2020

18-1-2021

22-2-2021

18-3-2021

22-4-2021

18-5-2021

17-6-2021

22-7-2021

19-8-2021

16-9-2021

21-10-2021

15-11-20212

22-12-2021

11-1-2022

8-2-2022

Totaal Fosfor (mg/l)

Totaal fosfor (als P) (boven) Totaal fosfor (als P) (beneden)

worden met het maaibeheer. De sloot is de eerste 
anderhalf jaar niet gemaaid en dat heeft nog niet 
tot afvoerproblemen geleid. In november 2021 is 
de sloot wel volledig gemaaid. Daar waren twee 
redenen voor. Omdat een deel van de voedings-
stoffen in de planten worden opgeslagen en na 
verloop van tijd weer vrij kunnen komen, is het 
goed om zo nu en dan de sloot te maaien en het 
maaisel af te voeren. Daarnaast moesten de drains 
onderhouden worden en daarvoor moest al het 
maaisel verwijderd worden. 
In de toekomst zal alternerend gemaaid worden 
door bijvoorbeeld één kant te laten staan, of 
delen te laten staan en eventueel later te maaien. 
Voor het onderzoek wordt overwogen om de 
komende drie jaar helemaal niet te maaien en te 
onderzoeken wat dat voor effecten heeft. 

Vervolgonderzoek
De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend en 
daarom wordt het onderzoek voortgezet. Onder-
zoeksvragen daarbij zijn:
Hoe is de zuiverende werking van de helofyten-
sloot te verhogen (met welke beheersvormen)?
Hoe is de zuiverende werking door de jaren heen?
Wat is het effect op flora en fauna door de jaren 
heen?
Welk effect heeft het beheer van de sloten op de 
percelen (is bijvoorbeeld beregening nog nodig?)?
Er zullen twee referentiesloten worden gere-
aliseerd. In een tweede sloot is inmiddels een 
overstortput geplaatst (foto). Deze sloot ligt in 
het akkerbouwgedeelte van Aeres Farms en zal op 
de standaardmanier beheerd worden (twee keer 
per jaar klepelen). Het waterschap gaat maande-
lijks de waterkwaliteit aan het begin en het eind 
van de sloot meten en er worden in het perceel 
peilbuizen en bodemvochtsensoren geplaatst. 

Figuur 1. Redoxpotentiaal 
bovenstrooms (blauw) en 
benedenstrooms (oranje) 

Figuur 3. Totaal fosfor 
bovenstrooms (blauw) 
en benedenstrooms 
(oranje). Het water-
schap hanteert voor 
haar waterlopen een 
norm van 0,22 mg/l 
(opmerking: sloot op 17 
november gemaaid).

Figuur 2. Som van ammonium- en 
organisch gebonden stikstof boven-
strooms (blauw) en benedenstrooms 
(oranje). Het waterschap hanteert 
voor haar waterlopen een norm van 
2,4 mg/l (opmerking: sloot op 17 
november gemaaid).

Een derde sloot krijgt geen stuw en zal ecologisch 
beheerd worden. Dit houdt in: minder vaak maai-
en en het maaisel afvoeren. In regulier beheer 
blijft maaisel vaak liggen. In deze sloot zullen met 
name de flora en de fauna worden gemonitord. 
Daarnaast zullen de resultaten worden afgezet 
tegen bedrijfsactiviteiten, zoals gewassen, bemes-
ting, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
enzovoort.

Impact
Het uiteindelijke doel is om met helofytensloten 
de waterkwaliteit in het agrarische gebied te ver-
beteren en een stap dichter bij de realisatie van 
de doelen van de Kaderrichtlijn Water te komen.
Het zou daarnaast mooi zijn om de controle van 
de waterkwaliteit op bedrijfsniveau uit te voeren 
in plaats van op detailniveau. Daarmee komt de 
regie meer bij de boeren te liggen en hoeft het 

waterschap minder te controleren. Dat vraagt 
wel vakmanschap van hen en kennis van bodem, 
water en natuur. De boeren zullen ook geïnfor-
meerd moeten worden over de maatregelen die ze 
kunnen nemen en over de effecten daarvan, maar 
de implementatie daarvan moet bij hen liggen. 
Daarbij zou het mooi zijn als ze beloond worden 
voor goede resultaten. 
Steeds meer boeren en waterschappen hebben 
belangstelling voor dit concept. Ook natuuror-
ganisaties kunnen baat hebben bij dit concept 
voor een betere waterkwaliteit, meer watervast-
houdend vermogen en een hogere biodiversiteit. 
Pachters van hun gronden zouden dit concept 
kunnen gaan toepassen. Het lectoraat Agrarisch 
Waterbeheer denkt graag mee over een verdere 
implementatie.<

w.van.der.kooij@aeres.nl 

halten zijn benedenstrooms vrijwel altijd hoger 
dan bovenstrooms, wat betekent dat het water 
er schoner is. De stikstof- en fosforgehaltes zijn 
benedenstrooms altijd lager dan bovenstrooms 
(figuren 2 en 3) Bovenstrooms wordt nooit aan de 
ecologische kwaliteitsratio’s (EKR-normen) van 
de KRW-beoordeling voldaan en benedenstrooms 
meestal wel. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
de sloot 17 november 2021 gemaaid is, waardoor 
de zuiverende werking wat is afgenomen. 

Biodiversiteit
Eén van de doelen van het onderzoek naar de 
helofytensloot is om de biodiversiteit van de 
sloot te verhogen. Enerzijds wordt dit gereali-
seerd doordat er nu permanent een waterlichaam 
in het landbouwgebied is, waarvan met name 
insecten profiteren. Anderzijds hoeft de vegetatie 
nu niet meer tweejaarlijks gemaaid te worden 
(ontheffing van de schouwplicht) en daarvan 
profiteren met name vlinders, vogels en kleine 
zoogdieren.
Studenten van de opleiding Toegepaste Biologie 
van Aeres Hogeschool Almere onderzochten 
afgelopen jaar de macrofauna in het begin en aan 
het einde van de sloot. De gevangen soorten zijn 
gedetermineerd en ingedeeld in de verschillende 
taxa. Vervolgens is met behulp van de Belgische 
Biotische Index (een index waarmee de kwaliteit 
van het water wordt beoordeeld op  basis van de 
aanwezigheid van macro-invertebraten) de bijbe-
horende waterkwaliteit vastgesteld. Tabel 1 geeft 
een overzicht van de waterkwaliteit (afgerond 
op hele getallen) op basis van de aangetroffen 
macrofauna. Daarbij geldt dat een score van 0-2 
correspondeert met een zeer slechte kwaliteit 
is, 3-4 slechte kwaliteit, 5-6 matige kwaliteit, 7-8 
goede kwaliteit en 9-10 zeer goede kwaliteit. 

Redoxpotentiaal
De redoxpotentiaal zegt iets over de 
zuiverheid van water en het vermogen 
om vervuiling af te breken. De redox 
wordt gemeten in mV en varieert van 
-2000 mV tot +2000 mV. De redoxwaarde 
wordt gemeten door een redoxsensor, 
deze sensor meet het oxiderend vermo-
gen van water. De redoxwaarde geeft ook 
een indicatie voor het opgeloste zuurstof 
niveau in het water. Zwaarder vervuild 
water bevat minder opgelost zuurstof, 
omdat organische vervuiling zuurstof 
consumeert. Dit heeft als gevolg dat de 
redoxpotentiaal van vervuild water lager 
zal zijn dan van schoon water. Volgens 
de World Health Organization (WHO) is 
de streefwaarde van de redoxpotentiaal 
van zwemwater en bronwater 650 mV. 
Een ORP-waarde van minder dan -550 
mV kan worden gezien als ondrinkbaar. 
Voor visvijvers wordt gestreefd naar een 
waarde van tussen de 250 en 350 mV. 
Onder de 120 mV is de gezondheid van 
vissen in gevaar.

Mannagras blijft groen in de herfst en winter.

Bovenstrooms Benedenstrooms

23 april 2021 5 4

21 mei 2021 2 5

18 juni 2021 4 5

Gemiddelde 
score 4 5

Tabel 1. Waterkwaliteit op basis van aangetroffen 
macrofauna volgens de Belgische Biotische Index

Nieuw geplaatste overstortput in referentiesloot.Aeres Hogeschool heeft sensoren voor elektrisch 
geleidingsvermogen, pH, redoxpotentiaal, tempera-
tuur en zuurstofgehalte aan het begin en het einde 
van de helofytensloot geplaatst

Geconstateerd kan worden dat de waterkwaliteit 
bovenstrooms slecht is en benedenstrooms matig.
Daarnaast hebben de studenten ook een vegeta-
tieonderzoek gedaan. Het totaal aantal soorten is 
nog beperkt. Zes soorten werden zowel boven- als 
benedenstrooms aangetroffen. Vijf soorten alleen 
bovenstrooms en dertien soorten alleen beneden-
strooms. Kijkend naar de Ellenbergwaardes van 
deze soorten is te stellen dat de bovenstrooms 
groeiende soorten indiceren dat de bodem daar 
voedselrijker is dan benedenstrooms. Er is ook 
gebruik gemaakt van een door de WUR ontwik-
keld plantenindicatorsysteem (Wamelink-waar-
den). Met dit indicatorsysteem is voor vrijwel alle 
plantensoorten in Nederland een indicatorwaarde 
voor een groot aantal abiotische parameters vast-
gesteld (zoals pH, grondwaterstand en stikstofge-
halte). Op basis van de Wamelink-waarden blijkt 
dat er bovenstrooms meer stikstof in de bodem 
zit dan benedenstrooms. Deze resultaten kunnen 
niet direct aan de helofytensloot worden toe-
geschreven. Er zijn namelijk meerdere factoren 
die kunnen meespelen, zoals koeien die over het 
kavelpad lopen.

Beheer
Boeren zijn in Flevoland verplicht om jaarlijks 
de sloten één keer en vaak ook twee keer (als ze 
een sloot met een buurman delen) te maaien. 
De reden hiervoor is om de waterafvoer niet te 
belemmeren. Daardoor kan een potentieel groot 
ecologisch netwerk niet tot ontwikkeling komen. 
Veel sloten zijn echter overgedimensioneerd. Ook 
de sloot van Aeres Farms had een schouwplicht. 
Maar zelfs bij een zeer sterke begroeiing is de 
waterafvoer nog voldoende.
Met de helofytensloot kan nu, omdat er een ont-
heffing van de schouwplicht is, geëxperimenteerd 
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colland arbeidsmarkt

> Het werk in bos en natuur verandert. Dit 
geldt zowel voor organisaties in de bosbouw en 
in het natuurbeheer als voor terreinbeherende 
organisaties. Investeren in de werknemers en in 
de kwaliteit van de arbeid is dus cruciaal voor de 
continuïteit van de sector.

Invloeden op de arbeidsmarkt
Om te begrijpen hoe de duurzame inzetbaarheid 
van werknemers is te vergroten, komt het aan 
op inzicht in wat de toekomst voor het werk in 
de sector gaat brengen. Er zijn diverse invloeden 
van buitenaf te benoemen. Al zal niet alles even 
snel gaan en even ingrijpend zijn, vaststaat dat 
het werk in bos en natuur gaat veranderen. Weer 
en klimaat brengen nieuwe uitdagingen met zich 
mee. De maatschappelijke betrokkenheid bij 
bos en natuur groeit en discussies over milieu 
en zaken als dierenwelzijn worden breder en 
heftiger. Ook in de sector zelf zijn uiteenlopende 
ontwikkelingen gaande. Denk aan technologische 
vernieuwingen die van werknemers nieuwe vaar-
digheden en kennis vereisen, zoals het kunnen 
omgaan met harvesters en drones. De vraag naar 
hout neemt af, wat invloed heeft op de werkge-
legenheid in de bosbouw. Verder is er sprake van 
vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt die ook 
diverse functies in de sector raakt. Waar subsi-
dies in het spel zijn, wordt commercieel werken 

Duurzame 
inzetbaarheid 

in de sector 
bos en natuur

In opdracht van de sectorcommissie Bos en Natuur 
heeft onderzoeksbureau deBeleidsonderzoekers een 
sectoranalyse uitgevoerd naar duurzame inzetbaarheid 
van werknemers in de sector bos en natuur. Dit artikel 
geeft een samenvatting van de uitkomsten van het 
onderzoek: wat wordt al gedaan en welke initiatieven 
kunnen worden opgepakt om duurzame inzetbaarheid 
verder te vergroten? 

— deBeleidsonderzoekers

alle werknemers zeer tevreden zijn met hun werk. 
De passie voor het werk spat er in deze sector 
vaak vanaf.

Nieuw te ontwikkelen ideeën
Bestaande initiatieven kunnen nog verder 
verspreid worden in de sector. Daarnaast leven 
er ideeën voor nieuwe activiteiten. Voorbeelden 
hiervan zijn:
• Ontwikkeling van werknemers richten op 

wendbaarheid en weerbaarheid. Het gaat het 
er niet alleen om dat werknemers hun eigen 
werk kunnen bijhouden, maar ook eventueel 
op termijn andere taken kunnen uitvoeren. 
Binnen de eigen of eventueel bij een andere 
organisatie. Zo zouden buitenwerkers ook bin-
nenwerk kunnen gaan doen en omgekeerd. Ge-
richte om-, her- en bijscholing ligt daarbij voor 
de hand, waarvoor ook tijd beschikbaar moet 
worden gesteld. Het gesprek tussen werkgever 
en medewerker vormt hiervoor de basis.

• Periodieke medische keuringen voor alle werk-
nemers in de gehele sector. Hiermee kunnen 
klachten vroegtijdig worden onderkend en 
zijn maatregelen effectiever. Uiteraard zou dit 
op vrijwillige basis moeten en dient de privacy 
van de medewerker te worden gegarandeerd.

• Vervroegde uittreding is een uiterste maat-
regel. In 2015 is de VUT-regeling (cao) van de 

sector bos en natuur juist afgeschaft. Nu komt 
het idee weer naar voren in het licht van duur-
zame inzetbaarheid in zware beroepen. Omdat 
het hier gaat om een sectorbrede aanpak dient 
het door sociale partners te worden bezien. 
Het is van belang dat vervroegde uittreding zo 
veel mogelijk wordt voorkomen, niet alleen 
omdat het geld kost, maar ook omdat de be-
treffende medewerker dan mogelijk te lang is 
doorgegaan met zwaar werk.

Voor de komende jaren gaan de sociale partners 
in bos en natuur en de Vereniging van Bos- en 
Natuurterreineigenaren werken aan de bredere 
verspreiding van uiteenlopende initiatieven. De 
doelstelling is dat alle bedrijven en organisaties 
in de sector aandacht besteden aan duurzame 
inzetbaarheid van hun werknemers. Uiteindelijk 
vraagt het de inzet van zowel de werkgevers als 
de werknemers en is het ook een gezamenlijke 
inspanning.<

Deze samenvatting kwam tot stand met steun van 
het Fonds Colland Arbeidsmarkt. 
Het volledige rapport met de uitkomsten van de 
sectoranalyse vind je op www.collandarbeidsmarkt.
nl/nieuws-item/sectoranalyse-bos-en-natuur-verbe-
tering-duurzame-inzetbaarheid

met nieuwe technologie, publieksvoorlichting 
en omgaan met agressie. Door scholing en 
training kunnen werknemers bijblijven in hun 
werk en zich verder ontwikkelen.

• Rekening houden met oudere werknemers. 
Dit gebeurt door hen meer te ontzien bij zwaar 
werk. Waar mogelijk kan worden gedacht aan 
wisseling van taken, tijdelijk of permanent. De 
seniorenregeling – die in de cao staat – biedt 
de mogelijkheid voor oudere werknemers om 
80 procent te werken tegen 90 procent van 
het brutoloon. Dit is mogelijk voor degenen 
die al langer (tien jaar) bij dezelfde werkgever 
werken. Dit kan ingaan vanaf het zevende jaar 
voorafgaand aan de individuele AOW-leeftijd.

Sommige maatregelen zijn minder goed toe-
pasbaar op kleinere bedrijven. Meestal gaan de 
gesprekken tussen werkgever en medewerker 
goed, ook al is het informeel. Maar het wisselen 
van taken en het ontzien van oudere werknemers 
kan bij kleinere bedrijven problemen opleveren, 
omdat de werknemers niet altijd gemist kunnen 
worden. Ook kan afwezigheid door scholing 
knelpunten opleveren in de bedrijfsvoering. Dit 
kan deels worden voorkomen door een goede 
planning en door scholing in rustigere tijden 
te laten plaatsvinden. Aan de motivatie van de 
werknemers om hun werk goed te (blijven) doen 
ligt het niet. Uit de sectoranalyse blijkt dat vrijwel 

steeds belangrijker. Het is voor de sector van 
essentieel belang rekening te houden met al deze 
ontwikkelingen. Niets doen is geen optie.

Bestaande initiatieven
In de afgelopen jaren heeft de sector bos en 
natuur al diverse initiatieven ontwikkeld voor 
duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deze 
initiatieven worden door steeds meer organisaties 
overgenomen. Initiatieven zijn:
• Verbetering van het overleg tussen werkgever 

en werknemers: het Goede Gesprek. Dit gaat 
over gesprekstechnieken: feedback geven en 
feedback ontvangen, gezamenlijk zoeken naar 
knelpunten en oplossingen. Soms kan onder-
steuning van buitenaf hierbij behulpzaam zijn.

• Verbetering van de arbeidsomstandigheden 
(veiligheid, gezondheid en welzijn). Dit begint 
met een gezamenlijk overleg en een goede 
inventarisatie van arbo-risico’s. Met goede 
afspraken, instructies, trainingen en handha-
ving van de afspraken kunnen veel problemen 
worden voorkomen. Veelal zijn beschermings-
middelen en technische oplossingen nodig. Bij 
zwaar werk kan verdeling van dit werk over 
meerdere personen een oplossing zijn.

• Investering in kennis en vaardigheden. Er 
bestaat volop cursusaanbod op het gebied 
van flora en fauna, bodem en water, werken 
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krw-reeks 1

> De afgelopen maanden kwam het al een 
aantal keer ter sprake in de landelijke media. 
Over vijf jaar moet Nederland aan nóg een  
Europese richtlijn voldoen en dat zou, net 
als bij stikstof, wel weer eens op een drama 
kunnen uitlopen. Want het lijkt erop dat 
Nederland in 2027 niet gaat voldoen aan de 
Kaderrichtlijn Water. Slechts 5% van de Neder-
landse wateren voldoet op dit moment aan 
die richtlijn. Maar wat betekent dat eigenlijk 
precies? Is dat heel weinig? Waar kwamen we 
vandaan? En 5% van wat eigenlijk? Is het haal-
baar om naar de 50% of de 100% te gaan? Wat 
is er überhaupt nodig om in 2027 niet in een 
watercrisis te raken die vergelijkbaar is met de 
stikstofcrisis?
En natuurlijk nog veel belangrijker: wat 
kunnen we er aan doen om aan de richtlijn 
te gaan voldoen? Wie zijn er mee bezig: de 
waterschappen (oppervlaktewater), de provin-
cies (grondwater), het rijk (‘grote’ rijkswateren 
en verantwoordelijk voor de richtlijnen), de 
natuurorganisaties (met veel natuurwater in 
beheer) en de landbouw (met veel sloten in ge-
bruik)? Weten die wat er nodig is of ontberen 
ze technische kennis? Of is geld het probleem? 
Bestuurlijke moed?

De komende jaren zal de redactie proberen om 
u (en onszelf!) te scholen in de ins en outs van 
de Kaderrichtlijn Water. Zodat we over vijf jaar 
niet opeens verrast zijn dat Nederland weer ‘op 
slot’ moet, omdat we niet aan de Kaderrichtlijn 
Water voldoen.
Overigens zijn wij als redactie natuurlijk niet 
de enigen die zich met deze vragen bezighou-
den. Alle betrokkenen die we tegenkomen en 
die met deze problematiek bezig zijn, zullen 
we in deze rubriek aan het woord laten en 
hun meningen, oplossingen en bedenkingen 
voor het voetlicht brengen. Een van de partijen 
die volgend jaar in ieder geval aan het woord 
zal komen, is de Raad voor de Leefomgeving 
Infrastructuur. Die raad is bezig met een advies 

dossier kaderrichtlijn water

Wordt de waterkwaliteit het 
nieuwe hoofdpijndossier?

en constateert in de aankondiging daarvan 
dat het voldoen aan de eisen van de KRW “een 
grote opgave is voor alle betrokkenen in de 
landbouw, de industrie, water- en terreinbe-
heerders, en bestuurlijke partijen.”

De figuur geeft een overzicht van een deel van 
de factoren waar de KRW naar kijkt, samenge-
vat in de onderste balk, de fysisch-chemische 
toestand van het oppervlaktewater in Neder-
land. Als je deze figuur ziet, zou je denken dat 
het wel goed zit met de fysisch-chemische 
kwaliteit. Immers 80 procent is goed of matig. 
Maar dan volgt de vraag: is dat voldoende of 
niet? Voldoet de waterkwaliteit daarmee aan 
de kaderrichtlijn? Niet per se. De beoorde-
ling van de KRW is opgebouwd uit een groot 

aantal beoordelingen van chemische stoffen, 
fysisch-chemische parameters en het voorko-
men van soorten van vier biologische groepen. 
De chemische kwaliteit is gebaseerd op 45 
prioritaire stoffen of groepen van stoffen en 
Europees vastgestelde stoffen. Deze stoffen 
worden in alle waterlichamen van de Europese 
Unie beoordeeld. Voor de beoordeling van de 
biologische (daarover de volgende keer meer) 
en fysisch-chemische kwaliteit zijn vijf klassen 
vastgesteld. Het doel is een goede of zeer goede 
toestand te bereiken voor het waterlichaam. 
Daarmee wordt al duidelijk dat ruim de helft 
van de wateren nog niet voldoet aan de fy-
sisch-chemische parameters van de richtlijn.<

Geert van Duinhoven

Bomen en Wet 

Handboek bomenrecht en 
bomenrechtspraak

Bas Visser, Edwin Koot, ISBN: 978-90-9035490-3, 
te bestellen via bomenrechtspraak.nl; €49,50 (korting 
vanaf tien of meer boeken)

Bomen kunnen voor een hoop onenigheid zorgen. 
Tussen buren, tussen burgers en overheden, tus-
sen overheden en bedrijven en tussen overheden 
onderling. Het kan gaan om een enkele boom, die 
zijn bloesem, zaden, bladeren of schaduw hinder-
lijk in de tuin van de buurman laat vallen. Of om 
een boom met een hoge symbolische waarde, zo-
als de ‘troeteleik’ (Anneville-boom) in de midden-
berm van de A58. Het kan ook gaan om een stuk 
bos dat voor de verbreding van een snelweg zou 
moeten wijken, om een onveilig geachte bomenrij 
langs een provinciale weg of een houtopstand 
die niet strookt met de instandhoudingsdoelen 
van een Natura 2000-gebied. Worden geschillen 
om bomen soms door bemiddeling opgelost, vaak 
moet de rechter eraan te pas komen. 

In Bomen en Wet is een breed spectrum aan 
rechterlijke uitspraken opgenomen. Het is een 
handboek, bedoeld voor juristen en mensen uit 
het bomenvak, maar ook voor “de gemotiveerde 
leek, die zich echt in bomenrecht wil verdiepen”. 
De auteurs hebben hun best gedaan om hun 
taalgebruik eenvoudig te houden, maar verwacht 
geen vlot leesbaar verhaal. Het is voor niet-juris-
ten opletten geblazen om begrippen als erfdienst-
baarheid en schuld-, risico- en pseudorisicoaan-
sprakelijkheid te doorgronden. Dat doet verder 
niets af aan het belang van het boek; voor wie 
met juridische kwesties rond bomen te maken 

krijgt is het ongetwijfeld een nuttig naslagwerk.
Na een inleidend hoofdstuk met definities, 
worden in drie privaatrechtelijke hoofdstukken 
eigendom, burenrecht en schade onder de loep 
genomen, gevolgd door drie publiekrechtelijke 
hoofdstukken over kapvergunningen, bosbe-
scherming en bouwen. Het laatste hoofdstuk 
zoomt in op handhaving – bijvoorbeeld van de 
herplantplicht of na illegale kap – en preventie. 
Per deelonderwerp beschrijven de auteurs wat er 
op hoofdlijnen geldt of geregeld is, bijvoorbeeld 
over pacht, om daar vervolgens aan de hand van 
jurisprudentie dieper op in te gaan. 

Belangrijke vernieuwing in deze grondig herziene 
herdruk is dat de Omgevingswet en de bijbeho-
rende regels erin zijn geïntegreerd, alsof ze al in 
werking zijn getreden. De auteurs laten zien dat 
de bredere reikwijdte van de wet kansen biedt 
voor een prominentere plaats van bomen in de 
besluitvorming. Zo zou de omgevingsvisie van een 
gemeente volgens hen een bomenvisie moeten 
omvatten, waarin duidelijk staat hoe bomen meer 
kwaliteit aan de fysieke leefomgeving kunnen 
toevoegen. Denk aan meer diversiteit aan booms-
oorten en andere functies zoals buurtboomgaar-
den en voedselbossen. In een goede visie staan 
bovendien “vaste omrekentabellen tussen bomen 
en ander groen voor meervoudige functies voor 
klimaat, gezondheid, vastlegging voor CO2 en 
fijnstof, waterberging, koeling enz.” Een uitdaging 
voor boomspecialisten om daar bij het opstellen 
van de omgevingsvisie of bomenvisie werk van 
te maken. De auteurs lichten de veranderingen 
die de Omgevingswet met zich meebrengt toe 
en bespreken welke ‘oude’ rechtspraak onder de 
nieuwe wet nog relevant is.
Alle aangehaalde rechterlijke uitspraken zijn via 
de bijgevoegde rechtspraakregisters na te zoeken. 
Als bijlage is ook een trefwoordenregister opge-
nomen.

Voor Bomen en Wet is – hoe kan het anders – niet 
één boom gekapt. Het boek is op milieuvriende-
lijke wijze gedrukt op papier dat uit landbouw-
afval is gemaakt. De zwartwit illustraties doen – 
misschien daardoor? – aan 19de-eeuwse gravures 
denken.

Chantal van Dam

 agenda 

21 oktober-21 november 
Professionele opleiding in wolvendossier
Bennekom/Sachsen-Anhalt
www.zoogdiervereniging.nl

29 oktober 
Nacht van de Nacht
www.nachtvandenacht.nl

1 november
Cursus Vleermuizen en planologie
Bennekom
www.zoogdiervereniging.nl

3 november
Weidevogelmonitoring: sturen op trends, 
mozaïeken en microbeheer
groenkennisnet.nl

3, 4 november
Nationale Natuurwerkdag
www.natuurwerkdag.nl

vanaf 4 november
online cursus Nature Talks
www.  SoortenNL 

9 november
Online Zoom-presentatie Ecologisch 
beheer van bermen en groenstroken 
(Kleurkeur)
www.vlinderstichting.nl
 
9-14 november
Motorzagen zware velling
Spier
www.cursuscentrumgroen.nl

9,10 november
Praktisch leidinggeven
Arnhem
www.cursuscentrumgroen.nl

12 november 
RAVON-dag 
Nijmegen

16, 22 november
Diverse cursussen motorzagen
Ede
www.cursuscentrumgroen.nl

18 november
Veldhulpverlening
www.cursuscentrumgroen.nl

24 november-01 december 
Tweedaagse cursus Kleine marterachtigen: 
ecologie, onderzoek en advisering in het 
kader van de Wet Natuurbescherming 
Drentsche Aa
www.zoogdiervereniging.nl

26 november
Sovon-ontmoetingsdag 
www.sovon.nl
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Gedragsgedrocht

Eindelijk, daar is ie dan 
de nieuwe Gedragscode 
bosbeheer. Er is vijf jaar aan 
gewerkt. Pardon? Ja, vijf jaar. Dat moet een 
duizelingwekkend aantal vergaderingen 
en heen en weer mailende concepten 
zijn geweest. De makers zijn mogelijk 
opgelucht en tevreden met het resultaat, 
bosbeheerders zijn dat allerminst. Ze krijgen 
opnieuw beperkingen en een papierwinkel 
opgelegd. Naast de subsidieregeling SNL 
bedenken ook clubs als FSC geregeld nieuwe 
regels en vragen uitgebreide rapportages. 
Bosbeheerders zijn steeds vaker niet met bos 
bezig.

Eerder noemde ik de Wet natuurbescherming 
een crime voor het beheer, een bron voor 
treiteraars (gepensioneerde advocaten 
die graag dwarsliggen) en een goudmijn 
voor de adviesbureaus. Dat is met de 
nieuwe Gedragscode nog erger: je kunt als 
bosbeheerder weinig goeds doen, maar wel 
veel fout. Ik ken de details niet (en dat wil ik 
ook graag zo houden), maar spreek geregeld 
wanhopige bosbeheerders. 
Eccologen hadden naar verluid een 
belangrijke rol bij opstelling van de nieuwe 
regels. Veel ecologen (gelukkig niet allemaal) 
kennen twee typen bos: bos-weg en bos-
afblijven. Het meepraten over bosbeheer, 
waar de oogst van hout een onderdeel van 
is, leidt voor ideologen niet automatisch tot 
praktische oplossingen. 

Er wordt van de bosbeheerders veel gevraagd: 
inventariserend onderzoek, werkprotocollen, 
specifieke maatregelen per soort, 
afwijkingsrapportage, en wat al niet meer. 
Veel controles en administratie kortom, met 
wantrouwen als basis. Jammer en onnodig, 
want er gaat zoveel goed in het bos. 
Vijf jaar overleg. Alleen de diehards, de 
vergadertijgers houden dat vol. In het begin 
van zo’n proces doen nog wel wat praktische 
beheerders mee, maar die haken na een paar 
vergaderingen af; die gaan weer naar buiten. 
Als regelingen worden vernieuwd worden 
ze NOOIT EENVOUDIGER. De eerste 
Gedragscode uit 2005 omvatte zes pagina’s, 
huidige telt er dertig. Ik wens de beheerders 
sterkte met dit gedrocht.

Simon Klingen

men geselecteerd die gedoseerd ruimte krijgen 
door te zorgen dat deze bomen in de tweede 
boomlaag geen kroon direct boven zich vinden 
(“bomen moeten de hemel kunnen zien”) en, in 
het geval van berk, zo nodig ook concurrentie van 
de zijkanten weghalen. Dennen worden geoogst 
met een doeldiameter in het achterhoofd, waarbij 
rekening gehouden wordt met het grondvlakni-
veau en het behoud van inkomsten, nu en in de 
toekomst.

Berk in de tweede boomlaag 
De dichtheid waarin berk in veel opstanden 
opkomt is opvallend. Hier en daar zelfs eenvor-
mig, waardoor een enkele deelnemer opmerkt 
dat plekken waar de verjonging ontbreekt ook 
waardevolle structuur opleveren. De hoeveelheid 

De laatste decennia is veel ervaring 
opgedaan met groepenkap en toekomst-
bomendunning in grovedennenbossen. 
Uitkap wordt weinig toegepast, ook 
omdat de soort eenvoudig verjongt met 
meer vlaktegewijs beheer. Met stevige 
dunningen wordt vaak ingezet op de ont-
wikkeling van structuurrijke opstanden 
met een rijke struiklaag. Dit is vaak goed 
gelukt, maar stelt beheerders voor de 
vraag: hoe nu verder? Zijn zulke “holle” 
dennenbossen een goed uitgangspunt 
voor uitkapbeheer? Landgoed Bieduinen 
in Putte op de Brabantse wal wordt al 
enkele decennia natuurvolgend beheerd. 
Er zijn nu structuurrijke gemengde den-
nenbossen met een grote rol voor berk en 
bijmenging van andere soorten. Pro Silva 
Nederland was er dit voorjaar drie dagen 
te gast om tijdens haar voorjaarsexcur-
sie samen met zo’n 85 geïnteresseerden 
te bekijken hoe uitkap en den kunnen 
samengaan. 

— Cor Zuidema, Etiënne Thomassen & Martijn 
Griek

> Uitkap kan overal. Het is een bosbeheer-
systeem waarbij wordt afgezien van grotere 
groepsgewijze ingrepen; iets dat ook kan in een 
bos van lichtboomsoorten. Op Bieduinen is de 
afgelopen decennia regelmatig stevig gedund, wat 
berk de kans heeft gegeven zich grootschalig uit 
te breiden en in veel opstanden een opvallend 
gesloten en kwaliteitsvolle tweede boomlaag te 
vormen. Voldoende licht creëren om een tweede 
boomlaag te initiëren wordt ook wel voorgesteld 
als een eerste stap naar uitkapbos. Op Bieduinen 
lijkt deze eerste stap – mét lichtboomsoorten – 
goed gelukt. Beheerder Anton Vos gebruikt het 
grondvlak om de huidige structuur te behouden 

Boomgewijze uitkap 
in grove den levert 
structuurrijke bossen 
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berk zoals die hier is opgekomen lijkt onhaalbaar 
bij wildstanden zoals op de Veluwe, maar hier is 
het aandeel hoog genoeg om een stevige rol te 
spelen in de ontwikkeling van bos en bodem. De 
regelmatige aanwezigheid van volwassen berken 
speelt zeker een rol, maar zoals bosbeheerders 
weten: berkenzaad is overal. Onder berk groeit 
duidelijk minder bochtige smele en hier vooral 
minder pijpenstrootje. Plaatselijk groeit (nog) 
weinig berk en domineert pijpenstrootje. Gaat 
het hier misschien om een fase in de humusont-
wikkeling, waarin ook pijpenstro zijn rol heeft te 
spelen? Eén opstand is buitengewoon structuur-
rijk en de referentie voor het grondvlakniveau. 
Hier groeit tussen de veelvuldig aanwezige berk 
ook af en toe douglas, lijsterbes en beuk in de 
tweede boomlaag. Deze opstand is ingemeten als 
Pro Silva-voorbeeldbos en bevat bovendien een 
compleet vastgelegde marteloscoop (blesbos). Fi-
guur 1 geeft een beeld van de stamtalverdeling in 
de marteloscoop en laat goed zien hoe sterk een 
tweede boomlaag van met name berk in opkomst 
is. In delen van het bos was berk ook minder 
vlaktegewijs opgekomen, wat voor de diversiteit 
als positief beoordeeld werd.

Afwezigheid van eik
Opvallend veel minder aanwezig op het landgoed 
is eik. Moederbomen zijn dan ook maar beperkt 
aanwezig, waar grote volwassen berken verspreidt 
voorkomen. Een intrigerend voorstel was om 
“Hähersaat” te overwegen om de soort te vestigen. 
Daarbij worden schalen met eikels op hoogte in 
het bos gezet, zodat de gaai deze kan verstoppen.

Verjonging van grove den in uitkapbos
Maar hoe zit het dan met de den in uitkapbos? 
Ook hier zien we de rol van den momenteel klei-
ner worden en plaats maken voor andere soorten. 
Maar een angst dat den binnenkort zou kunnen 
verdwijnen, lijkt ongegrond. Voor risicospreiding, 
diversiteit en flexibiliteit is behoud van den van 
belang. Door vitale toekomstbomen met hoge 
kwaliteit of natuurwaarde te behouden kan dit 
gewaarborgd worden. Niet alleen bij calamitei-
ten kan den dan zijn rol grijpen. In kleinschalige 
structuren en onder berk kan den zich vestigen. 
Ook nu al zijn verspreid door het bos zulke hoek-
jes herkenbaar. Misschien niet grootschalig en 
wie dikke dennen met hoge kwaliteit voor ogen 
heeft moet deze ingroeiende bomen misschien 
actief bevoordelen, maar dat is eigen aan licht-
boomsoorten en wordt nu ook gedaan met berk. 
Op plekken waar sprake is van een eenvormig 
berkenscherm vestigt den zich ook vlaktegewijs, 
waarmee ook dit bosbeeld voor de toekomst be-
houden is en waarmee toch horizontale afwisse-
ling voorhanden is.

Werken met doeldiameters geeft nieuwe 
inzichten

Deelnemers sloten de dag op de Brabantse Wal 
af met veelal positieve reacties. Geroemd werden 
voornamelijk de mooie bosbeelden, de moge-
lijkheden van kwaliteit in de ondergroei en de 
mogelijkheden om tijdens de excursies kennis en 
kunde te delen en van anderen te leren. Meerde-
re keren werden complimenten gegeven aan de 
beheerder voor het gevoerde beheer. Het werken 
met doeldiameters gaf enkelen nieuwe inzichten 
en mogelijkheden om dit in het achterhoofd te 
houden. Een openbaring waren de mogelijkheden 
die gezien kunnen worden in de ondergroei, ui-
teraard afhankelijk van de locatie en de wilddruk 
ter plaatse. Mooi om te zien hoe er gebruik ge-
maakt wordt van wat je krijgt, zonder er veel dure 
investeringen in te doen. Enkelen vragen zich wel 
af wat de berk doet over twintig tot dertig jaar, 
hoe deze zich standhoudt en wat de opbrengsten 
zijn.<

en te stimuleren en koerst op een grondvlak 
van ongeveer 21 m2/ha. Dit is een ervaringsgetal 
en volgt de principes zoals uiteengezet in onze 
eerder verschenen Pro Silva-brochure.

Kwaliteitsbomen in berk
Op Bieduinen zijn de dennen in de kroonlaag 
nog lang niet overal dik genoeg.  Voor grove den 
wordt een doeldiameter van 45 centimeter aange-
houden, maar de komende tien jaar zal het aantal 
dennen dat boven de 45 centimeter diameter 
borsthoogte komt, beperkt blijven. Ondertussen 
groeien berken vanuit de onderstand de kroon-
laag in en dienen kwaliteitsbomen zich aan. Het 
beheer richt zich daarom nu mede op het behoud 
van de groeisnelheid in de kwaliteitsbomen van 
berk. In de tweede boomlaag zijn toekomstbo-

Pro Silva Nederland wil graag verspreid door 
het land sprekende voorbeeldbossen aanwij-
zen waar al langere tijd in Pro Silva-stijl be-
heerd worden. Op Landgoed Bieduinen is een 
deel van het bos als voorbeeldbos aangewezen 
en is al een eerste inventarisatie uitgevoerd 
om de bosstructuur vast te leggen. Door de 
bosontwikkeling in die bossen te monitoren 
kunnen ze dienen als leerobjecten rond uitkap 
in Nederland. 

Figuur 2. Diameterverdeling in de marteloscoop van Landgoed Bieduinen. Een stamtalrijke tweede  
boomlaag met veel berk volgt de vorige generatie den op.

Figuur 1. Onder een scherm van grove den komt een stamtalrijke verjonging met veel berk op waarin al 
toekomstbomen worden geselecteerd en zonodig vrijgesteld.

Aankondiging Kijken bij Collega’s 

Op donderdagmiddag 27 oktober 2022 gaan we 
Kijken bij Collega’s van Stichting Landschap  
Flevoland. De Stichting heeft totaal ongeveer 
1.650 ha bos in beheer, verdeeld over 11 verschil-
lende terreinen. Wij gaan het Larserbos bezoeken, 
een van de grotere eenheden met 245 ha bos. U 
wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan 
deze excursie. Aanmelden bij Peter Stouten op 
kijken@knbv.nl. Daarna volgt informatie over 
plaats van samenkomst en de namen van de ande-
re deelnemers.

Najaarsvergadering met thema 
Agroforestry
Op vrijdag 4 november organiseert de KNBV haar 
halfjaarlijkse ledenvergadering in Brummen. In de 
ochtend staan de huishoudelijke zaken centraal. 
Een belangrijk agendapunt is het voorstel tot 
wijziging van de statuten. We hopen daarom op 
een goede opkomst.
De middag staat in het teken van Agroforestry. 
We zijn te gast bij Michaela van Leeuwen. Zij 
combineert notenteelt met veehouderij. Piet 
Rombouts beziet de combinatie landbouw-bos 
met een Wageningse bril. Enkele studenten ver-
tellen in korte pitches over wat zij met agrofores-
try doen. Aanmelden: knbv.nl/bestellen/ 



 

 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
Bij een veldbezoek nabij Lochem viel deze zandstrook langs 
de N346 (Lochemse weg) ter hoogte van Landgoed ’t Wa-
lien op. De strook aan de zuidkant van de weg in de berm zie 
je zelfs op Google Maps. 
We deden navraag bij Edgar van der Grift van de WUR 
en hij leverde ons nadere informatie. De zandstroken zijn 
sporenbedden, die onderdeel vormen van een onderzoek 
naar vermindering van het aantal aanrijdingen met reewild. 
Dat is in de Achterhoek een groeiend probleem, vooral in de 
periode dat de jonge reeën zelfstandig worden. De onderzoe-
kers proberen vast te stellen hoeveel reeën actief zijn langs 
de weg en hoeveel de weg oversteken. In de proef toetsen 
de onderzoekers twee mitigerende maatregelen. Ten eerste 
plaatsing van een “virtueel hekwerk”, een reeks apparaatjes 
in de wegberm die licht en geluid produceert als een auto 
passeert. De tweede mitigerende maatregel is maatwerkbe-
heer, waarbij het afschot zich beperkt tot de zone aan weers-
zijden van de weg. Antwoord b is dus het juiste antwoord. 
In totaal zijn acht proeflocaties ingericht waarvan bekend is, 
dat er relatief veel verkeersslachtoffers onder reeën vallen. 
Op vier proeflocaties zijn de mitigatiemaatregelen toegepast 
en de andere vier dienen als controleplekken, waar geen 
gerichte afschot is of een virtueel hekwerk is. De zandbed-
den zijn dus bedoeld om reeënsporen te kunnen tellen, wat 
betekent dat deze banen in de onderzoeksperiode dagelijks 
zorgvuldig aangeharkt moeten worden.
Het onderzoek door de WUR vindt plaats in opdracht 
van BIJ12, die op zoek is naar effectieve maatregelen om 
het aantal reewildslachtoffers op verkeerswegen terug te 
dringen.

foto Edgar van der Grift

Zand erover

Het is alweer een paar maanden geleden 
sinds de praktijkraadselredactie werd getipt 
over een aandachttrekkend fenomeen langs 
geasfalteerde infrastructuur in de Achter-
hoek. Er zijn enkele zandstroken aangelegd 
tussen de provinciale weg en het nevenpad, 
die met natuurgeld betaald zijn. Hier is dus 
geen sprake van een voorbereiding voor 
een wegverbreding, zoals we inmiddels 
normaal vinden bij wegdoorsnijdingen in 
bosgebieden. Maar wat is er dan wel aan de 
hand?

a. De stroken bestaan uit kalkrijk zand, 
als voorbereiding op het inbrengen van 
schrale kalkminnende kruidenmengsels in 
de berm, die zowel de biodiversiteit van 
de berm bevorderen als ze de overmatige 
woekering ten gevolge van stikstofdepo-
sitie vermindert.

b. Dit is onderdeel van een virtueel proef-
hek, dat bedoeld is om de veiligheid voor 
onze wilde dieren te vergroten.

c. Hier is een fundering gelegd voor de 
steun van een nieuwe stijl ecoduct, dat 
de hoofdweg en de parallelweg gaat 
overspannen.

 juridica 

grondwettelijke status; kom daar in Nederland maar eens om. 
Ook Nieuw-Zeeland heeft zo’n overkoepelend en correctief 
duurzaamheidsbeginsel en dat bevalt al dertig jaar uitstekend.

2. Maak rechterlijke toetsing aan de Grondwet mogelijk. Nodig is 
dan dus wel dat rechters wetten aan de Grondwet mogen 
toetsen en dat mag in dit land nog steeds niet. Daarmee 
plaatst Nederland zich in het illustere rijtje van landen als 
Irak, Noord-Korea, Cuba en Saoedi-Arabië. Fijn gezelschap. 
Schrappen dus, dat achterlijke rechterlijk toetsingsverbod van 
art. 120 uit de Grondwet.

3. Recentralisatie. Onbekommerd decentraliseren willen we niet 
meer. Zelfs de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wil weer 
meer centrale regie. Dat doe je door de planologische kern-
beslissing (PKB) en het provinciale preventieve toezicht op 
gemeentelijke ontwerp-bouwplannetjes weer in ere te herstel-
len.

4. Resectoralisatie. Handhaaf de sectorale milieu- en ruimtelijke 
ordeningswetten. Alles in een integrale mega-wet proppen 
levert niks op; milieu en natuur delven het onderspit, aldus 
ook de Nieuw-Zeelandse evaluatie van dertig jaar werken met 
een omgevingswet, zoals wij die nu hier willen invoeren.

5. Schrap het delegatieverbod uit de mest- en pesticidenwetgeving. 
Lagere overheden mogen in ons land geen mestbeleid of 
pesticidenbeleid voeren. Alleen de minister kan dat, zo zegt de 
Meststoffenwet (Mstw) en Wet gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden (Wgb). Delegeren naar latere overheden is nu in 
die wetten verboden. Gevolg is dat een gemeente of water-
schap geen aanscherpingen van het mestbeleid of bestrij-
dingsmiddelenbeleid van de rijksoverheid mogen aanbrengen. 
Schrappen dus dat delegatieverbod in die twee wetten. Leve 
de gemeentelijke teeltverboden en de glyfosaatvrije gemeente. 
Let wel: ik heb het dus over aanscherping, niet over afzwak-
king.

Rechtsvergelijking loont altijd, maar wordt in Nederland amper 
nog gedaan. Te duur, te tijdrovend? Jammer. Kijk bijvoorbeeld 
eens naar die Nieuw-Zeelandse integrale omgevingswet en de 
wetsevaluatie daarvan: men wil er weer vanaf. Stoppen met die 
Omgevingswet dus. Alleen dat duurzaamheidsbeginsel werkt 
wel goed. Ook mijn pleidooi voor die resectoralisatie en recen-
tralisatie komt trouwens uit dat lijvige evaluatierapport van ruim 
vijfhonderd bladzijden dat kennelijk niemand in Nederland nog 
gelezen heeft. En kijk ook eens naar de Zwitserse Grondwet met 
een hele afdeling over natuur, bos, water en duurzame ruimtelij-
ke ordening. Duurzaamheid is daar een grondwettelijk rechts-
beginsel. Onze Grondwet is daarbij vergeleken erg karig en zegt 
daarover in wezen helemaal niets.
Is zo’n vijf-puntenplan nou de Haarlemmerolie dat alle groene 
problemen oplost? Nou nee, maar het wordt wel beter voor  
milieu en natuur. En zo’n vijf-puntenplan klinkt inderdaad vrien-
delijker, want dat is minder van dat altijd maar gestrekte been.

fred.kistenkas@wur.nl

 

foto Fred Kistenkas

“Kistenkas, jij hebt voortdurend kritiek op die nieuwe Omge-
vingswet en gaat er altijd met gestrekt been in; kun je niet eens 
een wat positievere insteek kiezen en zeggen hoe het dan wel 
moet?”, aldus een vraag hier op de Wageningse campus. Ja na-
tuurlijk kan dat. Leuk projectje: maak maar een soort Wagenings 
Wetsontwerp. In Duitsland schijnt het heel gewoon te zijn dat 
de universitaire wereld met een voorzetje voor betere wetgeving 
komt; dat heet daar een Professorenentwurf . Wij hebben die 
gewoonte kennelijk nog niet. Mijn Wagenings Wetsontwerp 
voor een betere omgevingswetgeving? Dat zou in wezen een 
vijf-puntenplan zijn. Ik geef u de primeur:

1. Duurzaamheidsbeginsel. Zet een rechtsbeginsel van duurzaam-
heid in de Grondwet. Dat is de allerhoogste wet in dit land 
en zorgt ervoor dat rechters gebiedsontwikkelingen op basis 
van verouderde wetten en niet-duurzame bouwregels kan 
overrulen met een moderne toetsing aan ecosysteemdiensten, 
sustainable development goals (de bekende SDGs van de VN) of 
simpelweg een triple P-balans. Maak vooral bodem en water 
weer sturend voor de ruimtelijke ordening. In de Zwitserse 
Grondwet is dat bijvoorbeeld al gedaan. Daar heeft trou-
wens ook ons vakgebied van bos- en natuurbeheer een heuse 

d. Het gaat om een alternatieve, avontuurlijk 
in te richten mountainbikestrook, die om 
een kwetsbaar moerasje wordt aangelegd 
en aantrekkelijk genoeg zal zijn om de 
oude route niet alsnog te gebruiken.

e. Het zand is nodig om bermverontrei-
niging door recente mestlozingen af te 
dekken alvorens de bodem gesaneerd 
kan worden. Het asbest is inmiddels wel 
gesaneerd.

Erwin Al en Ido Borkent, met dank aan Edgar 
van der Grift (WUR) voor de foto en de toelich-
ting van de oplossing.

WAGENINGS WETSONTWERP
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Staro Natuur en Buitengebied
Lodderdijk 38a 
5421 XB Gemert
tel (0492) 450 161
www.starobv.nl
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+ BLESSEN

+ BEHEERPLANNEN

+ HOUTOOGST EN -VERKOOP

+ BOSINVENTARISATIE

+ OPSNOEIEN VOOR

    KWALITEITSHOUT

Bosbeheer op het hoogste niveau!


