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OBN-nieuwsbrief

voorwoord

Over zeesterren en
wasmachines – “Wat
wist je nog niet?”
Aan de oever van de baai van Vancouver staan zes bakken water,
voortdurend ververst vanuit de zee. In de bakken krioelen allerlei
wieren en dieren, van meterslange kelp tot minieme zeeslakken.
Ernaast staat een Park Ranger die enthousiast uitleg geeft. Mijn
achtjarige dochter kijkt gebiologeerd naar de zeesterrenbak en
luistert aandachtig naar de uitleg, waar ze overigens geen woord
van verstaat. “Wat wist je nog niet?” besluit de Ranger haar betoog,
terwijl ze mijn dochter vragend aankijkt.
Didactisch fraai. Na mijn vertaling volgt meteen haar antwoord:
“Dat zeesterren hun eten opdeppen door hun maag naar buiten te
slingeren, net als huisvliegen”. Kennis in de categorie nice to know.
Aardige anekdote, maar ik zie in mijn dagelijkse praktijk nog niet
meteen een zinvolle toepassing.
Teruggekomen van vakantie lees ik een nieuwsfeit waar ik blij
van word: een Engelse student industrieel ontwerpen heeft een
alternatief gevonden voor het zware betonblok dat wasmachines
stabiliseert. Een duurzame doorbraak die daarnaast het werk van
verhuizers enorm verlicht. Een eenvoudige, briljante oplossing
voor een veelvoorkomend probleem. De wasmachine – en
verhuizen – zal nooit meer hetzelfde zijn. Categorie: need to know.
Kennis is pas kennis, als je die deelt. Op de Beheerdersdag zult
u ook dit jaar weer veel zaken tegenkomen in de categorie nice
to know, maar hopelijk ook een aantal – eentje is eigenlijk al
goed genoeg – in de categorie need to know. Een inzicht waar u
mogelijk niet naar op zoek was, maar waarvan u na afloop van
de dag zult denken: dit verandert de manier waarop ik naar mijn
beheer- of beleidspraktijk kijk. Wat wist ik nog niet? En nog
belangrijker: wat ga ik ermee doen?

&
De Beheerdersdag en het Vakblad Natuur Bos Landschap hebben
kennisdelen hoog in het vaandel staan. Het is dus een uitgelezen kans om als Beheerdersdag en Vakblad samen te werken in
het voorliggende themanummer Beheerdersdag. Dit nummer
wordt uitgedeeld op de Beheerdersdag en daarom treft u ook het
programma en een plattegrond ervan aan. Verder vindt u artikelen over workshops die op de Beheerdersdag gegeven worden.
Maar ook duiken we de diepte in met artikelen over onze bossen
en bodems. We sluiten af met de altijd weer informatieve OBNnieuwsbrief.
We hopen u als beheerder hiermee een prettige dienst te bewijzen: met deze dag en met dit blad. De gezelligheid van deze Beheerdersdag kan ik zelf altijd zeer waarderen. Leuk altijd om weer
de collega’s te spreken! Tegelijkertijd zijn we als beroepsgroep
denk ik dé succesfactor in de uitvoering van beheer en beleid in
ons Nederlandse landschap. En met actuele knowhow weten we
wat we kunnen en moeten doen.
Graag wil ik de gastredactieleden van harte bedanken voor hun
inzet bij het samenstellen van dit nummer: Edwin Schras (LandschappenNL), Lotty Nijhuis (Bosgroepen), Joukje Bosch (FPG),
Femke Wolthaus (VBNE) en gast-hoofdredacteur Anne Reichgelt
(VBNE).
Ido Borkent
hoofdredacteur Vakblad Natuur Bos Landschap

Mocht u nieuwsgierig zijn naar een zeesterrenweetje, de
wasmachinevondst, of naar mij: spreek mij dan gerust aan voor
een nadere kennismaking. Ik zie u op de Beheerdersdag!
Dianne Nijland,
sinds 1 april directeur van de Vereniging voor Bos- en
Natuurterreineigenaren

In 2008 nam de Unie van Bosgroepen het initiatief voor de eerste Beheerdersdag.
Een dag waarop de praktijk van het beheer centraal staat met workshops en ruimte
om elkaar te ontmoeten. Sinds 2014 is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) medeorganisator. Anno 2017 is de Beheerdersdag uitgegroeid
tot dé kennis- en netwerkdag van bos- en natuurbeheerders. Een goede mix van
inhoudelijk boeiende workshops en tijd om ontspannen bij te praten vormen een succesformule die ieder jaar meer bezoekers trekt. De Bosgroepen en de VBNE trekken
nog altijd de kar, dit jaar samen met dertien partners. www.beheerdersdag.nl
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Het Nederlandse bos
als bron van CO2
Door natuurontwikkeling,
verstedelijking en het verdwijnen
van tijdelijke bossen is het
bosareaal in Nederland de laatste
jaren met 5.400 ha afgenomen.
Ontbossing speelt daarmee een
belangrijke rol in de landelijke
CO2-balans van bossen.
— Mart-Jan Schelhaas, Eric Arets, Henk Kramer
(Wageningen Environmental Research)
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> Met het ondertekenen van het VN Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol verplicht Nederland
zich om jaarlijks te rapporteren over uitstoot en
opslag van broeikasgassen. Voor de sector landgebruik en bossen (Land Use, Land Use Change and
Forestry, LULUCF) moet Nederland de hoeveelheid hectare land per landgebruikscategorie
bijhouden. Daarom wordt regelmatig volgens
internationaal vastgestelde criteria een kaart
gemaakt om de oppervlakte per landgebruikstype
te schatten. Deze kaartenreeks laat dus ook de
ontwikkeling van de bosoppervlakte in Nederland
zien. Als gevolg van een toename in ontbossing
is het Nederlandse bosareaal tussen 2013 en 2017
netto met ongeveer 5.400 ha afgenomen, met een
belangrijk effect op de koolstofbalans van bos.

Bosoppervlakte op de kaart
De LULUCF-kaarten zijn beschikbaar voor de jaren 1990, 2004, 2009, 2013 en 2017 en zijn afgeleid
van de topografische kaart. Voor de 1990-versie
zijn papieren topografische kaarten (schaal
1:25.000) gedigitaliseerd, voor de andere jaren
waren de kaarten digitaal (schaal 1:10.000) beschikbaar. Elke legendaeenheid (bos, bebouwing,
grasland, etc.) heeft een vaste definitie waaraan
voldaan moet worden om een object of een perceel als zodanig op de kaart te zetten. Op erven
en in bebouwd gebied wordt bos pas als bos op
de kaart gezet als het oppervlak 1000 m2 of meer
beslaat. In overige gevallen geldt een minimum
oppervlakte van 50 m2. Ondanks de heldere definities is het in de praktijk in sommige situaties

lastig om een eenduidige beslissing te nemen, en
zou een andere topograaf tot een andere interpretatie kunnen besluiten. Groepsgewijze opslag van
bomen in een heideterrein kun je bijvoorbeeld
zien als een apart stukje bos omringd door heide,
maar ook als een groot stuk heide met een paar
bomen die misschien wel weer spoedig verwijderd worden door de beheerder. Bij het actualiseren van de topografische kaarten wordt scherper
gelet op de harde elementen zoals bebouwing en
infrastructuur, terwijl de zachte elementen zoals
bos en heide minder vaak worden geactualiseerd.
Voor de LULUCF-klimaatrapportages is de
definitie van bos: “Een terrein met houtachtige
begroeiing van tenminste 0,5 ha, tenminste 30
meter breed en met een minimum kroonbedekking van 20 procent. De bomen moeten ter plekke
een minimale hoogte kunnen bereiken van 5
meter”. Tevens is expliciet vermeld dat terreinen
die tijdelijk niet aan deze definitie voldoen zoals
kapvlaktes en verjongingsvlaktes, maar naar
verwachting wel weer bos worden, ook onder de
definitie vallen. Paden en andere openingen in
het bos smaller dan zes meter vallen ook onder
de definitie, net als elementen buiten het bos
zoals windsingels, houtwallen en laanvormige
beplantingen. Op de topografische kaart staan
paden apart aangegeven (en zijn dus geen bos),
terwijl bosjes kleiner dan 0,5 ha wel als bos
staan aangegeven. Voor het bepalen van de oppervlakte bos en de veranderingen daarin onder
de LULUCF-definitie worden de topografische
kaarten dus verder bewerkt. De kaarten worden
omgezet in een rasterkaart met een resolutie van
25 bij 25 meter. Vervolgens krijgt elke rastercel het
landgebruik toegewezen dat het meest vertegenwoordigd is binnen die cel. Vervolgens wordt een
analyse gedaan welke groepen van cellen met
landgebruik bos uit tenminste 8 cellen bestaan
(=0.5 ha). Deze groepen cellen worden als ‘bos’
op de kaart gezet, groepen die niet aan deze eis
voldoen komen als ‘klein bos’ op de kaart. Met
deze kaart wordt dan een schatting gegeven van
de totale hoeveelheid bos (zonder de kleine bosjes) in Nederland. De nauwkeurigheid van deze
schatting hangt af van de nauwkeurigheid van de
onderliggende topografische kaart en afwijkingen
die worden veroorzaakt door het verrasteren en
interpreteren van de groepen cellen. Uit kaartvalidaties blijkt dat de nauwkeurigheid voor bos
ongeveer 97 procent is.

Tabel 1. Ontwikkeling van het bosoppervlak per provincie
Provincie

1990

2004

2009

2013

2017

Groningen

5485

8352

8621

8193

7126

Fryslân

12243

12411

12644

12693

12355

Drenthe

32152

34415

35344

35755

34704

Flevoland

15788

16306

16434

16541

15684

Noord-Holland

16875

15683

15840

15774

15064

Overijssel

38226

38338

38614

38898

37983

Utrecht

20781

20172

20179

20061

19506

Gelderland

97273

98649

98837

99476

97690

Zuid-Holland

10460

10974

10873

11135

10827

3751

4278

4709

4802

4684

Noord-Brabant

75036

76126

76733

77105

74641

Limburg

33975

34277

34594

35246

34565

362046

369980

373423

375679

364830

Zeeland

NL

Tabel 2. Bruto veranderingen in bosoppervlak
1990-2004

2005-2009

2009-2013

Het bosoppervlak in Nederland nam van ongeveer
362 duizend ha in 1990 toe naar bijna 376 duizend
ha in 2013 (tabel 1). In 2017 was het areaal echter
nog maar 365 duizend ha, een afname van 10.850
ha ten opzichte van 2013, ruim 2.700 ha per jaar.
Deze netto afname bestaat uit enerzijds een bruto
afname van het bestaande bosareaal met ruim 20
duizend ha (5.000 ha per jaar) en daarnaast een
bruto toename van ruim 9 duizend ha (2.250 ha
per jaar) nieuw aangeplant bos (tabel 2).
Naar aanleiding van deze opvallende afname
in bosoppervlakte hebben we een groot aantal
ontboste gebieden gecontroleerd met behulp van
luchtfoto’s. Voor de afname is een aantal verkla-

na correctie
2013-2017

Ontbossing in periode

27889

12567

13270

20233

12145

Bebossing in periode

35830

16006

15534

9383

6745

Netto verandering in periode

7941

3439

2264

-10850

-5399

Ontbossing per jaar

1992

3142

3317

5058

3036

Bebossing per jaar

2559

4002

3883

2346

1686

567

860

566

-2712

-1350

Netto verandering per jaar

Tabel 3. Oorzaken van ontbossing in de periode 2013-2017
ha

ha

%

Omvorming naar landbouw

2.283

11%

Omvorming naar natuur

7.781

38%

Omvorming naar bebouwd gebied

1.859

9%

221

1%

Overige omvorming
Totaal omvorming naar ander landgebruik

%

12.145

Mogelijke kap- en verjongingsvlaktes

60%

1.907

9%

Was al natuur

1.425

Was al bebouwd

1.318

7%

416

2%

Had al een ander landgebruik

7%

Totaal was al geen bos
Is nog steeds bos
Ruis

Bosoppervlakte sinds 1990

2013-2017

Totaal

3.158

16%

385

2%

2.638

13%

20.233

100%

Tabel 4. CO2-balans van bos in de periode 2013-2017. Negatieve getallen geven een uitstoot van CO2 aan,
positieve getallen een opname.
factor (ton CO2 per ha
per jaar)
Oppervlak in 2017 (ha)

364.830

Waarvan bos van na 1990 (ha)
Waarvan bos voor 1990 (ha)
Ontbossing (ha per jaar)
Totaal

51.000
313.830
3.036

totaal (miljoen ton CO2
per jaar)

13
4.2
-499

0.66
1.32
-1.51
0.47
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ringen te geven (tabel 3). Sinds een jaar of tien
worden bossen omgevormd om meer ruimte voor
andere natuur te maken, zoals heidecorridors en
zandverstuivingen. Op bijna 7.800 ha (38 procent)
is het nieuwe landgebruik heide, natuurgrasland,
moeras of water. Op luchtfoto’s is te zien dat in
deze gebieden de omvorming vaak al voor 2013
is ingezet, maar dat de topografische kaarten pas
in 2017 geactualiseerd zijn. Een ander opvallend
fenomeen is het verdwijnen van grote percelen
bos in vooral Drenthe en Groningen. In het
meerjarenplan bosbouw van het ministerie van
Landbouw en Visserij uit 1986 stond een subsidieregeling voor het planten van tijdelijk bos
met snelgroeiende soorten om aan de indertijd
verwachtte tekorten voor hout te voldoen. Veel
van deze tijdelijke bossen worden nu geoogst en
daarna weer in gebruik genomen als landbouwgrond. Dat kan zonder compensatieverplichting
omdat doorgaans voor het tijdelijk bos een
vrijstelling van de herplantplicht is verkregen. Op
bijna 2.300 ha (11 procent) lijkt dit aan de orde. In
een verstedelijkend land als Nederland wekt het
geen verbazing dat ook omzetting naar bebouwd
gebied en infrastructuur een belangrijke ontbos-

singsfactor is, met zo’n 1.850 ha (9 procent).
Daarnaast blijkt dat de gebruikte methode de
nodige onzekerheden oplevert. Het lijkt erop dat
de regels voor de classificatie van de topografische kaart in 2017 strikter toegepast zijn dan in
het verleden. Bijna 3.200 ha (16 procent) stond in
2013 onterecht als bos op de kaart, waarbij het
vaak gaat om bebouwd gebied met veel bomen,
of natuurterreinen met opslag dat regelmatig
verwijderd wordt. Daartegenover staat een oppervlak van 1.900 ha (9 procent) dat nu als heide
of natuurgrasland is gekarteerd, maar dat naar
de patronen te oordelen waarschijnlijk kap- en
verjongingsvlaktes zijn. Op 390 ha (2 procent)
was duidelijk sprake van onterechte classificatie
als ontbossing. Ruim 2.600 ha (13 procent) van
de ontbossing is te classificeren als ruis, op de
kaarten te zien als individuele cellen aan de rand
van het bos die van landgebruik veranderen.
Waarschijnlijk wordt dit gecompenseerd door een
vergelijkbare hoeveelheid cellen die bebost raken.
Samengevat betekent dit dat de bruto “echte”
ontbossing 12.145 ha is. Als we er van uitgaan dat
bij de bebossing de ruis even groot is als bij de
ontbossing, komen we tot de conclusie dat tussen

2013 en 2017 het bosoppervlak in Nederland netto
met zo’n 5.400 ha is afgenomen.

Van arealen naar broeikasgassen
Voor het VN Klimaatverdrag moet Nederland
jaarlijks een rapportage inleveren over opname
en uitstoot van broeikasgassen. Voor ontbossing
wordt aangenomen dat alle biomassa verdwijnt,
wat zorgt voor een onmiddellijke uitstoot van
een grote hoeveelheid CO2 per ha (tabel 4). Deze
hoeveelheid is gebaseerd op de gemiddelde
staande voorraad in het Nederlandse bos, plus de
CO2 in de strooisellaag. Opbouw van de koolstofvoorraad in nieuw bos gaat ongeveer een factor
veertig langzamer dan de uitstoot bij ontbossing.
De opbouw van de voorraad in beheerd bos gaat
nog eens een factor drie langzamer. Het effect
van ontbossing werkt dus heel sterk door in de
broeikasgasbalans van bos. Bij de huidige schatting van 3036 ha bruto ontbossing per jaar neemt
het Nederlandse bos als geheel nog steeds CO2 op,
maar bij 4000 ha slaat de balans om.
In het Kyoto Protocol zijn doelen gesteld wat
betreft het terugbrengen van CO2-emissies ten
opzichte van het niveau van 1990. Daarbij zijn af-

Figuur 1. Ontbossing (rood) in de
Flevopolder in
verband met natuurontwikkeling tussen
2011 (links) en 2015
(rechts)

Figuur 2. Ontbossing in Groningen
tussen 2013 (links)
en 2015 (rechts) als
gevolg van het vellen van tijdelijk bos.
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spraken gemaakt wat meetelt en wat niet. Vastlegging van koolstof in bos dat al voor 1990 bestond,
wordt gezien als een effect van acties uit het
verleden en telt niet mee als een ‘gratis’ vastlegging voor Kyoto. Elk land heeft daarom een schatting moeten maken van de verwachte vastlegging
onder ongewijzigd beheer, en alleen de afwijkingen ten opzichte van dit referentieniveau mogen
meegeteld worden. Voor Nederland is de actuele
vastlegging vrijwel gelijk aan het referentieniveau
waardoor vastlegging in bestaand bos dus nauwelijks een rol in de afrekening speelt. De balans
tussen bebossing en ontbossing is dus doorslaggevend, waarbij ontbossing een veel grotere negatieve invloed heeft dan het positieve effect van
bebossing. Zelfs bij de lichte netto toename van
het bosareaal tot 2013 moest Nederland daarom
het bos al als een netto CO2-debet afrekenen. Met
de nu verdere stijging van ontbossing neemt deze
negatieve balans in de afrekening nog verder toe.

Conclusies
Over het algemeen is het bos opvallend mobiel.
Van het totale bosareaal in 1990 is in 2017 14 procent geen bos meer, en omgekeerd is ongeveer 14

procent van het huidige bos pas na 1990 ontstaan.
Overheidsbeleid lijkt een duidelijke invloed op
de ontwikkeling van het bosareaal te hebben. De
subsidieregeling voor aanleg van tijdelijke bossen heeft inderdaad gezorgd voor een tijdelijke
toename van het areaal bos, en is daarmee ook
verantwoordelijk voor een deel van de recente
afname. Destijds is tussen de 2.200-3.400 ha tijdelijk bos geplant, maar het is onduidelijk hoeveel
daarvan nog gaat verdwijnen de komende tijd.
Voor de omvormingen naar andere natuur dan
bos hebben provincies waarschijnlijk grotendeels
vrijstelling van de herplantplicht verleend, maar
is geen rekening gehouden met de uitstoot van
CO2. De nieuwe Wet Natuurbescherming geeft
een ontheffing van de herplantplicht in het kader
van instandhouding van Natura 2000, maar ook
bij een aantal infrastructurele activiteiten, en
biedt dus geen garantie voor een toekomstige
stabilisatie van het bosareaal.
Daarnaast is het aannemelijk dat dankzij de
compensatieplicht voor andere omzettingen een
nog verdere daling van het areaal is voorkomen.
De resultaten laten zien dat ontbossing niet alleen iets is dat ver weg in tropische bossen speelt,

maar ook in Nederland een factor is om vanuit
het klimaatperspectief rekening mee te houden.
Zeker bij natuurontwikkeling lijkt nu nog weinig
aandacht voor de mogelijke klimaatconsequenties van omvorming van bos. In het klimaatakkoord van Parijs zijn ook voor de LULUCF-sector
ambitieuze klimaatdoelstellingen geformuleerd.
Met het oog hierop zal het noodzakelijk zijn dat
dat klimaatperspectief een integraal onderdeel
wordt van natuurbeheer en –beleid. De recent
door de sector geformuleerde doelstelling in het
Actieplan Bos en Hout voor het aanplanten van
meer bos is onmisbaar om de opnamecapaciteit
van koolstof van de Nederlandse bossector op te
krikken, maar ook het tegengaan van ontbossing
zou een belangrijke plaats in moeten nemen in
het beleid. Daarnaast is het belangrijk om fouten
en onzekerheden in de onderliggende kaarten
zoveel mogelijk te beperken.<
Martjan.schelhaas@wur.nl

Figuur 3. WageningenHoog in 2013 (links) en
2015 (midden). Ontbossing (rood) en bebossing
(geel) (links) hoofdzakelijk door strikter toepassen van definities.

Figuur 4. Ontbossing
(rood) bij de reconstructie van de N31 in
Harlingen (links 2014,
rechts 2015).
september 2017
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“De nieuwe
generatie
gaat bos
en natuur
heel anders
beheren
dan de oude
generatie”
— Lotty Nijhuis (journalist)
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Co van Drie, Van Drie
Bosbeheer

Marcel Berkhout,
Staatsbosbeheer

“Tegelijkertijd is de
kennis op het gebied
van houtproductie
veronachtzaamd”

“Ik zie vooral
verandering in
het betrekken van
burgers”

“Natuurlijk, dat ligt bijna voor de hand.
Want er zijn altijd nieuwe inzichten.
En het bos in Nederland verandert. Het
wordt ouder, gemengder, met meer
soorten en leeftijden. Veel eigenaren willen tegenwoordig ook niet meer beheren
met kaalkap, maar willen op de diversiteit voortborduren. Heel anders dan
hoe bossen vroeger overwegend werden
aangeplant en beheerd, namelijk als
monocultuur. Het maakt het bos en het
beheer complexer, en dat vraagt andere
kennis van de nieuwe generatie.
Andersom denk ik dat er afgelopen
decennia ook wel kennis verloren is
gegaan. We wilden het ontginningsbos
ontgroeien en zijn actief gaan beheren
op ecologische en recreatieve waarden.
Het multifunctionele bos heeft zijn intrede gedaan. Tegelijkertijd is de kennis
op het gebied van houtproductie veronachtzaamd. Kennis die je niet in twee
jaar weer terugbrengt: mensen gaan
met pensioen, scholen moeten het weer
opnieuw onder de aandacht brengen.
Dat kost tijd.
Toch denk ik dat men, mede dankzij de
crisis, heeft ingezien dat we niet te veel
afhankelijk moeten zijn van de politieke
verkleuringen elke vier jaar. Bos en
natuur kunnen dat niet bijhouden. Het
beheer moet gericht zijn op de lange
termijn. Niet alleen natuur, gezondheid,
klimaat en recreatie zijn daarin belangrijk, maar ook dat je zo veel mogelijk
je eigen broek op kunt houden. De
productiewaarde van bos speelt daarin
een belangrijke rol. Daar is hernieuwde
aandacht voor. Gelukkig wordt bos en
natuur in Nederland op veel verschillende manieren beheerd. Er is daardoor nog
veel kennis aanwezig. Belangrijk is om
die kennis op te zoeken en te benutten.”

“Ik werk al dertig jaar bij Staatsbosbeheer. Ik heb hier in het
Westland al veel veranderingen
meegemaakt. Dat hoort erbij. De
grootste verandering zit in een
ander gebruik van bos en natuur,
vind ik. Het recreatieve gebruik
is veel intensiever geworden. Dat
betekent dan automatisch ook iets
voor het beheer. Dus ja, ik weet
wel zeker dat de nieuwe generatie
bos en natuur anders gaat beheren
dan de oude generatie.
Als ik puur kijk naar de manier
waarop het werk gebeurt, dan
zie ik vooral verandering in het
betrekken van burgers. In de
gebieden waar ik afgelopen jaren
werkte, zoals Schoorl en het
Purmerbos, zijn de laatste tijd
meerdere participatiegroepen
opgericht. Binnen kaders vragen
we de omgeving mee te denken.
Burgers mogen aangeven waar
hun behoeften liggen: over het los
laten lopen van honden, de aanleg
van ruiter- en mountainbikeroutes.
Als het past binnen de kaders, dan
proberen we daarin mee te gaan.
Dit soort participatietrajecten is
echt iets van de jongere collega’s.
Die hebben daar veel meer feeling
mee.
Ik maak me er geen zorgen over
dat kennis verdwijnt, als de focus
van het werk verandert. Staatsbosbeheer is niet meer puur gericht
op de eigen organisatie, we hebben veel contact met beheerders
van omliggende terreinen. Zo
houdt ook de nieuwe generatie de
benodigde kennis op peil.”

Martijn van Schaik, Waternet

“Enerzijds is het een
voordeel dat ik breder
ben opgeleid, maar het
betekent ook dat je op
diepte moet inleveren”
“De jonge generatie beheert bos en
natuur zeker anders dan de oudere
generatie. Niet zozeer vakinhoudelijk,
maar de manier waarop. Het vak wordt
steeds breder. Omgevingsmanagement
wordt belangrijker bijvoorbeeld. De
jonge generatie stemt het beheer veel
meer af met de omgeving, doet vaker aan
communicatie en heeft een meer integrale aanpak. We leren sneller schakelen
over verschillende niveaus. In de praktijk
hebben we dat ook steeds meer nodig;
het beheer van bos en natuur staat niet
meer op zichzelf. De collega’s die al
langer meelopen benaderen het beheer
juist veel technischer. Verschillende
stakeholders meenemen in hun plannen,
aan de omgeving vertellen wat je doet en
waarom, dat zit minder in hun systeem.
Enerzijds is het een voordeel dat ik
breder ben opgeleid, maar het betekent
ook dat je op diepte moet inleveren.
Als jongere generatie hebben we vaak
minder specialistische kennis. Minder
soortenkennis en gebiedskennis ook,
omdat we meer achter het scherm zitten.
De informatie is er wel, maar het zit in
bijvoorbeeld databases verstopt. Dat betekent niet persé dat het beheer minder
goed gebeurt, het gebeurt wel op een
andere manier.
Voor mij persoonlijk is die verandering
geen probleem: ik ben van mezelf een
generalist. Ik vind alles interessant, hoef
niet elk loopkevertje bij naam te kennen. Maar het gevaar bestaat dat kennis
verdwijnt. We worden afhankelijker van
andere personen: je moet als beheerder
je kennis halen bij de groene adviesbureaus of bij vrijwilligers. Het risico is
dat na afloop van een project een deel
van die kennis weer uit je organisatie
verdwijnt.”

Wim de Jong, Brabants
Landschap

“Wat wij altijd deden is
niet perse fout, maar
er zijn wel nieuwe
inzichten”
“In het verleden ging bosbeheer veel
meer om productie, dat was wat je
leerde over de Westerse bosbouw.
De jongere generatie kijkt veel meer
naar andere waarden zoals ecologische of recreatieve. Een bos met
meer variatie is bovendien minder
kwetsbaar. De nieuwe generatie zal
niet snel meer een echte bosakker
aan gaan leggen.
Er is dus duidelijk een andere tijdsgeest. Ik zie dat bijvoorbeeld bij het
blessen. Wat wij altijd deden is niet
perse fout, maar er zijn wel nieuwe
inzichten. Vroeger probeerden we
de bosranden zo dicht mogelijk te
houden om te veel stormschade te
voorkomen. De nieuwe generatie
maakt ze weer open voor meer biodiversiteit: die ziet dood hout in het
bos juist als meerwaarde.
Voor met name particulieren blijft
natuurlijk ook de houtproductie belangrijk. Maar ook de manier waarop
dat gebeurt verandert. Dertig jaar
terug was er bijvoorbeeld nauwelijks verjonging van Japanse lariks.
Nu lukt dat wel, door rijping van de
bodem. Dus kan deze soort steeds
meer voor houtproductie worden
gebruikt.
Dit soort ontwikkelingen heeft natuurlijk wel tijd nodig. En we moeten
zelf ook steeds uitvinden wat werkt.
Maar de ontwikkelingen zijn er: het
gaat nu anders dan een paar decennia
geleden, en straks zal het ook weer
anders gaan. Nieuwe inzichten lijken
mij alleen maar een voordeel. Er zijn
natuurlijk altijd collega’s die het
liever doen zoals ze het altijd geleerd
hebben, maar ik probeer nieuwe
inzichten zelf ook toe te passen.”

september 2017
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kort
Goed nieuws: vergoeding BOA-opleidingen
in 2017

Heeft u werknemers die een BOA-opleiding
hebben gedaan in 2017, of staat dat nog voor het
eind van dit jaar in de planning? Ook in 2017 kunt
u een vergoeding krijgen voor de kosten van uw
BOA-opleiding. Dat is dit jaar zelfs mogelijk met
een maximum van 100% per opleiding, afhankelijk
van het aantal aanvragen. Het gaat om BOA-opleidingen die zijn genoten in het kalenderjaar 2017.
U vraagt de vergoeding aan via de website www.
vbne.nl. Daar staan ook de procedure en de randvoorwaarden vermeld. De VBNE is uitvoerder van
de BOA-regeling. De regeling wordt bekostigd
door het ministerie van Economische Zaken en
het ministerie van Veiligheid & Justitie.

de achteruitgang zich langjarig zal voortzetten.
Verbetering van het beheer is alleen zinvol in
gebieden met een goede basiskwaliteit. Binnen
agrarisch gebied gaat het hier om zo’n 500012.000 ha. Deze beheerverbetering (scenario 1)
zal slechts tot bescheiden aantallen duurzame
weidevogels leiden. De additionele beheerkosten
bedragen bij dit scenario 3 tot 5 miljoen euro per
jaar. Om tot echt duurzame populaties te komen
zal forser moeten worden geïnvesteerd. Een verbetering van zowel beheer als inrichting (scenario
2 en 3) van de gebieden waar nu al weidevogels
worden beheerd kan leiden tot een duurzame
gruttopopulatie van meer dan 40.000 broedpaar.
De additionele beheerkosten bedragen 12 tot 19
miljoen per jaar en de inrichtingskosten 35 tot 89
miljoen.
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In de eerste zeven maanden van 2017 zijn er via
Tekenradar.nl ruim 4.800 tekenbeten doorgegeven. Dit is 25 procent minder dan het gemiddelde
in de jaren 2013 tot en met 2016. In juli werden
zelfs bijna de helft minder meldingen gedaan dan
gemiddeld. Het aantal tekenbeten is afhankelijk
van zowel het aantal teken dat actief op zoek
is naar bloed als van de activiteit en het gedrag
van mensen in het groen. Juli was een zeer natte
maand. Daardoor zullen minder mensen de natuur in zijn gegaan. Bovendien waren er dit jaar
waarschijnlijk ook minder teken, mogelijk door
het extreem droge voorjaar.
http://tinyurl.com/kwart-minder-teken

http://tinyurl.com/scenariostudie-weidevogel

Duitse wolven kosten weinig

Scenariostudie weidevogels

Wageningen Environmental Research (Alterra)
en SOVON Vogelonderzoek Nederland hebben
in opdracht van het ministerie van Economische
zaken een scenariostudie naar weidevogels uitgevoerd. In het 0-scenario blijven het bestaande
beleid en inspanningen in stand. Scenario 1 is het
huidige beheer geoptimaliseerd, zonder aanpassingen in inrichting. Scenario 2 behelst een
optimalisatie van inrichting en beheer binnen
de gebieden die nu voor weidevogels worden
beheerd. In scenario 3 tenslotte wordt een duurzame gruttopopulatie gerealiseerd van 40.000
broedpaar grutto’s (de omvang die door Vogelbescherming Nederland wordt voorgestaan).
Uit het onderzoek blijkt dat zonder intensivering
van de huidige inspanningen voor weidevogels

Kwart minder tekenbeten gemeld dan
voorgaande jaren

De eerste territoriale wolf in Duitsland werd
gevonden in 2000 en de eerste roedel in 2002.
Inmiddels leven er zo’n 50 roedels met een
geschatte populatie van meer dan 400 wolven.
Desondanks blijkt er in heel Duitsland in de
afgelopen 17 jaar in totaal nog geen vijf ton aan
schadevergoedingen uitgekeerd te zijn. Volgens de Zoogdiervereniging is dat een beperkte
schade. In Nederland is in 2016 bijvoorbeeld meer
dan 600.000 euro uitgekeerd door schade van
smienten. Vier ganzensoorten zorgden gezamenlijk voor zo’n 18 miljoen euro aan schade.
De Zoogdiervereniging verwacht dat wolven uit
Duitsland steeds vaker Nederland binnen zullen
lopen. Zo zijn er alleen al in Nedersaksen inmiddels 13 roedels wolven. Per roedel gaan er jaarlijks
twee à drie jongvolwassen wolven zwerven.
Schade door wolven is goed te voorkomen door
het vee te beschermen. Het beste is om al het vee
’s nachts op stal te zetten, maar dit is niet altijd
mogelijk. In gevallen dat vee buiten overnacht is
een wolfwerend hekwerk verstandig, eventueel
aangevuld met kuddebewakingshonden. Echter,
deze maatregelen kosten tijd en geld van een
boer en hebben vooral zin bij territoriale wolven.
Vandaar dat provincies en Faunafonds boeren
volledig schadeloos stellen als hun vee bewezen
aangevallen is door een wolf.
www.tinyurl.com/wolf-is-goedkoop

Meer paddenstoelen door minder stikstof
Na een sterke teruggang in de jaren zeventig en
tachtig als gevolg van zeer hoge stikstofdeposities, nemen de ectomycorrhiza-paddenstoelen
(soorten waarbij de schimmeldraden aan de
buitenkant van de wortels groeien) sinds het midden van de jaren negentig weer toe. Dat blijkt uit
een nieuwe analyse van het CBS en de Nederlandse Mycologische Vereniging. De belangrijkste
oorzaak is de lagere stikstofuitstoot. Het herstel
blijkt sterker bij de soorten die als stikstofmijdend te boek staan. Ook is een duidelijker herstel
in die gebieden die altijd al minder belast waren
met stikstof, zoals Drenthe. Houtbewonende
paddenstoelen en bodembewonende saprotrofe
paddenstoelen (die leven van dood organisch
materiaal) laten geen duidelijke trend zien.
http://tinyurl.com/meer-paddenstoelen

Reuzenberenklauw en reuzenbalsemien
toegevoegd aan Unielijst exoten
Sinds 2016 is er een zogenaamde Unielijst voor
invasieve exoten. Op deze lijst staan soorten die
in delen van de EU schade toebrengen (of dat in
de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan
de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze
kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de
menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Voor deze soorten geldt een verbod op
bezit, handel, kweek, transport en import. Men
mag onder andere geen handel drijven met een
soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor
lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige
populaties op te sporen en te verwijderen. En als
dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren
dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt
voorkomen.
De Unielijst is een zogenaamde ‘dynamische lijst’.
Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten
aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen
soorten weer van de lijst afgehaald worden als
EU-regulering geen voordelen meer biedt. De
Europese Unie voegt met ingang van 2 augustus

2017 nieuwe soorten toe aan de Unielijst. Dit zijn:
• alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)
• fraai lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum)
• gewone gunnera (Gunnera tinctoria)
• Japans steltgras (Microstegium vimineum)
• muskusrat (Ondatra zibethicus)
• Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
• ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum hete		
rophyllum)
• reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)
• reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)
• smalle waterpest (Elodea nuttallii)
• wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides)
• zijdeplant (Asclepias syriaca)

Migratie zeehonden bepaalt
populatieontwikkeling
De populatieontwikkeling van de gewone
zeehond en de grijze zeehond in de Waddenzee
wordt sterk bepaald door migratie. Dat is verwonderlijk omdat zeehonden bekend staan als zeer
plaatsgetrouw, concludeert onderzoekster aldus
Sophie Brasseur van Wageningen Universiteit.
Die migratie vindt waarschijnlijk vooral plaats bij
jonge dieren.
De grijze zeehond verdween in de zestiende eeuw
uit de Waddenzee, vermoedelijk door de jacht.
Sinds eind jaren tachtig is er weer een kolonie
grijze zeehonden in de Waddenzee. Inmiddels telt
de Waddenzee meer dan vierduizend exemplaren.
De groei van zo’n 15 tot 19 procent per jaar kan
alleen verklaard worden door jaarlijkse ‘import’.
Deze immigratie vindt vooral plaats vanuit GrootBrittannië, zowel in de vorm van jonge dieren die
zich hier vestigen als van volwassen dieren die
hier foerageren maar elders hun jongen werpen.
Ook met de populatie gewone zeehonden gaat
het goed, in 2014 waren er in de gehele Waddenzee 23.722 dieren. Uit de gegevens blijkt dat
de dieren gedurende het jaar door de verschillende regio’s zwerven. In het Duitse deel van de
Waddenzee worden meer jongen geboren dan in
het Nederlandse en Deense deel. Jaarlijks blijken
zwangere vrouwtjes vanuit Nederland naar het
oosten trekken om daar te jongen. Een verklaring is dat Duitsland zo’n zestig jaar geleden de
jacht tijdens het voortplantingsseizoen heeft
beperkt. Een beheermaatregel van toen heeft dus
nog steeds invloed op het huidige ecologische
systeem, aldus Brasseur.

Op zoek naar gezonde essen
Er zijn inmiddels 74 essen die mogelijk resistent
zijn tegen essentaksterfte vermeerderd voor
nader onderzoek. Het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland (CGN) hoopt dat zij voor
eind 2018 tweehonderd van deze gezonde bomen
heeft verzameld voor het behoud van de es.
Uit de ruim 400 meldingen die via Essentaksterfte.nu zijn doorgegeven, zijn gezonde exemplaren
geïdentificeerd die tussen vele dode en aangetaste essen staan. Deze bomen hebben een hogere
kans om resistent of tolerant tegen de schimmel
te zijn. Er zijn 74 essen geselecteerd om vermeerderd te worden, voornamelijk uit Flevoland,
Gelderland en Noord-Limburg. Tussen de 74 zitten ook de drie beste bomen uit de genenbank en
een aantal uit de proefvelden. Om snel meerdere
boompjes te krijgen met dezelfde eigenschappen
is ervoor gekozen om de bomen door middel van
oculeren te vermeerderen.

In de zomer hebben onderzoekers twijgen met
blad verzameld uit de kroon van de gezonde
essen. De verzamelde takken gaan naar een
boomkweker waar per boom twaalf knoppen op
twaalf onderstammen worden gezet. Deze knoppen lopen snel uit en volgend jaar zijn de twaalf
boompjes van iedere geselecteerde es al circa
anderhalve meter hoog. Deze boompjes worden
getest op resistentie tegen de essentaksterfte.
Voor de toekomst van de es is het van belang om
een grote ‘pool’ van weinig vatbare bomen te
selecteren, zodat een hoge genetische diversiteit
wordt gewaarborgd. Om aan de 200 beoogde
essen te komen moeten er nog 126 geselecteerd
en vermeerderd worden. Hiervoor vraagt het
CGN waarnemingen door te geven van de mate
van aantasting door essentaksterfte via Essentaksterfte.nu.

is er een snelle toename van schadelijke exoten
in Nederland. De daarbovenop zeer moeilijke
beheersbaarheid van veel probleemsoorten maakt
het volgens Rob Leuven duidelijk dat (inter)nationale, regionale en lokale coördinatie en afstemming van maatregelen nodig zijn. ‘Een deltaplan
is hoognodig om de stijgende maatschappelijke
kosten, risico’s voor volksgezondheid en de ongewenste milieueffecten van gevaarlijke exoten te
beteugelen’, aldus de eerste hoogleraar Invasiebiologie aan een Nederlandse universiteit.
Leuven is voorstander van het invoeren van een
landelijk verplichte ‘exotenvrij’-verklaring bij
grondverzet, grondtransacties en de inzet van
beheermachines. Dat beperkt snelle en verdere
verspreiding van probleemsoorten zoals Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien en grote
waternavel. Bovendien beveelt hij aan dat alle gemeenten en waterbeheerders samen met (particuliere) terreinbeheerders gebiedsgerichte plannen
van aanpak voor schadelijke exoten opstellen.

Boswachter gezocht

http://tinyurl.com/zeehonden-migreren
http://tinyurl.com/gezonde-essen

Over grenzen van soorten
Nederland is Europees kampioen op de ranglijsten voor uitheemse soorten. Zonder ingrijpende
maatregelen neemt de schade door invasieve
exoten verder toe, stelde de Nijmeegse invasiebioloog Rob Leuven in zijn inaugurele rede ‘Over
grenzen van soorten’ op 7 september aan de Radboud Universiteit. Door klimaatverandering en
verdergaande globalisering van handel en vervoer

In september is de achtdelige zoektocht naar een
nieuwe boswachter gestart bij SBS6. In acht afleveringen gaat Natuurmonumenten op zoek naar
de beste kandidaat voor een boswachtersbaan bij
Natuurmonumenten op Texel. De tien kandidaten worden op hun boswachterskills getest en
trekken daarvoor door het hele land. Onderweg
krijg je volgens Natuurmonumenten “een inkijkje
in het leven van de boswachter. Daar komt meer
bij kijken dan je denkt. Zij beschermen de natuur,
brengen mensen in beweging en zorgen er voor
dat iedereen van de natuur kan genieten”.
september 2017
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Machinale houtoogst leidt tot
bodemverdichting. Door te
gaan werken met permanente
dunningspaden blijft de bodem
tussen de paden onaangetast
en krijgt deze de tijd om
te herstellen van eerdere
exploitaties. Het toepassen van
dunningspaden om de twintig
meter wordt langzaamaan
gemeengoed, maar hierbij wordt
nog altijd twintig procent van
het bos wél bereden. Door te
werken met dunningspaden
om de veertig meter kan
bodemverdichting verder
worden beperkt.
— Wouter Delforterie (Bosgroep Midden
Nederland)

Van goed
naar beter:
dunningspaden
op veertig meter

foto’s Inverde
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> Zware houtoogstmachines, volgeladen uitrijcombinaties: iedere keer dat groot materieel het
bos ingaat wordt de bodem samengeperst door
druk, schuifkrachten en trillingen. Bij bodemverdichting wordt de ruimte tussen de bodemdeeltjes kleiner waardoor het aandeel lucht en
vocht in de bodem afneemt. Bodemverdichting
heeft onder andere een negatief effect op de
vestiging en groei van jonge bomen en struiken.
Op verdichte bodems infiltreert water moeilijker.
Ook de gasuitwisseling tussen bodem en atmosfeer wordt beperkt, zodat het gehalte CO2 in de
bodem toeneemt en het gehalte zuurstof juist af.
Dit heeft een negatief effect op de groei van jonge
bomen en struiken, maar ook op de kruidlaag van
het bos, op de samenstelling van de bodemfauna
en op belangrijke bodemprocessen zoals de vertering van ruw strooisel.
Bodemverdichting gaat snel. Eén keer met een
machine het bos in, en zestig procent van de potentiële bodemverdichting heeft plaatsgevonden.
Natuurlijk herstel van verdichte bodems duurt
minimaal enkele decennia. Tussen twee dunningen heeft de bodem dus geen gelegenheid zich te
herstellen. Onderzoek heeft laten zien dat bij opeenvolgende exploitaties na verloop van tijd tot
zeventig procent van het bodemoppervlak bereden is. Dit percentage kan omlaag door te werken
met permanente dunningspaden. Permanente
dunningspaden zijn vaste routes binnen een
bosopstand die bij achtereenvolgende boswerkzaamheden telkens opnieuw gebruikt worden.
Door te werken met permanente dunningspaden
wordt bodemverdichting fors beperkt. Daarnaast
kan de bosbodem tussen de dunningspaden, die

bij eerdere exploitaties reeds bereden is, zich
herstellen.

Helft paden kan weg

Voordelen
Het gebruik van permanente dunningspaden op
twintig meter wordt steeds meer gemeengoed in
het Nederlandse bos. Of het verstandig is om te
gaan werken met paden om de veertig meter zal
afhangen van de aard van de opstand, de hoogte
van de bomen, de houtkwaliteit en van ontwikkelingen op technisch gebied. De voordelen van
het werken met dunningspaden zijn veelvuldig
(zie ook Vakblad februari 2016) en zijn nog groter
wanneer met paden om de veertig meter wordt
gewerkt. Door met minder paden te werken
ontstaat bovendien een minder lelijk beeld voor
de recreant. De directe kosten voor de exploitatie zullen echter hoger zijn. In hoeverre dit
gecompenseerd wordt door beter functionerend
bos, is moeilijk te zeggen. Met name de langetermijneffecten van bodemverdichting en daarmee
gemoeide kosten en inkomstenderving zijn
moeilijk te kwantificeren. Vanuit het optimaal
laten functioneren van het bosecosysteem is het
minimaliseren van bodemverdichting hoe dan
ook een verstandig idee.<

Dunningspaden om
20 meter: bomen zijn
bereikbaar met de houtoogstmachine vanaf het
dunningspad.

Dunningspaden om 40
meter: bomen worden
naar het dunningspad
toegeveld.

KWF (Duitsland)

In Nederland zijn dunningspaden doorgaans vijf
meter breed en liggen ze op een afstand van achttien tot twintig meter uit elkaar. Houtoogstmachines hebben over het algemeen een reikwijdte van
ca. tien meter en kunnen bij deze afstand vanaf
het pad alle bomen vellen. Met dunningspaden
op twintig meter wordt echter nog altijd ongeveer
twintig tot vijfentwintig procent van de bosbodem bereden. Dat percentage kan verder omlaag
door dunningspaden om de veertig meter te
gebruiken. Wanneer reeds dunningspaden om de
twintig meter aanwezig zijn kan eenvoudigweg de
helft van de dunningspaden worden opgeheven.
Bij dunningspaden om de veertig meter kunnen
daarnaast in de meeste gevallen alle bomen naar
de paden toe worden geveld om een werkbare
exploitatie mogelijk te maken. In traditionele
bosbouwlanden zoals Duitsland, Zwitserland en
Oostenrijk liggen dunningspaden in veel gevallen
al op veertig meter van elkaar.
Door te werken met dunningspaden om de
veertig meter ontstaat een zone van twintig meter
tussen de paden waar de houtoogstmachine niet
bij kan. Het vellen van de bomen moet dan deels
plaatsvinden met de motorzaag. Door bomen
vervolgens naar de dunningspaden toe te vellen
kunnen deze met de houtoogstmachine naar
het dunningspad toe worden getrokken en op
sortiment worden gezaagd. Wanneer de bomen te
kort zijn en de houtoogstmachine er niet bij kan,
kan een lier nuttig zijn om de stammen uit het
bos te slepen. Dit brengt echter extra kosten met
zich mee en vraagt voldoende deskundigheid van
de aannemer.

Bodemverdichting is
een degradatie van het
poriënsysteem van de
bosbodem. Plassen op de
bosbodem na een regenbui wijzen op bodemverdichting.

w.delforterie@bosgroepen.nl

Boslokaal 10:45-11:30
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foto’s RCE

Rijkssubsidie en beheer
Swalmen, grafheuvelveld in bos

Cultuur en natuur vormen in
Nederland samen het landschap.
Voor een goed beheer daarvan
is het van belang dat beide
elementen in samenhang worden
meegenomen. De subsidieregeling
voor Rijksmonumenten kan helpen
bij dit beheer van ons landschap.
— Cees van Rooijen, Barbara Speleers, Nanette de
Jong (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

> Nederland beschikt over ongeveer 1400 parken
en landgoederen die beschermd zijn als groen
Rijksmonument. Daarnaast zijn er 1600 archeologische Rijksmonumenten die veelal in het buitengebied liggen. Voor het onderhoud van Rijksmonumenten is de Subsidieregeling Instandhouding
Monumenten (SIM) beschikbaar, bedoeld voor het
onderhoud en instandhouden van de cultuurhistorische waarden van de wettelijk beschermde
monumenten. De regeling voor de archeologische
monumenten heeft een eigen budget wat sinds
de instelling ervan niet volledig wordt benut. Ook
voor gebouwde monumenten en groen is die sub-
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sidieregeling er maar dat budget wordt jaarlijks
wel volledig opgesoupeerd.

Archeologie
Bij zichtbare archeologische monumenten gaat
het om het instandhouden van het beeld van het
monument zoals grafheuvels en woonterpjes of
terreinen van verdwenen kastelen. Daarnaast gaat
het bij alle archeologische monumenten om het
niet verloren laten gaan van de archeologische
resten. De te nemen maatregelen moeten ertoe
bijdragen dat de archeologie niet verstoord wordt
en in de bodem blijft zitten.
Verstoringen van de archeologie kunnen plaatsvinden door wortelgroei, windworp en menselijk of dierlijk graafwerk, maar soms ook door
minder grijpbare processen als verdroging van de
archeologische lagen. Geld uit de SIM kan helpen
om de maatregelen tegen deze verstoringen te
financieren. De subsidie is niet bedoeld voor ‘reconstructies’ of ‘visualisaties’ van de archeologie
in het publieksbereik of voor het onderhoud van
groen wanneer voor het instandhouden van het
monument daartoe geen noodzaak is.
Het landgoed De Eese is een voorbeeld van een
landgoed waar archeologische monumenten
liggen die in het beheer geïntegreerd zijn. Het
betreft hier over het landgoed verspreid liggende
grafheuvels. Heuvels die vanaf het laat neolithicum tot in de Romeinse tijd over begravingen of
crematies heen zijn opgeworpen.
Voor het beheer van die grafheuvels is van belang

dat de opslag van groen in toom wordt gehouden
en de begroeiing niet te hoog wordt. Enerzijds om
de archeologische waarden te beschermen tegen
het risico van doorworteling en boomvallen, maar
ook voor het zicht op de monumenten. Voor het
korthouden van de begroeiing en het afzetten van
groen op de grafheuvels heeft De Eese subsidie
ontvangen. Het onderhoud van de grafheuvels
wordt gewoon in het beheer meegenomen.

Onderuitputting
Mede door de relatieve onbekendheid van de
SIM voor de archeologie is de afgelopen jaren de
ruimte voor de archeologische monumenten niet
volledig benut. Voor een groot deel van de 1600
archeologische Rijksmonumenten wordt geen
SIM-aanvraag ingediend. Deels is dat vanwege
de onbekendheid van de regeling maar het blijkt
ook dat vooral kleine eigenaren het omslachtig
vinden om de SIM-subsidie aan te vragen. De
administratie en de eigen bijdrage wegen vaak
niet op tegen het bedrag dat het oplevert. Dat
aspect zal in de evaluatie van de regeling aan
de orde komen. Voor eigenaren met meerdere
archeologische monumenten, of bij relatief dure
instandhoudingsmaatregelen, kan de regeling wel
degelijk interessant zijn.

Groen
Nederland beschikt over ongeveer 1400 parken,
landgoederen en andere terreinen, die beschermd
zijn als groen Rijksmonument. Deze monumen-

ten vereisen vaak een ander groen onderhoud dan
wat voor natuur noodzakelijk is en meestal betekent dat een intensiever onderhoud. Op de website www.stichtingerm.nl staan richtlijnen voor
groen erfgoed hovenierswerk. Ook bij de ‘groene’
Rijksmonumenten is de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten alleen om onderhoud te
financieren en niet voor restauraties. Overigens
kan de grens daartussen wel eens vaag zijn, zoals
bij laanbeplantingen. Subsidies voor restauraties
van groen erfgoed worden, afhankelijk van het
provinciaal beleid, door de provincies gegeven.

Voor groene monumenten geldt dat de SIM-regeling juist overvraagd wordt. Mede om die reden
wordt een onderzoek uitgevoerd naar de subsidie
behoefte voor groene monumenten. De uitkomsten daarvan zijn – juli 2017 – nog niet bekend.<
c.van.rooijen@cultureelerfgoed.nl
Meer informatie over de regelingen rondom de subsidies:
www.cultureelerfgoed.nl en www.monumenten.nl.

Kapschuur 14:00-14:45

Linksboven: Kasteel
Asten, verwilderde
tuinaanleg.
Rechtsboven: Veldhoven,
strak onderhouden grafheuvels bij Toterfout.
Links: Cranendonck, deel
van een ingericht kasteel
terrein.
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In Nationaal Park de Hoge
Veluwe wordt jaarrond
gemeten hoe intensief de
verschillende habitats gebruikt worden door wilde
dieren, zoals het edelhert.

Cameravallen voor
kwantitatief onderzoek aan
zoogdiergemeenschappen
Welke wilde zoogdieren zijn hier
aanwezig en hoeveel? Dat is een van de
basisvragen in het bos- en natuurbeheer.
Niet alleen omdat zoogdieren moeten
worden beschermd of omdat ze
belangrijke functies vervullen, maar ook
omdat ze vaak worden beheerd vanwege
hun impact op landbouw, bosbouw,
gezondheid en verkeersveiligheid. In de
praktijk is het echter lastig om een goed
beeld te krijgen van hun aanwezigheid
en aantallen, omdat veel soorten mobiel
zijn, schuw of nachtactief. Cameravallen
die langslopende dieren fotograferen,
kunnen uitkomst bieden.
— Patrick A. Jansen, Tim Hofmeester, Yorick
Liefting en Jan den Ouden (Wageningen
University & research)
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> Het principe van een cameraval (of wildcamera
of fotoval) is simpel: een camera met bewegingssensor fotografeert langskomende beesten,
vaak als serie foto’s of videoclip. De cameraval
detecteert in principe alle warmbloedige diersoorten, maar in de praktijk werken de vallen vooral
goed voor grotere soorten die op de grond leven.
Omdat de vallen activiteit van zulke zoogdieren
langdurig kunnen monitoren zonder noemenswaardige verstoring zijn ze een populair gereedschap. Ze worden vooral ingezet om het gebruik
van faunapassages te monitoren, aanwezigheid
van bepaalde soorten te detecteren, of specifieke
plekken in de gaten te houden.
Cameravallen kunnen echter ook worden
gebruikt – en daar gaat dit verhaal over – om de
soortensamenstelling van hele zoogdiergemeenschappen te meten. En in theorie kunnen ze zelfs
bruikbaar zijn om het aantal individuen van soorten te schatten. Immers, hoe talrijker een soort,
hoe groter de kans dat dieren langs een camera
lopen, en dus hoe hoger de ‘photo rate’, het aantal
passages per eenheid tijd. Ook de tijdsaanduiding
bij de beelden kan in theorie worden gebruikt om
het activiteitenpatroon van dieren te berekenen.

We schrijven ‘in theorie’ omdat er vele haken en
ogen zitten aan deze toepassing.

Haken en ogen
Die haken en ogen hebben alles te maken met de
manier waarop cameravallen worden geactiveerd.
Commercieel beschikbare cameravallen zijn steevast voorzien van een passief infrarood sensor die
variatie in de binnenkomende infraroodstraling
(warmte) kan meten wanneer dieren passeren.
Vergelijkbaar met een tuinlamp die aangaat als je
erlangs loopt. De sensor registreert een verschil
in temperatuur, bijvoorbeeld tussen een dier dat
langsloopt en de achtergrond. Het probleem is
echter dat de gevoeligheid van de sensor zeer
variabel is.
Die variatie heeft meerdere oorzaken. Ten eerste
heeft elk model cameraval een andere sensor en
andere software, waardoor ze in dezelfde situatie
iets anders registeren. Daarnaast worden grotere
dieren, die meer warmte uitstralen, makkelijker
opgepikt dan kleine. Zo wordt de aanwezigheid
van muizen over veel kortere afstand gemeten
dan de aanwezigheid van herten, en lijken muizen daardoor minder talrijk. Ook leiden verschil-

len in vegetatiedichtheid, omgevingstemperatuur,
en de cameraopstelling tot variatie. De consequentie is dat photo rates niet goed bruikbaar
zijn voor vergelijkingen tussen soorten, gebieden
en studies.
Daar komt bij dat dieren in vergelijking met de
zomer, in de winter minder warmte afgeven
omdat ze zijn geïsoleerd door hun wintervacht
en hun lichaamstemperatuur omlaag brengen om
energie te sparen. Daardoor kunnen de sensors
de dieren minder goed detecteren, en kan het
lijken alsof er in de winter relatief weinig dieren
aanwezig zijn. Photo rates kunnen dus ook niet
zonder meer worden vergeleken tussen tijdstippen en seizoenen.
Gelukkig zijn er oplossingen voor de verschillen
in detectiekans. Dat kan ten eerste door variatie
zoveel mogelijk te voorkomen, en ten tweede
door voor de variatie te corrigeren. Voor dat
laatste is het noodzakelijk de parameters te schatten die de detectiekans beïnvloeden. We geven
hieronder drie voorbeelden.

Stadstuinen
Vaststellen welke soorten ergens aanwezig zijn
– zonder iets te hoeven zeggen over hun aantallen – is relatief eenvoudig. Voor dit doel kunnen
de vallen het beste zo worden opgesteld dat de
kans om soorten op te pikken maximaal is. Dat
kan door plaatsing op veelgebruikte plekken zoals
waterpunten en wissels, of door het gebruik van
een lokmiddel. Hoe beter de plaatskeuze, en hoe
groter het aantal locaties en dagen, hoe kleiner de
kans dat soorten worden gemist. Deze methode
zegt dus niets over het aantal individuen van de
waargenomen soort, tenzij de dieren individueel
herkenbaar zijn.
Een voorbeeld van het meten van aanwezigheid
is het citizen science project Wildcamera van

de Zoogdiervereniging en Wageningen University. Met cameravallen wordt daarin onderzocht
welke zoogdieren aanwezig zijn in achtertuinen.
Het probleem van variatie in sensorgevoeligheid
wordt opgelost door de camera op te stellen op
20 cm boven de grond, laag genoeg om ook muizen op te pikken. Op 1,5 à 2 meter afstand staat
een lekkend blikje sardines dat zoogdieren tot
dichtbij de sensor lokt. Doordat de bemonsterde
tuinen verschillen in inrichting en ligging – van
middenin de stad tot middenin het buitengebied – laten de resultaten zien wat bepaalt welke
zoogdieren tuinen gebruiken.

Teken en hun gastheren
Een totaal andere aanpak is nodig voor het vergelijken van de relatieve aantallen tussen gebieden.
Hiervoor is het nodig dat cameravallen worden
geplaatst op een redelijk aantal verschillende
willekeurige plaatsen, zonder lokmiddel. Daarmee
ontstaat een representatief beeld van wat er op
een gemiddelde plek langsloopt. Ook is het nodig
om te controleren voor variatie in sensorgevoeligheid, zodat daadwerkelijk de gebruiksintensiteit
kan worden gemeten.
Een voorbeeld is het onderzoek van Tim Hofmeester naar de relatie tussen het voorkomen van
teken en de aanwezigheid van zoogdieren (Zie
VBNL mei 2017). De onderzoeker mat het aantal
teken in twintig bosfragmenten. De beschikbaarheid van gastheren voor teken registreerden ze
met overal hetzelfde model cameraval. In elk
bos waren 18 willekeurige punten aangewezen
waarop een maand lang een camera stond.
Om te controleren voor verschillen in sensorgevoeligheid tussen soorten schatte Hofmeester
bovendien de ‘effectieve detectieafstand’. Hij
registreerde van alle dieren die werden gefotografeerd de afstand tot de camera. Deze afstanden

werden gebruikt om een detectiefunctie voor de
verschillende soorten te bepalen, en zo te schatten over welke afstand van de camera zij gedetecteerd werden door de sensor. Toen hij de photo
rate vervolgens kon uitdrukken in het aantal
passages per eenheid tijd en detectieafstand bleek
dat het aantal tekenlarven in een bos het best
werd verklaard door de aantallen hertachtigen.

Populatiegrootte
De heilige graal van het cameravallenwerk is
meten van de populatiegrootte in een gebied.
Dat is interessant omdat traditionele technieken
daarvoor, zoals transecttellingen, tijdrovend en
vaak onbetrouwbaar zijn. Met het zogenaamde
‘random encounter model’, gebaseerd op gasmodellen uit de natuurkunde, kan de photo rate
worden omgerekend naar populatiedichtheid
door te corrigeren voor de detectieafstand en de
gemiddelde afstand die een individueel dier op
een dag aflegt. Ook hier is de voorwaarde dat de
camera’s worden opgesteld op een groot aantal
willekeurige punten, zonder lokmiddel.
In Nationale Park De Hoge Veluwe experimenteren we met deze methode, samen met collega’s
van de Zoological Society of London. Het park
is hiervoor aantrekkelijk omdat het gebied door
hekken is begrensd waardoor de populatie tamelijk gesloten is, en omdat het park over vrij goede
aantalsschattingen beschikt voor een aantal soorten, die als vergelijking kunnen dienen.
Het park heeft sinds 2013 een netwerk van 48 camera’s op willekeurige plekken binnen elk van de
zes hoofdhabitattypen. De detectieafstand wordt
gemeten zoals in bovengenoemd tekenproject.
De afstand die dagelijks wordt afgelegd wordt
berekend door de loopsnelheid en het activiteitenniveau te vermenigvuldigen. De benodigde
loopsnelheid wordt bepaald door de afstand
die dieren door het beeld afleggen in het veld te
meten en te delen door de tijd die dat kostte. Het
benodigde percentage van de dag dat dieren actief
zijn wordt bepaald door analyse van de tijden
waarop foto’s zijn genomen. De eerste schattingen van de populatieomvang met deze methode
komen aardig overeen met de tellingen, maar
verdere verfijning is nodig.

Een mooie toekomst voor de cameraval
Deze projecten laten zien dat er veel mogelijk is
met cameravallen. Met relatief weinig inspanning
kunnen aanwezigheid en (relatieve) aantallen van
dieren worden geschat, waarbij niet één soort,
maar bijna de hele zoogdiergemeenschap centraal
staat. Nieuwe technische ontwikkelingen brengen
automatische detectie van soorten vanaf de fotoen videobeelden en automatische schatting van
parameterwaarden die nodig zijn om dichtheid
te berekenen binnen bereik. Er ligt dus nog een
mooie toekomst voor het gebruik van cameravallen voor kwantitatief onderzoek naar zoogdiergemeenschappen.<
patrick.jansen@wur.nl

Dankzij een transect van merktekens midden voor de camera kan worden bepaald wat de detectieafstand
van camera’s is voor verschillende diersoorten, zoals het ree.

Jachtkamer 14:00-14:45
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Aan de slag met natuurincl
Natuurinclusieve landbouw heeft zich
in rap tempo ontwikkeld tot een nieuw
modewoord. Maar wat is het eigenlijk?
Om de goede bedoelingen tot echte
verbeteringen voor natuur en landschap
te laten leiden, is het van belang het
begrip helder in te kaderen, een wervend
puntensysteem uit te werken en vooral
snel aan de slag te gaan.
— Alex Datema en Evelien Verbij
(BoerenNatuur.nl), Aad van Paassen
(LandschappenNL)

> Het ministerie van Economische zaken introduceerde het begrip natuurinclusieve landbouw in
”Natuurlijk verder”, de Rijksnatuurvisie uit 2014.
Aanvankelijk bleef het wat stil, maar vrij snel
daarna kwamen de publicaties, ideeën en initiatieven los. Alterra publiceerde rapporten, in Friesland startte een Living Lab, er werd een Green
Deal Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren
gesloten en er verscheen een manifest onderte-
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kend door een groot aantal partijen die willen dat
in 2030 8.000 bedrijven natuurinclusief werken.
Een groeiend aantal provincies, gebiedscollectieven en terreinbeheerders wil concreet aan de slag.
Maar tot dusverre geeft ieder zijn eigen uitleg aan
het begrip en dat is niet handig: willen boeren,
beleid en ketenpartijen er iets mee kunnen, dan
is een heldere richting nodig.

Vier sporen
Volgens ons richt natuurinclusieve landbouw zich
primair op biodiversiteit en landschap. Daarbij
onderscheiden we vier sporen:
• Zorgvuldig benutten en versterken van
functionele biodiversiteit, zoals bodemleven,
natuurlijke plaagbestrijders en bestuivers.
• Zorgvuldig beheer en bevordering van de
aanwezigheid en het voortplantingssucces van
wilde planten en dieren op het bedrijf, zoals
boerenlandvogels en akker- en graslandkruiden.
• Behoud en versterking van landschaps- en
cultuurhistorische componenten, mede als
dragers en verbindingselementen van de twee
hiervoor genoemde typen biodiversiteit.
• Beperken van negatieve effecten op natuurwaarden in de omgeving. Anders dan bij
duurzame landbouw gaat het hier niet om

een breed spectrum aan emissiebeperkingen,
maar om gerichte maatregelen om de kwaliteit
van natuur in de nabijheid te waarborgen of
versterken. Denk aan het realiseren van vernatting of het beperken van ammoniakuitstoot
ten behoeve van een aanpalend natuurgebied.
Bij deze vier sporen horen lange lijsten met maatregelen die bedrijven kunnen nemen. Het kader
op pagina 21 in dit artikel geeft een beeld van wat
een melkveebedrijf kan doen.

Natuurinclusief als bedrijfsconcept
Met een regionaal uitgewerkt maatregelenmenu
zijn we er nog niet. Wij hebben een systeembenadering op bedrijfsniveau voor ogen waarbij de
ondernemer zijn bedrijfsbeslissingen ‘natuurinclusief’ afweegt. Daarvoor is het nodig dat alle
bedrijven kunnen meedoen, ook degene die nu
niet aan agrarisch natuurbeheer doen. Vervolgens
moet worden gewaarborgd dat de maatregelen
leiden tot concrete natuur- en landschapswinst.
Wij hebben daarbij een puntensysteem voor
ogen. De maatregelen worden eerst in groepen
geordend, bijvoorbeeld langs de vier sporen die
we eerder noemden, of naar thema: biodiversiteit,
landschap, bodem, water etc. Vervolgens krijgt
elke maatregel een score op basis van de verwachte winst voor natuur. Om zich ‘natuurinclusief’ te

kunnen noemen, moet een bedrijf een minimum
aantal punten halen. Die drempel moet in overleg
tussen landbouw en maatschappelijke organisaties worden vastgesteld.
Voordeel van een puntensysteem is dat elk bedrijf
zijn eigen ‘groene profiel’ kan kiezen om aan het
vereiste puntentotaal te komen. Bovendien kan
de lat elke paar jaar wat hoger komen te liggen
(‘prestatieladder’). Ook kan inhoudelijk worden
gestuurd: willen we niet dat een bedrijf alle
punten verdient met bodemmaatregelen, dan
kunnen ook per thema punten worden vereist.
Sturing is ook nodig in de keuze en de situering van de maatregelen, en wel op basis van
regionale doelen, prioriteiten en kansen ‘in het
veld’. De bestaande collectieven kunnen bij de
regionale uitwerking, samen met andere gebiedspartijen, een belangrijke rol spelen. Een integraal
puntensysteem moet nog worden ontwikkeld,
maar daarbij kan gebruik worden gemaakt van
bestaande voorbeelden.

Verdienmodel
Een ander belangrijk element van natuurinclusiviteit als bedrijfsconcept is het verdienmodel:
waarom zouden bedrijven hiermee aan de slag
gaan? Behalve niet-materiële factoren zoals
imago en maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij vier prikkels. Ter eerste is een

verrichten aan een landelijk afgestemd puntensysteem. Ook bijna alle provincies zijn inmiddels
geïnteresseerd. Zij kunnen bijvoorbeeld pilots
financieren, zoals Friesland dat al doet. Zulke
pilots zijn belangrijk om te weten te komen hoe
natuurinclusiviteit op bedrijfsniveau het best kan
worden bevorderd en hoe de prestaties per bedrijf en gebied het best kunnen worden gemeten
en beloond. Natuurinclusieve landbouw kan nog
sneller gemeengoed worden als ook ketenpartijen
biodiversiteit en landschap tot verplicht onderdeel van hun duurzaamheidsprotocollen maken.
LandschappenNL en BoerenNatuur.nl kunnen
bijdragen aan een operationele definitie, kunnen
motivatie en kennis leveren voor bedrijven die
aan de slag gaan en kunnen adviseren over een
sterkere inbedding in het landbouwbeleid en natuurbeleid. LandschappenNL kan daarnaast met
andere groene organisaties ‘marktmacht’ mobiliseren om de keten sterker in beweging te krijgen.
En BoerenNatuur.nl kan door zijn positie dicht
op de praktijk, gebiedscollectieven ondersteunen bij het in praktijk brengen van maatregelen.
Door overzichtelijke stappen te zetten met een
groeiende groep bedrijven, wordt de natuurinclusieve landbouw van vandaag vanzelf de gangbare
landbouw van morgen.<
adatema@boerennatuur.nl

lusieve landbouw
aantal maatregelen (ook) direct bedrijfsbelang,
zij het soms op de langere termijn. Zo kunnen
bodemverbetering en inzet van functionele
biodiversiteit leiden tot verminderd bestrijdingsmiddelengebruik. Ten tweede worden natuur en
landschap geleidelijk onderdeel van duurzaamheidsprotocollen van ketenpartijen. De systematiek van een keuzemenu met een puntensysteem
sluit naadloos aan bij bestaande protocollen
zoals Foqus Planet van FrieslandCampina. Ten
derde: voor een deel van de maatregelen zal ook
overheidsfinanciering nodig zijn. Denk aan het
Europese landbouwbeleid (GLB) waar in het
kader van vergroening een puntensysteem een
elegant alternatief is voor het nu vrij beperkte
scala aan toegestane vergroeningsmaatregelen.
Tot slot kunnen overheden, beleggers en terreinbeherende organisaties het systeem gebruiken als
maatstaf bij de toedeling van gronden.

Wie is aan zet?
Het ministerie van EZ richt zich vooral op het
bundelen van kennis en op het stimuleren van
netwerken. De overheid zou het begrip natuurinclusieve landbouw zoals gezegd ook
kunnen inzetten voor het ontvangen
van overheidsfinanciering. En er
valt nogal wat ‘ontwikkelwerk’ te

Voorbeeld van een natuurinclusief melkveebedrijf
Welke maatregelen kan een melkveebedrijf nemen om zich natuurinclusief te noemen? We schetsen hier een voorbeeld, louter
ter illustratie want het principe is dat ieder bedrijf zijn eigen
selectie van maatregelen kan kiezen. Om de functionele
biodiversiteit te verbeteren kan het bedrijf het bodemleven stimuleren door het uitrijden van ruige mest of het
gebruik van compost. Daarnaast kan het bedrijf bijdragen
aan genetische diversiteit, bijvoorbeeld door het houden
van zeldzame huisdierrassen. Het bedrijf houdt oud grasland
in stand en bij voorkeur al het blijvend grasland. Op het gebied
van wilde flora en fauna kan de ondernemer kiezen uit de reeks
maatregelen van het agrarisch natuurbeheer: bescherming van nesten
en kuikens door bijvoorbeeld uitstel van maaien, creëren van kruidenrijk
grasland (ook goed voor de diergezondheid) of de aanleg van tijdelijke
plas-dras. Daarnaast werkt de ondernemer op bedrijfs- en gebiedsniveau
aan goed functionerende ecologische verbindingen: perceelranden, oevers,
sloten, heggen en houtwallen worden natuurvriendelijk beheerd, afgestemd op
de soorten in de regio. Hiermee draagt het bedrijf bij aan een regionaal netwerk van
ecologische verbindingen, en ontvangt de ondernemer bonuspunten. Tot slot draagt het
bedrijf bij aan de kwaliteit van een aanpalend natuurgebied door plaatselijk te waterpeil te verhogen (hydrologische bufferzone). Let wel: het bedrijf hoeft deze maatregelen niet allemaal tegelijk te nemen, maar maakt een passende keuze en voert het aantal
maatregelen elke paar jaar verder op.

Paardenstal 11:45-12:30, 15:00-15:45
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Natuurschoon
voor de toekomst
behouden

De Natuurschoonwet (NSW) werd
in 1928 in het leven geroepen
om landgoederen, en dan vooral
hun natuurschoon, te behouden.
Bijna negentig jaar later is de wet
in alle opzichten nog steeds een
aanwinst, vindt Alexander Geene van
rentmeesterskantoor ‘t Schoutenhuis.
Maar niet zonder de landgoedeigenaren
die generatie na generatie de motivatie
voelen hun bezit in ere te houden.
Een gesprek over het belang van de
Natuurschoonwet, het werk van
de rentmeester, en de eigenzinnige
landgoedeigenaar.

— Lotty Nijhuis (Unie van Bosgroepen)
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> “Als er ieder jaar geld bij moet, houdt het vroeg
of laat een keer op. Vijfhonderd hectare groot?
Dan moet het wel lukken. Heb je vijftig hectare
in Oost-Drenthe en staat er een rijksmonumentaal kasteel op de grond, dan wordt het verdraaid
lastig.” Alexander Geene is als rentmeester
verbonden aan ’t Schoutenhuis in Woudenberg,
110 jaar geleden opgericht door landgoedeigenaar
Jhr. W.H. de Beaufort (van het huidige Landgoed
Den Treek-Henschoten in Leusden). Het kantoor
richt zich puur op particuliere landgoederen. Als
beherend rentmeester heeft Geene de taak de
landgoederen van zijn klanten, de zogenoemde
principalen, rendabel te houden.
Dat kost menig landgoedeigenaar nog steeds
heel wat hoofdbrekens, weet hij. Hoe houd je
een landgoed overeind zonder het historische
karakter aan te tasten? Landgoedeigenaren gaan
allemaal heel anders met die uitdaging om. Het
ene landgoed gaat commercieel en maakt jams,
faciliteert horeca of biedt ruimte voor fairs en
congressen. Dat kan goed bij de structuur van een
landgoed passen, vindt Geene. “Als je puur naar
natuurschoon kijkt, dan zijn andere landgoederen
misschien mooier. Daar ga je op zondag wandelen. Het andere is leuk voor de pannenkoeken
met de kleinkinderen. Ze voorzien allebei in een
behoefte.”

Dertig procent bos en natuur
Wat ze gemeen hebben is hun Natuurschoonwetrangschikking. Als Geene rondrijdt herkent hij ze
vrijwel onmiddellijk, de NSW-landgoederen. “Zie
je een weiland met in het midden ineens zo’n
beeldbepalende boom? Natuurschoonwet. Grote
aaneengesloten landbouwgronden mogen niet
binnen een NSW-rangschikking. Boeren mopperen eerst als ze zo’n boom moeten neerzetten,
maar uiteindelijk zijn ze er tevreden mee: de
schaduw is eigenlijk wel fijn voor de koeien. En
landschappelijk is het echt een aanwinst.”
De Natuurschoonwet doet in dat opzicht wat ze
belooft: natuurschoon beschermen. Het is een
praktische wet die echt zorgt voor een kwalitatieve verbetering, vindt Geene. Een NSW-landgoed
moet voor minstens dertig procent uit bos en
natuur bestaan. Bebouwing mag geen inbreuk maken op het natuurschoon tenzij het functioneel is
voor het in stand houden van het landgoed. Het
moet dan wel landschappelijk worden ingepast.
De pachtboer die een nieuwe stal wil bouwen,
moet dus gepotdekseld hout gebruiken (waarbij
de planken dakpansgewijs over elkaar liggen) of
een mooie haag planten. “Dat kost geld, maar
vaak is een landgoedeigenaar heel schappelijk en
draagt hij bij in de meerkosten.”

Bezit blijft bij elkaar

Binding voor een duurzame toekomst

Engelse tuin

Rangschikken brengt veel voorwaarden mee,
maar voor een landgoedeigenaar is het van essentieel belang. Een NSW-rangschikking heeft
namelijk aantrekkelijke fiscale voordelen. Die
voordelen spelen vooral bij schenken of erven.
Stel je voor dat je als kinderen twintig procent
erfbelasting moet betalen over een landgoed van
een paar miljoen. Dat is niet te betalen, laat staan
dat er iets overblijft voor toekomstig onderhoud.

Veranderende wet- en regelgeving is één ding,
maar ook de ontwikkelingen op de houtmarkt, de
bosbouw, het natuurbeheer, de monumentenzorg,
de pacht, landbouw: voor een landgoedeigenaar
is het bijna onmogelijk te volgen. Ook onder rentmeesters, in principe van alle markten thuis zie
je steeds meer specialisatie. Geen probleem voor
de klant, als je maar weet waar je de informatie
kunt vinden. Via de Nederlandse Vereniging van

De positie van een rentmeester is bijzonder, vindt
Geene. Door de generaties heen bouwt hij echt
een vertrouwensband op met de familie. Dat wil
niet zeggen dat ze blind varen op het oordeel van
de rentmeester. Landgoedeigenaren varen hun
eigen koers, en niet altijd is het financiële belang
het belangrijkste belang. Hun eigenzinnigheid en
motivatie om familiebezit te behouden, is samen
met de NSW de belangrijkste drager onder het

Rangschikking volgens de NSW stelt vrij van
erfbelasting, mits je je landgoed openstelt. Zo
kan het publiek ervan blijven genieten. Geene:
“Na een paar generaties bestaat een gemiddelde
familie uit zestig mensen, maar ik ken ze ook wel
van vijfhonderd. Door de NSW is het voor al die
aandeelhouders extra belangrijk om dat bezit bij
elkaar te houden.” Ook het Rijk is met de regeling
in zijn nopjes, ondanks mislopende belastinginkomsten. Zou de overheid zelf voor de landgoederen moeten zorgen, dan kost dat een fortuin.
De fiscale component maakt wel dat mensen
de grenzen blijven opzoeken. De wet wordt dus
regelmatig geëvalueerd en aangepast. Zo mochten
landgoederen vroeger nog gezamenlijk rangschikken, tot de villa’s in Wassenaar daar massaal
gebruik van gingen maken. Iets vergelijkbaars
speelt momenteel rond golfbanen. Sommige landgoederen hebben al tientallen jaren een golfbaan
op hun terrein. Maar nieuwe golfbanen laten zich
ook onder de NSW rangschikken. “Die leggen
een paar bomen aan, een poeltje. Maar dat heeft
niets met natuurschoon te maken. Daarop wordt
de wet binnenkort waarschijnlijk aangepast.
Misschien gaat de eis voor bos en natuur omhoog
naar vijftig procent. En dat is prima, want zo’n
aanpassing raakt de traditionele landgoederen
nauwelijks.”

Rentmeesters (NVR) vindt Geene de collega’s met
de juiste kennis. “Er is veel collegialiteit tussen
rentmeesters. Bij beherend rentmeesters is er niet
veel verloop. Wij werken voor sommige families
al 110 jaar. Als je je werk goed doet is er voor een
principaal geen reden om naar een ander te gaan.
Maar als je ergens niet helemaal in thuis bent of
er is een belangenconflict, dan is het handig als
iemand anders mee kan kijken.”
Wat ook verandert: eigenaren wonen steeds minder op het landgoed. Vaak gebruiken zij het dan
wel als zomerhuis, of om te jagen. “Dat stimuleren wij ook, anders verdwijnt met de generaties
de affiniteit met het landgoed. En daarmee een
motivatie om het in stand te houden.”
Geene is daarin een belangrijke schakel, de spil
tussen familie en landgoed. Dat maakt het werk
afwisselend. “‘s Ochtends praat je met een pachtboer over de prijs van de aardappelen, ‘s middags
heb je het met de gemeente over ruimtelijke
ordening, ‘s avonds drink je koffie bij de baron.
Met iedereen moet je kunnen praten en goed
overweg kunnen. Vroeger zette een pachter zijn
pet af voor de baron, kwam hij elke week een liter
melk en vijf eieren brengen. Nu zegt hij: ik betaal
een goede pacht, ik mag daar iets voor terugverwachten.”

Nederlandse landgoed. “De eigenaar is altijd de
baas en neemt soms controversiële beslissingen.
Vroeger gebeurde dat al. De Engelse tuin was in
de 19e eeuw in Nederland heel ongebruikelijk.
Maar landgoedeigenaren kwamen uit een ander
milieu, die zagen het overzee en dachten: dat wil
ik ook. Anderhalve eeuw jaar later willen we het
allemaal behouden.” Zelf zag Geene het gebeuren
toen een klant een oude kasteelruïne wilde laten
opknappen. “Het was een lang project en heeft
heel veel geld gekost. Financieel komt er nooit uit
wat er in is gegaan. Maar als je er nu naar kijkt,
dan is het echt een mooie toevoeging.” <
l.nijhuis@bosgroepen.nl

Vanaf 2017 levert ook de Nederlandse Vereniging
van Rentmeesters (NVR) een bijdrage aan de organisatie van de Beheerdersdag. De NVR biedt haar
leden een netwerk van beroepsgenoten, Rentmeesters NVR, bevordert de deskundigheid van haar
leden, ondersteunt haar leden bij hun werkzaamheden en profileert de beroepsgroep.

Nieuwe Refter 11:45-12:30
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Kaliumgebrek bij
Hollandse iep
foto’s WER

Nutriëntenbalansen in bossen
op zandgronden
Het effect van oogst van stamhout en tak- en tophout
Bomen hebben nutriënten nodig voor de
groei. Veel bossen in Nederland staan op
arme zandgronden terwijl bosbeheerders
in het houtconvenant hebben
afgesproken het oogstniveau te verhogen.
Maar daarmee voeren ze wel extra
nutriënten af. De vraag is wat vanuit de
nutriëntenbalans de mogelijkheden zijn
voor een duurzame houtoogst.
— Anjo de Jong, Joop Spijker, Hans Kros, Wim de
Vries (Wageningen Environmental Research)
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> Er is de afgelopen jaren een markt ontstaan
voor laagwaardig hout. Diverse bosbeheerders
spelen hier op in door tak- en tophout te oogsten. Maar over het gebruik van deze biomassa is
discussie ontstaan vanwege de onttrekking van
nutriënten uit bossen die in Nederland vaak op
arme bodems staan. Deze nutriënten zijn immers
van belang voor de productiviteit en vitaliteit van
het bos.
Het ministerie van Economische zaken heeft
Wageningen Environmental Research opdracht
gegeven om te onderzoeken wat het effect van
oogst van stamhout en tak- en tophout is op de
nutriëntenbalans. Hiervoor zijn met een eenvoudig balansmodel modelberekeningen gemaakt
voor de aan- en afvoer van nutriënten voor
diverse boomsoorten, bodemtypen en regio’s. De
onderscheiden boomsoorten zijn berk, beuk, eik,
Douglas, fijnspar, grove den en lariks. Bij bodems

is onderscheid gemaakt in arme, matig arme en
rijke zandgronden. De regio’s zijn noord-, oost-,
midden- en zuid-Nederland. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de literatuur en modellen,
en er zijn aanvullende metingen verricht aan de
nutriëntgehalten in de bodem en in het stam- en
takhout.

Nutriëntenbalans in bossen
Hoewel er in Nederlandse bossen een overmaat aan stikstof (N) is, zijn andere belangrijke
macronutriënten, zoals fosfor (P) en de basische
kationen calcium (Ca), kalium (K), magnesium
(Mg), vaak beperkt beschikbaar. De aanvoer
wordt bepaald door depositie en verwering, de
afvoer door oogst en uitspoeling. De depositie is
locatieafhankelijk en is voor de basische kationen
in de kustregio’s hoger dan landinwaarts, terwijl
die voor P in het zuiden het hoogst is. De totale

atmosferische depositie (nat + droog) van de
basische kationen in de vier regio’s is geschat met
een combinatie van metingen (natte depositie)
en modelberekeningen (droge depositie). De
totale depositie van P is voor Nederland minder duidelijk in beeld, omdat gegevens over de
droge depositie ontbreken. Sinds 1992 zijn echter
concentraties gemeten op 16 meetstations van
het RIVM. Die gegevens zijn gebruikt om de natte
P-depositie te bepalen en de droge depositie is
geschat met literatuurgegevens.
De hoeveelheden die door verwering vrijkomen
worden deels bepaald door het moedermateriaal
van de bodem: op rijkere bodems (fijner materiaal) komen de nutriënten sneller vrij. De verweringssnelheden van basische kationen zijn afgeleid uit verweringsexperimenten. De P-aanvoer is
geschat op basis van literatuurstudie.
De afvoer door de uitspoeling wordt vooral bepaald door de zure depositie waarbij zure deeltjes
die naar het grondwater spoelen basische kationen meenemen. De uitspoeling van kationen en
fosfaat is te bepalen door het vermenigvuldigen
van een neerslagoverschot met de jaarlijks gemiddelde concentraties in de bodemoplossing aan de
onderzijde van de wortelzone. Voor basen is op
basis van de literatuur gerekend met een uitspoeling van 50 procent van de invoer, waarbij tevens
de variatie is berekend bij een percentage van 35
procent en 65 procent, gegeven de onzekerheid in
de schatting.

Figuur 1. Gehalten
van Ca in verschillende delen van vier
boomsoorten.

Figuur 2. Gehalten van
K in verschillende delen
van vier boomsoorten.

Afvoer door oogst
Het effect van oogst op de houtafvoer is afgeleid
van de gehalten van nutriënten in het hout.
Uit de buitenlandse literatuur is gebleken dat
gehalten aan nutriënten variëren per boomsoort
en onderdeel van de boom. Daarom zijn van de
verschillende delen van de bomen per boomsoort
monsters genomen. Dit is in 2016 gedaan in het
midden van het land op arme tot rijke zandgronden. Gehalten in blad zijn berekend uit gegevens
van bladmonsters die rond het jaar 2000 in het
kader van OBN-onderzoek zijn geanalyseerd.
Uit de gehalten van de verschillende delen van
bomen zijn op basis van massaverhoudingen de
voorraden voor de stammen, takken en gehele
bomen bepaald.
Er zijn aanzienlijke verschillen te zien tussen
zowel de boomsoorten als de delen van de bomen
(figuur 1 en 2) voor Ca en K. De gehalten van
schors zijn bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan
van spint- of kernhout. De Ca-gehalten in eikenschors zijn ook aanzienlijk hoger dan die van
grove den, Douglas of lariks.

Verband tussen nutriëntgehalten in de
bodem en in hout
We hebben geen duidelijke relatie gevonden tussen de gehalten van nutriënten in de bodem en
die in het hout. Dat is op zich niet zo gek, want
het bemonsterde hout is in de loop van meerdere decennia aangegroeid. Nutriënten zijn er in
vastgelegd in perioden dat de beschikbaarheid
wellicht anders was dan dat die nu is. De relatie
is daarnaast complex. De opname van nutriënten
wordt bijvoorbeeld niet alleen bepaald door de

Figuur 3. Verschil in
nutriëntgehalten tussen
bomen in Nederland en
buitenlandse gegevens.
Een positief percentage
betekent een navenant hoger gehalte in
Nederland; een negatief
percentage een lager
gehalte.

gehalten in de bodem, maar ook door de mate
waarin het bomen lukt de nutriënten op te
nemen. Hierbij spelen vochtvoorziening en bodemleven een belangrijke rol. Daarnaast speelt de
groeisnelheid een rol. Als de groei laag is, zijn er
per m3 hout relatief meer nutriënten beschikbaar.
Onze meetgegevens gecombineerd met buitenlandse metingen laten zien dat de gehalten in het
Nederlandse hout gemiddeld afwijken van die in
andere Europese landen en de VS (figuur 3). De gehalten van N zijn hoger, terwijl die van P, K, Ca en
Mg lager zijn. Dit is te verklaren vanuit de hoge
stikstofdepositie in ons land, en de verzuring
waardoor de andere nutriënten zijn uitgespoeld.
Zoals hierboven beschreven kijken we met de

gehalten nutriënten in het hout voor een deel
terug in de tijd. Voor nieuwe generaties bomen
die onder de huidige omstandigheden groeien,
zijn deze verschillen wellicht nog groter.

Voorraden nutriënten
Bij de evaluatie van het effect van oogst op de
nutriëntenbalans van bossen is het van belang
om de mogelijke toe- of afname van nutriënten
te vergelijken met de aanwezige voorraad. In de
bodem zitten goed beschikbare en slecht beschikbare voorraden. De (snel) beschikbare nutriënten
zijn gebonden aan de buitenkant van bodemdeeltjes of aan organische stof en zijn vrij gemakkelijk
opneembaar door planten. De slecht beschikbare
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voorraad zit vast in complexe verbindingen in de
bodem, en komt maar heel langzaam vrij door
verwering.
In 2016 zijn metingen aan de beschikbare voorraden in de bodem verricht. De gehalten aan
basische kationen (Ca, K en Mg) bleken vrijwel
overal laag. De waarden voor P waren in een
derde van de locaties ook aan de lage kant (minder dan 20 mg P2O5 per 100 gram bodem). Voorts
blijkt dat de voorraden sterk verschillen tussen de
locaties. Soms zijn er ook binnen een bosgebied
grote verschillen. Dit kan komen door verschillen
in de aard van het moedermateriaal maar ook de
beheergeschiedenis speelt een grote rol. In (voormalig) hakhout zijn bijvoorbeeld veel nutriënten
afgevoerd. Maar bij aanplant en verjonging werd
vaak bemest met soms wel 500 kg/ha P en/of 250
kg/ha K.

Figuur 4. Aan- en afvoer over een omloop van 100 jaar van eik voor 400 m3ha-1 stamhout in Midden Nederland op een matig arme zandgrond. Bij P is de schaalbalk (y-as) vergroot.

Voorbeeld van een balansberekening
In figuur 4 en figuur 5 staan voorbeelden van een
aan- en afvoerbalans over een omloop van honderd jaar van eik, met een oogst van 400 en 700
m3 per hectare stamhout voor een matig arme
zandgrond in het midden van het land. De figuren
laten zien dat er met depositie en verwering in
dit voorbeeld bijna 900 kg Ca per ha beschikbaar
komt. Daarvan spoelt ongeveer de helft uit. De
andere helft is beschikbaar voor de vegetatie en
kan in theorie afgevoerd worden zonder dat dit
ten koste gaat van de beschikbare voorraad in de
bodem. Figuur 4 laat zien dat er bij een oogst van
4 m3 per hectare per jaar minder met oogst wordt
afgevoerd dan er vanuit de depositie, verwering
en uitspoeling nog resteerde, zodat een overschot
aan Ca aan de beschikbare voorraad kan worden
toegevoegd. Voor P is de jaarlijkse aanvoer door
depositie en verwerking ca. 23 kilo per hectare
waarvan 19 kg weer uitspoelt. Er blijft dus netto
niet veel over voor afvoer via oogst, en al gauw
wordt de balans voor P negatief en neemt de
beschikbare voorraad af. Bij een jaarlijkse oogst
van 7 m3 per hectare (figuur 5) wordt er duidelijk
meer afgevoerd, en ontstaat voor K en Ca een
negatieve balans waarmee de beschikbare voorraad afneemt. Als er naast stamhout ook (bij de
eindkap) tak- en tophout wordt geoogst, wordt
er duidelijk meer afgevoerd. Bij eik en beuk is de
extra afvoer door oogst van dat tak- en tophout
‘slechts’ tien tot dertig procent. Maar bij Douglas
wordt grofweg het dubbele afgevoerd als takhout
bij de eindvelling wordt geoogst.

Negatieve nutriëntenbalans?
Een negatieve nutriëntenbalans betekent dat er
meer nutriënten worden afgevoerd door uitspoeling en oogst dan er bijkomen door verwering en
depositie. Dit kan effect hebben op de groei en
vitaliteit van bomen. Uit veel studies blijkt dat
vooral N van invloed is op de groei van bomen,
maar ook P en K spelen hierin een rol. Zoals
bekend is er sprake van een N-overschot. Van P
en de basische kationen zijn de voorraden in de
bodem sterk wisselend. Op diverse plekken is de
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Figuur 5. Aan- en afvoer over een omloop van 100 jaar van eik voor stamhout 700 m3ha-1 in Midden Nederland op een matig arme zandgrond. Bij P is de schaalbalk (y-as) vergroot.

Tabel 1. Voorbeeld tabel voor de belangrijkste boomsoorten in midden Nederland (oogst alleen stamhout)
Voor P hebben we alleen de letter aangegeven als deze kan gaan afnemen. We hebben hier niet met de
kleuren gewerkt, omdat de balans van P in het merendeel van de gevallen negatief is en omdat de netto afname van P vaak klein is ten opzichte van de voorraad. Als P is aangegeven is voorzichtigheid wel geboden
en kan het raadzaam zijn om de bodem op P-gehalte te laten analyseren.
Grondsoort

Arme zandgronden

Matig rijke zandgronden

Rijke zandgronden

Oogstniveau
(m3 ha-1 jr-1)

4

7

11

4

7

11

4

7

11

Berk

P

Ca K P

nvt

P

P

nvt

P

P

nvt

Beuk

KP

Ca K P

nvt

P

Ca K P

Ca K P

P

Ca K P

Ca K P

Eik

P

Ca K P

nvt

P

Ca K P

nvt

P

Ca K P

nvt

P

KP

P

KP

P

KP

Douglas
Grove den

P

P

nvt

P

P

nvt

P

P

nvt

Lariks

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Kaliumgebrek
bij zomereik

Magnesiumgebrek bij
linde

beschikbaarheid laag en kunnen deze nutriëntengehalten ongunstig zijn voor de groei en vitaliteit.
Nutriënten die bij oogst vrijkomen uit takhout
dat wordt achtergelaten dragen vaak bij aan de
beschikbare voorraad.
Samen met de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren hebben we een brochure gemaakt waarin
voor de zandgronden het effect van houtoogst
op de nutriëntenbalans voor de eerdergenoemde
regio’s en boomsoorten. Voor elke combinatie van
boomsoort, oogstniveau en bodem is per regio
aangegeven of daarbij de beschikbare nutriëntenvoorraad kan toenemen, gelijk blijft of kan afnemen (Tabel 1. Voorbeeldtabel voor de belangrijkste
boomsoorten in midden Nederland (oogst alleen
stamhout)). Voor K, Ca en Mg hebben we dat met
kleuren en letters gedaan. Daarbij geeft oranje
aan dat een nutriënt kan afnemen (het betreffende nutriënt is dan aangegeven met letters), licht
groen geeft aan dat ze kunnen toenemen of gelijk
blijven en donkergroen geeft aan dat alle basische
kationen kunnen toenemen. Omdat er onzekerheden in de berekeningen zijn en de situaties van
plek tot plek verschillen, willen we met de oranje
kleur aangeven dat voorzichtigheid geboden is,
terwijl licht en donker groei weinig of geen reden
tot zorg geeft.<
anjo.dejong@wur.nl

Nieuwe Refter 14:00-14:45
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PROGRAMMA

LOCATIE

10.00 – 10.30

10.45 – 11.30

De Hooge Schuur

Opening

Infomarkt

11.45 – 12.30

Lunch

door Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66, portefeuille natuur

Koetshuis

Bos en natuur: een groene en gezonde werkplek voor
iedereen - Sociale arrangementen; een win-win situatie
voor alle partijen
Over het werken met groepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt; wat het oplevert en hoeveel voldoening het
biedt maar ook wat je ervoor moet doen
– Dennis Benedictus (Staatsbosbeheer)

Vele handen maken licht werk
Beheer met vrijwilligers: hoe organiseer je het en wat
levert het op?
– Erik de Kruif (Landschap Overijssel)

Paardenstal

Agroforestry: kansen voor Nederland
Landbouw en bosbouw met elkaar verweven onder het
motto: 1+1 > 2!
– Martijn Boosten & Jasprina Kremers (Probos)

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Wat levert natuurinclusief boeren op voor boer en
natuur?
– Aad van Paassen (LandschappenNL) & Evelien Verbij
(BoerenNatuur.nl)

Nieuwe Refter

De do’s en don’ts van het werken voor een familie/
landgoed-bv
Ervaringen en ontwikkelingen in de relatie tussen de
rentmeester en zijn/haar opdrachtgever.
– Albert Velema (BeTA rentmeesters bv) & Eelco Schurer
(Eigen rentmeesterskantoor)

Natuurschoonwet: behoud en beheer van natuurschoon
Ontwikkelingen in regelgeving en de effecten op beheer.
– Alexander Geene (‘t Schoutenhuis)

Jachtkamer

Strategie kiezen bij omvorming van landbouwgronden
naar schrale natuur
OBN-handreiking voor beheerders en adviseurs om
gefundeerd een geschikte strategie te kiezen.
– Camiel Aggenbach (KWR Water)

Ontwikkelingen faunaschade Nederland
Faunaschade aan landbouw, met cijfers en trends van
verschillende diersoorten en gewassen.
– Thijs Janssens (BIJ12)

De Lingehof

Wat heeft sinusbeheer te maken met de bijenlinie?
Wat is het speciale van sinusbeheer en wat kun je met de
bijenlinie?
– Kars Veling (De Vlinderstichting)

Vrijwillige boswachters
Ervaringen met het werken met vrijwillige boswachters,
dilemma’s, tips en trucs, ervaringen uit eerste hand.
– Tineke Bouwmeester (Natuurmonumenten)

De Abtsbouwing

Bodembiologie bij natuurbeheer
De mogelijkheden en belangen van (eventueel toegepaste)
bodembiologie in de bodem.
– René Jochems (Groeibalans)

Oude bomen gevaarlijk? Na natuurbegeleid snoeien niet
meer!
Een kennismaking met fractuursnoeien.
– Johannes Regelink (RANOX natuuraannemer) & Ruben van
Praag (Hoek Hoveniers)

Grote Hooiberg

De voordelen van natuurbrandbeheersing in je beheerplan
Wat kan je doen om een onbeheersbare natuurbrand te
voorkomen?
– Ester Willemsen, Constantijn Kok, Wim Verboom & Nienke
Brouwer (Instituut Fysieke Veiligheid)

De voordelen van natuurbrandbeheersing in je beheerplan
Wat kan je doen om een onbeheersbare natuurbrand te
voorkomen?
– Ester Willemsen, Constantijn Kok, Wim Verboom & Nienke
Brouwer (Instituut Fysieke Veiligheid)

Kapschuur

Tijdelijke natuur, toegevoegde waarde
Over de kansen van tijdelijke natuur en de rol van
natuurbeheerders.
– Tjebbe de Boer, RVO.nl

Verzuring van bosbodems: oorzaken, gevolgen en
herstelmaatregelen
De zure depositie is sinds 1990 flink afgenomen, wat
betekent dit voor bosbodems?
– Wim de Vries (Wageningen ER) en Roland Bobbink
(B-WARE)

Boslokaal

Nooit meer van gebaande paden – Dunningspaden op
20 meter of 40 meter
Over de voor- en nadelen van het werken met
dunningspaden en de consequenties voor de
beheerkosten en bosexploitatie.
– Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland)

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden
Over de achtergrond van de essentaksterfte en het
werken aan een gezonde essenpopulatie.
– Joukje Buiteveld en Paul Copini (Centrum voor Genetische
bronnen)

Start bij infopunt
(‘i’ op plattegrond)
Start bij infopunt
(‘i’ op plattegrond)

SNL-spreekuur

Stel al uw vragen over SNL (Vooraf inschrijven)
– Joris Alblas en Jeroen van der Horst (Bosgroepen), Hanneke Hietink (Part-Ner)

(voor de Hooge Schuur)

Gezondheids-plein

Diverse demonstraties en spreekuren
– Stigas & VBNE

(voor de Hooge Schuur)
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12.30 – 14.00

(voor spreekuren vooraf inschrijven)

14.00 – 14.45

BEHEERDERSDAG
15.00 – 15.45

16.00
Borrel

Infomarkt
Het Handboek ecohydrologische systeemanalyse in
beekdallandschappen
Natuurherstel in beekdalen begint bij een goede analyse
van de (eco)hydrologie. Het (nieuwe) Handboek EHSA
(STOWA en OBN) helpt daarbij.
– Dolf Logemann (Arcadis)

Wat bepaalt de prijs voor rondhout: welke factoren kent
u en wat valt er nog te winnen?
Wat zijn de belangrijkste factoren die de houtprijs
bepalen en wat zijn de opties voor de toekomst?
– Jaap van den Briel en Martijn Boosten (Probos)

Werken met communities
Bij Natuurmonumenten zijn inmiddels ruim 50
gebiedscommunities actief. Een presentatie van onderzoek
naar succes- en faalfactoren van deze communities.
– Willemijn Prast (Natuurmonumenten) & Derk Jan Stobbelaar
(Van Hall Larenstein)

Aan de slag met natuurinclusieve landbouw
Wat levert natuurinclusief boeren op voor boer en
natuur?
– Aad van Paassen (LandschappenNL) & Evelien Verbij
(BoerenNatuur.nl)

Houtoogst in relatie tot nutriënten
In nutriëntarme bossen worden door (tak)houtoogst extra
nutriënten onttrokken. Wat kun je als beheerder doen?
– Anjo de Jong (Wageningen Environmental Research)

Vele handen maken licht werk
Beheer met vrijwilligers: hoe organiseer je het en wat
levert het op?
– Erik de Kruif (Landschap Overijssel)

Deze organisaties presenteren
zich op de infomarkt:
BoerenNatuur.nl / weidevogeldrone
Borgman Beheer
Bosbouwkrant
Bosgroepen
Bureau Waardenburg
B-Ware
Centrum voor Genetische Bronnen
Nederland (Essentaksterfte)
Cruydthoeck
Eco2Eco
E.C.O. logisch
FPG
Instituut Fysieke Veiligheid
IPC Groene Ruimte

Meer doen met cameravallen
Over het slimmer inzetten van cameravallen voor
monitoring van wild.
–Patrick A. Jansen & Yorick Liefting (Wageningen University)

Grofwild en biodiversiteit: gaat dat wel samen?
Grofwild is de afgelopen 50 jaar sterk toegenomen. Wat
betekent dat voor de biodiversiteit?
– Wim Knol (KNJV)

Stop de veenafbraak, stop de uitstoot van broeikasgassen
Paludicultuur - land- en bosbouw op vernatte (veen)gronden
- kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen
van de uitstoot van broeikasgassen. Wat kunnen bos- en
natuurbeheer betekenen?
– André Jansen (Unie van Bosgroepen)

Wat heeft sinusbeheer te maken met de bijenlinie?
Wat is het speciale van sinusbeheer en wat kun je met
de bijenlinie?
– Kars Veling (De Vlinderstichting)

Maak een fan van je online klager
Klagers op Facebook en Twitter? Maak van hen je grootste
fan!
– Narda van der Krogt en Youri Jongkoen
(Communicatiebureau de Lynx)

Maak een fan van je online klager
Klagers op Facebook en Twitter? Maak van hen je
grootste fan!
– Narda van der Krogt en Youri Jongkoen
(Communicatiebureau de Lynx)

De nieuwe Gedragscode Bosbeheer en de nieuwe
Gedragscode Natuurbeheer
Hoor wat er verandert en test uw kennis.
– Anne Reichgelt (VBNE)

De nieuwe Gedragscode Bosbeheer en de nieuwe
Gedragscode Natuurbeheer
Hoor wat er verandert en test uw kennis.
– Anne Reichgelt (VBNE)

Jagersvereniging
KNBV
KNNV
Mesonide/Langkat
NVR
OBN kennisnetwerk
Paard aan het Werk
PEFC Nederland

PVM b.v.
Erfgoed in het groen
Erfgoed een lastige kostenpost? Integreer het slim met
groenbeheer!
– Barbara Speleers & Cees van Rooijen (RCE)

Workshop vitaliteit voor beheerders
Praktische tips om gezond en vitaal aan het werk te
blijven.
– Mirjam de Groot (Stigas)

Houtverkoop in eigen regie
Hout wordt bij particuliere eigenaren overwegend verkocht
via verkoop “op stam”, maar er valt veel te zeggen voor
verkoop in eigen regie.
– Martijn Jansen, Erik Sonder (Bosgroep Noord-Oost
Nederland) en Gertjan Roelofs (Stichting Twickel)

Help de es voor het Nederlandse landschap te behouden
Over de achtergrond van de essentaksterfte en het
werken aan een gezonde essenpopulatie.
– Joukje Buiteveld en Paul Copini (Centrum voor Genetische
bronnen)

Rondleiding: Achter de schermen op Mariënwaerdt
– Vrijwilligers Mariënwaerdt

Rondleiding: Achter de schermen op Mariënwaerdt
– Vrijwilligers Mariënwaerdt

‘Rassen die passen’, gebruik van zeldzame veerassen in ons
Nederlandse landschap
– Frans baron Van Verschuer (Mariënwaerdt) & Geert Boink
(SZH)

‘Rassen die passen’, gebruik van zeldzame veerassen in
ons Nederlandse landschap
– Frans baron Van Verschuer (Mariënwaerdt) & Geert
Boink (SZH)

| Parkbank | Aanlegsteiger
| Poort
Routepaal Ecologie
Regelink
& Landschap
/
Plantenbak XXL | Klaphek | Slagboom | Vlonder
RANOX

RobiniaWood

Routepaal | Parkbank | Aanlegsteiger | Poort
Plantenbak XXL | Klaphek | Slagboom | Vlonder

SKBNL en ERBO
SOVON

Staro Natuur & Buitengebied
Stichting Zeldzame Huisdierrassen
Stigas
Vakblad Natuur Bos Landschap
VBNE
Vormgevers in Hout
Van Vliet Kastanjehout
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Van pitrus naar blauwe
Ook als de hydrologie zo goed
mogelijk is hersteld en de chemie
van de bodem in beeld is gebracht,
blijven beheerders vaak zitten met
pitrusvelden, witbolgraslanden,
stervende eikenopstanden.
Een mogelijke verklaring daarvoor
zit in de vitaliteit van de bodem.

De nul-situatie

> De bodem bevat een complexe wereld van
microleven die randvoorwaarden creëert voor
plantengroei. Het inzicht groeit dat dit bodemleven van grotere invloed is op de standplaats van
planten is dan enkel de bodemchemische en fysische samenstelling. Bodemleven blijft vaak een
ondergeschoven kindje in natuurontwikkeling en
natuurbeheer.
Bewust zijn over bodembiologie is echter voor
alle grondeigenaren, gebruikers en beheerders
van belang. Het maakt niet uit of je gezonde
aardappels wilt telen, een bloemrijk grasland
wilt ontwikkelen of productiehout wilt oogsten.
Zonder bodemleven gaat dit moeizaam of helemaal niet. Rekening houden met bodembiologie
is essentieel om doelen te bereiken. Tegelijkertijd
is het een enorm complexe wereld waar we best
het een en ander van weten maar vooral heel veel
nog niet. De complexiteit van de bodembiologie
zorgt er vaak voor dat het bodemleven niet meegenomen wordt bij beheer- en ontwikkelingsplannen voor natuur.

microscoop bekijken. Het bestaat uit duizenden
verschillende soorten bacteriën, schimmels,
springstaarten, mijten en aaltjes. In een gezonde
bodem leven in de bovenste 20 à 30 cm vele tonnen per hectare aan micro-organismen. Bodemleven is onderdeel van het organische stofgehalte
dat op bodemmonsters is terug te zien. In een
bodem waar bodembiologische processen in
overeenstemming met de natuurlijke vegetatie
plaatsvinden wordt 85 procent van de mineralenbeschikbaarheid voor de plant bepaald door het
bodemleven en maar 15 procent door chemische
en osmotische processen. In ruil daarvoor geeft
een plant ongeveer 25% tot 40% van zijn suikers
af aan het bodemleven.
Bodemleven is dus ontzettend belangrijk voor
planten als toeleverancier van een zeer divers
en compleet menu. Voor de meeste bomen zijn
schimmels bijvoorbeeld belangrijk. Schimmels
(mycelium) kunnen honderden meters van een
boom mineralen ophalen.

Functies bodemleven
Wat is bodemleven?
Het meeste bodemleven kan je alleen met de
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Bij iedere plantengemeenschap of vegetatie
hoort een specifiek bodemleven. Om dergelijke

plantengemeenschappen met de bijbehorende
doelsoorten in stand te houden, is het van essentieel belang dat het bodemleven gevarieerd en
specifiek is. Dit bodemleven verzorgt de passende
mineralen beschikbaarheid voor de bijpassende
vegetatie. Het bindt nutriënten en geeft af wat
de plant nodig heeft. Is er te weinig of onvoldoende gevarieerd en passend bodemleven bij de
vegetatie? Dan gaat de nutriëntenbeschikbaarheid
osmotisch werken. Dit lijkt dan meer op substraatteelt. Dit heeft voor de meeste planten en
plantengemeenschappen niet de voorkeur, het is
een noodgreep om te overleven. Is het karakteristieke bodemleven dat hoort bij de standplaats van
een plantengemeenschap verdwenen? Dan komt
het niet snel terug. En daarmee ook de doelsoorten bovengronds niet.
Gezond bodemleven en bijpassende vegetatie zorgen voor een vasthoudende werking van water.
Er zijn landbouwkundige proeven gedaan waarbij
een kunstmatige ‘regenbui’ op diverse bodems
valt. Op de minder gezonde bodems (met kerende
grondbewerking) leidt die bui tot een gekleurde
uitspoeling, op de gezonde bodems (niet gekeerde) is er helemaal geen uitspoeling. Geen uitspoe-

foto’s Kristianne van der Put

— René Jochems (GroeiBalans) en Kristianne van
der Put (Vlechtwerk advies)

Overzicht
experimentgebied.
te zien is dat veel
gemaaid is maar
ook delen niet.

knoop in anderhalf jaar

Blauwe knoop

ling betekent ‘geen’ waterretentiebekkens nodig,
geen uitspoeling van mineralen (ook voor de
natuur is dit niet handig) en dus minder onbalans
in de bodem en veel minder verdroging.

Wat is het probleem?
Door veranderingen in depositie van allerlei
stoffen (dus niet alleen N), eenzijdige mineralen bemesting, bodemverdichting door zware
machines en kerende grondbewerking tijdens een
(ver) agrarisch verleden, is de balans in de bodem
verstoord en is veel diversiteit in het bodemleven verdwenen. De combinatie van stoffen in de
achtergronddepositie vergiftigen bodemleven,
bij ploegen wordt bodemleven levend begraven
en kapotgetrokken. Bodemleven houdt ook niet
van machinedruk, vooral niet als het nat is. Brede
banden pletten bodemleven over een breed oppervlak minder diep en smalle banden op een
smal oppervlak en dieper. Herkolonisatie gaat
traag en lijkt sneller te gaan bij smalle wielen.
Voor een vitale plantengemeenschap, moeten
de levensgemeenschappen onder de grond zich
weer herstellen. Zonder hulp kan dit zo dertig
jaar duren. En ondertussen hollen onze soorten
bovengronds achteruit.

Zorgvuldig bodembeheer
Bodems die handig begeleid worden komen
meestal na drie tot vijf jaar weer in balans. Dat
heeft René Jochems van GroeiBalans de afgelopen dertig jaar op landbouwgronden ervaren. De
Soil Smart methode die hiervoor gebruikt wordt
is ook te gebruiken in natuurgebieden of op
voormalige landbouwgrond die omgevormd moet
worden naar natuur. Bij Soil Smart worden drie
soorten analyses gedaan. Met de eerste analyse
komen de bodembiologische processen in beeld.
De chemische analyse geeft zicht op de verhoudingen van mineralen en de derde analyse maakt
het totaalplaatje zichtbaar. Door monsters van
een nabijgelegen, goed ontwikkeld doelbiotoop
(met vergelijkbare hydrologische en fysische omstandigheden) te vergelijken met de percelen die
een boost nodig hebben, zijn de verschillen goed
te zien. Deze methode is stukken eenvoudiger,
minder tijdrovend en goedkoper dan afgraven.
Bovendien kan met Soil Smart het bodemarchief
in tact blijven.

Experiment in de Kampina
In het najaar van 2015 zijn Natuurmonumenten

en GroeiBalans in de Kampina (Noord-Brabant)
een experiment gestart nadat met de Soil Smart
methode eerst de bodembiologie, bodemchemie
en de samenhang daartussen in beeld is gebracht.
Het betreffende grasland wordt gedomineerd
door pitrus en raakt regelmatig geïnundeerd langs
de Beerze. Het grasland ontwikkelde zich niet
zoals Natuurmonumenten had gehoopt en er
werd gesproken over afgraven. Aan de overkant
van de Beerze ligt een relatief goed ontwikkeld
blauwgrasland. De verschillen onder de grond bleken na bemonstering met de Soil Smart methode
minder groot dan de vegetatie deed vermoeden.
In het met pitrus gedomineerd grasland ontbraken de nodige mineralen en het bodemleven was
onderontwikkeld. De pitrus is net voor de bloei
gemaaid. Voor de structuur zijn er pitrusdelen
blijven staan. Daarna is zeewierkalk opgebracht
samen met maaisel van het blauwgrasland voor
zaadintroductie. Op twee van de experimentvelden, kleine stukjes van het te ontwikkelen grasland, zijn ook andere mineralen opgebracht. Van
het goed ontwikkelde grasland is bodemleven
geoogst. De impact van dit oogsten op het goed
ontwikkelde perceel is minimaal, denk aan wat
spechtengaatjes en dassenkrapsels. Het entmateriaal van bodemleven is vermeerderd en opgebracht op twee experimentvelden in de zomer
van 2015 met een herhaling in de nazomer.
Het hele perceel van ca 7,5 ha heeft zich boven
verwachting goed ontwikkeld. In de experimentvelden staan nu meer dan 45 soorten planten
waaronder blauwe knoop en klokjesgentiaan.
Er zijn verschillen tussen de experimentvelden
te zien. Maar het is nog te vroeg om hier harde
uitspraken over te doen. Het experiment is pas
geslaagd als het aantal soorten over tien jaar nog
verder is toegenomen. In de tussentijd is het wel
zaak vinger aan de pols te houden en telkens bij
te sturen.<
renegroeibalans@gmail.com
Kristianne@vlechtwerk.nu

De abtsbouwing 10:45-11:30
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Met trekker en
pendelstrooier
fijngemalen steenmeel uitstrooien van
Eifelgold

foto’s WER

Doorgaande verzuring van
Oorzaken en gevolgen voor het bosecosysteem
De atmosferische depositie is de
afgelopen decennia fors afgenomen.
Dat is mooi nieuws. Maar het lijkt er op
dat de bossen daar nog weinig profijt
van hebben. Uit onderzoek blijkt dat
ondanks de afnemende zure depositie de
verwering van bodemmineralen niet in
staat is deze depositie te neutraliseren,
en de basenverzadiging dus nog steeds
afneemt.
— Wim de Vries (Wageningen Environmental
Research), Popko Bolhuis (Wageningen
Environmental Research), Arnold van de
Burg (Stichting Biosfeer) en Roland Bobbink
(Radboud Universiteit Nijmegen)
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> Door atmosferische depositie van stikstof- (N)
en zwavel (S)-verbindingen is in Nederlandse
bossen zowel bodemverzuring als vermesting
opgetreden. De piek van de zwavelbelasting lag in
Nederland in het midden van de jaren zestig en
is daarna afgenomen. Voor stikstof lag de piek in
het midden van de jaren tachtig. In die periode
werd veel onderzoek gedaan aan bodemverzuring
en de gevolgen ervan. Zo is in 1990 onderzoek
gedaan naar de zogenaamde basenverzadiging
van 150 zandgronden onder bos. De basenverzadiging is daarbij het percentage basische kationen
(calcium, magnesium, kalium en natrium) ten
opzichte van de capaciteit waarmee de bodem
positief geladen deeltjes kan vasthouden (kationuitwisselcapaciteit, CEC). Die waarde ligt van
nature rond de 15-20 procent. Uit het onderzoek
in 1990 bleek dat deze waarde voor zandgronden
gemiddeld onder de 10 procent lag.
Na 1990 is de zure depositie van zwavel flink
afgenomen (zie figuur 1), en tussen 1990 en 2003
ook die van stikstof. De zuurdepositie is daarbij
berekend op basis van 2 mol zuur per mol zwaveldioxide (SO2) en 1 mol zuur per mol ammoniak

(NH3) en per mol stikstofoxiden (NOx). De vraag is
wat dit betekent voor de verzuring van de bosbodems. Zou de basenverzadiging van deze bodems
zich herstellen door de vermindering van de zure
depositie? Om deze vraag te beantwoorden is in
2015 een herbemonstering in zestien eikenopstanden uitgevoerd van de veldstudie die 25 jaar
geleden is uitgevoerd. In de opstanden is een
mengmonster gemaakt van twintig monsters van
de strooisellaag en van twee minerale lagen in de
bovengrond (0-10 cm en 10-30 cm). Het onderzoek
is herhaald met precies dezelfde methoden en op
dezelfde locaties als in 1990.
Het blijkt (figuur 2) dat in de strooisellaag de CEC
is afgenomen. Dat wijst op voortgaande verzuring want de CEC neemt af met een afnemende
pH. Verder is in zowel de strooisellaag als in de
minerale bovengrond op veruit de meeste locaties
de basenverzadiging afgenomen wat ook wijst
op doorgaande verzuring. Hoewel de variatie in
CEC en basenverzadiging deels wordt veroorzaakt
door kleine verschillen in de bemonsterde plekken (de vrij sterke toename op één locatie, name-

lijk van ca 20 procent naar 30 procent in de laag
0-30 cm, wijst daar ook op), is er een duidelijke
trend van een afnemende basenverzadiging. Waar
in 1990 nog sprake was van een variatie van ca
5-40 procent in basenverzadiging in de bovenste
30 cm, is die in 2015 vrijwel altijd beneden de
15 procent gezakt. Dit wijst erop dat ondanks
de afnemende zure depositie de verwering van
bodemmineralen niet in staat is deze depositie
te neutraliseren, en de basenverzadiging dus nog
steeds afneemt.

Figuur 1. Verloop van de depositie van potentieel verzurende zwavel en stikstofverbindingen uitgedrukt
in mol equivalent zuur/ha/jaar tussen 1990 en 2015(bron PBL). De afkorting NHx staat voor ammoniak
(NH3) en ammonium (NH4).

Doorgaande verzuring
De herbemonstering heeft alleen plaatsgevonden onder eikenbossen op arme zandgronden
omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat juist
hier sprake is van een mineralenonbalans. In
een vergelijkingsstudie van tien bosgebieden in
Nederland, met daarbinnen opstanden met zowel
hoge als lage sterfte, werden onder andere lage
magnesium- en kaliumgehalten aangetroffen in
de bodems van percelen met hoge sterfte. Recente
metingen van gehalten aan calcium, magnesium
en kalium in stammen en takken laten ook zien
dat die gehalten 10-50 procent lager liggen in
vergelijking met waarden in de literatuur, terwijl
de gehalten van stikstof juist hoger zijn (zie het
verhaal van Anjo de Jong e.a. op pagina 24).
De gevonden doorgaande verzuring was ook de
verwachting voordat de herbemonstering begon.
Berekende kritische zuurbelastingen voor bos-

bosbodems
sen op arme zandgronden liggen namelijk rond
de 1000-1400 mol zuur per hectare. In 1990 was
de potentiële zure depositie rond de 4400 mol
zuur per hectare en die is in de periode 1990-2015
gehalveerd tot rond de 2200 mol zuur per hectare
in 2015 (zie de waarden in figuur 1). Gemiddeld
over de gehele periode 1990-2015 is de jaarlijkse
depositie van potentieel zuur dus meer dan 3000
mol zuur per hectare geweest en dat is beduidend
hoger dan de kritische waarde van 1000-1400 mol
zuur per hectare per jaar. In dit kader heeft het
woord potentieel betrekking op het feit dat niet
alle zwavel of stikstof die op de bodem terecht
komt ook tot actuele verzuring hoeft te leiden
omdat een deel kan worden vastgelegd in de
vegetatie of de bodem.

Figuur 2. Relatie tussen de CEC (meq/kg), het gehalte aan uitwisselbare basen (Buit; meq/kg) en de basenbasenverzadiging (%Buit is Buit/CEC x 100) in de strooisellaag (bovenste rij) en de bodemlaag 0-30 cm (onderste
rij) tussen 1990 en 2015. De term meq beteken millimol equivalent.

Bijdragen van stikstof- en zwaveldepositie
aan de verzuring
Is de landbouw de (hoofd)verantwoordelijke
voor de zure depositie? Dat lijkt logisch vanwege
de hoge bijdrage van ammoniak en ammonium,
grotendeels afkomstig uit de landbouw, aan de
stikstofdepositie (zie figuur 1). Toch ligt dit wat
genuanceerder. Zo is de landelijk gemiddelde
bijdrage van ammoniak aan de potentieel zure
depositie momenteel ongeveer 60 procent en in
1990 was dat rond de 45 procent (zie figuur 1). Die
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relatieve toename is vooral het gevolg van een
veel sterkere afname van zwaveldepositie in die
periode. Maar daarbij moet ook worden bedacht
dat verzuring alleen optreedt als zwavel als
sulfaat (SO4) en stikstof als nitraat (NO3) uitspoelen. De zwavel die binnenkomt, spoelt vrijwel volledig als sulfaat uit en neemt daarbij ook basen
mee. De stikstof die binnenkomt wordt echter
voor het grootste deel vastgelegd in de bodem
en deels ook in de vegetatie. Resultaten van de
eerdergenoemde 150 bosgronden in 1990, in zowel
de bovengrond (diepte van 0-30cm) als onder de
wortelzone (diepte van 60-100cm) wezen in die
tijd nog op een belangrijkere rol van SO4 dan van
NO3 (tabel 1).
Helaas heeft er sinds 1990 weinig onderzoek
meer plaatsgevonden aan de effecten van zure
depositie op bodem en bodemvocht. Wel zijn
in het trendmeetnet verzuring van het RIVM
tussen 1990 en 2012 onder andere de concentraties aan SO4 en NO3, Ca, Mg en K in het ondiepe
grondwater gemeten. Daaruit blijkt dat SO4concentraties gemiddeld 2,5 maal zo hoog zijn
dan NO3-concentraties. De concentraties aan Ca,
Mg en K blijken ook vooral met SO4 gecorreleerd
en veel minder met NO3. Grondwaterconcentraties zeggen echter niet alles over verzuring in de
bovengrond. Door de mogelijke vorming van SO4
door pyrietoxidatie, in combinatie met omzetting
van NO3 naar luchtstikstof door denitrificatie, en
door basenverwering in de ondergrond kunnen
de concentraties van SO4 en basen stijgen en die
van NO3 dalen.
Wel zijn tussen 1990 en 2001 SO4 en NO3-, Ca-,
Mg- en K-concentraties in twaalf bosopstanden
gemeten. Daaruit blijkt dat de afname in SO4depositie ook tot een sterke daling in de SO4concentratie in de bovengrond heeft geleid. De
NO3-concentraties zijn echter niet significant
gedaald en dat geldt ook voor de Ca- en Mg-concentraties. Gemiddeld over 1990-2000 lijken SO4
en NO3 uitspoeling gelijk te zijn (figuur 3).
Dus hoewel de zwaveldepositie over de afgelopen
25 jaar veel lager is geweest dan de stikstofdepositie, is de bijdrage aan de actuele verzuring van de
bodem relatief groter omdat zwavel nauwelijks in
de bodem wordt vastgelegd en stikstof wel. Uitgaande van de potentieel zure depositie (figuur 1)
is de gemiddelde bijdrage van zwavel over de periode 1990-2015 ca 20 procent. Van de resterende
80 procent door de totale stikstofdepositie was de
bijdrage van NH3 daarbij ca 55 procent, en ca 25
procent van NOx. In de bovengrond, waar relatief
weinig N vastlegging plaats heeft gevonden, lijkt
dit een redelijke inschatting van de bijdragen
aan verzuring. In de ondergrond zal de relatieve
bijdrage van stikstof door vastlegging minder
zijn geweest en ligt het mogelijk op 40 procent
door SOx, 20 procent door NOx (ofwel 60 procent
door emissie vanuit verkeer en industrie) en 40
procent door NHx emissies vanuit de landbouw.
Daarbij dient bedacht te worden dat het huidige
aandeel van landbouw (in het jaar 2015) hoger is.
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Boven: zakken Eifelgold, klaar om uit te strooien
Onder: afgewogen emmers met Lurgi (grof gemalen steenmeel), klaar om uit te strooien met zaaibak

Figuur 3. Gemiddelde concentraties van sulfaat (SO4), nitraat (NO3), calcium (Ca) en magnesium (Mg)
onder grove den, Douglas en eik. De gemiddelden hebben betrekken op vier opstanden. Het gaat in totaal
dus om metingen in twaalf bosopstanden.

Bijdragen van houtoogst aan de verzuring
En dan is er naast de uitspoeling van basen door
zure depositie ook nog de afvoer van basen door
houtoogst (zie ook het artikel van Anjo de Jong
e.a. op pagina 24). Schattingen van het verlies aan
calcium, magnesium en kalium door uitspoeling
liggen echter wel ongeveer twee tot vier maal
zo hoog als die door houtoogst. Uit een recente
studie in China bleek de landgemiddelde bijdrage
van houtoogst 16 procent en die van zure depositie 84 procent en dat is ook redelijk indicatief
voor Nederland. In de jaren tachtig werd de
basenafvoer door houtoogst rond de 10-15 procent
geschat en dat zal momenteel niet veel hoger zijn.
Wel verdwijnen er tijdens de eindkap extra basen
uit het systeem, vaak gedurende een periode van
5-8 jaar. Dat komt vooral door mineralisatie van
eerder opgeslagen stikstof die volledig uitspoelt
omdat er geen boom meer staat om de stikstof
op te nemen. Maar dat is wel veelal stikstof die
eerder is gedeponeerd vanuit de lucht en toen is
vastgelegd en dan weer deels vrijkomt.
Ook als je die basenafvoer gedurende vijf tot acht
jaar optelt bij de afvoer en deelt door de rotatieperiode kom je gemiddeld niet aan de hoogte van
de depositie. Gedurende een periode van 10-20
jaar na een eindkap kan dit natuurlijk wel zo
zijn. Bij de herbemonstering van de genoemde 16
eikenopstanden was echter geen sprake geweest
van eindkap in de afgelopen 25 jaar.

Mogelijkheden voor herstelmaatregelen

Tabel 1. De 5, 50 and 95 percentiel waarden van element concentraties in de bovengrond (0-30cm) en
onder de wortelzone (60-100cm) van 150 bosopstanden in 1990. Een x percentiel waarde is de waar x% van
alle metingen onder ligt. De 50 percentiel waarde is dus is de waarde waar 50 procent van alle metingen
onder ligt en automatisch dus ook 50 procent er boven. Dit wordt ook wel de mediaan genoemd. Concentraties zijn gegeven in meq/l.
Element

Concentratie in bovengrond (meq/l)

Concentratie in ondergrond (meq/l)

5%

50%

95%

5%

50%

95%

Al

0.19

0.64

1.9

0.05

0.59

3.2

Ca

0.13

0.44

1.8

0.09

0.38

3.1

Mg

0.11

0.25

0.75

0.07

0.23

0.85

K

0.08

0.20

0.61

0.04

0.10

0.31

NO3

0.03

0.53

1.8

0.03

0.48

2.4

SO4

0.39

0.99

3.3

0.38

1.1

3.6

Kapschuur 11:45-12:30

In het verleden zijn er meerdere experimenten
geweest met bemesting en bekalking om de verzuring van gronden tegen te gaan en de nutriëntenonbalans te herstellen. In sommige gevallen,
vooral bij een hoge dosis, is daarbij verruiging opgetreden die na een groot aantal jaren nog steeds
merkbaar is en vanuit natuuroogpunt ongewenst
is. Dat lijkt vooral veroorzaakt door een hoge
stikstofmineralisatie als gevolg van een te snelle
pH stijging door de kalk of Dolokal. Het opbrengen van de juiste soort steenmeel, met een goede
verhouding tussen calcium, magnesium, kalium
en fosfaat, is een kansrijk alternatief voor bekalking aangezien door deze toepassing geen kalium
of fosfaat wordt toegediend. Daarnaast stijgt de
pH van de bodem geleidelijker, waardoor kans op
sterk verhoogde stikstofmineralisatie afneemt.
Dat kan overigens ook een nadeel zijn, bijvoorbeeld op plaatsen waar een zeer lage bodem pH
de ontwikkeling van slakkenpopulaties remt.
Er bestaan echter nog duidelijke kennislacunes
waar het gaat om de mogelijk positieve effecten
van “slow release” mineralengiften op de bodemchemie, bladchemie en uiteindelijk de vitaliteit
van droge loofbossen. Om hier inzicht in te
krijgen zijn veldexperimenten opgezet in twee
aangetaste opstanden met dominantie van zomereik in Brabant (Mastbos) en het Nationale Park
de Hoge Veluwe. Door herhaalde metingen van de
boomvitaliteit, insecten- en schimmelaantasting,
blad- en bodemchemie zal de effectiviteit van
deze experimentele herstelmaatregelen worden
gekwantificeerd.<
wim.devries@wur.nl
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Het landgoedmodel: succesformu
Landgoed Mariënwaerdt vormt ook
dit jaar het prachtige decor van de
Beheerdersdag. Er is haast geen betere
plek te bedenken om een landgoed
pur sang in de praktijk te zien. Op dit
familielandgoed hebben talloze functies
een plek, sommige al eeuwenlang, andere
komen voort uit de wensen van deze
tijd. Er wordt gewoond en gewerkt,
er is zorg voor het erfgoed, bezoekers
komen er wandelen, fietsen, eten en
drinken, of bezoeken een evenement.
Dit alles wordt gecombineerd met het
beheer van bossen, lanen en grienden,
terwijl de akkers en weilanden agrarische
producten opleveren voor de verkoop of
gebruik in de horeca van het landgoed.

— Nienke Welle (bureau Landweer) en Berend
Pastoor (Federatie Particulier Grondbezit)

> Het combineren van grondgebonden functies
binnen één ruimtelijke en economische eenheid noemen we het ‘landgoedmodel’. Op de
Beheerdersdag en in dit artikel gaan we in op
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het landgoedmodel. Wat is de kracht van deze
beproefde succesformule, hoe ontwikkelt het zich
in de praktijk en welke handvatten biedt het voor
een van de belangrijkste beleids- en beheersvraagstukken van het moment: de integratie van natuur,
biodiversiteit en gezonde bedrijfsvoering?

Synergie, innovatie, biodiversiteit
Op landgoederen worden al eeuwenlang functies
duurzaam met elkaar gecombineerd en verbonden. De instandhouding en ontwikkeling van het
landgoed als geheel staat hierbij centraal, inclusief
de (financieel) kwetsbare onderdelen. Landgoedbeheer is een mix van maatschappelijk bewustzijn
met een gevoel voor ondernemerschap. Landgoedeigenaren streven naar een optimale synergie
tussen economie, ecologie en erfgoed. In het
landgoedmodel krijgen zo landbouw, bosbouw,
natuur en landschap maar ook recreatie, wonen en
cultureel erfgoed, een plek binnen een ruimtelijke
en economische eenheid. Verbinding tussen de
functies is belangrijk voor behoud van het landschap en ons cultureel erfgoed, maar ook voor de
biodiversiteit en de verschillende ecosystemen.
Doordat op een landgoed verschillende activiteiten dicht bij elkaar komen, vindt er ondanks het
traditionele imago, ook veel innovatie plaats.

Inspiratiebron bij uitdaging
De belangrijkste beleidsmatige en daarmee ook
beheersmatige vraag van dit moment is in juli,
vlak voor zijn afscheid, fraai geformuleerd door

Landbouw,
bosbouw en
woningen zijn de
belangrijkste financiële dragers
onder Landgoed Tongeren
(Veluwe), en
sinds kort ook
natuur.

staatsecretaris Van Dam: “De uitdaging is om
natuur en biodiversiteit op een rendabele wijze
te integreren in de bedrijfsvoering en de wisselwerking tussen ecologische en economische
randvoorwaarden te zoeken en te benutten.” Met
deze passage start de staatsecretaris zijn brief van
10 juli 2017 aan de Tweede Kamer. Het gaat om
natuurinclusieve landbouw, maar lijkt onverkort
van toepassing te zijn op het bos- en natuurbeheer. Ook wat Van Dam daaraan toevoegt, lijkt
van toepassing voor zowel landbouw, bos als
natuur: “De uitdaging kan in de bedrijfsvoering
op verschillende manieren gestalte krijgen, afhankelijk van het type bedrijf, de kenmerken van de
locatie van het bedrijf, de bodem, het omliggende
landschap en de accenten die een ondernemer
zelf wil leggen. Daarom is geen blauwdruk te
geven van het natuurinclusieve bedrijf”.
Landgoederen hebben eeuwenlang ervaring met
deze actuele uitdaging. Doordat in het landgoedmodel het beheer als een geheel wordt benaderd,
kunnen diverse onderdelen elkaar daarbij versterken. Het is om met Van Dam te spreken, geen
blauwdruk, maar het kan dienen als inspiratiebron. Het landgoedmodel functioneert op zeer diverse manieren, afhankelijk van de aanpak van de
eigenaar. Deze is echter terug te brengen tot een
aantal kenmerken. Binnen het landgoedmodel:
• is sprake van een combinatie van (steeds meer

•

•

•
•
•

•

verschillende soorten) grondgebonden functies,
is het samenspel van functies belangrijk: geen
maximalisatie van één functie, maar optimalisatie van de combinatie van functies,
is de exploitatie gericht op het optimaliseren
van het lange termijn rendement, zowel economisch, ecologisch als sociaal en cultureel,
is geen traditie van winstmaximalisatie, maar
wel een trend naar ook economisch duurzaam,
is schoonheid een belangrijk element,
wordt blijvend gezocht naar manieren om een
gebied rendabel te exploiteren, passend bij de
identiteit van de regio en het landgoed,
gebeurt dit alles met een eigenwijze aanpak en
met passie voor de producten en diensten die
het landgoed levert.

Scheiden of verweven
Essentie van het landgoedmodel is dat functies
al eeuwenlang duurzaam met elkaar worden
gecombineerd. In de praktijk lopen eigenaar en
beheerder regelmatig aan tegen de vraag hoe al
die functies het beste gecombineerd kunnen worden: gescheiden of verweven? De relatie tussen
de verschillende functies op een landgoed wordt
gevormd door de fysieke ondergrond en door de
keuzes die de eigenaar maakt op basis van zijn
visie op het beheer. Functies kunnen geheel ge-

ule als inspiratiebron
scheiden worden, of geheel verweven zijn. En ook
alle denkbare tussenvormen zijn mogelijk.
Doorgaans is op landgoederen sprake van verwevenheid van functies op landgoedniveau. Dat
vertaalt zich in het kleinschalige landgoederenlandschap met een afwisseling van bouwlanden,
graslanden, bossen, wandelpaden, water, opstallen, etc. Toch kan het ook anders. Denk aan de
landgoederen Duinrell en Keukenhof, waar de
economische activiteit op een klein deel van het
totale bezit plaatsvindt. Ook beleid en regelgeving beïnvloeden de onderlinge relatie tussen
de functies op landgoederen sterk. De vereisten
voor rangschikking onder de Natuurschoonwet
zijn hiervan een boorbeeld (zie ook artikel over
Natuurschoonwet op pagina 22) Een te rangschikken landgoed moet voor dertig procent uit bos of
natuur bestaan en de landbouwpercelen dienen
voor driekwart omzoomd te zijn door bos of
bomen. Verder is de bestaande situatie vastgelegd
in ruimtelijke plannen, die tot op heden weinig
flexibiliteit bieden. Plaatselijk zou een eigenaar
misschien wat meer of minder willen scheiden of
verweven ten behoeve van een optimaal beheer,
maar dat is nu niet mogelijk of alleen middels een
kostbaar en langdurig vergunningstraject.

Niet alleen voor landgoederen
Het landgoedmodel is niet voorbehouden aan
landgoederen. Ook andere partijen kunnen het als
kosteneffectief beheer- en ontwikkelmodel inzetten. Individuele ondernemers in de bosbouw,

agrarische of recreatiesector, of op regionale
schaal in bijvoorbeeld de Nationale Parken, kunnen met dezelfde aanpak, of elementen daarvan,
aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde
leveren. Graag gaan we op de Beheerdersdag of
daarna in gesprek over het landgoedmodel als inspiratiebron voor ondernemers en ondernemende
instellingen.

Internationaal
Het combineren van functies wordt door de organisatie Commonland ingezet bij internationale
en grootschalige projecten voor landschapsherstel. Het streven is herstel van een ecosysteem
waardoor ook duurzame sociale en economische
ontwikkeling mogelijk wordt. Commonland gaat
uit van een aanpak met drie zones: natuur, herstellende bos- en landbouw en een gebied voor
verwerkende functies. Scheiden én verweven dus.

Ook voor burgerinitiatief
Het landgoedmodel kan ook een manier zijn om
burgerinitiatieven collectief ruimte te bieden om
maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Denk
bijvoorbeeld aan het recente initiatief in de Binnenveldse hooilanden bij Wageningen, waar boeren en burgers samen een terrein hebben gekocht
en gaan beheren als landbouwgrond en natuur.
Het verweven van functies op basis van een eigen
aanpak bleek de oplossing na een conflict over de
toekomst van het gebied.<
info@landweer.eu
Meer over het landgoedmodel in vakblad 9-2016.

Workshop vervalt
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Ganzenschade blijft stijgen
Afgelopen jaar steeg de getaxeerde
faunaschade aan de Nederlandse
landbouw boven de 23 miljoen euro.
Daarvan was 93 procent veroorzaakt
door ganzen. In het noordwesten van
Nederland vreten brandganzen voordat
ze naar de broedgebieden in het arctische
gebied trekken grote oppervlakten
kaal waardoor schade kan oplopen tot
duizend euro per hectare. De verwachting
is dat de ganzenschade in Nederland
dit jaar verder zal toenemen. Het BIJ12Faunafonds beoordeelt trends en de
aanvragen tot schadeuitkeringen.
— Thijs Janssens (BIJ12)
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> De oorsprong van het Faunafonds ligt in de
jaren vijftig toen het Jachtfonds is ingesteld op
basis van de Jachtwet 1954. In die dagen lag de
nadruk op schade veroorzaakt door edelherten
en reeën in landbouwpercelen rond de Veluwe.
Andere schades werden nauwelijks gemeld. Het
Faunafonds kreeg indertijd zo’n tien dossiers per
jaar, nu krijgt het BIJ12-Faunafonds jaarlijks 5500
aanvragen. Ging het toen om de grote hoefdieren,
tegenwoordig is er een scala aan dieren, waarvan
de ganzen veruit de belangrijkste zijn (tabel 1).
Belangrijk is hierbij te vermelden dat de werkelijk
uitgekeerde schade lager ligt dan het getaxeerde
bedrag door inhouden van eigen risico en het
heffen van leges. De werkelijk uitgekeerde schade
bedraagt gemiddeld 88 procent.
In de lijst staan alleen soorten waarvan de schades voor tegemoetkoming in aanmerking komen.
Houtduif, kauw en zwarte kraai richten jaarlijks
ook grote schade (boven de miljoen) aan maar

staan niet in de lijst. Dit komt doordat schades
van deze soorten in beginsel niet voor tegemoetkoming in aanmerking komen en daarom niet
worden getaxeerd.

Schadebepaling
Om de tegemoetkoming voor geleden schade te
bepalen, maakt BIJ12-Faunafonds gebruik van
externe taxatiebureaus. De taxateurs van deze
bureaus gaan per schadegeval een of meerdere keren het veld in om de schade te beoordelen en de
schadeveroorzakende diersoort(en) vast te stellen.
Om het schadebedrag te berekenen wordt gebruik
gemaakt van de prijzen van landbouwgewassen
in het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij. Uitzondering daarop is de grasprijs die
wordt berekend door Wageningen UR Livestock
Research en vastgesteld door de directeur van
BIJ12. BIJ12-Faunafonds beoordeelt de aanvragen
op basis van de beleidsregels van de betreffende

Tabel 1 getaxeerde schade per diersoort (top 10)

*

taxatiebedrag
per seizoen

Seizoen*

diersoort

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

grauwe gans

€ 7.890.083

€ 8.289.359

€ 7.897.787

€ 7.963.174

€ 8.794.126

€ 10.310.400

brandgans

€ 3.586.093

€ 3.489.028

€ 4.428.036

€ 3.934.738

€ 3.626.300

€ 5.746.002

kolgans

€ 4.522.879

€ 3.535.255

€ 3.567.200

€ 3.103.809

€ 4.638.299

€ 4.374.927

mees

€ 1.215.548

€ 2.878.330

€ 655.955

€ 517.575

€ 1.000.438

€ 515.525

rotgans

€ 1.536.670

€ 1.283.296

€ 344.816

€ 296.269

€ 392.543

€ 1.261.465

smient

€ 1.005.375

€ 642.332

€ 592.012

€ 556.574

€ 507.779

€ 701.357

edelhert

€ 215.143

€ 127.193

€ 175.621

€ 197.078

€ 375.833

€ 140.661

das

€ 102.172

€ 182.231

€ 183.577

€ 150.341

€ 195.115

€ 115.963

wild zwijn

€ 220.639

€ 146.956

€ 170.593

€ 128.947

€ 125.949

€ 133.932

knobbelzwaan

€ 128.689

€ 77.033

€ 68.505

€ 68.394

€ 74.850

€ 67.936

Het seizoen 2015/2016 loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016

bron: BIJ12-Faunafonds

Tabel 2 getaxeerde schade per provincie op basis op het moment dat de schade is geconstateerd**
som taxatiebedrag seizoen*

foto’s Hans van den Bos, Bosbeeld

Grauwe gans

provincie

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Drenthe

€ 49.288

€ 88.288

€ 86.083

€ 143.170

€ 145.388

€ 206.675

Flevoland

€ 134.692

€ 189.652

€ 140.074

€ 80.848

€ 235.404

€ 147.334

Friesland

€ 7.915.987

€ 6.978.753

€ 6.689.132

€ 6.333.614

€ 7.794.190

€ 9.655.817

Gelderland

€ 2.966.141

€ 3.380.960

€ 2.395.180

€ 1.944.776

€ 2.421.413

€ 2.931.470

Groningen

€ 450.359

€ 679.938

€ 443.367

€ 398.265

€ 581.956

€ 621.027

Limburg

€ 468.419

€ 622.324

€ 336.380

€ 277.068

€ 330.061

€ 199.928

Noord Brabant

€ 440.541

€ 585.908

€ 314.625

€ 223.879

€ 201.342

€ 147.040

Noord Holland

€ 4.183.288

€ 4.406.049

€ 4.937.631

€ 5.075.936

€ 5.117.555

€ 6.689.861

Overijssel

€ 928.449

€ 760.478

€ 760.849

€ 692.280

€ 916.586

€ 703.997

Utrecht

€ 901.621

€ 1.218.789

€ 637.785

€ 603.452

€ 803.370

€ 868.231

Zeeland

€ 1.357.936

€ 1.724.587

€ 893.178

€ 688.905

€ 799.895

€ 667.883

Zuid Holland

€ 1.470.553

€ 1.409.200

€ 1.037.481

€ 871.469

€ 786.818

€ 992.020

Eindtotaal

€ 21.267.274

€ 22.044.926

€ 18.671.765

€ 17.333.662

€ 20.133.978

€ 23.831.283

bron: BIJ12-Faunafonds
* Het seizoen 2015/2016 loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016
** De cijfers verschillen met de uitgekeerde bedragen per boekjaar zoals opgenomen in het jaarverslag Faunafonds 2016

provincie. Voor de geleden schade kan een grondgebruiker een tegemoetkoming ontvangen.

Ganzenschade
Veruit de meeste schade wordt veroorzaakt door
grauwe gans, brandgans, kolgans en rotgans. Ze
zijn samen goed voor ruim 21 miljoen getaxeerde
schade in het seizoen 2015-2016. Schade door
andere ganzensoorten, zoals rietganzen, nijlgans
en Canadese gans, wordt ook regelmatig geconstateerd bij taxaties maar is aanzienlijk minder dan
veroorzaakt door “de grote vier”. Omdat voor de
nijlgans en de Canadese gans een landelijke vrijstelling geldt, wordt geen tegemoetkoming in de
schade verstrekt en wordt de schade normaal ook
niet aangevraagd en niet getaxeerd. Deze twee
soorten worden alleen meegenomen in de taxatie
bij soorten die wel voor vergoeding in aanmerking komen, een soort bijvangst. De schade door
nijlgans en Canadese gans zal in werkelijkheid

aanzienlijk hoger liggen. In Nederland ontstaat
de meeste ganzenschade aan blijvend grasland,
zo’n negentig procent van de schade treedt hier
op. Daarnaast treedt er schade op bij met name
wintergraan met vijf procent van de totale schade
en groentegewassen twee procent.
Populatiegrootte, broedsucces, gewasprijs, soort,
regeling en bekendheid bij de grondgebruiker zijn
factoren die invloed hebben op de ontwikkeling
van de ganzenschade in Nederland. Daarnaast
wordt het schadebedrag bepaald door het beleid
dat provincies en faunabeheereenheden voeren
ter bestrijding van schade door ganzen. Hierbij
zijn ook de regels voor tegemoetkoming van
schade bepalend. De provincie Zuid-Holland heeft
in 2017 bijvoorbeeld afgekondigd dat zomerganzen na 1 maart zijn vrijgesteld en dat er geen tegemoetkoming meer wordt betaald in de schade.
De schade door de grote vier stijgt. De grauwe
gans veroorzaakte in seizoen 2015-2016 zelfs

meer dan 10 miljoen euro. Brand- en kolgans
veroorzaken een blijvend hoge schade. Er zijn
grote regionale verschillen in het optreden van
schade door de dieren. Het zwaartepunt van de
ganzenschade ligt in het Noordwesten van het
land, in de provincie Noord-Holland en Friesland.
Daarnaast treed er ook relatief veel ganzenschade
in Gelderland op.

Onderscheid schade door standganzen en
overwinteraars
Om te bepalen welke beschermings- en beheermaatregelen genomen kunnen worden, is het
van belang te weten of het om overwinterende
ganzen gaat die in het voorjaar naar het noorden
trekken of om ganzen die jaarrond in ons land
verblijven, de standganzen. Voor de overwinteraars heeft Nederland een belangrijke Europese
verantwoordelijkheid voor instandhouding van
de populatie. De standganzen zijn de afgelopen

september 2017

39

decennia toegenomen in Nederland, maar zorgen
zij nu voor de extra schade? Om die vraag goed
te beantwoorden, is een goed begrip nodig van
welke ganzen wanneer, waar verblijven en of ze
wegtrekken. Zo foerageren tot eind mei nog grote
groepen brandganzen aan de IJsselmeerkust, de
Waddenkust en de eilanden van Friesland en zorgen daar voor grote schades aan de eerste snede.
In de rest van Nederland zijn ze dan veelal vertrokken. De overwinterende kolganzen vertrekken rond april uit Nederland terwijl de trekkende
grauwe ganzen al in maart zijn vertrokken.
Een onderscheid dat wel gemaakt kan worden op
basis van de cijfers BIJ12-Faunafonds is de schade
die aan de eerste snede wordt aangebracht en
aan de zomersneden. Schade aan overige gewassen worden hier buiten beschouwing gehouden.
De schade aan zomersneden (van medio juni tot
eind september) zijn volledig toe te rekenen aan
de standganzen. De schade aan de eerste snede is
een combinatie van overwinteraars en standganzen.
De schades in kilogram droge stof door ganzen
in Nederland aan de eerste snede is vier keer zo
groot als de schade die wordt toegebracht aan de

zomersneden. Hier blijken echter grote regionale
verschillen. Het aandeel winter-voorjaarschade
is relatief veel groter in Friesland en Groningen
(90 procent) dan in Noord- en Zuid-Holland (65
procent).

Vooruitblik 2017
Zoals in voorgaande paragrafen is aangegeven
is een aantal factoren van invloed op de ontwikkeling van de schade. In de eerste plaats is
dat de ontwikkeling van de populatie ganzen.
Uit SOVON-onderzoek blijkt dat sinds de jaren
zeventig er een sterke toename is van aantallen
winterganzen in Nederland. De afgelopen jaren
zijn er echter geen eenduidige trends of stabiele
aantallen voor de grote vier met uitzondering
van een toename van brandganzen. Wel is er een
verbreding van het ganzenseizoen. Kolganzen
arriveren eerder en brandganzen vertrekken later,
blijkt uit SOVON-onderzoek.
In de tweede plaats is ook het beleid dat provincies en faunabeheereenheden ter bestrijding van
schade door ganzen voeren van belang. Hierbij
zijn de regels voor tegemoetkoming van schade
bepalend. Bij een aantal provincies staat de

ganzenaanpak stevig op de agenda door de almaar
toenemende schade. Voor het jaar 2017 zijn echter
geen grote beleidswijzigingen voorzien die tot
een vermindering van de schade leiden.
Als derde is de gewasprijs een belangrijke factor.
De prijs van voorjaarsgras in 2017 is met 3 cent
gestegen ten opzichte van 2016. Dat betekent dat
indien de hoeveelheid schade aan gras in kilogrammen gelijk blijft de voorjaarsschade toch met
14,3 procent stijgt.
Een blik op de schadetrends van de vier ganzensoorten (grauwe, brand-, kol- en rotganzen) geven
een stijging weer. Sinds het seizoen 2012-2013 zijn
de schades van de vier soorten samen met dertig
tot veertig procent gestegen. Ook de schade teruggerekend naar kilo’s droge stof geeft een stijging
te zien.
Bovenstaande constateringen, evenals signalen
uit het veld, leiden tot de verwachting dat in
seizoen 2016/2017 het getaxeerde schadebedrag
zal stijgen tot boven de 23 miljoen.<
Thijs.janssens@bij12.nl

Jachtkamer 11:45-12:30
Rotgans

Figuur 1. trends getaxeerde schade grote vier

Figuur 2. Onderscheid in winter/voorjaarschade en zomerschade. De standganzen hebben de afgelopen 2 jaar extra schade hebben veroorzaakt

Getaxeerde schade in kg droge stof per seizoen
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* het seizoen 2015/2016 loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.
** De cijfers verschillen met de uitgekeerde bedragen per boekjaar zoals opgenomen
in het jaarverslag Faunafonds 2016
bron: BIJ12-Faunafonds
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Getaxeerde schade in miljoenen euro’s

Trend ganzenschade
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Leer je groen!
E-learning voor
iedereen die werkt
in de natuur
Op de Beheerdersdag wordt een e-learningsysteem ten doop gehouden: Leer
je groen!. Het is het resultaat van een
samenwerking van Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, LandschappenNL en
IVN onder de paraplu van de VBNE. Leer
je groen! is bedoeld om alle collega’s,
medewerkers én vrijwilligers op een
gemakkelijke wijze bekend te maken met
de basisprincipes van natuurbeheer en
natuureducatie in de praktijk.
— Eric Vogel (Natuurmonumenten)
> Met Leer je groen! leren vrijwilligers en medewerkers in de bos- en natuursector zelfstandig de
vereiste basisvaardigheden. E-learning, oftewel
het aanbieden van de lesstof op een computer,
heeft een aantal voordelen boven de gangbare
leerboeken of werkbladen. Leer je groen! biedt
de lesstof aan in een aantrekkelijkere en interactieve vorm. Er wordt gebruik gemaakt van foto’s
en video’s en van vragen en opdrachten zodat
informatie beter blijft hangen. Naar keuze kan het
ook rustig thuis worden gedaan. Bovendien kan
de organisatie zien of de instructies zijn gevolgd

door degenen die ermee aan de slag moeten.
Leer je groen! is zowel geschikt voor het groeiend aantal vrijwilligers bij de natuurorganisaties
alsook bij de medewerkers daarvan. De meeste
natuurorganisaties willen meer vrijwilligers inzetten terwijl tegelijkertijd het aantal medewerkers
gelijkt blijft of zelfs daalt. Hierdoor moeten minder medewerkers meer vrijwilligers begeleiden.
Daarbij komt dat vrijwilligers sneller rouleren en
er dus steeds nieuwe vrijwilligers instructie moeten krijgen. In de toekomst streven organisaties
zelfs naar zelfsturende vrijwilligersteams. Daarbij
blijft het natuurlijk noodzakelijk om alle vrijwilligers op een verantwoord werkniveau te krijgen
en te houden. Deze ontwikkelen vragen om een
efficiëntere en makkelijkere manier van inwerken
en instrueren van vrijwilligers. E-learning is hier
een hele geschikte oplossing voor.
Daar komt nog eens bij dat medewerkers soms
‘job-hoppen’ en vrijwilligers vaak voor meerdere
terreinbeherende organisaties tegelijk werken.
Dan is het raar als dezelfde taak bij verschillende
organisaties op een verschillende manieren wordt
gedaan.
Tenslotte hebben meeste natuurbeheerorganisaties nog geen uniforme werkinstructies op papier
voor alle werkzaamheden. Er zijn wel Arbo- en
Veiligheidsinstructies beschikbaar bij de VBNE,
maar niet voor alle werkzaamheden. Dat maakt
goede instructie van nieuwe medewerkers of vrijwilligers lastig en geeft een aansprakelijkheidsrisico bij ongelukken.

Aantrekkelijke vorm
Leer je groen! draagt alleen informatie over de
basis van de werkzaamheden over. Aanvullende
praktijkinstructie blijft nodig, want de finesses
van natuurbeheer leer je in de praktijk. Maar
het wordt voor medewerkers wel veel eenvoudi-

ger (en sneller!) om instructies te geven aan de
(vrijwillige) collega’s omdat iedereen op hetzelfde
basisniveau begint en de belangrijkste basiskennis over het onderwerp al geleerd heeft in Leer je
groen!.
Cruciaal is dat de aangesloten organisaties
gezamenlijk de modules ontwikkelen. Daarmee
ontstaan uniforme werkwijzen op het gebied van
natuurbeheer in Nederland en bovendien hoeven
vrijwilligers en medewerkers als zij bij een andere
organisatie aan de slag gaan niet opnieuw andere
werkwijzen aan te leren, maar komen zij weer
hetzelfde e-learningplatform tegen.

Uitbreiding in de toekomst
Voorlopig zijn de volgende zes modules beschikbaar:
• Veilig binnen werken
• Veilig buiten werken
• Werken met handgereedschappen
• Zoönosen
• Hoogstam Fruitbomen
• Knotbomen
De organisaties melden hun medewerkers en
vrijwilligers aan om de voor hen geschikte en interessante modules te volgen. De komende jaren
zullen er onder regie van de VBNE steeds nieuwe
modules bijkomen. Zo ontstaat een kennisplatform over werken in de natuur dat steeds groter
wordt. En daar wordt de natuur weer beter van!
www.leerjegroen.nl (linkt naar: www.educatienbl.nl)
De lancering van www.leerjegroen.nl is op de Beheerdersdag. Gedurende deze dag kan je de eerste modules online
uitproberen.

Infomarkt
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IJssellandschap bestaat 750 jaar
foto Geert van Duinhoven

Starkenburg: “In je eentje los je niets op, maar samen alles. In dat ingewikkelde spel moet je samen op zoek gaan naar vertrouwen”.

Elke natuurbeheerder zal beamen
dat het belangrijk is om een
langetermijnperspectief te hebben.
Natuur ontwikkelt zich nu eenmaal niet
van de ene op de andere dag. Dat kost
tijd, daar heb je geduld voor nodig en je
moet oppassen om alleen voor de quick
wins te gaan. Dit jaar viert IJssellandschap
haar 750ste verjaardag. Directeur Jaap
Starkenburg vertelt hoe hij zijn taak als
natuur- en cultuurbeheerder invult. Wat
hem betreft plakken ze er nog eens 750
jaar bij.

— Geert van Duinhoven (redactie)
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Directeur Jaap Starkenburg
pleit voor meer integratie tussen
landbouw, natuur en landschap
> IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de
Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt
sinds 1267 natuur, bos, landgoederen, boerderijen
en huizen rondom Deventer. Mensen die naar
een van de gasthuizen gingen, betaalden vaak
met grond. De bezittingen van de gasthuizen
zijn in de loop der eeuwen gegroeid en vormden
een garantie dat de zorg voor zieken, armen en
bejaarden kon blijven bestaan. Op de boerderijen
kwamen pachters te wonen die geld en producten
in ruil leverden aan de gasthuizen. Deze construc-

tie bleef eeuwen in stand, totdat na de Tweede
Wereldoorlog in Nederland de verzorgingsstaat
ontstond. De diverse gasthuizen, verenigd in de
Verenigde Gestichten, hadden hun bezittingen
niet langer nodig om de zorg te garanderen. In
1986 is IJssellandschap als aparte landerijenstichting losgekoppeld van de bejaardenhuizen.
Daarmee ontstond een van de grotere particuliere
grondeigenaren van Nederland met momenteel
ongeveer 4300 hectare bossen, cultuurgronden
en natuurterreinen, met de daarbij behorende

‘Gratis’ akkerranden

foto’s IJssellandschap

Kasteel De Haere
opstallen (inclusief 500 ha van Burgerweeshuis
en Kinderhuis te Deventer). Zo vallen onder IJssellandschap de landgoederen Rande, De Veldhuizen, De Voorhorst, De Beernink, De Hoek, De
Haere en Het Schol. In 1996 is een grote klapper
gemaakt, zoals directeur van IJssellandschap Jaap
Starkenburg het noemt en is ruim 950 hectare van
de gemeente Deventer overgenomen.
Als het aan Jaap Starkenburg ligt, gaat zijn organisatie ‘gewoon’ nog eens 750 jaar door. Dit jaar
worden tijdens allerlei activiteiten verhalen en
inspiratie opgehaald die samen een visie voor
die komende periode moeten gaan vormen. Dat
wordt dan op de dag af precies 750 jaar later samen met de oprichtingsacte uit 1267 in het archief
ceremonieel opgeborgen. Laten we eerlijk zijn:
nog eens zo’n periode is nauwelijks te overzien
maar Starkenburg vindt het helemaal niet zo raar
om zo’n horizon te hebben, vertelt hij in zijn
werkkamer op kasteel De Haere tussen Deventer
en Olst. “Onze bezittingen zijn in die lange periode gegroeid tot wat het nu is. Grond is daarbij de
cruciale factor: wij leven van de grond. Door die
met zorg en respect te beheren, door ruimte te
geven aan de natuur en ruimte te geven aan mensen die er wonen, werken en willen recreëren, is
het mogelijk om dit in stand te houden. Dat kan
alleen door goed rentmeesterschap. Het verleden
van IJssellandschap is onze inspiratiebron voor
de toekomst.”

Bosbeheer weer in eigen hand
Maar hoe gaat dat concreet in zijn werk? Hoe
beheert IJssellandschap die 4300 hectare? Naast
de gebruikelijke staffunctionarissen voor personeelszaken, financiën en administratie heeft de
organisatie een eigen groenploeg van vier man,
een hovenier, twee schilders, een bedrijfsleider, een BOA en een timmerman. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de eigen mensen al het boswerk
uitvoeren. Starkenburg: “Het bosbeheer van de
1200 hectare hadden we lange tijd uitbesteed. Dat
gaat op zich natuurlijk prima, maar toen we tien
jaar geleden een nieuw bosbeheerplan hebben

gemaakt met een eigen visie, wilde ik ook het
beheer weer in eigen hand hebben. Je zit er dan
toch meer op, je moet alle afwegingen zelf maken
en uiteindelijk is de blesser degene die de bos van
de toekomst bepaalt. Het dwingt je dus op een
intensievere manier naar het bos te kijken. We
zijn in die nieuwe visie bovendien afgestapt van
het ‘klassieke’ geïntegreerd bosbeheer. Wij willen
nu niet meer alles overal een beetje maar hebben
keuzen gemaakt per gebied voor een van de vijf
functies productie, natuur, parkbos, landschapsbosjes en recreatiebos. We hebben alle delen van
het bos een van die functies gegeven met een
bijbehorende set van beheermaatregelen. Onze
mensen maken een ronde voor de werkzaamheden en zorgen er voor dat elke vijf jaar een blok
aan de beurt komt. Met deze aanpak zoeken we
de variatie dus niet binnen de percelen maar in
het hele landschap.”
De vijfjaarlijkse ronde gebeurt nu ook voor het
landschapsonderhoud. En het ‘knijp-en-piep-systeem’ is verlaten. Als een boer voorheen bijvoorbeeld last had van overhangende takken vanuit
een haag of een bosrand, dan pas greep IJssellandschap in. “Nu komen we overal om de vijf jaar en
zijn we de meeste telefoontjes van de ontevreden
buren voor. Dat werkt fijner voor iedereen: voor
de pachters en buren omdat ons beheer veel
meer voorspelbaar en georganiseerd is, en voor
onszelf omdat we op die manier bouwen aan een
goede relatie met de pachters en de buren en we
weten dat we het landschapsbeheer op orde hebben. Daar komt bij dat we het landschapsbeheer
tegenwoordig kunnen betalen uit de zogenaamde
fonds Kostbaar Salland. Dit fonds voor groene
diensten kent contracten voor landschapsonderhoud voor 21 jaar. Het fonds kwam tot stand doordat gebiedspartijen en vooral provincie Overijssel
de financiering bij elkaar bracht voor meerjarig
onderhoud van het landschap. Ook deze afspraak
disciplineert ons om heel gestructureerd het landschap te onderhouden: het landschapsbeheer is
niet meer vrijblijvend maar ligt vast in duidelijke
afspraken met andere partijen en de overheid.”

Het meeste geld voor IJssellandschap komt binnen via de pacht. Het bosbeheer levert ongeveer
vier procent van de omzet van IJssellandschap.
Maar de natuurblokken leveren weinig tot niets
op en kosten alleen maar. Hoe draagt die natuur
dan bij aan het rentmeesterschap, het behoud dus
van het bezit en de langetermijnvisie? Starkenburg: “We hebben er de laatste jaren zelfs veel natuur bij gekregen en gekocht. We hebben daarom
nog eens extra geïnvesteerd in aangepaste apparatuur en dat geldt eigenlijk ook voor onze landgoederen. We hebben sinds kort een eigen hovenier
die onze drie grotere parken onderhoudt. Dus het
klopt: natuur en landgoederen kosten geld. Maar
het past in onze visie dat we een landschap willen creëren en niet alleen een stuk natuur, of een
stuk cultuurlandschap of een bos. Het gaat ons
om het geheel waarbij al die functies en al die
vormen van landgebruik elkaar versterken. Wij
proberen die functies met elkaar te verweven. Bij
een gezond en mooi landschap hoort ook natuur.
Ik denk dat je met deze verwevenheid een solide
maatschappelijke basis onder het landschap
creëert.”
Een aardige illustratie daarvan is het initiatief van
IJssellandschap om pachters te verleiden om akkerranden aan te leggen. Voor die meters hoeven
de pachters geen pacht te betalen en IJssellandschap stelt het zaadmengsel gratis ter beschikking. Kost toch een slordige dertigduizend euro
per jaar. Maar volgens Starkenburg is dat goed
te verdedigen omdat ook dit weer de pachters
positief stemt en ook de mensen in de dorpen
en steden zien dat het landschap mooier en
aantrekkelijker wordt. Zo wordt het steeds meer
hun landschap en niet alleen maar een anoniem
gebied met landbouw en natuur. En daarmee
creëer je maatschappelijk draagvlak en steun

De vijfjaarlijkse ronde gebeurt nu ook voor het
landschapsonderhoud. Dat scheelt veel telefoontjes
van ontevreden buren.
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voor het landschap. “Dat is dan ook de reden
waarom we met het initiatief ‘Heerlijkheid Linde’
gestart zijn. We hebben een plan gemaakt om in
een stedelijk uitloopgebied een stadsboerderij te
maken waar consument en producent elkaar ontmoeten en waar de keten productie–consumptie
kort is. De basis van ons plan vormt een nieuwe
agrarische onderneming als ‘rentmeester’ van
het gebied. Een boer die zorgt voor een aantrekkelijk landschap met hoge natuurwaarden. Het
grondgebonden en biologische melkveebedrijf zal
een transparante, duurzame en diervriendelijke
bedrijfsvoering voeren en verkoopt haar producten rechtstreeks aan de inwoners van Deventer,
de Vijfhoek en de omliggende dorpen. Als het
lukt de gronden te verwerven, gaan we samen
met ondernemers en bewoners het plan verder
uitwerken. Dus ook hier proberen we weer mensen en het landschap met elkaar te verbinden.
Dat is uiteindelijk een belangrijke basis voor het
rentmeesterschap.”

Reguliere pacht is een
stimulans om te werken
aan die bodem, en het
geeft de grond onderinvesteringen, waaraan
ook de banken wel willen
meewerken.
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Conservatief en progressief
IJssellandschap gaat dus verder dan alleen de
eigen gronden beheren. De vraag is alleen: hoe
ver wil Starkenburg daarin doorgaan? Wordt hij
gebiedsmakelaar? Gebiedsmanager? “In ons werk
zit veel continuïteit. We beheren de landbouwgronden, we beheren eeuwenoude landgoederen.
Maar we hebben wel met steeds meer verschillende mensen te maken die allemaal graag willen
meedenken, recreëren. Beheer an sich is conservatief maar beheer is juist ook ontwikkeling en wij
willen toch een motor zijn voor de omgeving. Zo
zijn we bezig met Heerlijkheid Linde maar hebben we ook een biologische boerderij en natuurbedrijf onder de naam ‘Natuurderij KeizersRande’
in de uiterwaarden weten te realiseren. Ook in
een oude - en in de aard conservatieve en op beheer gerichte - organisatie moet je je nek durven
uitsteken.”
“En dan kom je op ingewikkelde onderwerpen als
windmolens en nieuwe landgoederen. Wij moeten daarop een antwoord vinden dat recht doet

aan onze historie, het landschap en een rendabele
toekomst. We zijn bijvoorbeeld actief bezig om
overheden te bewegen wat creatiever om te gaan
met vrijkomende agrarische bebouwing. Daar
liggen enorme kansen maar die worden nog lang
niet allemaal benut door regelgeving die volgens
mij niet altijd in de goede richting duwen. Daarom probeer ik overheden wel te laten bewegen.
En natuurlijk is dat ook in ons belang want wij
willen graag dat de lege gebouwen worden opgeknapt en dat daar weer met veel plezier mensen
gaan wonen en werken zodat we op onze beurt
verder kunnen werken aan natuur en landschap.”

Vertrouwen

Nieuw Sion
De nieuwste aanwinst van IJssellandschap is abdij Sion in
Diepenveen met de bijbehorende 55 hectare landbouwgrond. IJssellandschap was de trekker van een combinatie
van een aantal boeren en de stichting Nieuw Sion. De
boeren rondom Sion wilden graag hun huiskavels vergroten en Nieuw Sion wilde nieuw leven in de abdij die leeg
kwam na het vertrek van de monniken naar Schiermonnikoog. Zij wilden van Nieuw Sion opnieuw een plek van
stilte, gebed en van gastvrijheid maken. De bieding lukte:
de oecumenische monastieke communiteit bewoont en
exploiteert de abdijgebouwen en zet bijvoorbeeld getijdengebed voort. De vier omliggende boeren verkregen
de vergroting van de huiskavel. Starkenburg: “Met deze
gezamenlijke verwerving behouden we het wezen en de
schoonheid van de abdij en bijhorende kloostergronden
voor de Sallandse samenleving”.

Rentmeester van de toekomst
Onder de titel 750 jaar volharding en verandering houdt
IJssellandschap in abdij Sion op 6 oktober haar symposium. Rentmeesterschap is zeer actueel bij vele instituties
en sectoren in de samenleving. Hoe houden we de continuïteit vast, en zijn we ook in staat de bakens te verzetten, als de tijd daarom vraagt? Dit thema bespreken we in
meerdere werkvormen en met een keur aan sprekers uit
de samenleving. Info en opgave: www.ijssellandschap.nl

IJssellandschap is een uitzondering: er zijn niet
veel natuurbeheerders met zoveel landbouwgrond die zorgt voor een regelmatige cashflow.
Starkenburg realiseert zich dat zondermeer. Toch
vindt hij dat ook andere natuurbeheerders wel
wat meer naar de buren mogen kijken. “Ik vind
het vaak behoorlijk gesegmenteerd: hier natuur,
daar de landbouw. Er zijn meerdere mogelijkheden om landbouw en natuurbeheer met elkaar
te combineren of waarbij natuur en landbouw
met eenzelfde problematiek te kampen hebben.
Bijvoorbeeld bij de problematiek van de bodemvruchtbaarheid liggen de belangen in elkaars
verlengde. Beide sectoren hebben te maken
met een afnemende bodemvruchtbaarheid. Wij
proberen de boeren dan ook te stimuleren om
daar iets aan te doen. Onder andere door continuïteit te garanderen met reguliere pachtcontracten, in plaats van kortere zes of zelfs eenjarige
contracten. Reguliere pacht is een stimulans om
te werken aan die bodem, en het geeft de grond
onderinvesteringen, waaraan ook de banken wel
willen meewerken. Maar de kennis over bodems
zouden natuurbeheer en landbouw veel meer
met elkaar kunnen delen. Wij proberen dat hier
in ieder geval te integreren. Volgens mij is dat
een belangrijk kenmerk van duurzaamheid. In
je eentje los je niets op, maar samen alles. In dat
ingewikkelde spel moet je samen op zoek gaan
naar vertrouwen.”<
redactie@vakbladnbl.nl

Mantelzorg
Op 22 december vindt het mantelzorgdiner plaats, georganiseerd door IJssellandschap en Zorggroep Solis. Beiden
zijn voortgekomen uit de Verenigde Gestichten en hebben
daarom een gemeenschappelijk verleden met oprichtingsdatum 22 december 1267. Ter afsluiting van het jubileumjaar nodigen ze 750 mantelzorgers uit voor een gezamenlijke maaltijd. De ingrediënten voor het diner komen
dan natuurlijk uit de omgeving. Behalve de historische
verbondenheid met de zorgsector, vindt Jaap Starkenburg
ook dat IJssellandschap een soort mantelzorger is met als
missie de zorg voor de groene mantel rondom de steden.
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> Martijn Bergen, bosbeheerder bij Stichting
Utrechts Landschap weet als geen ander hoe
belangrijk de menselijke factor is bij het succesvol beheer van een stadsbos. Hij is, onder andere,
beheerder van parkbos Birkhoven te Amersfoort.
Birkhoven is gelegen tegen het Dierenpark Amersfoort, grenst aan de Korte Duinen van Soest en
enkele woonwijken. Birkhoven was dit voorjaar
de locatie van de door de KNBV georganiseerde
“Kijken bij Collega’s Excursie”. Martijn trad op
als gastheer en deelde de wijze waarop hij dit
bijzondere bos beheert met de aanwezige groep
KNBV-leden openhartig. Aanvullend heeft Martijn
tijdens een interview met de auteur van dit artikel het beheer van Birkhoven nader toegelicht.
Het Parkbos Birkhoven was vroeger een landgoed.
Dit is nog te herkennen is aan de aanwezige
structuren uit de Engelse landschapsstijl, zoals
beukenlanen en een rododendronvallei. Het vroegere landgoed was veel groter dan het huidige
bosgebied van 60 hectare. Het strekte zich uit
tot aan de rivier de Eem. Midden in Birkhoven
ligt het pinetum, een verzameling van verschillende soorten naaldbomen uit de gehele wereld.
Gemeente Amersfoort was lange tijd de eigenaar
van het bosgebied. In 2005 droeg de gemeente
het parkbos over aan Utrechts Landschap. Niet
zomaar, maar met de opdracht om het bos op te
knappen en goed te beheren.
Martijn noemt Birkhoven een duizend-sferen-bos.
Er is een bosbad, een bosvijver en het pinetum te
vinden, maar ook serieuze grove dennen-, lariksen douglasopstanden en doorgeschoten eikenhakhout. Ook qua bosgebruik is het bos divers:
veel verschillende typen recreanten wandelen en
vliegen elkaar om de oren.
De variatie in opstanden, elementen en gebruik
zorgen voor een bijzonder bos, maar maakt het
beheer ook complex. Bij het beheren van een
stadsbos is er altijd het spanningveld tussen het
volgen van je eigen visie en doelstelling en het
tegemoet komen aan de wensen van alle betrokkenen. Bij succesvol beheer is men in staat deze
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foto Martijn Bergen

Er zijn veel facetten die het dagelijkse
beheer van een bosgebied bepalen. Een
van die facetten is de locatie waar het
bos zich bevindt. Dit bepaalt de biotische
en abiotische aspecten, maar – en daar
draait het in dit artikel om – het bepaalt
voor een belangrijk deel ook hoe groot
de invloed is van de “menselijke” factor.
Hoe kleiner een bosgebied en hoe dichter
het bos zich bij bebouwing bevindt, hoe
groter de menselijke factor die mee (kan)
spelen in het dagelijkse bosbeheer.

Duizend sferen:
Onder toeziend oog
beheren

componenten te combineren en de belanghebbenden te betrekken bij het beheer, zonder de
eigen doelstelling uit het oog te verliezen. Birkhoven is een goed voorbeeld van een stadsbos waar
de beheerder in staat is om het beheer, ondanks
het vergrootglas waar dergelijke bossen vaak
onder liggen, doelgericht uit te voeren.

Toekomstbomen
Martijn werkt bij de dunningen met de toekomstbomenmethode. Het werken met toekomstbomen
werkt, zeker in deze setting, zeer goed. Een van de
grote voordelen van deze beheermethode is dat
deze veel richting aan het bosbeheer geeft en, met
de juiste vakkennis en communicatieve vaardigheden, goed is uit te leggen aan het publiek. Los
van de beheermethodiek is het in de eerste plaats
het bos dat de beheermaatregelen bepaalt. Het
bleswerk wordt in Birkhoven uitgevoerd door
eigen medewerkers van het Utrechts Landschap.
Voor de selectie van de T-bomen stelt Martijn een
blesinstructie op. Utrechts Landschap heeft zich
ten doel gesteld, de natuur en biodiversiteit in
haar bossen te handhaven en verder te ontwikkelen, zoals bij de overdracht werd bepaald. Voor
Birkhoven komt daar bij dat men het parkachtige
karakter van het landgoed en de beeldbepalende
elementen wil behouden. Houtproductie is geen
doel op zich, maar daar waar opstanden met kwaliteitshout staan wordt deze kwaliteit wel gewaardeerd. Er wordt gestuurd op meer loofhout, het
behoud van de aanwezige zeer oude dennen en
het handhaven, en waar nodig, verbeteren van de
bosstructuur. Martijn geeft aan dat het beheer van
Birkhoven voelt als schilderen met de opstanden.

Het bos bezit al zoveel kwaliteit, zowel op het
gebied van biodiversiteit, beleving als ook mooi
kwaliteitshout dat het vooral licht sturen is wat
hij in het beheer doet.

Verjonging
Het beheer kent een cyclus van 7 á 8 jaar waarbij gewerkt wordt in twee werkblokken van
elk 30 hectare. Een van de uitdagingen in het
beheer de komende periode is het inzetten van
de verjonging. Zeker gezien de grote diversiteit
aan boom-soorten en de wens om deze voor een
groot deel te behouden. De eerste verjonging is
in 2012 ingezet. Doel is om in de komende 10 á 15
jaar circa 10 procent van het bosoppervlakte te
verjongen. Zoeklocaties voor de verjonging zijn in
eerste instantie de opstanden met tsuga en Corsicaanse den. Het streven is om gebruik te maken
van natuurlijke verjonging. Tot nu toe lijkt dat
succesvol, want op de eerste verjongingsplekken
komt voldoende op. Daarna is het wel zaak goed
te monitoren of de gewenste soortenrijkdom in
stand kan worden gehouden met alleen natuurlijke verjonging. De verjongingsgroepen worden
bewust over paden heen getrokken om meer
natuurlijke overgangen te creëren. Dit biedt ook
direct mogelijkheden om (nieuwe) bosranden te
ontwikkelen. De verjonging moet aansluiten op
de oudere opstanden, maar het streven is om over
de afdelingsgrenzen heen te beheren en dus ook
te verjongen.

Participatief beheer
De belanghebbenden op Birkhoven zijn kritisch,
als het gaat om de houtoogst en het recreatieve

beleid. Dat je ook voordeel kunt hebben van
“kritisch publiek” bleek toen Utrechts Landschap, enkele jaren na aankoop van Birkhoven ter
voorkoming van de aanleg van een sportcomplex
op de plek van het bos, het pinetum ontdekte.
Dit pinetum was toen niet meer dan een overgroeid en uit vorm gegroeid perceel bos met een
boomsgewijze menging van oude naaldbomen,
in heftige concurrentiestrijd met elkaar. Martijn
kon een club enthousiaste buurtbewoners zo
ver krijgen dat ze, samen met medewerkers van
Utrechts Landschap, het achterstallig onderhoud
gingen aanpakken, paadjes herstellen, bordjes
plaatsen en flink snoeien. Het pinetum ligt er nu
prachtig bij en wordt nog steeds wekelijks door
deze vrijwilligers onderhouden. Het pinetum
heeft een natuurlijke uitstraling (zoals een donker
naaldbos moet zijn), maar heeft ook de bijbehorende park-allure.
Martijn merkt dat de mensen het gevoerde beheer
steeds meer waarderen. Transparantie en goede
communicatie zijn hierbij zijn sleutelwoorden.
Voor aanvang van een dunning zorgt hij voor
een bericht in de lokale krant, hangt hij in het
bos A3-tjes op met tekst en uitleg en wordt een
publieksexcursie georganiseerd. De excursie vindt
heel bewust plaats nadat er geblest is. Sommige
beheerders doen dit voordat de stippen staan.
Martijns ervaring is dat juist de aanwezigheid
van de stippen ervoor zorgt dat de maatregelen beter uit te leggen zijn. De opkomsten van
dergelijke excursies is wisselend. Toch blijven
ze van grote meerwaarde, omdat je mensen kan
meenemen het veld in en in staat stelt om hun
vragen persoonlijk te stellen. Het is ook van groot
belang dat de uitvoerende aannemer goed op de
hoogte is en in staat is om basale publieksvragen
correct te beantwoorden. Martijn besteedt hier
extra zorg aan door het uitvoerende team goed te
informeren, zowel bij de aanbesteding als tijdens
de opstart van het werk. Voor meer uitvoerende
vragen worden mensen direct doorverwezen naar
de beheerder, om “ruis” te voorkomen.

Werken aan structuur: welke rol speelt
bosstructuur bij Pro Silva beheer?
Pro Silva najaarsexcursie 2017 – 4 t/m 6 oktober
Bij Pro Silva beheer werken we aan gevarieerde
en stabiele bossen met natuurwaarde en continue
oogstmogelijkheden. Wat zeggen structuurkenmerken van het bos ons hierover? En hoe kunnen
we deze structuurkenmerken gebruiken bij
concrete maatregelen om te sturen in de bossamenstelling? Op deze Pro Silva excursie kijken we
hoe we structuurkenmerken kunnen gebruiken
bij bosbeheer vanuit de Pro Silva principes. We
staan stil bij zowel bosteeltkundige kenmerken
als grondvlak, voorraad en diameterverdeling, als
bij de structuurkenmerken die vanuit de SNLmonitoring worden gebruikt voor de bepaling van
de natuurkwaliteit van het bos.
De excursie zal plaatsvinden in de bossen van Landgoed Staverden op de Veluwe.
Meer informatie op www.KNBV.nl. Aanmelden verplicht via prosilva@knbv.nl.

Excursie 6 oktober
Op vrijdag 6 oktober organiseert de commissie
Natuurlijke Verjonging van de KNBV een excursie
met als thema: Bomen en stromen; over bos en
beheer in de uiterwaarden in het uiterwaardengebied Meinerswijk bij Arnhem.
Uiterwaarden zijn dynamisch en dienen verschillende functies. Tijdens de excursie gaan we in op
de functiecombinatie waterveiligheid en natuurwaarden. Deze functies zijn niet altijd makkelijk
te combineren.
De excursie start om 14.30 en zal ongeveer twee uur
duren.
Kosten voor deelname aan de excursie zullen rond de
drie euro liggen.
Meer informatie op www.KNBV.nl. Aanmelden is
verplicht via: natuurlijkeverjonging@gmail.com.

Wens
Graag zou Martijn als beheerder meer tijd hebben
om zelf zichtbaarder te zijn op Birkhoven. Hij zou
deze inzet willen gebruiken voor het geven van
speciale thema-excursies, bijvoorbeeld met als
doel om vandalisme en het storten van zwerfafval
terug te dringen. Onder het motto ”alles wat je
aandacht geeft, groeit” resulteert goede publieksvoorlichting vaak in een toename van betrokkenheid, minder commentaar en meer vertrouwen in
het gevoerde beheer. Daarmee houdt de beheerder meer tijd over om datgene te doen waar het
vak echt om draait; het beheren van bijzondere
(stads)bossen inclusief alle functies en waarden,
om deze te behouden voor onze huidige en toekomstige generaties.

Kijken bij Collega’s excursie 19 oktober
Thema: bosverjonging en jeugdverzorging
Locatie: Landgoed Beekzicht bij Voorst
Gastheer: Willem de Beaufort
Aanmelden bij Peter Stouten via kijken.bij.collegas@
ziggo.nl
Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Deelname
naar volgorde van aanmelding
Meer informatie: www.knbv.nl

Lachbos
Je verzint het niet. Bomen
maken muziek. Straks
krijg je als je een boom
blest natuurlijk de vraag:
“Heb je wel naar deze boom geluisterd?
Misschien is deze wel heel kunstzinnig
en gevoelig, qua compositie dan, hè”.
Of juist: “Haal die valse Amerikaanse
eiken er maar rustig uit, schreeuwerige
dissonanten zijn het”. Maar wellicht
ook een oproep om door middel van een
veelsoortige menging van bomen een heel
orkest samen te stellen.
Het personifiëren van bomen, vooral
bij stadsmensen in zwang, maakt het
begrepen en geaccepteerd worden van
bosbeheer er niet makkelijker op.
Hadden we eerst de koninklijke
bomenfluisteraar. Zij heeft een heel team
van NatuurWijs opgetuigd. Daar hebben
we als bosbeheerders niet veel last van, en
kinderen mee de natuur in is altijd goed
natuurlijk.
Toen verscheen bomenrelatietherapeut
Peter Wohlleben. “Bomen voelen en
communiceren met elkaar”. Zijn boek
is een groot succes in Duitsland en ook
hier duikt zijn naam tijdens bosexcursies
geregeld op.
En nu dan: de bomenmuzikant. Gelukkig
is het een vrolijke man, die Bert Barten,
maar wat een kolder weer. Hang
wat kastjes in een boom, leidt veel
draden naar je computer en noem in
de toelichting flink wat universiteiten
en ja hoor, je zit bij Jinek. En dan ook
nog vertellen dat je probeert op deze
manier het vellen van het oerbos te
voorkomen. Heerlijk voer voor stadse
boomsentimenten.
Je blijft lachen. En dat lijkt me als
bosvakmensen ook de beste en enige
juiste opstelling.
Simon Klingen

 Annemieke Visser-Winterink (Secretaris KNBV,
—
Borgman Beheer Advies), met bijdragen van Jeroen
Oorschot (Borgman Beheer Advies).
Met zeer grote dank aan Martijn Bergen (Utrechts
Landschap), voor het gastheerschap van de Kijken
bij Collega-excursie en het aanvullende interview.
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agenda

¿praktijkraadsel?

21 september
Veldwerkplaats Overmatige
voedingsstoffen
Banisveld (N-Brabant)
www.vbne.nl/agenda
23 september
Thijsse en Heijmans symposium
www.heimansenthijssestichting.nl
29 september
Beheerdersdag
www.beheerdersdag.nl

6 oktober
Symposium ‘Rentmeester van de
toekomst’
www.IJssellandschap.nl

Antwoord:
De eik is een boomsoort die ons na aan het hart ligt
en waar we ons al gauw ernstige zorgen over maken.
Simon Klingen noemt de eik wel het watje onder de
bosbomen omdat deze langzaam groeit, veel licht
behoeft en zonder onze hulp amper een plekje in onze
bossen weet te behouden. Eiksterfte, stikstof geïndiceerde aminozuur deficiënties, wintervlinder en vele
andere aantastingen baren ons keer op keer zorgen,
Afgezien van de vele nuttige producten die de eik ons
kan leveren vormt het ook een plek in het bos waar
vele diertjes, mossen, schimmels en andere organismen
graag vertoeven. Dat is nog een reden waarom we ons
inzetten om deze ecologisch rijke boomsoort te willen
helpen. In dit geval is daar echter geen reden toe, want
het gaat hier om een galwespje Andricus foecundatrix
die tot een van de vele insectensoorten behoort waar
de eik een onmisbaar onderdak aan biedt zonder dat
de eiken er zelf ernstig onder te leiden. Antwoord b. is
daarom het enige juiste antwoord.

4 en 11 oktober + 1 dag
Cursus Bosdunning
www.bureauschulting.nl en
www.swartadvies.nl

foto’s Wout Neutel ,Staatsbosbeheer

4 oktober
Veldwerkplaats Heischrale graslanden
omgeving Dwingeloo
www.vbne.nl

6-7 oktober
Veldwerkweekend Paddenstoelen
www.wur.nl/nl/activiteit/
Veldwerkweekend-Paddenstoelen
10 oktober
Werkschuurbijeenkomst
publieksagressie
Hilversum
www.vbne.nl
12 oktober
Veldwerkplaats Watercrassula
Huis ter Heide (N-Brabant)
www.vbne.nl
12 oktober
Werkschuurbijeenkomst
bodembesparende vellingstechnieken
Landgoed Anderstein, Maarsbergen
www.vbne.nl
18 oktober
Veldwerkplaats Connectiviteit van
het wad
Waddenzee-Grienderwaard
www.vbne.nl
19 oktober
Cursus Prunusbeheer
www.bureauschulting.nl
1 en 8 november
Basiscursus Houtmeten voor verkoop
en inventarisatie
www.bureauschulting.nl
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Eikenzorgenkennis
Het is al weer het einde van de zomer en de natuur
hangt vol met vruchten, noten en ander voedsel om
onze fauna de winter door te helpen en het nageslacht voor volgend jaar voor te bereiden. Tijd voor
een test van onze soortenkennis, want volgens sommigen zijn er vele bedreigingen van onze natuur door
(invasieve) exoten, klimaatverandering en misvormingen ten gevolge van eenzijdige vermesting. We willen immers wel dat de juiste soorten ons volgend jaar
verrijken met nageslacht. Welke soort zit volgens u
achter deze vruchtachtige verschijning?
a. Dit is een genetisch gemodificeerde eik, waarbij
een hop-gen is ingebracht. De bedoeling is de
eikel te ontdoen van blauwzuur en zo bruikbaar te
maken voor de voedingsindustrie. Verspreiding in
natuur is ongewenst;
b. Dit is een eikenroos, een ananasachtige schijnvrucht die om een eitje van een galwesp groeit.
Deze vallen in het najaar uit de boom waarna in
het volgende voorjaar geen eikje maar een galwespje eruit tevoorschijn komt;

c. Hier heeft een infectie plaatsgevonden met de
Psalliot fraigolus, een zuid-Europese laaglandschimmel die profiteert van onze milde winter en
vochtige zomer. De schimmel vervormt de eikels
en maakt ze onvruchtbaar. Een serieus probleem
voor autochtone eiken die hier geen weerstand
tegen hebben;
d. Dit is een kruising tussen een Hongaarse eik en
een moseik, die alleen soms rond arboreta te vinden is. Geen ecologisch risico, goede houtkwaliteit;
e. Dit is een misvormde eikel ten gevolge van
chronisch gebrek aan magnesium en calcium in
de bodem, waardoor geen harde schil meer rond
het zaad wordt gevormd. De zaadkern is nog wel
vruchtbaar, maar de jonge eiken groeien warrig en
leveren geen rechte opgaande spil meer. Zelf geen
ecologisch risico, doch de oorzaak is dat wel.
Praktijkraadsel door Renske Schulting en Erwin Al, met
dank aan het vaste panel van deskundigen en aan Wout
Neutel van Staatsbosbeheer voor het idee en de foto’s.

advertentie
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nieuwsbrief
herfst 2017

Hoopvolle experimenten met
het inbrengen van maaisel

Heischrale graslanden zijn laagblijvende vegetaties, waarin naast grasachtigen en struikhei of gewone dophei
ook veel kruiden voorkomen. Kenmerkende soorten zijn het inmiddels
zeldzame valkruid en rozenkransje.
Droge heischrale graslanden staan
in Nederland sterk onder druk door
voortschrijdende bodemverzuring.
Omdat het een prioritair habitattype
betreft, is echter zowel kwaliteitsverbetering als uitbreiding van het type
vereist. Maar hoe kun je uitbreiding
het beste realiseren? Opbrengen van
vers maaisel blijkt een heel effectieve maatregel om op voormalige
landbouwgronden droge heischrale
graslanden te ontwikkelen, zo blijkt
uit onderzoek.
Een belangrijke voorwaarde voor het herstel
van de heischrale graslanden is dat de bodem voldoende gebufferd is. Op voormalige
landbouwgronden die worden omgevormd
tot natuur, zit het meestal wel goed met die
basenverzadiging. Tijdens het landbouwkundig gebruik is op deze zandgronden vaak
kalk gebracht. Als inrichtingsmaatregel wordt
bovendien meestal de bovenste bodemlaag
afgegraven tot ongeveer de diepte waar de
buffering van nature nog hoog is. Hoewel
deze randvoorwaarde dus vaak aanwezig is,
blijkt in de praktijk dat zich nauwelijks mooie
soortenrijke heischrale vegetaties ontwikkelen op voormalige landbouwgronden.
Dit zou volgens onderzoekers twee oorzaken

I

foto Roos Loeb

Heischrale graslanden
op voormalige
landbouwgronden hebben
duw in de rug nodig

Mooi ontwikkeld heischraal grasland met valkruid op het Holtingenveld.

kunnen hebben. Ten eerste kan het zijn dat
het zaad van bronpopulaties de nieuwe locaties simpelweg niet weet te bereiken. Juist
omdat het gaat om zeldzame soorten liggen
de bronpopulaties meestal ook ver weg
van de natuurontwikkelingsprojecten. Een
andere theorie is dat de bodem zo weinig
bodemleven bevat, dat de bijzondere plantensoorten zich hier niet kunnen vestigen.
Om na te gaan of deze factoren inderdaad
van belang zijn, onderzocht een consortium
onder leiding van Onderzoekcentrum BWARE deze twee mogelijkheden.

Maaisel en zaaien
Op voormalige landbouwgronden die zijn
afgegraven en waar de basenverzadiging
op peil was, brachten de onderzoekers vers
maaisel en verschillende vormen bodemmateriaal (bodemkruimels, bodemplagjes of bodemslurrie) van goedontwikkelde heischrale
vegetaties op. Het experiment vond plaats
in Drenthe op de voormalige landbouwenclave Noordenveld, in centraal-Nederland
bij Wekerom en bij het Limburgse Wolfsven.
Er is geprobeerd om zoveel mogelijk met

regionaal donormateriaal te werken. Voor
het Noordenveld is maaisel van de Kleine
Startbaan gebruikt, en het bodemmateriaal
was afkomstig van de Grote Startbaan, beide
bij Havelte. Voor Wekerom was het meeste
materiaal afkomstig van militair oefenterrein De Harskamp. In het Wolfsven is gebruik
gemaakt van materiaal van de Grote Heide
bij Venlo.
Behalve maaisel is in overleg met de beheerders in enkele gevallen ook zaad toegediend
van kenmerkende heischrale plantensoorten, zoals valkruid, tandjesgras en echte
guldenroede. Dit zijn soorten die niet meer
voorkomen in de donorgebieden (of niet
kiemen vanuit het maaisel) dus is het interessant om te weten of die op deze manier wel
weer tot een volwaardige populatie kunnen
uitgroeien. Dit is overigens wel nog steeds
een punt van discussie merkt Roos Loeb
van Onderzoekcentrum B-WARE op: “Veel
beheerders, beleidmakers en onderzoekers
zijn heel voorzichtig met het inbrengen van
vreemd materiaal van elders. Het is goed om
je bewust te zijn van wat je daar mee doet
en welke risico’s eraan zitten. Hoe groot is

bodem op voormalige landbouwgronden die
al vijftien tot twintig jaar zijn ingericht als
natuurgebied. De heischrale vegetatie is in
de proefgebieden echter nog steeds niet tot
ontwikkeling gekomen. Op vijf locaties werd
per regio hetzelfde materiaal gebruikt voor
de herstelmaatregelen als in het experiment
op de recent ontgronde landbouwgronden.
De bodem van kleine proefvlakken werd
hier ondiep afgeplagd om deze te openen,
waarna het maaisel, zaad en de bodemkruimels werden toegediend.
Ook hier ontwikkelt de vegetatie zich zoals
gehoopt en is er een duidelijk verschil te zien
tussen de vegetatie die zich autonoom heeft
ontwikkeld en de proefvlakken met toedienen van maaisel en zaden. Het toedienen van
bodemmateriaal had hier geen effect op de
vegetatie. Loeb: “Op grond van de resultaten kunnen we zeggen dat dispersie een
heel belangrijke factor is in het al dan niet
ontwikkelen van een mooie vegetatie. Zelfs
na twintig jaar krijg je sommige soorten niet
vanzelf terug, terwijl de ondergrond blijkbaar
wel geschikt is voor deze bijzondere soorten.
Dit komt ook doordat de vegetatie zich na
enkele jaren sluit en er daarna dus weinig
plek voor nieuwe soorten is om te kiemen.
Je kunt het dus wel blijven hopen, maar de
kans op spontane terugkeer is blijkbaar toch
erg klein.”

bijvoorbeeld de kans op genetische verandering van bestaande, vitale populaties?
Je merkt wel dat steeds meer mensen het
opbrengen van maaisel of plagsel al wat gemakkelijker accepteren dan het bijzaaien of
zelfs het uitzetten van planten met kluit. Dat
laatste is voor een plant wellicht het beste
maar daar willen de meesten niet aan. Ik
denk dat het belangrijk is om hier altijd goed
over na te blijven denken.”

Bodemaanvoer heeft weinig zin
Vijf jaar later zijn er grote verschillen tussen de vegetatie in de proefvlakken en de
controlevlakken: meer soorten van heischrale
graslanden en een hogere bedekking van
de bijzondere soorten. De proefvlakken met
maaiseltoediening hadden een veel hogere
bedekking met soorten die typerend zijn
voor heischrale graslanden en begonnen al
echt te lijken op de vegetaties uit de donorgebieden. Ook het toedienen van zaden was
succesvol. Hiermee wisten zich onder andere
blauwe knoop, valkruid en stijve ogentroost
te vestigen. Voor sommige soorten, waaronder tandjesgras en echte guldenroede,
werkte het uitzaaien niet. Het werken met
maaisel had ook een positief effect op de
bovengrondse fauna. Na ontgronden is de
bovengrondse faunagemeenschap nauwelijks nog aanwezig, maar door de snellere
vegetatieontwikkeling met maaisel, is de
diversiteit aan onder andere wantsen en
mieren hier hoger.
Opmerkelijk genoeg blijkt het toedienen van
bodemmateriaal nauwelijks effect te hebben. Roos Loeb: “Uit steeds meer proeven,
bijvoorbeeld op heide, blijkt dat bodemmateriaal juist wél een groot effect heeft. Met
name schimmels en nematoden zijn vaak
cruciaal voor een gezond bodemleven en
daarmee een gezonde vegetatie. Na vijf jaar
blijkt daar echter in deze heischrale situaties
weinig van. Met bodemkruimels was in twee
van de drie gebieden de bedekking met
fijn schapengras en struikhei hoger. En het
toedienen van bodemplagjes en -kruimels
had een positief effect op de vestiging van
tandjesgras en borstelgras, twee belangrijke
grassoorten van heischraal grasland die zich
nauwelijks uit maaisel en zaad wisten te
vestigen. Maar opvallend genoeg zagen we
weinig invloed op de bodemgemeenschap.
Deze proeven geven dus vooralsnog geen
aanleiding om op grotere schaal met bodemtransplantatie aan de slag te gaan. En omdat
bodemmateriaal afkomstig van goed ontwikkelde droge heischrale graslanden schaars
is - we hebben nu eenmaal slechts enkele
kleine gebieden over – is het geen goed idee
om vanuit die gebieden bodemmateriaal
weg te gaan halen.”

Het tweede deel van het onderzoek van Loeb
bestond uit het inbrengen van maaisel en

“En verder vonden we dat in de veel van de
onderzochte voormalige landbouwbodems
de fosfaatbeschikbaarheid nog steeds erg
hoog is en dat de productiviteit nu sterk
door stikstof wordt gelimiteerd.” Onder deze
omstandigheden is het blijkbaar mogelijk
door het aanbrengen van maaisel en zaden
toch een ontwikkeling naar droog heischraal
grasland te laten plaatsvinden. Loeb: “Het
is echter de vraag of deze ontwikkeling ook
duurzaam in stand kan blijven door maaien
en afvoeren of dat de voortdurende stikstofaccumulatie vanuit de lucht uiteindelijk
toch zal zorgen voor sterke concurrentie met
soorten van voedselrijkere omstandigheden.
Dus ook al zijn we optimistisch over de vegetatieontwikkeling, blijft het oppassen met
de nutriëntenbeschikbaarheid in dit soort
gebieden.”•
Proefvlakken in het Noordenveld. Rechts is
maaisel opgebracht, links niet.

foto Roos Loeb

Dispersie

Is het succes tijdelijk?

Deskundigenteam
Cultuurlandschap:
onderzoek, communicatie
en beleidsbeïnvloeding
Het Deskundigenteam Cultuurlandschap is inmiddels
twee jaar bezig als enigszins vreemde eend in de bijt
van het OBN. Het team heeft voor de eerste periode
een eigen financiering van het ministerie van Economische zaken en bovendien gaat het in dit team niet
alleen over natuur maar ook, uiteraard, over cultuur
en landbouw. Het lijkt erop dat het team inmiddels
de draai heeft gevonden en de eerste onderzoeken
zijn bijna afgerond.

Het Deskundigenteam Cultuurlandschap onderscheidt vier
leefgebieden waar ze aandacht aan besteedt: Droge dooradering, Natte dooradering, Open grasland en Open akker.
Een eerste stap van het deskundigenteam in 2015 was het
opstellen van een quick scan van de relevante habitatfactoren
van de vier leefgebieden: wat is er al bekend, waar liggen
knelpunten en wat zijn de kennishiaten? Per leefgebied is het
deskundigenteam aan de slag gegaan en dat heeft vier documenten opgeleverd op basis waarvan het deskundigenteam
onderzoeksvoorstellen heeft opgesteld. Zo is er behoefte aan
meer kennis over de effectiviteit van akkervogel-bevorderende
maatregelen: op welke ruimte schaal moeten maatregelen
worden genomen om effectief te zijn? Moet het beheer van
akkers worden afgestemd met dat van de droge dooradering? Het team vindt verder dat er een betere onderbouwing
moeten komen van allerlei normen voor het beheer van
weidevogels. Nu is vaak onduidelijk waar ze vandaan komen
en of ze al dan niet te streng zijn. De ecologie van iedere soort
is anders en daarom zijn maatregelen noodzakelijkerwijs vaak
soort-specifiek. Maar welke soorten profiteren van bepaalde
maatregelen? Tot slot is nog weinig bekend hoe de ecologische waarde van sloten en slootkanten is te optimaliseren.
Welke maatregelen zijn effectief, op welke ruimtelijke schaal
moeten ze worden genomen en hoe kunnen de verschillende
maatregelen het best op elkaar worden afgestemd? Nu lijkt
het erop dat veel oevers na een natuurgerichte ingreep enige
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jaren functioneren, om vervolgens te verruigen en hun
ecologische waarden te verliezen.

Veldwerkplaats
Dick Melman is vicevoorzitter van het deskundigenteam.
Hoe is met deze vragen aan de slag gegaan? Melman:
“We hebben ons team een beetje anders georganiseerd
dan de andere deskundigenteams. In plaats van de gebruikelijke vijftien tot achttien leden, hebben wij gekozen voor
een klein kernteam met daaromheen een grotere schil
van deskundigen. Ons onderwerp bestrijkt een breed veld
dus kunnen we op deze manier van veel verschillende expertises gebruik maken. Zo hebben we contacten met de
agrarische collectieven, landschapsbeheer, diverse disciplines van het onderzoek, terreinbeheerders, beleid. En een
groot verschil met de andere teams is dat onze beheerders niet bij de terreinbeherende organisaties werken,
maar vooral agrariërs zijn. Dat betekent nogal wat voor
bijvoorbeeld de kennisdoorstroming. Als wij een rapport
uitbrengen, komt dat niet automatisch bij hen aan, omdat
de kennisinfrastructuur nog niet zo goed is georganiseerd
als bij de terreinbeherende organisaties. Dat merkten we
bijvoorbeeld bij het organiseren van veldwerkplaatsen.
Het is lastiger om daar agrariërs naar toe te krijgen omdat
voor hen het natuurbeheer en het landschapsbeheer geen
primaire taak is: ze doen het erbij. En dan kunnen ze niet
altijd zo maar een dag van het bedrijf weg om een veldwerkplaats te bezoeken. We zullen dus een andere manier
moeten vinden om die kennisinfrastructuur zo op te zetten dat de agrariërs ons weten te vinden met hun vragen
en dat wij ze weten te vinden met onze nieuwe kennis.”

Akkervogels en GIS
Inmiddels zijn twee onderzoeken opgestart die dit jaar
ook afgerond zullen worden. De eerste gaat over akkervogels en droge dooradering. Met behulp van verspreidingsgegevens van akkervogels, en grondgebruikgegevens
willen onderzoekers in kwantitatieve termen kunnen
voorspellen welke landschaps- en gebruikskenmerken
bepalen waarom bepaalde akkervogels al dan niet ergens
voorkomen. Melman: “SOVON heeft heel veel data maar
die zijn nog nooit gekoppeld aan het grondgebruik.
In grote lijnen weten we wel waar akkervogels graag
vertoeven, maar we weten te weinig over de details: hoe
lang of hoe breed moeten akkerranden zijn, hoe moet een
houtwal eruit zien, welke rol speelt het bodemtype? We
hopen daar op deze manier meer zicht en grip op te krijgen. Voor weidevogels weten we daar al meer van, maar
ook daar kennen we vaak nog niet de noodzaak om het
grondwaterpeil 20, 15 of 10 centimeter omhoog te brengen. Agrariërs die met natuurbeheer aan de slag gaan,
willen graag zo veel mogelijk duidelijkheid en liefst zekerheid over de effectiviteit van maatregelen want het moet
natuurlijk wel allemaal passen in de bedrijfsvoering. Er is
voor hen weinig financiële en fysieke ruimte om natuurmaatregelen uit te proberen.” Een tweede, veel kleiner
onderzoek is gestart naar betere omstandigheden voor de
kievit en hoe je daar als agrariër voor kunt zorgen.
Behalve dit soort kennisvragen denkt het deskundigenteam ook na over de meer beleidsmatige aspecten. Zo is
het de vraag hoe het agrarisch natuurbeheer een steviger
positie kan krijgen in het nieuwe Gemeenschappelijke
landbouwbeleid en is het de vraag hoe agrariërs invulling
kunnen geven aan de beleidsopgaven voor natuurinclusieve landbouw.•
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Uitvoering PAS roept ook
weer nieuwe vragen op
Sinds 2015 werken provincies en terreinbeheerders aan de PAS-maatregelen. Dit
betekent dat ze maatregelen treffen die de natuur robuuster en beter bestand
maakt tegen de hoge stikstofdepositie. Er staan ongeveer 2300 maatregelen op
stapel voor de eerste zes jaar. Maar partijen lopen bij de uitvoering wel tegen vragen op die de komende tijd beantwoord moeten worden.
Voor elk van de 118 PAS-gebieden is enkele
jaren geleden een gebiedsanalyse opgesteld
waarin per gebied een set aan maatregelen
staat beschreven. De maatregelen kunnen erop
zijn gericht de stikstof die zich in de loop der
jaren in de bodem heeft opgehoopt versneld te
verwijderen of ze zijn bedoeld om de algehele
toestand van de stikstofgevoelige habitats
verbeteren. Er zijn verschillende typen herstelmaatregelen. Hydrologische maatregelen (het
dempen van een sloot of het verhogen van een
grondwaterpeil), inrichtingsmaatregelen (het
graven van stuifkuilen of het aanleggen van
een bufferzone), beheermaatregelen (plaggen, chopperen, begrazen). Omvang, locatie
en wijze en periode van uitvoering van de
herstelmaatregelen zijn vastgelegd in de 118
PAS-gebiedsanalyses.

Stikstof en fauna
Het PAS-bureau, onderdeel van BIJ12, biedt
ondersteuning bij de uitvoering van de regelgeving. Hier komen dan ook regelmatig vragen
van provincies binnen rondom de uitvoering
van maatregelen. Erwin Adema is ecoloog bij
de PAS-bureau. “Wij hebben die vragen samen
met het OBN verzameld, geclusterd en gefilterd
en daar komt een lijst van 23 kennislacunes uit.
In de praktijk komen beheerders natuurlijk ook
heel veel gebiedspecifieke vragen tegen maar
daar hebben we ons in dit project even niet op
gericht. Wij hebben nu geïnventariseerd welke
vragen er in grote delen van Nederland spelen.
Een van de grote thema’s gaat over de doorwerking van stikstof in de voedselketen. We weten
inmiddels redelijk wat het effect is van een
overmaat aan stikstof op de vegetatie, maar er

Op veel plekken, zoals hier in Bertusnol op
Texel worden al stuifkuilen gegraven maar
beheerders en provincies willen graag meer
kennis over de noodzakelijke schaal en grootte
van de te graven kuilen.

van de PAS-bureau. Volgens hem staan de
kennislacunes de uitvoering helemaal niet
in de weg. “In de beheerplannen staat welke
maatregelen er de komende jaren worden
uitgevoerd. Dat is een ambitieus pakket dat
echt binnen de zes jaar, nu dus nog vier jaar,
uitgevoerd moet worden. Gaandeweg de
voorbereiding daarvan komen provincies en
terreinbeheerders tot vragen die ze graag
op termijn beantwoord willen zien. De PAS
houdt niet op over vier jaar: er komen nog
eens twee keer zes jaar bij. Het opvullen
van deze kennisleemten kan helpen om de
komende jaren weer extra stappen te zetten
in het robuust maken van de natuur.”
Het Overzicht Prioritaire Kennisvragen PAS,
zoals het overzicht officieel heet zal de
gebruikt worden om een PAS-onderzoeksprogrammering op te stellen. Het OBN speelt
een belangrijke rol in het uitvoeren van PASgerelateerd onderzoek.•

zijn steeds meer aanwijzingen dat het daar niet
bij blijft maar dat het ook de fauna beïnvloedt.
Hoe dat precies werkt, welke mechanismen daarachter zitten en welke maatregelen je zou kunnen
nemen om die effecten te verminderen, weten we
nog niet helemaal.”
Een tweede thema gaat over de schaal van maatregelen. Ook daarover komt wel steeds meer kennis, maar in de praktijk is het vaak nog wel lastig
om bijvoorbeeld te bepalen hoeveel er precies gemaaid moet worden en met welke frequentie. En
wat betekent het maken van stuifkuilen precies:
hoeveel heb je er nodig, hoe groot moeten ze
zijn, hoe groot moet het gebied zijn waarin je de
maatregel uitvoert? Adema: “En het derde thema
is de dynamiek. In de praktijk ervaren beheerders
de spanning tussen enerzijds het in stand houden
van een bepaalde soort of successiestadium en
anderzijds het in stand houden van de dynamiek
in een systeem. Vaak proberen beheerders juist
weer dynamiek in een terrein te krijgen, bijvoorbeeld door stuifkuilen te maken, maar die gaan
per definitie ten koste van de soorten die daar op
dat moment staan. En als je eenmaal de doelsoorten terugkrijgt zullen die op een gegeven
moment weer overstoven raken als de dynamiek
weer aanwezig is. Hoe ga je daar mee om?”
Is het niet raar dat dit soort vragen pas naar voren
komen nu de uitvoering op het punt staat te
beginnen? Jan Willem van der Vegte is manager

Uitvoering PAS
In 2021 moeten de provincies samen ongeveer 2300 maatregelen hebben uitgevoerd.
In de laatste voortgangsrapportage over de
uitvoering staat dat op dit moment slechts
43 maatregelen waarschijnlijk niet op tijd
klaar zijn. Het betreft herstelmaatregelen
verspreid over de twee Overijsselse gebieden
Engbertsdijksvenen en het Wierdense Veld
en het Binnenveld in de provincie Utrecht.
Soms heeft het te maken met een vertraagd
aanwijzingsbesluit, soms door langlopende
gebiedsprocessen over het inrichtingsplan
en beheerplan. En in een geval is er ook nog
geen overeenstemming met de grondeigenaar die grond zou moeten verkopen ten
behoeve van natuur.
Een vergelijkbaar positief beeld komt ook uit
de veldbezoeken die jaarlijks plaatsvinden in
alle PAS-gebieden. In het overgrote deel van
de PAS-gebieden (112) wordt geconstateerd
dat er geen aanleiding is om de gebiedsanalyses bij te stellen. In deze gebieden ontwikkelt de natuurkwaliteit zich op de geïnspecteerde locaties zoals verwacht.
De PAS-bureau houdt ook bij hoeveel
ontwikkelruimte er inmiddels per gebied is
uitgegeven. In 98 van de 118 PAS-gebieden
is in het gehele gebied nog ontwikkelingsruimte voor vergunningen beschikbaar. Voor
twintig Natura 2000-gebieden is de ontwikkelingsruimte voor de eerste helft van deze
PAS-periode op enkele locaties al benut. Dat
betekent dat hier in deze PAS-periode geen
vergunningen meer afgegeven kunnen worden. Het gaat onder andere om de Veluwe,
Brabantse wal, Drents-Friese Wold, Weerribben en het Geuldal.

Veldwerkplaatsen
12-10-2017
Watercrassula
Locatie: Huis ter Heide (Noord-Brabant)
18-10-2017
Connectiviteit van het wad
Locatie: Waddenzee-Grienderwaard

De kennis van het
lage land

http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_
KennisLageLand_lr.pdf

Nieuwe rapporten
OBN brochure ‘Kansen scheppen voor de
kwartelkoning’
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/
kwartelkoningbrochure.pdf
Handboek ecohydrologische systeemanalyse
beekdal-landschappen. Door Stowa en OBN
samen ontwikkeld.
Downloaden via www.stowa.nl/publicaties/

• Rapporten en brochures kunt u gratis bestellen
via info@vbne.nl onder vermelding van de
rapportcode.
• De OBN-rapporten zijn bovendien als pdf te
downloaden van www.natuurkennis.nl.
Op deze website vindt u daarnaast informatie
over de uitvoering van beheermaatregelen in
de diverse landschappen.
• Op www.veldwerkplaatsen.nl vindt u het
actuele cursusaanbod met daarin een scala aan
onderwerpen uit het bos- en natuurbeheer.  

De OBN-nieuwsbrief is een uitgave van de VBNE.
Een pdf-versie vindt u op www.natuurkennis.nl.
Redactie: Geert van Duinhoven, Mark Brunsveld, Wim Wiersinga
Redactie-adres: VBNE, Princenhof Park 9, 3972 NG Driebergen,
info@vbne.nl
Lay-out: Aukje Gorter
Druk: Senefelder Misset, Doetinchem
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advertenties

Beste dekking, laagste premie
Brand is net als storm, ijzel en sneeuwdruk een kostbaar risico voor u als boseigenaar.
En klimaatverandering vergroot de kans op extreem natuurgeweld. De financiële consequenties zijn verzekerbaar met een verzekering van de Onderlinge Bossen Verzekering,
dé specialist in het verzekeren van bossen.
OBV biedt u een maatwerkverzekering. U bepaalt zelf uw dekking. U kunt de kosten
van de wettelijke herplantplicht verzekeren, maar ook waardeverlies of opruimingskosten.
In alle gevallen krijgt u de beste dekking voor de laagste premie.
Schade is niet te voorkomen. Maar wij bieden al bijna 125 jaar goede verzekering!
Postbus 397, 2700 AJ Zoetermeer
Telefoon (079) 368 13 50
E

info@bossenverzekering.nl

I

www.bossenverzekering.nl
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Professioneel en 06 53457866
duurzaam groenbeheer info@paardaanhetwerk.nl
met paardenkracht www.paardaanhetwerk.nl

Bezoek ons op de Beheerdersdag

Ook wij zijn
van de partij op
de Beheerdersdag!
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