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I OBN-nieuwsbrief

voorwoord

Een leven lang leren

Het is bijna zover… op de eerste maandag van september 

begint mijn zoon aan de middelbare school. Niet alleen het 

gebouw is nieuw, met “minstens drie verdiepingen, gangen 

om in te verdwalen en ontelbaar veel klaslokalen”. Ook het 

aanbod van al die verschillende vakken met dito docenten, 

aangevuld met extra verdiepings- en verrijkingsuren, boezemt 

hem ontzag in: de basis voor een leven lang leren. 

Een vergelijkbaar gevoel bekruipt mij bij een blik op het 

programma van de Beheerdersdag 2019: een adembenemend 

aanbod – keuzestress, fear of missing out. Hoe vind ik hier 

mijn weg in? Gelukkig zijn er op de Beheerdersdag constante 

waarden: het inmiddels vertrouwde landgoed Mariënwaerdt 

met prachtige locaties voor de workshops en lezingen, het 

Vakblad met een aantal smaakmakende artikelen. Ondanks 

de disclaimer dat behaalde resultaten uit het verleden geen 

garantie bieden voor de toekomst, rekenen we stiekem ook 

dit jaar weer op een mooie zonnige herfstdag. En tot slot 

hebben we een lesrooster, in de vorm van een overzichtelijk 

programma. 

 Klimaatverandering en natuur & landbouw zijn dit jaar de 

twee centrale thema’s, gelardeerd met lezingen over onder 

meer insecten, landgeiten en wolven. Vanzelfsprekend bieden 

we ook workshops aan over veilig werken in bos en natuur; 

in de beheerpraktijk gebeuren nog te vaak ongelukken die 

voorkomen kunnen én moeten worden.

Toegegeven, hier loopt de vergelijking een beetje mank. Wij 

hebben niet de luxe van de brugpieper om alle lessen te 

kunnen volgen. Gelukkig zijn er genoeg pauzes om met uw 

vakgenoten opgedane kennis uit te wisselen.

 Om al deze verrijking en verdieping van uw kennis van de 

beheerpraktijk goed te kunnen verteren, kunt u ook dit jaar 

weer genieten van een aantal excursies op het landgoed. 

 Wij zien jullie traditiegetrouw graag op de laatste vrijdag 

van september!

Dianne Nijland, directeur Vereniging van Bos- en 

Natuurterreineigenaren (VBNE)

B-day 2019  

In de wandelgangen heet de Beheerdersdag bij ons gewoon B-Day. 

Een afkorting en afgeleide van D-Day. Natuurlijk mag er geen enkele 

vergelijking gemaakt worden tussen D-Day en onze B-Day. Aan de 

andere kant constateren wij met elkaar wel dat het voor bos- en 

natuur beherend Nederland vijf voor twaalf is. De media staan bol 

van de problemen op het gebied soortenbescherming, verdroging en 

aantastingen door insecten. De politiek bemoeit zich ermee, en er 

zijn de nodige discussies over hoe wij ons vak uitoefenen.

 Wij als vakmensen staan er met onze neus bovenop en zien 

het gebeuren. Gelukkig hoeven we niet alleen maar aan de 

zijlijn te staan. Om te kunnen handelen hebben we kennis en 

kennisuitwisseling nodig. De Beheerdersdag is daar een uitgelezen 

moment voor, met ruim 600 deelnemers, 40 presentaties en 

workshops, en meer dan 45 informatiekramen is er veel uit te 

wisselen en te leren. Een kleine bloemlezing: klimaatadaptatie 

bossen, klimaatslim landschapsbeheer, voedselbosbouw, beslisboom 

Amerikaanse vogelkers, de wolf, de patrijs en de Afrikaanse 

varkenspest, inzet van steenmeel en klimaatbuffers, veilig werken 

en toezicht en handhaving in het buitengebied. En nog veel meer.  

 De Beheerdersdag kan daarmee zijn interne bijnaam B-day waar 

gaan maken, door samen een aftrap te geven van het delen van 

kennis over de klimaatveranderingen en problemen en oplossingen 

in ons werkveld. Ook het bedrijfsleven voelt zich gelukkig 

betrokken bij de problemen in het bos en de natuur en wil overgaan 

tot actie. Hierover meer op de Beheerdersdag, bij de stands van FSC 

en de Bosgroepen.

 Namens de organisatie nodig ik jullie weer van harte uit op de 

komende Beheerdersdag op 27 september. Tot ziens op B-Day!

Gerard Koopmans, projectleider Beheerdersdag / Bosgroepen

Beheerdersdag Special En verder

Coverfoto van Steffen Olsen, Deens 
klimaatwetenschapper. Een iconisch 
beeld voor de opwarming van ons 
klimaat. Klimaatverandering is 
een wereldwijd thema maar raakt 
rechtstreeks aan het dagelijks 
werk van Nederlandse bos- en 
natuurbeheerders. 
De Beheerdersdag zal zeker ook 
gaan over klimaatverandering en 
over wat wij in Nederland kunnen 
doen om onze bijdrage te leveren aan 
klimaatbestendig beheer.



6 7# 157 september 2019september 2019 # 157

> In 2018 en 2019 zijn de klimaatenveloppes Bos, 
Natuur en Hout van start gegaan, gefinancierd 
door het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV). Het doel van deze 
klimaatenveloppen is het uitvoeren van pilots ge-
richt op klimaatslim bos- en natuurbeheer en het 
communiceren van de resultaten (zie ook Vakblad 
#148 uit 2018). De pilots worden uitgevoerd door 
een consortium van 38 projectpartners, dat ge-
trokken wordt door Wageningen Environmental 

Gereedschapskist 
Klimaatslim Bos- en 

Natuurbeheer: handvatten 
voor beheerders

— Bas Lerink, Mart-Jan Schelhaas, Gert-Jan 
Nabuurs (Wageningen Environmental 
Research), Jan den Ouden (Wageningen 
University), Martijn Boosten en Jasprina 
Kremers (Stichting Probos)

In het Nederlandse Klimaatakkoord heeft 
elke sector een opgave gekregen voor 
CO2-uitstoot en -vastlegging. Voor de 
sector bos, natuur en hout is afgesproken 
dat jaarlijks een additionele 0,4-0,8 me-
gaton CO2 moet worden vastgelegd. In 
2030 zou dit doel voor het eerst bereikt 
moeten worden. Maar wat is hiervoor 
nodig? Wat kan of moet een beheerder 
doen, wat kost dat en hoeveel CO2 leg-
gen we dan vast? De website Gereed-
schapskist Klimaatslim Bos- en Natuur-
beheer geeft antwoord op deze vragen en 
presenteert handvatten voor beheerders 
voor het uitvoeren van klimaatslimme 
bos- en natuurbeheermaatregelen.

Research. De resultaten van deze pilots worden 
opgenomen in de zogeheten Gereedschapskist 
Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer.

Maatregelen, effecten en voorbeelden
De Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en 
Natuurbeheer is te vinden op www.vbne.nl\
klimaatslimbosennatuurbeheer. De site beschrijft 
maatregelen en voorbeeldprojecten voor klimaat-
slim bos- en natuurbeheer, met als doel beheer-
ders te informeren en te inspireren. De pagina’s 
over maatregelen zijn algemeen van aard en 
beschrijven voor elke beheermaatregel het effect 
op klimaatmitigatie en -adaptatie, de kosten en 
baten, de overige effecten en aandachtspunten 
en risico’s. Voor elke maatregel is tenminste een 
voorbeeldproject opgenomen. De voorbeeldpro-
jecten zijn specifiek en geven harde cijfers voor 
het effect op klimaatmitigatie en de kosten en 

bestemming van de grond verandert van ‘agra-
risch’ in ‘bos’, wat waardevermindering van de 
grond tot gevolg heeft. Bosaanleg is daarom niet 
op alle gronden even geschikt of gewenst. Kansen 
voor bosaanleg zijn in Nederland vooral daar aan-
wezig waar slimme combinaties van bosaanleg 
met andere functies mogelijk zijn. In de Gereed-
schapskist zullen bijvoorbeeld maatregelen staan 
voor de aanleg van tiny forests in stedelijk gebied 
of de aanplant van bomen in waterbergingsge-
bieden. Door het maken van functiecombinaties 
kunnen bomen worden ingepast in het bestaande 
landgebruik.

Agroforestry
Agroforestry (boslandbouw) is een vorm van land-
gebruik waarbij bosbouw en landbouw worden 
gecombineerd door bomenteelt te introduceren 
in het landbouwsysteem, met als doel om een 
positieve wisselwerking te genereren tussen 
beide teeltsystemen. In agroforestry-systemen 
kan de gecombineerde opbrengst van bomen 
en gewassen hoger uitvallen dan de som van de 
afzonderlijke ‘teelten’. In het kader van klimaat-
slim bos- en natuurbeheer is agroforestry een 
geschikte manier om ook in het landbouwgebied 
meer bomen aan te planten en zo meer koolstof 
op te slaan en (langdurig) vast te leggen.
Agroforestry kan op verschillende manieren 
worden toegepast. Bomenteelt in het landbouw-
systeem kan worden gecombineerd met land-
bouwgewassen of met veeteelt. Daarnaast vormen 
voedselbossen een aparte categorie binnen het 
agroforestry-palet. De combinatie van bomen en 
struiken met akkerbouwgewassen of veehouderij 
leidt tot een positieve wisselwerking. Bomen zor-
gen bijvoorbeeld voor een betere nutriënten- en 
waterbeschikbaarheid voor gewassen en bieden 
bescherming tegen extreme weersomstandighe-
den. Voor het hoofdthema agroforestry staan in 
de Gereedschapskist bijvoorbeeld maatregelen 
voor bomenaanplant in kippenuitlopen of voor 
het aanleggen van voedselbossen.

In het Elspeterbosch werd een oud eikenperceel gerevitaliseerd door het te onderplanten met Douglas-
sparren. Op termijn legt dit perceel ongeveer 13 ton CO2 per hectare per jaar vast, terwijl dat bij voortzet-
ting van de huidige situatie 6 ton is (foto: Bosgroep Midden-Nederland).

Website Klimaatslimbosbeheer.nl

baten van een maatregeluitvoering op een locatie. 
De voorbeeldprojecten zijn locaties in Nederland 
waar de maatregelen zijn uitgevoerd, vaak in het 
kader van een klimaatenvelop-pilot.

Terreinbeheerders hebben te maken met een gro-
te verscheidenheid aan situaties, gegeven onder 
andere de soortensamenstelling, bodemopbouw, 
geschiedenis, gebiedsgrootte, waterhuishouding, 
gewenste functievervulling en financiële situatie. 
Deze randvoorwaarden hebben grote invloed op 
de mogelijkheden voor het uitvoeren van klimaat-
slimme maatregelen. Gegeven de grote variatie is 
het ondoenlijk om advies te geven over specifieke 
gevallen. De Gereedschapskist is daarom zodanig 
opgezet dat de geïnteresseerde beheerder wordt 
uitgenodigd om rond te kijken welke maatrege-
len mogelijk zijn en om ideeën op te doen. De 
maatregelen zijn gerangschikt binnen thema’s, 
maar het is ook mogelijk om vrij te zoeken, of om 
voorbeeldprojecten te bekijken via een kaart.
De Gereedschapskist is gestructureerd rondom 
vijf hoofdthema’s:
• Bosbeheer
• Bosaanleg
• Agroforestry
• Landschap
• Overige natuur
De maatregelen en voorbeeldprojecten zijn 
gegroepeerd aan de hand van deze structuur. In 
de loop van 2019 wordt er een zesde hoofdthema 
toegevoegd, gericht op de houtketen.

Bosbeheer
Bossen zijn in staat om veel CO2 op te nemen 
en de koolstof hieruit langdurig vast te houden. 
Ongeveer de helft van de biomassa bestaat uit 
koolstof. In een gemiddeld Nederlands bos leggen 
bomen jaarlijks ongeveer 4 ton CO2 per hectare 
per jaar vast in stammen, dikke takken en wortels. 
Ieder jaar neemt met het groeien van de bomen 
de opgeslagen hoeveelheid koolstof verder toe. 
Bladeren, naalden, fijne twijgen en wortels heb-
ben een korte levensduur. De daarin opgeslagen 
koolstof en voedingsstoffen komen jaarlijks 
beschikbaar voor organismen in en op de bodem. 

Deze organismen breken de organische stof 
verder af. Dit houdt de kringloop van voedings-
stoffen in stand en zorgt voor de opbouw van een 
koolstofvoorraad in bodem en strooisel.
Veranderingen in het areaal bos, de opbouw van 
dat bos en het bosbeheer kunnen zodoende een 
aanmerkelijke bijdrage leveren aan de CO2–huis-
houding. Het lastige hierin is dat bepaalde maat-
regelen doorwerken in de hele keten van bos, bos-
bodem en producten, waarbij verlies in het ene 
deel kan leiden tot koolstofopbouw in een ander 
deel. De maatregelen voor bosbeheer binnen de 
Gereedschapskist richten zich op:
• Het vergroten van de totale hoeveelheid kool-

stof die ligt opgeslagen in de bovengrondse 
vegetatie en in de bodem.

• Het vergroten van de opnamecapaciteit van 
CO2, onder andere door het revitaliseren van 
bossen.

• De productie en oogst van duurzame grond-
stoffen waarin koolstof langdurig is opgesla-
gen, en/of uitstoot van fossiele brandstoffen 
wordt vermeden.

Bosaanleg
Aanleg van nieuw bos op gronden die al lange tijd 
niet onder bos lagen, wordt nog altijd gezien als 
een zeer effectieve klimaatmaatregel. De bijdrage 
van bosaanleg aan het vergroten van de koolstof-
vastlegging door bos kan groot zijn. Na 50-60 jaar 
kan de hoeveelheid opgeslagen CO2 oplopen tot 
ongeveer 400 ton CO2/ha. Aan het maatschappe-
lijk belang van bossen wordt nauwelijks getwij-
feld, maar niet voor iedereen is het vanzelfspre-
kend dat uitbreiding nodig is. Uitleg over de rol 
die bossen en hout spelen in het tegengaan van 
klimaatverandering, in de biobased economy 
en de bijdrage die bossen kunnen leveren aan 
gezondheid kunnen wel zorgen wel voor een 
toename in draagvlak voor uitbreiding.
Grond is echter schaars in Nederland en wordt in-
tensief gebruikt. De grondprijs is hoog. Bosaanleg 
op landbouwgrond kan tot gevolg hebben dat de 

http://www.vbne.nl\klimaatslimbosennatuurbeheer
http://www.vbne.nl\klimaatslimbosennatuurbeheer
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andere functies versterkt.
Dit vormt de basis voor de maatregelen in deze 
Gereedschapskist. Om de maatregelen zo efficiënt 
mogelijk toe te passen, is de organisatie van het 
beheer en, indien van toepassing, van de keten 
van groot belang. Hierbij speelt de aanwezige 
infrastructuur ook een rol, met name voor de 
bereikbaarheid ten behoeve van de efficiëntie van 
het onderhoud en de afvoer van biomassa.
Voor een klimaatslim beheer van groene land-
schapselementen moet de beheerder/eigenaar 
zich dus richten op:
• Optimaliseren van de koolstofvastlegging
• Benutten van vrijkomende biomassa
• Organisatie van het beheer

Overige natuur
Bij het onderwerp overige natuur wordt allereerst 
ingezet op natuurlijke klimaatbuffers: dit zijn 
gebieden waar natuurlijke processen de ruimte 
krijgen met positieve effecten voor natuur en kli-
maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkeling 
van nieuwe schorren en kwelders, waarbij door 
het vasthouden van slib koolstof wordt opgesla-
gen en tegelijkertijd de natuurwaarde toeneemt. 
Ook uitbreiding van hoogvenen levert zowel een 
koolstof-sink als winst voor biodiversiteit en ook 
bij aanleg van groene dijken profiteert zowel de 
natuur als waterveiligheid.
Voor het ontwikkelen en/of in standhouden van 
overige natuur (met name niet-bos) is over het 
algemeen beheer nodig. Door natuurlijke succes-
sie, maar bijvoorbeeld ook door de vermestende 
effecten van stikstof, is over het algemeen inten-
siever beheer essentieel en daarmee afvoer van 
koolstof. In deze situaties is dan ook met name 
winst te behalen door te kijken of het afvoeren 
zelf klimaatvriendelijker kan en in de bestem-
ming van de afgevoerde biomassa. Voor deze 
doelen worden maatregelen beschreven in de 
Gereedschapskist.

Doorkijk
De Gereedschapskist wordt momenteel gevuld 
met nieuwe maatregelen en voorbeeldprojecten 
binnen de vijf hoofdthema’s. Daarnaast wordt 
gewerkt aan het hoofdthema voor de houtketen. 
Met het verder vullen van de Gereedschapskist 
met maatregelen, voorbeelden en overige infor-
matie hopen we de Gereedschapskist tot een up 
to date vraagbaak te maken voor bos, natuur en 
hout in relatie tot klimaat. Op termijn zal de Ge-
reedschapskist ook gaan dienen om de voortgang 
onder het Klimaatakkoord te monitoren en te 
rapporteren, en als een bron van informatie voor 
de jaarlijkse rapportage van broeikasgassen naar 
de Verenigde Naties. Daarmee kan de Gereed-
schapskist een belangrijke rol vervullen tussen 
Rijk, provincie, terreinbeherende organisaties en 
private partijen in de uitvoering van het Klimaat-
akkoord.<

Landschap
Landschapselementen vervullen veel functies: 
cultuurhistorie, verkeersgeleiding, recreatie, 
waterretentie, biodiversiteit en het tegengaan van 
urbane hittestress. Daarnaast kunnen landschap-
pelijke beplantingen en (stedelijke) groene ele-
menten op diverse manieren bijdragen aan kool-
stofvastlegging. Gras, struiken en bomen in deze 
landschapselementen leggen, in verschillende 
mate, CO2 vast. Door hierin slimme aanpassingen 
te doen, of door nieuwe elementen aan te leggen, 

In Dreumel werd een kippenuitloop beplant met zwarte noot. Een hectare walnotengaard met 100 bomen 
legt gemiddeld ongeveer 5,8 ton CO2 per jaar vast over een periode van 50 jaar.

In Voerendaal werd snoeisel van hagen en struiken uit de omgeving verzameld en verwerkt in een bio-
meiler. De biomassa gaat broeien in de biomeiler, waarna de ontstane warmte wordt gebruikt om een 
nabijgelegen gebouw te verwarmen. Om het gebouw te verwarmen zou anders de uitstoot van 18,3 ton 
CO2 plaatsvinden door de verbranding van aardgas.

kan de koolstofvastlegging in het landschap gro-
ter worden. Vaak is een vroegere productiefunctie 
verloren gegaan, waardoor de koolstofvastlegging 
in elementen is afgenomen. Denk bijvoorbeeld 
aan geriefhout in landschappelijke beplantingen 
en hooi in bermen. Het (weer) gaan inzetten van 
de geproduceerde biomassa uit landschapsele-
menten, in combinatie met een beheer gericht op 
de vastlegging van koolstof in bodem en vegeta-
tie, kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. 
Belangrijk is dat deze nieuwe functie zo mogelijk 

 redactioneel commentaar 

Beheerdersdag
Lingehof 10.45-11.30 uur en 11.45-12.30 uur
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Je weet het vaak pas achteraf, maar het heeft er 
alle schijn van dat we momenteel een historische 
omslag gaan maken. Natuur, klimaat, waterberging, 
landschap zijn op papier altijd belangrijk 
geweest. Totdat ze economische belangen in de 
weg zitten. En dan gingen landbouw, verkeer, 
industrie of woningbouw toch voor. Zo is het 
eigenlijk decennialang gegaan. Met als gevolg een 
gedegenereerd natuur, een genivelleerd landschap, 
tijdelijk tekort en tijdelijk teveel aan water. Maar 
de gerechtelijke uitspraak over de Programmatische 
Aanpak Stikstof (“geen economische ontwikkeling 
zonder natuurherstel”) zal aan die praktijk een einde 
gaan maken. Natuur gaat voor andere belangen.

Toeval of niet, maar juist deze zomer ook tikte 
de Algemene Rekenkamer de landbouwminister 
op de vinger omdat “het overheidsbeleid in de 
afgelopen jaren op een te optimistisch scenario 
werd gebaseerd”. Toen bijvoorbeeld in 2015 de 
melkquota werden afgeschaft en melkveehouders 
zoveel melk mochten produceren als ze wilden, 
kozen kabinet en Kamer de lijn: groeien mag, zolang 
de veehouders de mest op eigen land uitrijden 
of naar de mestverwerking brengen. Toen de 
Europese mestnormen toch niet werden gehaald, 
is een ‘opeenstapeling van wet- en regelgeving’ 
geconstrueerd. Ook zijn regels voortdurend 
aangepast en uitgebreid. Dat resulteerde niet in 
grip op de vervuiling door mest. Integendeel, de 
opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak 
van het probleem dan de oplossing, aldus de 
Rekenkamer.

Dus zouden we wel eens aan de vooravond kunnen 
staan van een tijd waarin natuur wel belangrijk is. 

Waarin economische (landbouw-)belangen niet 
altijd de boventoon voeren maar plannen alleen 
mogen doorgaan als ze geen schade aan natuur 
berokkenen. Natuur wordt dus een serieuze 
gesprekspartner.

Maar dit betekent niet dat de natuurbescherming 
nu achterover mag zitten. Juist nu zullen er 
realistische plannen moeten komen voor de 
natuur, heldere afspraken over welke natuur wel 
en welke niet beschermd moet worden. Strakke 
afspraken over herstel. Heldere ideeën over beheer 
en inrichting op landschapsschaal. Want de rollen 
zijn nu omgedraaid. Nu zal de natuurbescherming 
niet wegkomen met een houding ‘dat we er 
mee bezig zijn, en dat er aan gewerkt wordt’. 
Iets wat bijvoorbeeld de landbouw natuurlijk 
al die tijd gedaan heeft. Sterker nog: kritischer 
dan ooit dient een afweging te komen tussen 
maatregelen in de natuur tegen stikstofbelasting, 
voor CO2-vastlegging en rekening houdend met 
klimaatverandering. De natuurbescherming zal 
helder moeten maken wat er moet gebeuren in 
de natuurterreinen met de aanwezige stikstoflast, 
hoe we de reductie van de stikstofdepositie 
volgen en beoordelen, op welke termijn normen 
gehaald moeten zijn. Daarnaast zullen de diverse 
planbureaus moeten bepalen wat dat gaat kosten, 
waarna de politiek bepaalt wie daarvoor aan de 
lat staat en wanneer een en ander klaar is. Want 
vroeg of laat zal ook de economische motor zijn 
benodigde (milieu-)ruimte weer opeisen. Het zou 
mooi zijn als we tegen die tijd alles uit de kast 
hebben gehaald om de natuur en eigenlijk het 
gehele platteland een duurzaam fundament te 
geven.
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Louise Vet, Directeur NIOO-
KNAW

“Klimaatverandering en 
invasieve soorten zijn 
allebei oorzaken van het 
uitsterven van soorten”

“Eigenlijk is het een bizarre verge-
lijking, want het zijn allebei grote 
problemen. Het zijn twee oorzaken 
van het uitsterven van soorten. Bo-
vendien zijn ze met elkaar verbon-
den. Soorten schuiven op naar het 
noorden vanwege klimaatverande-
ring. Soms laten zij hun natuurlijke 
vijanden in het zuiden achter, bij-
voorbeeld als het om bodempathoge-
nen gaat. Die verplaatsen zich niet zo 
snel. Soms komen ze hier in Neder-
land in een stenige omgeving terecht 
waar sowieso weinig natuurlijke 
vijanden voorkomen. Een uitgeklede 
eikenlaan is dan een tafeltje dekje 
voor een invasieve exoot als de eiken-
processierups. De enige oplossing is 
het creëren van meer biodiversiteit. 
Biodiversiteit maakt het systeem 
veerkrachtig, waardoor het wel een 
dreuntje kan hebben. Je ziet bijvoor-
beeld dat de Japanse duizendknoop 
vooral huis kan houden in gebieden 
die al verschraald zijn. Overigens is 
niet elke soort die van elders komt 
invasief. Sommige soorten kunnen 
zelfs een verrijking voor de natuur 
betekenen. Een exotische planten-
soort kan een extra bron van nectar 
zijn voor bijen en vlinders. Of als een 
exotische plant chemisch verwant 
is aan een inheemse soort, kan het 
dienen als extra waardplant voor 
inheemse herbivore insecten en hun 
natuurlijke vijanden. Je kunt dus niet 
zomaar zeggen dat het ene probleem 
groter is dan het andere, want uitein-
delijk hangt alles met elkaar samen.”

Johan Cronau, beleidsmedewerker 
natuur en landschap bij provincie 
Gelderland

“De verdringing van inheemse 
soorten door invasieve exoten 
is een toenemend probleem, 
klimaatverandering is een van 
de oorzaken”

“Klimaatverandering is een complex, pla-
neetomvattend probleem. Het zal effecten 
hebben die we nu nog niet eens kunnen 
overzien. Theoretisch is het dus een groter 
probleem dan de invasieve exoten. Con-
creet, op gebiedsniveau, zijn de invasieve 
exoten wel degelijk een serieus probleem. 
Ze kunnen schade veroorzaken aan de 
volksgezondheid en de biodiversiteit in 
gevaar brengen. Ik houd mij met het laatste 
aspect bezig. Veel invasieve soorten die zich 
hier nu gevestigd hebben zullen we nooit 
meer weg krijgen. Op de natte zandgron-
den hebben we bijvoorbeeld veel last van 
de watercrassula. Die overwoekert alles. 
Samen met de Stichting Bargerveen zoeken 
we naar een oplossing. Bestrijding alleen 
is niet voldoende. We onderzoeken wat er 
gebeurt als we tegelijkertijd inheems mate-
riaal terugbrengen, zodat de watercrassula 
minder ruimte krijgt om terug te keren. De 
verdringing van inheemse soorten door in-
vasieve exoten is een toenemend probleem. 
De grootste oorzaak is dat we bedoeld of 
onbedoeld slepen met materiaal. We impor-
teren soorten als huisdier, vijver- of tuin-
plant. Als zij ontsnappen kunnen ze invasief 
worden. hetzelfde geldt voor de soorten 
die onbedoeld meeliften met transporten. 
Een tweede oorzaak is het slechten van 
barrières. Doordat er nieuwe verbindingen 
zijn gecreëerd hebben we nu bijvoorbeeld 
vissen in de Rijn die van nature in de Donau 
thuis horen. Tot slot zorgt ook de klimaat-
verandering voor de vestiging van nieuwe 
exoten. Zo maakt de Aziatische hoornaar 
op dit moment een opmars vanuit Zuid 
Europa. De verwachting is dat de Aziatische 
hoornaar zich wel invasief zal gedragen, 
maar hopelijk zal de impact op de inheemse 
biodiversiteit meevallen.” 

Hein van Kleef, senior ecoloog 
/projectleider bij Stichting 
Bargerveen

“Klimaatverandering heeft 
negatieve gevolgen voor alle 
natuur, terwijl invasieve 
exoten meestal alleen schade 
aanrichten in natuur die al is 
aangetast”

“Klimaatverandering is een groter pro-
bleem dan invasieve exoten. Het veroor-
zaakt allerlei negatieve veranderingen in 
onze natuur, waarvan de invasieve exoten 
een symptoom zijn. Klimaatverandering is 
een van de oorzaken dat exoten hier goed 
gedijen als de mens ze hierheen haalt of 
wanneer ze hun natuurlijke areaal zelf 
verleggen. Andere oorzaken zijn te vinden 
in ons intensieve landgebruik, in vermes-
ting en verzuring. We veroorzaken een 
constante verstoring van onze ecosyste-
men, waardoor invasieve exoten de kans 
krijgen zich te vestigen en te zeggen: ‘Nu 
ben ik hier de baas.’ Overigens zou dit 
probleem ook spelen als er geen exoten 
waren. Dan zouden er inheemse soorten 
gaan woekeren, zoals de grove den of de 
berk. Wat dat betreft wordt het probleem 
van invasieve exoten groter gemaakt 
dan het is. Er zijn natuurlijk echt proble-
matische exoten, zoals de soorten die 
natuurherstel belemmeren (watercrassula) 
of schade toebrengen (kreeften). In veel 
gevallen zijn de invasieve exoten vooral 
een symptoom van een groter probleem. 
De natuur houdt zich namelijk niet aan 
onze doelstellingen. We willen bijvoor-
beeld bepaalde soorten beschermen, of 
het zicht langs wegen open houden. Als 
er dan overal Japanse duizendknoop staat 
vinden we dat een probleem. Het pro-
bleem is niet de invasieve exoot, maar de 
verstoring van het ecosysteem. Klimaat-
verandering is daarvan een belangrijke 
oorzaak. Bovendien heeft klimaatver-
andering negatieve gevolgen voor alle 
natuur, terwijl invasieve exoten meestal 
alleen schade aanrichten in natuur die al is 
aangetast.”

Bas Lerink, onderzoeker 
Vegetatie, Bos- en 
Landschapsecologie Wageningen 
University & Research

“Invasieve soorten zijn in 
sommige gebieden actueel, 
maar klimaatverandering is 
een wereldwijd probleem”

“Ik kan me goed voorstellen dat inva-
sieve exoten voor sommige bosbe-
heerders op dit moment een actueel 
probleem zijn, dat per direct om een 
oplossing vraagt. Exoten kunnen 
inheemse soorten verdringen en de 
biodiversiteit verlagen. Klimaatver-
andering zal op de lange termijn voor 
grotere problemen zorgen, omdat 
elke bosbeheerder er mee te maken 
zal krijgen. Het is een wereldwijd pro-
bleem. Extreme weersomstandigheden 
zullen steeds vaker droogte, bosbran-
den en windworp veroorzaken. Een 
ander probleem is dat de zachtere 
winters ervoor kunnen zorgen dat 
zaden van exoten beter overleven. In 
sommige gevallen kan het aanplanten 
van nieuwe soorten juist helpen om 
het bos aan te passen aan de klimaat-
verandering. Andere soorten kunnen 
op den duur juist invasief kunnen 
worden. We moeten dus niet zomaar 
exoten aanplanten, maar goed nagaan 
hoe deze soorten zich op andere plek-
ken in Europa gedragen. Binnen de 
klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout 
voeren we op dit moment pilots uit 
waarbij we onder andere onderzoeken 
welke bomen het beste bestand zijn 
tegen klimaatverandering. Het gaat 
dus aan de ene kant om klimaatadap-
tatie, maar ook om mitigatie. Door 
de aanplant van nieuw bos leggen 
we CO2 vast. De resultaten van deze 
pilots worden gecommuniceerd in een 
online gereedschapskist Klimaatslim 
Bos en Natuurbeheer.”

Er is bij de Beheerdersdag veel aandacht voor 
klimaatverandering. Maar lang niet elke be-
heerder is daar dagelijks mee bezig: je voelt de 
klimaatverandering niet elke dag in je bos of 
natuurgebied. De beheerder probeert met man 
en macht afval uit het bos te halen, wandelaars 
op de paden, de vegetatie kort te houden en 
exoten te verdrijven. Vooral dat laatste kost 
veel energie en tijd. Moet een beheerder zich 
niet veel meer bezig houden met klimaatveran-
dering? Want invasieve soorten zijn een kleiner 
probleem dan de klimaatverandering.

— Sofia Opfer (journalist)

“ Invasieve 
soorten zijn 
een kleiner 
probleem dan 
de klimaat-
verandering”

Wouter van Eck, voorzitter van 
de Stichting Voedselbosbouw 
Nederland 

“Alle aandacht onder 
ecologen voor invasieve 
exoten vind ik eerlijk 
gezegd nogal over de top”

“In grote lijnen kan ik de stelling wel 
onderschrijven: klimaatverandering 
is een groot probleem. Alle aandacht 
onder ecologen voor invasieve exo-
ten vind ik eerlijk gezegd nogal over 
de top. Het zijn mijn beste vrienden, 
dus ik mag het zeggen. Met invasieve 
planten zijn er nauwelijks problemen. 
Hier en daar staat wel wat hardnek-
kige Japanse duizendknoop, maar op 
die zelfde plek veroorzaken autover-
keer en de reguliere landbouw veel 
grotere schade. We moeten onze 
energie steken in wat er echt toe 
doet: landbouw, transport en energie. 
Ieder van ons eet elke dag exoten 
als tomaten, rijst, aardappelen. Je 
moet onderscheid maken tussen de 
invasieve soorten en de zich netjes 
gedragende, ingeburgerde exoten. In-
vasieve exoten kunnen een probleem 
zijn in pionierssituaties. We moeten 
dus toe naar meer stabiliteit in het 
landschap. Een voedselbos is daar een 
mooi voorbeeld van. Het is een multi-
cultureel bosecosysteem. Samen met 
inheemse soorten vormen de exoten 
een stabiele gemeenschap met een 
hoge biodiversiteit. Een voedselbos is 
redelijk robuust en toekomstbesten-
dig. Ons voedselbos Ketelbroek in 
Groesbeek heeft de extreme zomers 
van de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
goed doorstaan. Alleen als de zee-
spiegel te ver doorstijgt, komen we in 
de problemen.”
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Rijnwater nog steeds niet op KRW-niveau
Het water van de Rijn is nog steeds niet schoon 
genoeg. Het doel van de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW), om het zuiveringsniveau voor 
drinkwaterproductie te verlagen, is dan ook nog 
niet behaald. Dat is een van de conclusies uit 
het jaarrapport 2018 van RIWA-Rijn, een samen-
werkingsverband van Nederlandse drinkwater-
bedrijven. ‘’Een beetje een treurige vaststelling 
als we daar al achttien jaar mee bezig zijn’’, zegt 
directeur Gerard Stroomberg van RIWA-Rijn.
Het jaarrapport 2018 geeft een overzicht van de 
gemeten stoffen in het Nederlandse deel van 
het Rijnstroomgebied. De aangetroffen concen-
traties industriële chemicaliën, geneesmiddelen, 
bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten 
zijn vergeleken met de streefwaarden in het 
European River Memorandum (ERM). Ook dit 
jaar werden veel stoffen aangetroffen waarvan de 
concentraties deze streefwaarden overschreden, 
zoals bijvoorbeeld glyfosaat, pyrazool en diverse 
röntgencontrastmiddelen.
Het rapport gaat ook in op de impact van de 
droogte op de drinkwatervoorziening en be-
schrijft hoe de Nederlandse drinkwaterbedrijven 
die geheel of gedeeltelijk van de Rijn afhankelijk 
zijn daarmee zijn omgegaan. ‘’In 2018 ging het 
nog goed, maar de vraag hoe we ons kunnen voor-
bereiden op structurele droogte wordt steeds 
dringender’’, aldus Stroomberg. ‘’Je zag deze 
zomer al hoe het afgelopen jaar doorwerkt op het 
volgende. In die zin was 2018 een wake up-call: 
de langdurige droogte liet zien hoe kwetsbaar we 
zijn, met enerzijds de oprukkende verzilting vanaf 
de Noordzee en anderzijds de lage afvoer op de 
rivier, waardoor concentraties van verontreinigin-
gen stegen.’’
Volgens RIWA-Rijn vraagt de bescherming van 
oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de 
drinkwaterproductie een wet- en regelgeving die 
beter is afgestemd op stoffen die voor drinkwater 
relevant zijn.
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Zeldzame heidehommel in het Wierdense 
veld

 
Fauna van open natuurgebieden ‘stabiel’
Zoogdieren, broedvogels, reptielen en vlinders 
van open natuurgebieden gaan sinds 1990 achter-
uit. De laatste tien jaar is deze trend omgebogen 
naar een stabiele trend. Als er naar individuele 
soorten wordt gekeken, blijkt dat er over de 
gehele meetperiode 26 soorten achteruitgaan 
zijn gegaan en 11 vooruit. Dat concludeert het 
CBS die de gegevens hierover publiceert in het 
Compendium voor de Leefomgeving. 
De afname in open natuurgebieden komt met 
name doordat soorten van open natuurgebieden 
last hebben van het dichtgroeien van natuur-
gebieden met grassen en struiken. Soorten 
gebonden aan jonge successiestadia of heel 
open gebied, zoals tapuit, verliezen daardoor 
leefgebied. Dit proces wordt versneld door een 
te hoge stikstofdepositie, zie daarvoor ook de 
indicator ‘Overschrijding kritische stikstofdepo-
sitie op natuur’. Daarnaast speelt ook verdroging, 
verminderde dynamiek, en een te klein oppervlak 
leefgebied een rol waardoor sommige karakte-
ristieke soorten zijn afgenomen. Klimaatveran-
dering, natuurherstel en natuurontwikkeling zijn 
waarschijnlijk de reden waarom sommige soorten 
een toename laten zien.

 
Succesvolle bestrijding eikenprocessierups
In het tweede jaar van het project ‘Natuurlijke 
bestrijding eikenprocessierups’ werden op een 
proeflocatie met natuurlijke vijanden 80 procent 
minder nesten aangetroffen dan op de controle-
locatie. Op de proeflocatie werd bijna 90 procent 
van de nesten aangevreten. Op de controlelocatie 
maar 3 procent.
Het project ‘Natuurlijke bestrijding eikenproces-
sierups’ vindt plaats in de gemeente Westerveld 
Drie jaar lang wordt gekeken hoe het aantal 
eikenprocessierupsen zich ontwikkelt. Op de 
proeflocatie aan het Westeinde in Wapserveen 
worden vanaf 2018 natuurlijke vijanden actief 
gestimuleerd terwijl er op de Van Helomaweg, de 
controlelocatie, geen extra maatregelen genomen 
worden. Dit jaar is er een tweede controleloca-
tie, ook op de Van Helomaweg, toegevoegd. Op 
alle locaties worden 64 eikenbomen gevolgd. De 
bomen zijn voor een groot deel halfwas bomen 
en verkeren in dezelfde conditie.
Er zijn op de proeflocatie aan het Westeinde dui-
zenden planten van tientallen soorten aangeplant 
om natuurlijke vijanden van de eikenprocessie-
rupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, 

 
Overheden gebruiken steeds minder 
bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen door Ne-
derlandse overheidsinstellingen is de afgelopen 
vijf jaar met maar liefst 82 procent gedaald. Als er 
nog gif gespoten wordt, is dat voornamelijk om 
het spoor schoon te houden. Dat blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Gezamenlijk gebruikten de overheidsinstellin-
gen, zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, 
provincies, Defensie en Rijkswaterstaat, in 2018 
bijna 5000 kilogram bestrijdingsmiddelen. In 2013 
was dat nog bijna 26.000 kilogram. Het grootste 
aandeel komt voor rekening van ProRail, gevolgd 
door de gemeenten. In 2013 waren de gemeenten 
‘kampioen’. Het aandeel van de overige overheids-
instellingen, waaronder de waterschappen, was al 
niet groot maar is nu vrijwel nihil.
Sinds de wijziging van het Besluit gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden eind 2017 mogen 
overheden geen bestrijdingsmiddelen meer 
gebruiken op verharde oppervlakten zoals stoe-
pen en straten. Ook in de groenvoorziening mag 
dat niet meer. Uitzonderingen zijn onder strikte 
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Fotodatabank van 
Staatsbosbeheerterreinen
Dertig jaar lang heeft Staatsbosbeheermedewer-
ker Hans Boll landschaps-, vegetatie-, en planten-
foto’s gemaakt. Van vrijwel alle foto’s heeft hij 
de locaties nauwkeurig vastgelegd. Wageningen 
University & Research heeft een groot deel van 
de foto’s toegevoegd aan het Syntaxonomisch 
Biologisch Kennissysteem (SynBioSys). SynBioSys 
is vrij te gebruiken via https://www.synbiosys.
alterra.nl/synbiosysnl/ door een installatiebestand 
(onder Windows) te installeren. Het is de eerste 
keer dat zo veel vegetatiefoto’s van Staatsbosbe-
heerterreinen bij elkaar staan en voor iedereen 
toegankelijk zijn. Volgens Boll is dat niet alleen 
waardevol om de schoonheid van de landschap-
pen en vegetaties te zien, maar hebben de foto’s 
ook een grote educatieve waarde.

 
Voor het eerst visarend geringd in 
Nederland
Voor het eerst is een visarend geringd in Neder-
land. Een hoogspanningsmast in de Brabantse 
Biesbosch biedt een van de twee Nederlandse 
broedparen sinds 2017 nestgelegenheid. Op bijna 
65 meter hoogte kroop dit voorjaar een jong uit 
het ei. Deze werd op 10 juli in samenwerking met 
Tennet, Evides, Sovon en Staatsbosbeheer voor-

 
“Veldmuizenplaag”

 
Geld voor Nationale parken nieuwe stijl
LandschappenNL is blij dat minister Schouten 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zes 
miljoen euro heeft toegezegd voor Nationale 
parken nieuwe stijl. Met dit bedrag kan er volgens 
de landschapsorganisatie gewerkt worden aan 
“grotere en sterkere parken op het gebied van 
kwaliteit, bescherming en beleving”. De zes 
miljoen euro wordt aangevuld met cofinanciering 
vanuit de regio. De provincies zijn verantwoorde-
lijk voor de afzonderlijke Nationale Parken, het 
Rijk is verantwoordelijk voor het stelsel en wijst 
de parken aan op voordracht van de provincies.
Nationale parken zijn ooit afgeschaft maar daarna 
in nieuwe stijl herontdekt. De nieuwe stijl-parken 
krijgen “een sterke gebiedsidentiteit en een hoge 
beleefbaarheid”. Regionaal wordt er ook gekeken 
om de parken ruimer te begrenzen. Dit betekent 
dat dorpen – en soms ook steden – onderdeel 
kunnen uitmaken van het Nationaal park. Om 
dit te bereiken wil minister Schouten samenwer-
ken met provincies, parken, terreinbeherende 
organisaties, natuurorganisaties, ondernemers en 
de toeristenbranche. Gezamenlijk doel is ervoor 
zorgen dat de natuur-, cultuurhistorische en land-
schappelijke kwaliteiten van onze parken wordt 
versterkt.

gaasvliegen en zweefvliegen. Door de droogte 
ontwikkelden de bermen zich niet optimaal, zo-
dat besloten is om de middenberm ook niet meer 
te maaien om zo meer leefgebied voor natuurlijke 
vijanden te creëren. Ook werden nestkasten op-
gehangen voor koolmezen, pimpelmezen, mussen 
en andere soorten vogels die insecten eten. Ver-
der hangen er kasten voor grootoorvleermuizen 
en zijn in het vroege voorjaar natuurlijke vijanden 
in kleine aantallen uitgezet om een opstartpo-
pulatie te realiseren. Wekelijks zijn de proeflo-
catie en controlelocaties geïnspecteerd om de 
aanwezigheid van nuttige bestrijders te volgen. 
Zoals op vele plekken in Nederland waren in het 
voorjaar naast de eikenprocessierups rupsen van 
voorjaarspanners, voorjaarsuilen, ringelrupsen, 
plakkers en bladwesplarven massaal aanwezig. 
Dat zorgde voor veel voedsel voor allerlei roofin-
secten en vogels en uiteindelijk dus tot minder 
processierupsen.

Grote delen van Zuid-Friesland zien eruit als 
een prairielandschap, en dat komt niet door de 
droogte. De veenweidegebieden zijn getroffen 
door een veldmuizenplaag. De schade is zodanig 
groot dat deze zichtbaar is op satellietbeelden 
van Groenmonitor.nl. De muizenplaag komt twee 
maanden eerder dan vijf jaar geleden, toen er ook 
al sprake was van een uitbraak. 
De muizenplaag komt voor in de veenweidegebie-
den in het zuiden van Friesland. Op satellietbeel-
den is de plaag te herkennen als lichte vlekken 
in het gras. Grote muizenkolonies graven gangen 
onder de graslandzode en vreten het gras kaal. 
Het vlekkenpatroon in de grasvelden is typerend 
voor schade door muizen. Dronebeelden laten 
deze vlekkerige structuur in het grasland goed 
zien. Een muizenoverlast van deze omvang kwam 
eerder voor in 2004 en in 2014. Bij gunstige 
omstandigheden, met een zachte winter en een 
warm en droog voorjaar, kan de muizenpopulatie 
exploderen. Maar de overlast van dit jaar komt 
twee maanden eerder dan in 2014. En dat is 
zorgelijk volgens Gerbert Roerink, onderzoeker 
van Wageningen Environmental Research. “Toen 
zagen we de eerste schadepatronen in september. 
Vijf jaar geleden bracht de muizenplaag 26.000 
hectare aan grasland schade toe en hield de plaag 
tot de winter aan. Omdat deze plaag twee maan-
den eerder verschijnt, is ook de kans op schade 
vele mate groter.”
Een effectieve methode om de plaag te bestrijden 
blijkt het onder water zetten van de percelen, dat 
dan ook steeds vaker gebeurt in dit gebied.

zien van een kleurring, waarmee hij individueel 
herkenbaar is. Hiermee zijn de eerste stappen op 
het vlak van onderzoek naar deze zeldzame soort 
gezet.
Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land 
en om visarenden in de toekomst goed te kun-
nen beschermen is het goed om te weten welke 
gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven 
en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. 
Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de 
kust van West-Afrika overwinteren. 
De Biesbosch herbergt de enige twee broedparen 
en is daarmee een belangrijk startpunt voor de 
prille populatie. De vestiging is vooral te danken 
aan de groeiende visarendenstand in Europa, 
waardoor er ook meer vogels door ons land trek-
ken. Die worden in de Biesbosch aangetrokken 
door de aanwezigheid van dode bomen, hoog-
spanningsmasten en veel visrijk water. Ze bouw-
den in de afgelopen jaren nesten in verschillende 
hoogspanningsmasten en dode bomen die in het 
doorstroomgebied van ‘Ruimte voor de Rivier’ 
staan, waar de vogels ook vaak vissend worden 
gezien. 
Het geringde jong is al de veertiende jonge 
visarend die is opgegroeid in de Biesbosch. In 
2017 werden drie jongen groot in het nest in 
de hoogspanningsmast. In een nest in een dode 
boom elders in het gebied zijn dit jaar drie 
jongen waargenomen. Dat broedpaar bouwde 
een nieuw nest, nadat het oude in maart uit een 
boom waaide. Het bevindt zich in een afgesloten 
rustgebied in het natuurontwikkelingsgebied van 
de Noordwaard bij Werkendam. Nieuw was dit 
jaar ook de bouw van nesten in de Sliedrechtse 
Biesbosch. De vogel daar was echter te jong om 
tot broeden over te gaan.

voorwaarden mogelijk als dat nodig is voor de 
veiligheid van bepaalde terreinen, zoals het spoor 
of sportvelden.
Het gros van de gewasbeschermingsmiddelen 
die Nederlandse overheidsinstellingen in 2018 
nog gebruikten (69 procent) diende volgens het 
CBS dan ook om spoorrails en rangeerterreinen 
onkruidvrij te houden. Hiervoor werd 3250 kilo-
gram ingezet. Ook hier is sprake van een daling 
ten opzichte van 2013, maar die is met 16 procent 
veel geringer dan de algehele daling. Gemeenten 
gebruikten vorig jaar 307 kilogram glyfosaat, 
vooral om exoten zoals Amerikaanse vogelkers en 
de Japanse duizendknoop tegen te gaan. 
Sinds november 2017 mogen overheden gewas-
beschermingsmiddelen toepassen als dat nodig 
is voor de bescherming van mens, dier en milieu. 
De afgelopen jaren bestond de plaagbestrijding 
vooral uit het tegengaan van de eikenprocessie-
rups. In 2018 gebruikten gemeenten hiervoor 315 
kilogram van een microbiologisch bestrijdings-
middel.

Voor het eerst in 69 jaar is de heidehommel 
weer waargenomen in Overijssel. Deze ernstig 
bedreigde hommelsoort kwam vroeger verspreid 
over een groot deel van Nederland voor maar was 
de laatste jaren alleen nog uit Drenthe bekend. 
Het leek er op dat sinds het teloorgaan van de 
populatie op de Strabrechtse heide in Noord-Bra-
bant de heidehommel alleen nog maar in Drenthe 
voorkwam. Op 29 juli werden er echter in het 
Wierdense Veld in Overijssel op verschillende 
plekken werksters waargenomen. De laatste 
waarneming van de heidehommel in Overijssel 
was in 1950 in de Bergvennen.
De laatste tien jaar was de soort alleen nog maar 
bekend van het Dwingelderveld en het Barger-
veen en een enkele waarneming in het Ballo-
erveld. Deze zomer bleek het Fochteloërveen 
echter ook een populatie te huisvesten die zowel 
het Drentse als het Friese deel omvat. De nieuwe 
vondsten betekenen niet dat het goed gaat 
met de heidehommel. De soort staat als ernstig 
bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst en de 
verspreiding is sinds 1950 zeer sterk afgenomen. 
Het is aannemelijk dat de ‘nieuwe’ populaties het 

resultaat zijn van verhoogde zoekinspanningen 
en dat heidehommels hier altijd al voorkwamen. 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat zowel 
in het Bargerveen als in het Dwingelderveld de 
heidehommel verspreid over het hele gebied 
voorkomt en hier nog redelijk grote populaties 
heeft.
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— Jaap Mekel (voorzitter Landelijke Fokkersclub 
Nederlandse Landgeiten)

Landgeiten als 
maaimachines in 

natuurbeheer
De Nederlandse landgeit is een zeld-
zaam huisdierras. Lange tijd was dit ras 
het enige geitenras in Nederland. Begin 
vorige eeuw werden rassen ingekruist die 
meer melk geven en waardoor het echte 
landras bijna verdwenen. Inmiddels zijn 
er weer duizenden dieren waarvan er 
ongeveer duizend in begrazingsprojecten 
worden ingezet. Maar een kudde geiten 
is wel wat anders dan een kudde schapen, 
paarden of koeien.

> Geiten eten gras en kruiden (grazer) en vullen 
hun dieet graag aan met bladeren en twijgen van 
bomen en struiken (browser). Die combinatie 
is interessant voor het natuurbeheer, dacht het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer al in de jaren 
zeventig. Het instituut experimenteerde daarom 
volop met geiten als ‘maaimachine’ in het natuur-
beheer. En er is dan ook al de nodige wetenschap-
pelijke en praktische kennis over deze dieren in 
het natuurbeheer.
Landgeiten staan bekend als sober en kunnen 
beter met het Nederlandse klimaat overweg dan 
andere geitenrassen. Als het terrein maar een 
beetje beschutting heeft van bijvoorbeeld reliëf 
of bomen en wat droge ondergrond om te liggen, 
dan voelen de landgeiten zich al snel comforta-
bel. Wel is het nodig om er voor te zorgen dat 
de geiten niet weglopen. Geiten zijn namelijk 

ondernemend en behendig.
Als de dieren het niet helemaal naar hun zin 
hebben in een terrein, zullen ze er alles aan 
doen om uit te breken. Een goed raster is 
noodzakelijk. Voor sommige kuddes blijken 
vier stroomdraden jaren te voldoen maar bij 
introductie van een nieuw dier kunnen ze tot 
de ontdekking komen dat de draden geen pro-
bleem vormen als ze er tussendoor springen. 
Een raster van gaas, een meter hoog en twee 
stroomdraden ervoor blijkt, een uitzondering 
daargelaten, effectief. Het gaas dient zo gezet 
te worden dat de kleine mazen onderin zitten. 
Dit voorkomt dat de geiten hun kop door 
het gaas steken en deze, door de hoorns, niet 
meer terug kunnen trekken. Hoge flexnetten 
kunnen ook goed werken wanneer er mini-
maal 4000 Volt op staat.

Geiten gaan niet graag door water maar kunnen 
behoorlijk springen. Een flinke sloot is een goede 
barrière. Dit verandert wanneer het bevriest. In de 
winter hebben ze snel door dat ze op ijs kunnen 
staan. Nog vervelender is het wanneer het gaat 
dooien. Ze hebben vaak te laat door dat waar ze 
eerst goed konden lopen het ijs ineens onbe-
trouwbaar is geworden. Dan vallen er regelmatig 
doden. Soms is het uitrasteren van een waterpar-
tij een mogelijkheid. Eventueel kan een kudde 
verplaatst worden naar een terrein waar water 
niet de veekering vormt.

Kuddes lopen het gevaar op predatie, bijvoor-
beeld door vossen. Dit lijkt echter vrij plaatselijk 
en kudde afhankelijk. Geiten blijken de vossen 
soms heel goed te kunnen verjagen. Wanneer een 
kudde dit niet kan, is het een optie om dieren toe 
te voegen uit een kudde die dit verjagen wel kan. 
De geiten kunnen het dan aan elkaar leren.
Geiten kunnen op dezelfde manier zich ook goed 
tegen honden weren maar dit gaat niet altijd 
goed. Daarom is het raadzaam om rondom de 
geitenkuddes een aanlijnplicht in te stellen om 
daarmee conflicten te voorkomen. Ook een goede 
terreininrichting kan helpen om conflicten te 
voorkomen. Scheve bomen of stappels stobbes in 
het terrein zijn beter toegankelijk voor geiten dan 
voor honden. Eenmaal op de verhoging kan de 
geit heel goed de hond van zich af houden.

Ridderzuring, brandnetel en distel
Omdat landgieten een beetje grazer en een beetje 
browser zijn, moet de vegetatie voldoende afwis-

seling hebben. Zowel zomer als winter hebben 
ze behoefte aan voer van enige kwaliteit. Een 
vette weide is niet geschikt, net zo min als een 
schraal terrein met alleen maar berkjes of elzen. 
Omdat die variatie zelden in een terrein aan-
wezig is, is het in het natuurbeheer vaak nodig 
om de geiten bij te voeren of ze regelmatig te 
verplaatsen. Meestal kunnen de dieren vanuit een 
goede conditie in het groeiseizoen wel een paar 
maanden overleven in een terrein met veel berk 
of els, maar een seizoen alleen maar berk en elzen 
eten zullen niet alle geiten overleven. Dieren die 
in de groei zijn of zogen, zijn om deze reden dan 
ook minder geschikt voor begrazing van dit soort 
terreinen.
Geiten eten graag ridderzuring, brandnetel, distel 
en reuzenberenklauw. Sommige van deze planten 
beginnen ze pas in een bepaald groeistadium te 
eten. Ze zullen deze soorten niet uitroeien uit een 
terrein, maar kunnen ze zeer sterk onderdrukken. 
Op Japanse duizendknoop is de impact gering. 
Particuliere geitenhouders menen dat nogal wat 
planten giftig zijn voor geiten. Gebleken is echter 
dat wanneer geiten worden ingeschaard op een 
moment dat er allerlei voedsel beschikbaar is, de 
dieren goed om kunnen gaan met deze soorten. 
Geiten hebben bijvoorbeeld regelmatig taxus in 
een terrein weten uit te roeien zonder zelf ook 
maar ziek te worden.
Bokken weten vaak goed grotere bomen te slopen 
en te ringen. In sommige gevallen kan dat heel 
nuttig zijn. Als het juist de bedoeling is om grote 
bomen te sparen, is het dus raadzaam om een 
kudde zonder bokken in te zetten.

Massaal aan de berken
Geiten kunnen dus van belang zijn in het natuur-
beheer. Wat geiten doen is nauwelijks met een 
machine te bereiken. Machines geven bodemver-
dichting die bij geiten uitblijft. Bij geitenbegra-
zing blijft microreliëf intact wat met machines 
genivelleerd wordt. Geiten kunnen dag in dag uit 
een distelhorst ontdoen van bloemen waardoor 
zaadvorming uitblijft. Veel meer dan schapen, 
runderen of pony’s eten geiten boompjes, brand-
netel, ridderzuring en Jacobskruiskruid. Geiten 
zijn veel meer schillers. In 2018 stonden geiten in 
het groeiseizoen al maanden in een gebied van 
Het Groninger Landschap bij Bourtange en Het 
Mantingerveld van Natuurmonumenten met vrij-
wel alleen maar berkjes tot drie meter hoog. Ze 
aten blaadjes. Toen het ging regenen na langdu-
rige droogte gingen ze massaal de berken schillen. 
Waarschijnlijk was door de regen de sapstroom 
ineens veel aantrekkelijker. Nu, in 2019, is daar 
geen berk meer in leven.
Kuddes zijn niet zo maar inwisselbaar. Wat een 
kudde in het ene terrein doet, doet ze niet altijd 
ook in een ander terrein. Een ervaren beheerder 
kan inschatten welke kudde welk terrein het 
beste kan begrazen.

Schuwe of tamme dieren
Voor iemand die start met geitenbegrazing is het 
verstandig dieren te kopen waarvan de ouders, 
en liefst al een paar generaties, al in de begrazing 
lopen. Deze dieren hebben wellicht al ervaring 
met vossen, taxus, rhododendron of zijn alert op 
de opgang komende sapstroom onder de schors. 
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Dieren die al generaties de winter, en soms 
ook de zomer, doorkomen op brokjes en hooi 
bij een stal, vaak bij particulieren, zijn minder 
goed in staat om uit een terrein te halen wat ze 
nodig hebben. Ze zijn bij aanschaf vaak in goede 
conditie, maar hebben geen ervaring met minder 
makkelijke overlevingsomstandigheden.
Nog een reden om geen dieren te kopen die bij 
huis zijn opgegroeid is dat de kans groter is dat 
deze dieren tam zijn. Dit kan problemen geven 
met recreanten in het terrein. De dieren kun-
nen gaan bedelen, aan kleding vreten of tegen 
recreanten op gaan staan. Schuwe dieren, die al 
weglopen van mensen op tien meter afstand zijn 
nauwelijks tam te maken door publiek.
Bij selectie of aanschaf van geiten voor het 
natuurbeheer is het goed om te selecteren op 
onderwol. Sommige dieren hebben onder hun 
lange haren mohair. Korte wollige haren die van 
groot belang zijn om perioden met slecht weer 
goed door te komen.

Gezondheid
Het is raadzaam de dieren niet te vroeg te laten 
lammeren. Als de dieren vanaf half juli gedekt 
worden, komen vanaf half december de lam-
meren al. Dat is te vroeg omdat er in de winter 
bijvoorbeeld te weinig vers voedsel is en deze 
lammeren daardoor dan te kort komen en weinig 
overlevingskans hebben. Het is daarom raadzaam 
vanaf 15 juli de mannelijke dieren ouder dan twee 
maanden weg te halen en pas later in het seizoen 
een bok aan de kudde toe te voegen. De dieren 
lammeren vaak makkelijk zelf af. Uitselecteren 
van dieren die problemen hebben met lammeren 
is effectief om uiteindelijk een kudde te hebben 
waarbij ook in de lammerperiode een wekelijkse 
controle voldoende is.
Bij natuurbegrazing zal een geit ongeveer tien jaar 
oud worden. Zeker bij een fokgroep kan het nut-
tig zijn af te wachten tot een geit geen lammeren 
meer groot kan brengen of niet meer in goede 
conditie is. Zo fok je lang levende, goed aange-
paste dieren. 
Als er weinig stenige ondergrond is, is het van 
belang om regelmatig de hoefjes te bekappen. In 
een vochtig terrein is dat bekappen tot wel vier 
keer per jaar nodig, onder droge omstandigheden 
is het goed om elk jaar te kijken of het nodig is.
Landgieten kunnen van dezelfde maag-darm para-
sieten last krijgen als reeën, maar landgeiten zijn 
daarvoor wel gevoeliger. Het is raadzaam een keer 
of drie per jaar de mest te onderzoeken. Vooral 
na het aflammeren vindt vaak een toename van 
maag-darm parasieten plaats. Preventief behande-
len is vanuit natuuroverwegingen uit den boze, 
de residuen van de ontwormingsmiddelen zijn 
schadelijk voor veel organismen. In de praktijk 
blijkt echter dat bijna alle eigenaren van geiten, 
ook in waterwingebieden, toch ontwormen. Zon-
der ontwormen is een kudde landgeiten namelijk 
niet te handhaven, vinden de eigenaren. Om 
residuen van ontwormingsmiddelen in natuurter-
reinen te voorkomen is het dan ook noodzakelijk 
om buiten het begrazingsseizoen te ontwormen. 
Overigens is het niet bekend hoe lang de residuen 
uitgescheiden worden.

Een andere manier om infecties te voorkomen 
is de inzet van meerdere soorten grazers. Er 
is bijvoorbeeld goede ervaring met gemengde 
begrazing met verschillende runderrassen en met 
Exmoor pony’s. Voordeel daarvan is dat de dieren 
vaak voor verschillende maag-darm parasieten 
gevoelig zijn en medicijngebruik kan daardoor 
minder noodzakelijk zijn. Om de kans op infec-
ties te verkleinen kan je dus beter 20 geiten 5 
runderen en 5 pony’s inzetten dan bijvoorbeeld 
100 geiten. Schapen en geiten zijn gevoelig voor 
dezelfde soorten parasieten. 
Landgeiten moeten tegen Q-koorts ingeënt 
zijn als ze in terreinen lopen waar publiek mag 
komen.
Voor de verzorging en dus het vangen van de 
dieren, kan het handig zijn een voorweide te 
hebben waar de dieren gemakkelijk en graag 
komen. Bijvoorbeeld door op deze plek de enige 
drinkplek in de weide te hebben. In de voorweide 
kan een permanente kraal staan of per vangactie 
een kraal opgezet worden. Het is handig om de 
dieren er aan te laten wennen de voorweide en 
de kraal in te lopen. Lokken met brokken, hooi, 
wilgentakken of iets anders dat ze lekker vinden 
en normaal niet tot hun beschikking hebben kan 

goed werken. Door dit lokken meestal niet te la-
ten volgen door een behandeling, raken de dieren 
niet argwanend.

Fokkersclub
Een kudde zal op een gegeven moment te groot 
worden. Bij een overschot aan dieren is het 
goed om andere natuurbegrazers te benaderen. 
Wellicht dat elders behoefte is aan deze speciaal 
opgeleide, geharde dieren. De Landelijke Fok-
kersclub Nederlandse Landgeit (LFNL) kan bij een 
overschot aan dieren een selectie maken opdat de 
kudde goed blijft voldoen aan ‘het plaatje’ van de 
Nederlandse Landgeit; een gehoornde, middel-
grote, geblokte geit met stevig beenwerk en een 
soepele gang. De keurmeesters van de vereniging 
letten ook op zaken die in de begrazing van 
belang zijn zoals stand van de poten en breedte 
van het bekken. Hiermee kan een dier zich ook 
in oneffen terrein goed bewegen en makkelijk 
aflammeren. De LFNL heeft goede contacten met 
haar leden en kan helpen vraag en aanbod van de 
landgeiten bij elkaar te brengen.<

Jaap Mekel
info@mekeldewitteraaf.nl

Beheerdersdag
Nieuwe Refter 15.00-15.45 uur
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— Alicia van der Grift en George Borgman 
(Algemene Vereniging Inlands Hout)

Sinds 2013 is de Aanbestedingswet van 
kracht met transparantie, gelijkheid en 
objectiviteit als beginselen. In de ideale 
situatie zou de wet een lastenverlichting 
opleveren voor zowel de ondernemer 
als de aanbestedende partij van bos-
werkzaamheden en bovendien innova-
ties stimuleren. De inschrijver kan zich 
namelijk onderscheiden van concurrenten 
door kwalitatief toegevoegde waarde 
te leveren. In de praktijk echter blijken 
veel partijen nog steeds te worstelen met 
de wet en ontstaat er onnodig spanning 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
De AVIH wil enkele oplossingsrichtingen 
aandragen.

> Toepassing van de Aanbestedingswet is alleen 
verplicht voor de overheid en aanverwante instel-
lingen. Het is dus niet verplicht voor ondernemin-
gen en andere private organisaties. Voor (semi-)
overheden geldt geen aanbestedingsplicht voor 

Beter aanbesteden in het bos

opdrachten die onder de huidige EU-drempel lig-
gen. Wél geven de Aanbestedingswet en de Gids 
Proportionaliteit hiervoor een aantal voorschrif-
ten. Onder het drempelbedrag moeten de begin-
selen van gelijke behandeling, non-discriminatie, 
transparantie en proportionaliteit gerespecteerd 
worden. In de sector bos en natuur worden 
vooral diensten en leveringen uitgevraagd via een 
aanbesteding. De kenmerken hiervan en de bijbe-
horende grensbedragen staan in tabel 1.

Struikelblokken tijdens het aanbesteden
In de praktijk blijkt dat goed aanbesteden een be-
hoorlijke uitdaging kan zijn, zowel bij de aanbe-
stedende partij als bij de opdrachtnemer. Tijdens 
de onderlinge afstemming lopen opdrachtnemers 
tegen de volgende zaken aan:

Aanbesteden is maatwerk
Een aanbesteding kost geld, zowel voor de op-
drachtgever als de opdrachtnemer. Dit mag echter 
geen reden zijn om bij iedere aanbesteding een 
standaard format uit de kast te halen en dit in 
te vullen. Ieder project, iedere opdrachtgever en 
iedere opdrachtnemer is anders. Het werken met 
sjablonen of het kopiëren van een eerder gebruikt 
bestand is dus af te raden.

Aanbestedingsplicht
De aanbestedingsplicht geldt in principe alleen 
voor opdrachten van zogenaamde aanbestedende 
diensten en dus niet voor private partijen. Toch 
zie je vaak dat zij dat toch doen, ook al is het niet 

verplicht. Zeker bij kleinere opdrachten leidt dit 
tot onnodig lange en kostbare procedures. Over-
heidsopdrachten boven de aanbestedingsdrempel 
worden verplicht via Tenderned gecommuniceerd 
(Meer info op Tenderned.nl).

EMVI–criteria of laagste prijs
De Aanbestedingswet gaat uit van de economisch 
meest voordelige inschrijving, beter bekend als 
EMVI. Pas wanneer de aanbesteder onderbouwd 
kan aangeven waarom dit niet passend is bij de 
betreffende uitvraag, zal er gekozen worden voor 
de inschrijver met de laagste prijs. Dit vraagt 
wel om een kritische en deskundige blik van de 
aanbesteder, want welke toegevoegde waarde kan 
er zijn vanuit de markt? Het is niet makkelijk om 
subjectieve criteria met elkaar te vergelijken en 
daaruit het beste te kiezen. De actieve aanbe-
steder levert toetsingscriteria voor het plan van 
aanpak van de inschrijver. Hij zorgt daarmee voor 
extra transparantie. In de praktijk blijkt echter dat 
toch vaak de laagste prijs de doorslag geeft. Ook 
de inschrijvende aannemer speelt hier een rol 
in. Deze moet zelf laten zien welke toegevoegde 
waarde hij kan bieden.

Termijnen
De Aanbestedingswet heeft minimumtermijnen 
voor aanmelden, inschrijven en bezwaar. Reke-
ning houdend met vakantieperiodes en erkende 
feestdagen zijn de minimumtermijnen niet altijd 
lang genoeg. Maar er mag altijd met een langere 
termijn afgeweken worden. Wanneer de inschrij-

vers voldoende tijd krijgen, zullen er betere of-
fertes gedaan worden waarin minder risico’s zijn 
gecalculeerd. 

Uitvraag van de opdracht
In de opdracht is vaak niet duidelijk hoe de aan-
bestedende partij tot een set van criteria komt en 
waar het zwaartepunt ligt. Ook bij de uitslag van 
de gunning is deze informatie beperkt aanwezig. 
Wanneer vooraf helder is hoe de selectie plaats 
zal vinden, kunnen opdrachtnemers een kwalita-
tief betere aanbieding doen. Wanneer de keuzes 
van de opdrachtgever achteraf uitgebreider 
worden onderbouwd, kunnen de inschrijvende 
partijen hiervan leren. Ook de inschrijvers zouden 
kritischer moeten zijn en meer vragen moeten 
stellen, bijvoorbeeld via de Nota van Inlichtingen. 
 Aanbesteders moeten goed nadenken over de 
criteria die zij stellen aan de opdrachtnemers: 
zijn de criteria wel haalbaar en van toegevoegde 
waarde voor deze aanbesteding? Zo wordt er 
vaak gevraagd om een percentage ‘social return’ 
in de offerte te verwerken, omdat het werk zich 
er goed voor zou lenen. De gedachte hierachter is 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
zicht te geven op structureel of terugkerend werk. 
Hiervoor zijn echter wel projecten nodig met een 
langere contractduur en dit is bij aanbestedin-
gen lang niet altijd het geval. Social return moet 
dus geen doel op zich zijn, maar ingezet worden 
waar dit mogelijk is. Ook hiervoor geldt weer dat 
de inschrijver zelf ook moet laten zien waar de 
toegevoegde waarde dan wél ligt.

Controle op de realisatie
Na de gunning van de opdracht ontbreekt veelal 
de controle tijdens de uitvoering. De opdracht-
gever heeft het werk uit handen gegeven aan de 
aannemer en gaat ervan uit dat vanaf dat moment 
alles gaat zoals is afgesproken. Toch gaat het hier 
vaak mis, omdat de opdrachtgever en opdracht-
nemer bepaalde criteria anders interpreteren of 
doordat de beloofde kwaliteit niet behaald wordt. 
Blijf daarom ook tijdens de uitvoering met elkaar 
in gesprek, en werk naar het gezamenlijke eind-
doel. Richt de directievoering vanuit de opdracht-
gever helder en professioneel in door het toezicht 
goed te organiseren en structureel overleg te 
voeren met de opdrachtnemer.

Speelveld
De beginselen van gelijke behandeling, non-
discriminatie, transparantie en proportionaliteit 
vormen de basis van het spel van aanbesteden. 
Houd het daarom eenvoudig waar dit kan, zodat 
alle partijen de spelregels snappen. Maak vooral 
de kleinere klussen niet moeilijker dan nodig: 
Soms is het gewoonweg niet noodzakelijk om alle 
werkzaamheden in één aanbesteding te zetten.
Onder de grens van € 33.000,- kan één op één 
onderhands een opdracht verstrekt worden door 
overheidsinstanties, zonder dat een aanbesteding 
hiervoor verplicht is. Voor private partijen kan 
het altijd zonder een aanbesteding. Zo wordt 
voorkomen dat alleen de grootste partijen zich 
inschrijven en de prijs bepalen en de kleinere 
partijen een terugtrekkende beweging maken.
Aan de andere kant is het uiteraard niet toege-
staan om grote, gelijksoortige werken zodanig op 
te splitsen dat de aanbestedingswetgeving wordt 
ontdoken. De regels hierover zijn te vinden op 
www.pianoo.nl.

Slim uitvragen
Aanbestedingen blijven een lastig te vangen 
onderwerp en dit blijkt ook in de praktijk. Er zijn 
immers geen gestandaardiseerde kwaliteitsvoor-
schriften, houtprijzen of werkomstandigheden 
voorhanden om als richtlijn te gebruiken. CROW 
en RAW-richtlijnen zijn vaak te rigide als het gaat 
om maatwerk voor bos en natuur. Als opdrachtge-
ver moet je echt zélf over de nodige inhoudelijke 
kennis beschikken om een goede ‘uitvraag’ aan de 
aannemer te stellen. De vraag moet duidelijk zijn, 
net als het te verwachten concrete resultaat. Een 
transparante marktconsultatie in het voortraject 
helpt veelal om zaken scherp te krijgen voor de 
uiteindelijke uitvraag. De inschrijver kan vervol-
gens alles in beeld brengen en laten zien waar 
zijn toegevoegde waarde zit. Geef daarom als op-
drachtgever vooraf duidelijk aan op welke punten 
het plan van aanpak wordt getoetst. 
De opdrachtgever kan bij het opstellen van de 
aanbestedingsdocumenten nog duidelijker in-
houd geven aan het kwaliteitsaspect in het bestek 
of de aanbestedingsdocumenten en bij gunning 
in de opdrachtbevestiging. Hierbij kan ook ge-
dacht worden aan het stellen van kwaliteitseisen 
aan het hout, de manier van meten en de omstan-
digheden waaronder er wel of niet gewerkt wordt 
in het bos.

Een procedure verloopt altijd sneller dan gedacht. 
Stel daarom redelijke termijnen en houdt in 
de planning rekening met eigen benodigde tijd 
voor beoordeling en besluitvorming, met name 
in vakantieperiodes. Een aanbestedende dienst 
heeft zelf ook baat bij voldoende rekentijd voor 
marktpartijen, omdat zij dan minder risico’s 
incalculeren.
Wees vooral ook “smart” tijdens het opstellen 
van de opdracht en maak gebruik van beschik-
bare kennis van bedrijven in de sector en vraag 
op voorhand om deze kennis. Een voorbeeld is 
natuurlijk het vragen om een Erkenningsrege-
ling Bosaannemers (ErBo)-erkende aannemer. En 
durf vooral ook te vertrouwen op de kennis en 
kunde van de bosaannemer en ga met hen tijdig 
in gesprek. Zij doen dit werk al jaren en willen 
kwalitatief goed werk afleveren.

Slim inschrijven
Een opdrachtnemer moet vooral veel vragen stel-
len in het proces. Bij voorkeur ruim van tevoren 
en niet pas als de opdracht al gegund is. Van 
tevoren moeten de verwachtingen en afspraken 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer helder 
zijn. Voorkom meerwerkposten achteraf en maak 
ze in de offerte al inzichtelijk. Dit zorgt voor 
onderling vertrouwen en minder administratieve 
rompslomp eromheen.<

info@avih.nl
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Drugsafvaldumpingen in de natuur
Vaten in de sloot, aan de rand van een 
bos. We kijken er als krantenlezer nau-
welijks meer van op. Toch is het voor 
beheerders een groot probleem en aan 
de orde van de dag. Zeker als je ook nog 
eens grote kans maakt om oog in oog met 
de criminelen te komen staan. Erik de 
Jonge is beheerder bij het Brabants Land-
schap en heeft uitgesproken ideeën over 
de rol van buitengewoon opsporingsamb-
tenaren. En hij wil graag in gesprek met 
collega’s over hoe je de criminelen uit je 
terrein kunt weren.

— Geert van Duinhoven (redactie)

Erik de Jonge excuseert zich aan het begin van 
het gesprek dat zijn telefoon aan moet blijven. 
Het zou zo maar kunnen dat er vanochtend 
een inval gaat plaatsvinden in een wietkweke-
rij. Gisterenavond bezochten de criminelen de 
kwekerij en alles wijst erop dat ze vandaag of 
morgen gaan oogsten. Maar, zegt De Jonge erbij, 
het zal waarschijnlijk wel vannacht gebeuren. Dat 
is gebruikelijk. En dat wordt dan betrapping op 

heterdaad. Als hij een melding krijgt dat het zover 
is, schakelt hij ook de politie in en dan wordt het 
een gezamenlijke actie.
Het klinkt spannend, zeker als je de Netflix-serie 
Undercover hebt gezien. Toch is dit dagelijkse 
kost voor de beheerder van natuurgebied Het 
Markiezaat van het Brabants Landschap. De 
Jonge heeft in zijn regio alleen al te maken met 
zo’n zestig dumpingen per jaar van harddrugsaf-
val. Daarnaast nog veel meer dumpingen uit de 
hennepteelt. En dan natuurlijk nog de ‘gewone’ 
afvaldumpingen van de matrassen koelkasten en 
asbestplaten.

Erik de Jonge heeft drie taken in zijn taakom-
schrijving staan: beheer van terreinen, educatie 
en als derde toezicht en handhaving. Dat laatste 
doet hij samen met drie ingehuurde krachten en 
met drie BOA’s vanuit het project Samen sterk 
in Brabant, een regeling van de Omgevingsdienst 
Brabant. De eigen mensen van onze beheereen-
heid zijn geen BOA. Dat zou gewoon te veel wor-
den, vind De Jonge. Maar aan het aansturen van 
de BOA’s heeft hij zijn handen vol aan. “Er is nu 
eenmaal verschrikkelijk veel geld in te verdienen 
in die drugsbusiness. Dat het zich concentreert 
in Brabant heeft denk ik te maken met het feit 
dat de mensen hier van oudsher altijd al een 
beetje anti-overheid waren, oud sentiment dus. 
Daarnaast is het hier niet erg dichtbevolkt met 

uitgestrekte buitengebied dus kun je criminele 
activiteiten vrij gemakkelijk verborgen houden.”
De afgelopen jaren is hij zich steeds meer bezig 
gaan houden met het opsporen en proberen te-
gen te gaan van de afvaldumpingen. En dat levert 
heel veel spannende verhalen op. Over nachte-
lijke achtervolgingen, foto’s maken, arrestaties, 
opsporingsmethoden. En het is natuurlijk niet 
erg handig om die allemaal in de publiciteit te 
brengen, benadrukt hij. 

De afgelopen jaren is De Jonge zelfs uitgegroeid 
tot een soort spreekbuis naar de media over 
drugsgerelateerde dumpingen in natuurgebieden. 
“Ik ben er al langer mee bezig, maar het kwam in 
een stroomversnelling toen ik begon te twitteren 
over de dumpingen. Ik ergerde me heel erg aan 
de gebruikers van bijvoorbeeld MDMA of XTC 
die zich klaarblijkelijk niet realiseren wat voor 
een schade die industrie aan natuurgebieden 
veroorzaakt. De gebruikers zijn tegelijkertijd 
wellicht allemaal hele lieve jongens en meisjes 
die de natuur een warm hart toedragen. Mijn 
verbazing daarover heb ik de wereld in gestuurd 
en dat is opgepakt door veel media en de politiek, 
zowel de lokale als de landelijke politiek. Ik heb 
inmiddels contact met Kamerleden, lokale politici 
en bestuurders. Ook minister Grapperhaus is hier 
geweest omdat hij wel eens wilde weten hoe 
de problematiek in de praktijk uitwerkt. Ik ben 

betrokken bij een project van het Trimbos-instituut om 
de problematiek van de dumpingen onder de aandacht te 
brengen van de drugsgebruikers.”

 Midden in het bos
Logische vraag is natuurlijk: hoe ver reikt de verantwoor-
delijkheid van de natuurbeheerder om bezig te zijn met 
opsporing van dit soort criminele zaken? En hoever reikt 
de taak van een buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA)? De Jonge heeft daar uitgesproken ideeën over 
en gaat de discussie daarover ook niet uit de weg. Het 
hoort in ieder geval bij zijn werk, vindt hij, want het afval 
brengt grote schade aan de natuur. Afval van harddrugs-
productie kan wel tot een pH van 1 of zelfs nul zijn. Dat 
brandt de bodem in en maakt alles kapot wat in de buurt 
groeit. “Daarom is het ook zo belangrijk dat we voldoen-
de ogen en oren in het veld hebben. Want hoe sneller je 
zo’n dumping ontdekt, hoe sneller je kan laten opruimen 
en hoe beperkter de schade. Staan de vaten nog onbe-
schadigd en afgesloten, kun je ze redelijk snel zonder 
schade weghalen, maar lekken ze of stromen ze leeg in 
het oppervlaktewater, heb je natuurlijk een enorm pro-
bleem dat zich tot honderden meters kan uitstrekken.”
“In dit gebied hebben we daarnaast veel last van hen-
nepkwekerijen. De telers kappen diep in het bos stukjes 
bos en gaan daar voor een seizoen hennep telen. Dat is 
behoorlijk intensief werk dus ze komen er dan vaak, ze 
beregenen veel en gebruiken allerlei schadelijke bestrij-
dingsmiddelen. Dat gebeurt in het bos, maar ook op ak-
kers die boeren van ons pachten. Midden in zo’n perceel 
mais blijkt dan een hennepveld te liggen. Soms met 
medeweten en medewerking van een boer, soms helemaal 
niet. En het afval van de hennepteelt wordt tenslotte ook 
weer vaak ergens gedumpt en moeten we weer opruimen. 
Voldoende reden dus om ons hier mee bezig te moeten 
houden.”

 Wapens of niet?
Te meer omdat de politie alleen maar optreedt als het 
gaat om een betrapping op heterdaad. “Ik weet vanaf eind 
juni vaak wel waar de hennepveldjes zijn. Die heb ik dan 
zelf ontdekt, of onze BOA’s of we krijgen tips van ande-
ren. Het beleid van de politie is om in het buitengebied 
hier niet actief op te handhaven. Ze komen dus niet op 
een melding af als ik een veldje zie. Ook niet als we een 
verdacht busje zien. Het is voor BOA’s dus de taak om 
alles wat we zien, zo goed mogelijk te documenteren, zo 
mogelijk met foto’s. Ik heb wel eens foto’s gemaakt van 
mensen op zo’n veldje. De politie vindt dat waardevol, 
maar de foto’s op zich zijn voor de politie geen reden om 
op te treden. Pas als we een heterdaad kunnen voorzien, 
doet de politie mee. Dat is voor BOA’s natuurlijk een 
lastige positie. Enerzijds moeten en willen we alles in de 
gaten houden, maar anderzijds kunnen we er niet direct 
iets mee doen.” Probleem is ook dat de groene boa’s niet 
bevoegd zijn voor de Opiumwet, wat veel beperkingen 
oplevert.
Dat brengt het gesprek snel op het thema van de bewa-
pening. Want het wordt natuurlijk helemaal ingewikkeld 
als je eigenlijk elk moment van de dag oog in oog kunt 
staan met zware criminelen. “Als je er deskundigen of 
niet-deskundigen naar vraagt krijg je vaak hetzelfde ant-
woord: het geweldsmonopolie hoort bij de politie en dus 
zouden BOA’ niet bewapend moeten zijn met een wapen. 
Ben ik het als uitgangspunt helemaal mee eens. Maar de 
praktijk is lastig. De politie heeft geen mankracht om in 
het buitengebied te surveilleren. Is het dan verstandig om 
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Kennis delen en ontmoeten op de  
11e Beheerdersdag; komt u ook?
Op vrijdag 27 september 2019 vindt de jaarlijkse Beheerdersdag weer plaats 
op landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Een ontmoetingsdag voor iedereen 
die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende workshops 
gericht op de beheerpraktijk. Al meer dan tien jaar delen we praktische, 
nieuwe inzichten met elkaar, zodat we het bos- en natuurbeheer nóg beter 
kunnen uitvoeren. Vorig jaar waren er ruim 500 bezoekers!
 

Thema’s Klimaat & Droogte en  
Natuur & Landbouw
Er zijn dit jaar twee speciale thema’s aangewezen; Klimaat & Droogte en Natuur & 
Landbouw: onderwerpen die op de Beheerdersdag niet mogen ontbreken. Zo zijn er 
workshops/presentaties over klimaatslim bosbeheer, effecten van de recente droogte 
op waterafhankelijke natuur en bossen (in Vlaanderen en Nederland), voedselbosbouw 
en vernatten van veenweide. Maar ook de nieuwe beslisboom Amerikaanse vogelkers, 
handhaving in het buitengebied (denk aan afvaldumping, stroperij, etc.) en de wolf in 
Nederland komen aan bod. En natuurlijk nog veel meer onderwerpen. 
Er zijn vier workshop-/presentatierondes van elk 45 minuten, verdeeld over verschillende 
ruimtes. U kunt zelf uw dag samenstellen aan de hand van het programma. 
Buiten kunt u terecht voor excursies over stroperij en weidevogelbeheer met drones, en 
voor een rondleiding over het prachtige terrein van het landgoed. Ook hebben we weer een 
informatiemarkt bij de Hooge Schuur en Het Boslokaal. Op de achterkant van dit Vakblad 
vindt u een plattegrond van het terrein. 
Het volledige programma vindt u middenin dit Vakblad en op de website beheerdersdag.nl. 

Waar en wanneer? 

Vrijdag 27 september van 10.00–16.00 uur 
(borrel tot +/- 17.00 uur) 
op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt 
Het Klooster 5, 4153 RR Beesd 
Er is voldoende parkeerplek (maar 
carpoolen is altijd een goed idee). 
Daarnaast rijden er pendelauto’s in de 
ochtend (en op verzoek in de middag) van 
station Beesd naar het terrein.

Kaartverkoop
Tickets (€ 40 voor leden/medewerkers 
van partnerorganisaties en studenten, 
€ 55 voor overig) zijn te koop via de 
website van de Beheerdersdag. Daar 
vindt u ook alle actuele informatie. De 
ticketprijs is inclusief een uitgebreide 
lunch, en koffie en thee gedurende de 
dag. Er is geen kaartverkoop op de locatie 
zelf.
 
Graag tot ziens op vrijdag  
27 september!

Meer informatie 
www.beheerdersdag.nl 
twitter.com/_Beheerdersdag
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mijn BOA’s ongewapend te laten surveilleren en 
op zoek te gaan naar mensen die afval dumpen, 
of die met vuurwapens stropen? Ik vind van niet. 
Dan is pepperspray niet genoeg. Ik heb dit ge-
sprek ook met minister Grapperhaus gehad. En als 
je hem dan vertelt wat je hier als BOA mee maakt, 
snapt ook hij dat het verstandig is om mensen wel 
te bewapenen. Natuurlijk niet om geschillen op te 
lossen met een wapen, maar vooral om veiliger je 
werk te kunnen doen.”
Werkgevers kunnen voor BOA’s een vergunning 
aanvragen. De BOA wordt dan uiteraard helemaal 
gescreend, dezelfde screening als iemand die als 
politieagent een wapen draagt. “Onze organi-
satie is inmiddels zo ver dat ze voor BOA’s die 
met deze zaken te maken hebben een dergelijke 
vergunning aanvraagt, gewoon omdat het nood-
zakelijk is om je werk te kunnen doen. Ik denk 
dat andere terreinbeheerders ook die kant op 
moeten.”

 Persoonlijk
De Jonge voelt zich verantwoordelijk voor het 
gebied, wil het mooi en schoonhouden. “Ik vind 
dit inderdaad mijn verantwoordelijkheid en dus 
wil ik me daarvoor inzetten. Anderen denken hier 
misschien anders over, maar ik vind niet dat ik in 
te gevaarlijke situaties terecht ben gekomen. Het 
is heel persoonlijk hoe ver je wil gaan. Ik zal mijn 
collega’s dan ook nooit dwingen om ergens te 
gaan surveilleren als ze dat op dat moment daar 
niet durven. Iedereen moet die grens voor zichzelf 
trekken.” Wat dit gevaar betreft komt De Jonge 
wel vaker lastige dilemma’s tegen. Voor de SNL-
subsidieregeling moeten monitoringgegevens 
worden opgeleverd. “Als ik weet dat er ergens 
een hennepkwekerij in het bos is, en juist daar 
moet een broedvogelinventarisatie plaatsvinden. 
Wat doe ik dan? Laat ik dat doorgaan? Hoe schat 
ik het gevaar in? Moet er dan altijd een bewa-
pende BOA mee gaan? Dit zijn heel reële en bijna 
dagelijkse afwegingen. En dat zou natuurlijk niet 
moeten dus ook dat zijn voor mij weer redenen 
om er extra hard voor te werken om de criminali-
teit uit het bos te weren.”

 Moeilijk maken
Nu hebben we het over een industrie van naar 
schatting 19 miljard euro op jaarbasis, als het gaat 
om de productie van synthetische drugs. Zouden 
de criminelen echt schrikken van de maatregelen 
en acties die beheerder en zijn collega’s Erik de 
Jonge ondernemen? “Natuurlijk kunnen wij als 
beheerder dit drugsprobleem niet oplossen. Maar 
wegkijken van het probleem, net doen alsof het er 
niet is, is het andere uiterste. Ik vind dat we moe-
ten doen wat we kunnen doen. Om te beginnen 
vraag je je als terreinbeheerder kunt af: waarom is 
er hier zo veel criminaliteit? Voor dit gebied geldt 
dat de bossen en het buitengebied heel uitge-
strekt zijn, dus aantrekkelijk voor die criminelen. 
Ten tweede is er weinig verlichting en ten derde 
zijn er in het bos heel veel vluchtwegen en daar-
door geschikt om bijvoorbeeld te dumpen. Dus 
waarom zou je geen slimme lantaarnpalen gaan 
plaatsen die aangaan als er mensen voorbijkomen. 
En je kunt wegen afsluiten met een slagboom. 

Ja, maar dan kan die boer er ook niet meer door, 
hoor ik dan vaak als verweer. Maar de boeren die 
al eens een dumping op hun terrein hebben gehad 
en voor de kosten moeten opdraaien, vinden het 
geen enkel probleem als ze voortaan met een 
sleuteltje de slagboom open moeten maken. Ik 
denk dat we als terreinbeheerders het probleem 
dus niet kunnen oplossen, maar we kunnen wel 
samen gaan bedenken hoe we de natuurgebieden 
minder aantrekkelijk kunnen maken voor crimi-
nele activiteiten.”

 Van paddepoel naar gifvaten
Bij een drugsafvaldumping worden de politie 
en de brandweer ingeschakeld. De brandweer 
controleert of er acuut gevaar is vanwege de 
giftige stoffen en de politie doet haar werkt ten 
behoeve van de opsporing. Soms duurt dat geheel 
niet langer dan anderhalf of twee uur en dan staat 
Erik de Jonge er als grondeigenaar alleen voor. 
Hij schakelt een gespecialiseerd bedrijf in om het 
afval op te ruimen. “Dat kost ons echt heel veel 
geld per jaar. Ik word er wel eens moedeloos van 
als ik op dezelfde dag bezig ben om 4000 euro 
subsidie te zoeken voor een paddepoel en een uur 
later 50.000 euro moet uitgeven voor het oprui-
men van afval.” Opvallend genoeg is er nog nooit 
onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke ef-
fecten van een dumping. Ook is nooit onderzocht 
wat de effecten van de tijdelijke hennepveldjes 
zijn op de bodem en de omliggende vegetatie.

 Hoge kosten
De eigenaar van de grond waarop een afvaldum-
ping plaatsvindt, moet het afval (laten) opruimen 

en moet de schade betalen. Twee jaar lang was 
er een regeling vanuit de provincie Brabant dat 
de helft van de schade vergoed kon worden. Die 
regeling is inmiddels opgehouden te bestaan. In 
plaats daarvan is er nu een landelijke regeling 
voor particulieren. Zij kunnen de geleden schade 
terugkrijgen van de rijksoverheid. Er is voor deze 
regeling jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar. De 
meeste dumpingen vinden overigens wel plaats 
in het buitengebied en dan vaak op grond van 
gemeenten, waterschappen, provincies of ter-
reinbeheerders.<

redactie@vakbladnbl.nl

Erik de Jonge

foto N
ick Franken

https://www.beheerdersdag.nl
https://twitter.com/_Beheerdersdag
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Borgman Beheer

Bosgroepen

Brandhof Natuur & Platteland

Communicatiebureau de Lynx

Cruydthoeck

Cursus Centrum Groen

Datura

De Bosbouw

De Klik (biomassa)

E.C.O. Logisch

FNV vakmensen 

FSC

Gecertificeerd klimaatbos+

Groeibalans

Groene Takken 

Groenshop

Innatoss Laboratories

Instituut Fysieke Veiligheid

IPC Groene Ruimte

Kingfisher Natuurprojecten

Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 

Natuurtoezicht 

Kwekerij Dependens

Laxsjon Plants

Naturio 

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters

OBN kennisnetwerk

Paard aan het Werk

PEFC Nederland

Praktijk Centrum Bomen

Probos

PVM b.v.

Rassenlijst Bomen

Regelink Ecologie & Landschap / Ranox

SKBNL / ErBo

Staatsbosbeheer 

Staro Natuur & Buitengebied

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Vakblad Natuur Bos Landschap

Van den IJssel Bedrijfskleding

Van Vliet Kastanjehout 

VBNE

Viridian Raven

Vormgevers in Hout

Wellink 

Wolf Fire Safety

Wolfswinkel

PROGRAMMA BEHEERDERSDAG
Locatie 10.00 10.30 10.45-11.30 

Ronde 1
11.45-12.30 
Ronde 2

12.30 
- 14.00

14.00-14.45 
Ronde 3 

15.00-15.45 16.00

DE HOOGE SCHUUR
Doorlopend: infomarkt

Ontvangst 
en opening

Lunch Borrel

KOETSHUIS Bodemdaling stoppen = veen vernatten 
Vanaf 2030 moet jaarlijks 1 megaton CO2 bespaard worden in 
het veenweidegebied (Klimaatwet). Het Innovatie Programma 
Veen test de mogelijkheden in de praktijk. 
Roel van Gerwen (Landschap Noord-Holland)

Stichting Levend Archief werkt aan nationale zadencollectie 
Veilig stellen van onze autochtone flora; hoe maken we Ne-
derland weer bloemrijk!
Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck)

Online platform ‘Biotoop op de kaart’ 
Hoe krijg je landelijk belangstelling voor jouw bijdrage aan 
biodiversiteit?
Wim Knol (Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging)

Bos- en natuurherstel met steenmeel 
Over de effecten, de manier van toedienen en de duurzaam-
heid van steenmeeltoepassing.
Maaike Weijters (B-WARE) & 
Leon van den Berg (Bosgroepen)

PAARDENSTAL Weet wat u kiest: risicospreiding door kiezen meer gevari-
eerd (uitheems) sortiment
Dendroloog Jaap Smit over uitheemse soorten en het gebruik 
van satellietdata.
Jaap Smit (Cobra adviseurs)

Duurzaam grondgebruik in de praktijk
Het begeleiden van eigenaar en pachter naar een meer duur-
zaam grondgebruik.
Tallien Fokkema (Eelerwoude) & Maria van Boxtel (Land &Co.)

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)  
Lessen van het 5-jarig gebiedsproces ‘duurzame landbouw 
voor boerenlandvogels’ in Burghsluis. 
Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

Bescherming boerenlandvogels (project PARTRIDGE)  
Lessen van het 5-jarig gebiedsproces ‘duurzame landbouw 
voor boerenlandvogels’ in Burghsluis. 
Chris Vreugdenhil (Het Zeeuwse Landschap)

NIEUWE REFTER Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie  
Een kennismaking met voedselbossen als model voor de 
verzoening tussen natuur en landbouw: principes, praktijk en 
propositie.
Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw 
Nederland)

Monitoren van insecten 2.0 
Nederlandse primeur: automatische insectenherkenning voor 
meer grip op biodiversiteit.
Theo Zeegers (EIS) & Eelke Jongejans (Radboud Universiteit)

Voedselbosbouw: veelzijdige nieuwkomer met ambitie  
Een kennismaking met voedselbossen als model voor de 
verzoening tussen natuur en landbouw: principes, praktijk en 
propositie.
Fransjan de Waard & Wouter van Eck (Stichting Voedselbosbouw 
Nederland)

Inzet van landgeiten bij natuurbeheer
Wat kunnen landgeiten en wat hebben ze nodig?
Jaap Mekel (Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten)

JACHTKAMER Beslisboom Amerikaanse vogelkers 
Een handreiking voor de bos- en natuurbeheerder bij de afwe-
ging tussen doelen, middelen en resultaten.
Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

Beslisboom Amerikaanse vogelkers 
Een handreiking voor de bos- en natuurbeheerder bij de afwe-
ging tussen doelen, middelen en resultaten.
Jan den Ouden (WUR) & Bart Nyssen (Bosgroepen)

Leer je groen!
Kennismaking met dit E-learningplatform over veilig werken 
in het groen. Hoe breng je een (veilig werken) boodschap ef-
fectief over op bijvoorbeeld vrijwilligers? 
Titia Blanksma (IVN) & Paul Terstegge (Staatsbosbeheer)

De Nederlandse Landgoederen en het landgoedmodel
Hoe kun je functies combineren zodat een balans tussen na-
tuur, landbouw, cultureel erfgoed en natuurbeheer ontstaat.
Adriënne Vriesendorp & Aster Leuftink (Federatie Particulier 
Grondbezit)

LINGEHOF Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer 
Update van de gereedschapskist in ontwikkeling met praktijk-
voorbeelden van klimaatslimme beheermaatregelen.
Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer 
Update van de gereedschapskist in ontwikkeling met praktijk-
voorbeelden van klimaatslimme beheermaatregelen.
Bas Lerink (WUR) & Martijn Boosten (Probos)

Klimaatslim landschapsbeheer  
Resultaten van vier pilots uit de Klimaatenveloppe 2018 en 
2019.
David Borgman (Borgman Beheer) & 
Martijn Boosten (Probos)

Klimaatslim landschapsbeheer  
Resultaten van vier pilots uit de Klimaatenveloppe 2018 en 
2019.
David Borgman (Borgman Beheer) & 
Martijn Boosten (Probos)

ABTSBOUWING Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke 
graslanden 
Veel natuurgraslanden blijven soortenarm ondanks langdurig 
maaien en afvoeren. Door aanvullend kale grond te creëren 
blijkt kruidenrijk grasland veel sneller te ontstaan.
Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)

Handhaving in het wilde westen van Brabant
Afvaldumping, stroperij, wildcrossen en andere vormen van 
overlast zijn aan de orde van de dag in het buitengebied van 
Brabant. Welk effect heeft dit en wat kunnen we er tegen 
doen?
Erik de Jonge (Brabants Landschap)

Afrikaanse varkenspest
Over het wat & hoe, preventie en maatregelen bij uitbraak.
Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

Wolf! 
De wolf is terug. Wat betekent dit voor jou als boswachter 
of beheerder, en hoe weet je of er een wolf in je gebied was 
of is?  
Mirte Kruit (Natuurmonumenten)

GROTE HOOIBERG Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?  
Een praktische aanpak waarmee je het veiligheidsbewustzijn 
bij medewerkers en vrijwilligers door instructie vergroot. 
Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE)

Gedragscode bosbeheer  
Uw jaarlijkse update.
Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)

Gedragscode bosbeheer  
Uw jaarlijkse update.
Anne Reichgelt (VBNE) & Kees Konings (Bosgroepen)

Hoe ‘verleid’ je mensen tot veilig werken?  
Een praktische aanpak waarmee je het veiligheidsbewustzijn 
bij medewerkers en vrijwilligers door instructie vergroot. 
Yvonne Kok (Kok training coaching en advies, namens VBNE) 

KAPSCHUUR Droogte & opwarming: effecten op de waterafhankelijke 
Brabantse natuur 
De droge zomer van 2018 (en 2019)  brak alle records. Wat 
kunnen we doen om waterafhankelijke natuur klimaatbesten-
diger te maken?
Peter Voorn (Natuurmonumenten)

De effecten van droogte en hitte op onze bossen (BE en NL)  
De droogte en hitte hebben gevolgen voor bomen en bos-
sen. Wat kun je eraan doen? Voorbeelden uit Vlaanderen en 
Nederland. 
Peter Roskams (INBO Vlaanderen) &
Pieter Westerhof (Bosgroepen)

De effecten van droogte en hitte op onze bossen (BE en NL)  
De droogte en hitte hebben gevolgen voor bomen en bos-
sen. Wat kun je eraan doen? Voorbeelden uit Vlaanderen en 
Nederland. 
Peter Roskams (INBO Vlaanderen) &
Pieter Westerhof (Bosgroepen)

Beheer van natuurlijk en cultuurhistorisch groen erfgoed 
van bomen en struiken 
Beheer van oude boskernen, houtwallen en heggen: de 
inheemse bomen en struiken met hun cultuurhistorische 
context. 
Bert Maes & René van Loon (ecologisch adviesbureau Maes & 
Dool)

BOSLOKAAL Urban Forestry: de 3P’s; Praten, Plannen & de Praktijk
Praktijkcase beheercommunicatie: Driebergse bos, gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. 
Annemieke Visser (Borgman Beheer)

Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen 
Een interdisciplinaire benadering voor de natuur- en wa-
teropgave in dit bijzondere gebied bij Epe. Lessen uit een 
uitgebreide Landschaps-ecologische systeemanalyse. 
Harm Smeenge e.a. (Bosgroepen)

Natuurlijke klimaatbuffers: Het water staat ons aan de  
lippen, of juist niet? 
Welke kansen bieden klimaatbuffers bij extreme waterover-
last en droogte? Wat kunnen we leren van praktijkervaringen 
tijdens het project en na de realisatie? 
Daan Vreugdenhil (Natuurmonumenten)

Kan mijn natuurgebied een klimaatbuffer zijn en is dat 
interessant voor biodiversiteit? 
Een uitdaging voor deelnemers uit Laag-Nederland om het 
eigen gebied als klimaatbuffer te bekijken. Met voorbeelden 
uit Friesland.
Chris Bakker (It Fryske Gea)

EXCURSIE/WORKSHOP 
(VANAF INFOPUNT)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij 
Een praktische workshop over stroperij en de middelen die 
worden ingezet.
Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Natuurtoezicht)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij  
Een praktische workshop over stroperij en de middelen die 
worden ingezet.
Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Natuurtoezicht)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij 
Een praktische workshop over stroperij en de middelen die 
worden ingezet.
Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit   
(Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht)

Toezicht & Handhaving in het buitengebied; thema stroperij 
Een praktische workshop over stroperij en de middelen die 
worden ingezet.
Dennis Neijssen & Laura van Dorland Kievit (Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Natuurtoezicht)

EXCURSIE/WORKSHOP 
(VANAF INFOPUNT)

Drones & data: precisienatuurbeheer  
Wilt u grote gebieden preciezer beheren, in minder tijd? Maak 
kennis met de jongste techniek en praktijkervaringen uit ‘field-
lab’ Krimpenerwaard voor boerenlandvogelbeheer! 
Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & 
Bernard de Jong (NVWK)

Drones & data: precisienatuurbeheer  
Wilt u grote gebieden preciezer beheren, in minder tijd? Maak 
kennis met de jongste techniek en praktijkervaringen uit 
‘fieldlab’ Krimpenerwaard voor boerenlandvogelbeheer! 
Henk Krikke (4D Precisienatuurbeheer) & 
Bernard de Jong (NVWK)

- -

EXCURSIE  
(VANAF INFOPUNT)

Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt 
Vrijwilligers Mariënwaerdt

Rondleiding Landgoed Mariënwaerdt 
Vrijwilligers Mariënwaerdt

Groen = Presentatie/lezing/workshop (met interactie)  Blauw = excursie/demonstratie Onderstreept = presentatie/workshop wordt 2 of meer keer gegeven

Deze organisaties vind je 
op de informatiemarkt:
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> Zoals we twee jaar geleden hebben laten zien, 
wordt het calciumgebrek bij vogels in de Noord-
Ginkel, nabij Ede, veroorzaakt door lage calcium-
concentraties in bomen. Dit is gerelateerd aan 
bodemverzuring, waarbij calcium in oplossing 
gaat en vervolgens uitspoelt. We hebben op 51 
monsterpunten onderzocht hoe ernstig de bo-
demverzuring in het gebied precies is. Bijna zestig 
procent van de meetpunten had in de bovenlaag 
van de bodem een pH waarde (pHNaCl) onder de 
3 en negentig procent zat onder de 4: het gebied 
bleek dus zeer ernstig verzuurd (figuur 1). 

Het is niet te verwachten dat de calciumbeschik-
baarheid binnen afzienbare tijd door natuurlijke 
processen zal herstellen. Om de vogels toch te 
helpen, hebben we eind mei 2017 ruim 40 voeder-
plankjes in het bos opgehangen en voorzien van 
gebroken en gewassen zeeschelpen. Ook hebben 
we een grondvoederplek ingericht, omdat dit mis-
schien andere vogelsoorten in hun calciumvoor-
ziening zou kunnen faciliteren. In 2018 en 2019 

Schelpkalk als oplossing voor 
gebroken pootjes bij bosvogels

Praktijkproef 
geeft duidelijke 

resultaten

Twee jaar geleden werd duidelijk hoe de zich doorzettende verzuring 
problemen opleverde voor de eischaal- en botkwaliteit van mezen op 
de Zuidwest-Veluwe. Sindsdien hebben onderzoekers gezocht naar 
oplossingen voor dit probleem. Het uiteindelijk stranden van de PAS 
bij de Raad van State biedt hopelijk perspectief voor het terugdringen 
van de zuurlast door stikstof. Ondertussen is geprobeerd het calciumge-
brek voor de vogels op te heffen, maar slechts met gedeeltelijk succes. 
Systeemherstel is noodzakelijk om de calciumvoorziening van bosvogels 
weer op orde te brengen.

— Arnold van den Burg (Stichting Biosfeer)
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Figuur 1. Bodem pH (zout) op 51 locaties verspreid over de Noord-Ginkel. De 
bodem heeft voor het grootste gedeelte pH-zout waarden onder de 3 en het 
gebied is dus ernstig verzuurd.
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Figuur 2. Relatieve bezoekfrequenties van bosvogels aan de voederplankjes 
met gebroken schelpen.
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Figuur 3. Gebruik van de voederplanken met schelpgruis door pimpelmezen 
en koolmezen (x-as: 1 = 1 maart). Er is een duidelijke tweedeling in de bezoe-
ken over de eilegperiode en de jongentijd. Ook gecorrigeerd voor verschillen 
in populatieomvang is het bezoek van pimpelmezen aan de voederplanken 
marginaal.

Jonge 
pimpelmees 
met gebroken 
pootje

hebben we geëvalueerd wat het effect hiervan 
was op jonge kool- en pimpelmezen in dezelfde 
nestkasten die in het eerdere onderzoek zijn 
gebruikt. In 2018 hadden we ook cameravallen 
bij zeven voederplanken en de grondvoederplek, 
zodat in de broedtijd het bezoek van vogels aan 
de voederplanken was te volgen.

Schelpkalk op voederplanken
We hebben veertien vogelsoorten gezien op de 
voederplanken, waarvan acht soorten frequente 
bezoekers waren (figuur 2 en foto 1: videostills 
van vogels op de voederplank). Op de grondvoe-
derplek kwamen ook nog merels, zanglijsters en 
spreeuwen. De koolmees was de meest geziene 
gast, maar op zichzelf zeggen deze gegevens 
natuurlijk niets omdat we bij de interpretatie 
ook rekening moeten houden met de talrijkheid 
van de verschillende soorten in het bosgebied. 
Omdat pimpelmezen ook graag in de nestkasten 
broeden, konden we van deze soort een rela-
tieve aantalsschatting maken ten opzichte van 

de koolmees. Dit konden we weer in verband 
brengen met zowel de bezoekfrequentie van de 
voederplankjes als het welzijn van het broedsel in 
het nest.

Het bezoek van de vogels is niet gelijkelijk 
verdeeld over het broedseizoen. Bij de frequente 
bezoekers is er een duidelijke tweedeling te zien 
in de eilegperiode (eischaalproductie) en de tijd 
dat de jongen opgroeien (botontwikkeling van de 
jongen, figuur 3). 
Pimpelmezen bezoeken de voederplankjes veel 
minder vaak dan koolmezen. Ten opzichte van 
het totaal door pimpelmees en koolmees in 2018 
bezette nestkasten (N = 66), had de pimpelmees 
een talrijkheid van 38 procent van de kasten. 
Dit steekt sterk af tegen de 10 procent bezoeken 
door pimpelmezen van alle bezoeken door beide 
mezensoorten (N = 1074). Het lijkt er dus op dat 
pimpelmezen veel minder van het aangeboden 
schelpgruis gebruik maken dan koolmezen en 
mogelijk dus niet op deze manier geholpen zijn 
met hun calciumvoorziening.
In de beoordeling van de kwaliteit van het 
broedsel kijken we vooral of nestjongen hun 
pootjes breken als duidelijk teken van verregaand 
calciumgebrek. In 2017 zagen we bij de koolmees 
dat ongeveer dertig procent van de nesten een of 
meer kuikens hadden met gebroken pootjes. In 
de twee jaar dat er schelpengruis is aangeboden, 
2018 en 2019, zijn dat respectievelijk 0 procent 
en 9 procent (tabel 1). Het lijkt er dus op dat bij 
de koolmees het aangeboden schelpgruis een 
belangrijke bijdrage levert aan het verhelpen van 
het calciumtekort. Bij de pimpelmees zien we 
echter dat 23 procent en 30 procent van de nesten 
jongen bevat met gebroken pootjes in 2018 en 
2019 (foto 2). De relatief lage presentie van pim-
pelmezen op de voedertafels komt overeen met 
aanhoudende problemen bij de botontwikkeling 
van de kuikens. 
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Foto 1: Verschillende vogelsoorten op de voederplankjes met schelpengruis (van linksboven met de klok mee: koolmees, grote bonte specht, zwarte mees, vink.

Voor de pimpelmees moet het calcium blijkbaar 
uit de voedselketen komen, omdat ze weinig ge-
neigd zijn extra calcium in de vorm van (schelp-) 
kalk op te nemen. Waarschijnlijk geldt dit voor 
veel meer soorten bosvogels, want veel soorten 
komen maar weinig of helemaal niet op de voe-
dertafels. Om de vogels echt te helpen, inclusief 
de pimpelmees en andere soorten die zich voor 
hun calciumbehoefte op levend voedsel verlaten 
en geen bijzonder calciumrijke prooien eten, 
moet het calciumgebrek van onderuit de voed-
selketen worden opgeheven, dus via ecosysteem-
herstel. 

Calcium als oplossing
Uit het OBN-onderzoek in de periode 2011-2014 
blijkt dat in de Noord-Ginkel specifiek calcium-
gebrek een probleem vormt in het voorjaarsblad 
van zomereiken (figuur 4). Voor herstel van het 
ecosysteem is het noodzakelijk om zowel de 
pH te verhogen als calcium in het systeem te 
brengen. 
Kalk, oftewel calciumcarbonaat, is hiervoor een 

jaar soort nesten nesten met jongen nesten met gebroken pootjes

2018 koolmees 41 23 (56.1) 0 (0)

2018 pimpelmees 25 13 (52.0) 3 (23.1)

2019 koolmees 56 43 (76.8) 4 (9.3)

2019 pimpelmees 39 33 (84.6) 10 (30.3)

Foto 2. Kalkgebrek bij jonge pimpelmezen. Nest met jongen met gebroken pootjes (links) en dode jongen in het nest. Er zijn van dit nest geen jongen uitgevlogen.

Tabel 1. Calciumgebrek in de jongentijd bij kool-
mees en pimpelmees in 2018 en 2019, dus met de 
beschikbaarheid van schelpkalk op voederplanken. 
Bij de koolmees is de problematiek sinds 2017 
sterk minder geworden (30 procent nesten met 
gebroken pootjes in 2017), maar bij de pimpelmees 
zijn de problemen nog altijd onverminderd groot.

geëigend middel. Kalk in poedervorm lost echter 
snel op en kan een schok teweegbrengen in het 
ecosysteem. Het is dus raadzaam om een kalk-
vorm te kiezen waarvan de werking wordt ver-
traagd ten opzichte van pure poederkalk. Dit kan 
schelpkalk zijn of kalkkorrels die uit het grondwa-
ter worden gehaald om het water te ontharden. 
Deze kalkbronnen bevatten ook andere mine-
ralen, zoals magnesium, mangaan en een klein 
beetje fosfor. Dolomietenkalk is mogelijk ook een 
optie, maar een bezwaar hierbij is dat elders ber-
gen worden afgegraven, met de milieuproblemen 
en landschapsschade die dit met zich meebrengt. 
Het gebruik van steenmelen van silicaten lijkt 
minder gunstig in de Noord-Ginkel. Dit bevat vaak 
relatief weinig calcium, veel aluminium en heeft 
in ieder geval de eerste jaren slechts een beperkt 
effect op het herstel van de zuurgraad.
Ook met de dosering is voorzichtigheid geboden, 
omdat kalk geen natuurlijk bestanddeel vormt 
van de bodem op de Veluwe. Doordat het kalk re-
ageert onder invloed van het zuur, verdwijnt het 
mettertijd als zodanig weer. Uit de her-evaluatie 

van de Harderwijker-veldproef (een oud kalksup-
pletie-proefveld) bleek dat een te hoge dosering 
leidt tot gebiedsvreemde kenmerken voor de 
Veluwe. Een dosering van 3 ton/ha had na dertig 
jaar positieve effecten, zonder dat schadelijke 
neveneffecten werden vastgesteld. Bij 6 ton/ha 
sloeg het systeem al om. Het is dus verstandig om 
3 ton/ha als maximum aan te houden. 

Effecten van schelpkalk
De effecten van het toepassen van schelpkalk zijn 
langs schelpenfietspaden op de Veluwe te zien, 
waar schelpmateriaal ook buiten de invloedssfeer 
van de tevens opgebrachte leem is terechtgeko-
men. Hier staan veel kruidachtige planten die in 
de verzuurde vegetaties enkele meters verderop 
zijn verdwenen. Op de grondvoederplaats hebben 
we ten opzichte van de 3 ton/ha een enorme 
overmaat aangebracht en hebben we gekeken 
naar de effecten op de vegetatie en de zuurgraad. 
Effecten op de vegetatie zijn vooralsnog niet 
opgetreden (foto 3) en de pH-water verschoof 
van waarden onder de 3.5 naar waarden rond de 

Foto 3. Het na 2 jaar nog ontbreken van een ongunstige vegetatieontwikkeling (verruiging) bij een overmaat schelpkalk (links) en een referentiefoto van het bos 
net naast de grondvoederplaats.

4 (figuur 5). Het buffercomplex is opgeladen met 
calcium en de waterstofionen zijn voor een groot 
deel verdwenen als gevolg van reactie met het 
carbonaat. De pH en protonenvoorraad op het 
buffercomplex komen overeen met waarden uit 
een Frans referentiegebied met eiken-beuken-
bossen op van nature zure grond op graniet, en 
zonder de geschiedenis van industriële vervuiling 
en stikstofdepositie uit de landbouw. Dit gebied, 

in het regionaal natuurpark Millevaches en 
Limousin, is ook onvoorstelbaar rijk aan boom-
bewonende korstmossen als teken van de schone 
lucht (foto 4).

Argoniet wel, calciet niet
In 2019 hebben we met cameravallen bij voeder-
planken onderzocht of de grondwater-kalkkorrels 
net zo worden gegeten als het schelpgruis. Dit 

hebben we gedaan in een deel van de Zuid-
Ginkel, waar geen schelpgruis aangeboden werd. 
Het bleek dat de kalkkorrels niet worden gegeten 
(figuur 6). De meest waarschijnlijke verklaring 
hiervoor is dat de kristalstructuur van de kalk in 
schelpen bestaat uit argoniet, met een veel hogere 
biobeschikbaarheid van calcium dan het calciet 
in de grondwater kalkkorrels. De vogels hebben 
dus veel meer aan argoniet om in hun calcium-
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Figuur 5. pH metingen verspreid over de gehele Noord-Ginkel (blauw), bij de grondvoederplaats (geel), in 
de directe omgeving hiervan (rood) en het referentiegebied in Frankrijk (zwart). Door overmatige bekal-
king met schelpgruis neemt de zuurlading van het uitwisselingscomplex (op de y-as) sterk af en verschuift 
de pH naar het bereik zoals vastgesteld in de Franse referentiegebieden.
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behoefte te voorzien dan calciet. In bosgebieden 
met een ernstig calciumgebrek is het dus beter 
om calcium aan te bieden op een manier dat 
vogels het direct kunnen opnemen.

Tijd voor maatregelen
De verzuring en de effecten van het calciumge-
brek zijn dermate ernstig in de Noord-Ginkel dat 

Figuur 4. Concentraties van plantennutriënten in eikenblad in 
volledig gestrekt voorjaarsblad van de zomereik in het Edese Bos 
en de Noord-Ginkel. In het Edese Bos treden geen nutriëntenge-
breken op. De waarden voor dit gebied zijn op 100 gesteld, om de 
schaal van de verschillende ionen gelijk te maken. De foutenbal-
ken zijn standaarddeviaties die zijn meegeschaald.
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Figuur 6. Het gebruik van schelpgruis (argoniet) 
vs. onthardingskorrels (calciet) door bosvogels. De 
calcietkorrels worden nauwelijks gegeten.

herstel van de bodem zeer wenselijk is. Niets 
doen leidt tot steeds meer problemen en brengt 
een veel groter risico met zich mee voor de staat 
van instandhouding van het gebied dan een 
voorzichtige, maar wel grootschalige ingreep met 
schelpgruis. Dit is al onderkend door de gemeente 
Ede, de eigenaar en beheerder van dit bosgebied. 
Hopelijk kan het uitstrooien van schelpgruis in 

nagenoeg de hele Noord-Ginkel in 2020 tot stand 
komen. Uiteraard zullen de effecten op verschil-
lende niveaus in het ecosysteem worden gevolgd, 
zoals bodem, bomen, vegetatie, huisjesslakken, 
miljoenpoten, vogelpopulaties en natuurlijk de 
lotgevallen van de mezen. 
Grote delen van de droge zandgronden zijn 
ernstig verzuurd en herstel van de zuurgraad en 
basische kationen door toevoegen van carbona-
ten en/of silicaten zijn belangrijke maatregelen 
voor het behoud en herstel van de biodiversiteit 
van deze ecosystemen. Daar waar gebreken zijn 
ontstaan van meerdere nutriënten kan een steen-
meel uitkomst bieden. Door het te mengen met 
een carbonaat zoals schelpgruis, kan tegelijkertijd 
de zuurgraad worden verbeterd. Ook kunnen 
de grondwater-calcietkorrels mogelijk worden 
ingezet op locaties waar verzuring wel een pro-
bleem is, maar zich nog geen ernstige tekorten bij 
planten en dieren voordoen. Na het verminderen 
van de zure depositie door zwavelzuur eind jaren 
tachtig is er nauwelijks iets aan bodemherstel 
gedaan ten behoeve van de natuurkwaliteit en 
biodiversiteit. Met uitzicht op maatregelen die de 
stikstofdepositie sterk zullen inperken, is het tijd 
om dit nu wel daadkrachtig, maar weloverwogen, 
ter hand te nemen en de effecten ervan vast te 
leggen in relatie tot zowel de uitgangssituatie als 
de aard van de ingrepen.<

Arnold van den Burg, bsp@upcmail.nl

De Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) - vanaf hier voor 
het gemak ‘vogelkers’ genoemd - is ondanks intensieve bestrij-
ding volledig ingeburgerd en niet meer uit te roeien. Afhanke-
lijk van de terreindoelen is het aan de eigenaar/beheerder te 
beoordelen in welke mate vogelkers een probleem is en in hoe-
verre maatregelen nodig zijn om dominantie door vogelkers te 
voorkomen. We hebben een beslisboom ontwikkeld om hand-
vatten te bieden om met deze ‘nieuwe’ boomsoort te leven. Per 
begroeiingstype geeft de beslisboom aan hoe gewenste bos- en 
natuurtypen zijn te realiseren.

— Bart Nyssen, Gerard Koopmans (Bosgroepen) en Jan den Ouden 
(Wageningen University)

> Vogelkers was ten tijde van de grootschalige herbebossingen de meest aan-
geplante loofboomsoort, waarbij hij vaak mee werd geplant als mengboom-
soort. De houding ten aanzien van vogelkers veranderde in de jaren vijftig, 
toen na de kaalkap van kaprijpe grove dennenbossen nieuwe dennenaan-

Beslisboom 
Amerikaanse 
vogelkers Bestrijden, uitfaseren, 

integreren en  
bos weerbaar maken

plant verstikte onder de massale verjonging en stronkopslag van vogelkers. 
Rond deze tijd kwam de bestrijding van de vogelkers op gang, met het doel 
deze uit te roeien. Dit bleek echter onmogelijk, en gedurende de 20e eeuw 
wist vogelkers zich over heel Nederland uit te breiden (figuur 1). Na decennia 
van bestrijding en vele honderden miljoenen euro’s aan bestrijdingskosten 
moet worden geconcludeerd dat vogelkers nooit meer uit het landschap zal 
verdwijnen.

Licht is de bepalende factor
De Amerikaanse vogelkers is een uitgesproken pionierboomsoort en kan 
zich samen met onder andere berk en grove den makkelijk vestigen onder 
lichte omstandigheden. Vogelkers maakt vroeg zaden die efficiënt worden 
verspreid. De zaailingen kunnen enige tijd in schaduwrijke omstandigheden 
overleven, maar hebben veel licht nodig om door te kunnen groeien. Bij 
voldoende licht kan vogelkers dichte struiklagen vormen, daarbij geholpen 
door het sterke vermogen opnieuw uit te lopen na een verstoring (bijvoor-
beeld na kap). Net als bij andere soorten wordt in dichte struikvegetaties van 
vogelkers de ondergroei sterk onderdrukt. 
Door de vroege en rijke bloei en vruchtzetting is vogelkers een belangrijke 
soort voor allerlei insecten in het zandlandschap. De soort maakt goed 
afbreekbaar strooisel waardoor mildere humusvormen ontstaan. Vogelkers 
vormt een transparant kronendak waaronder al vroeg schaduwverdragende 
soorten kunnen vestigen.

Vogelkers geveld in het kader 
van de bestrijding. Genk (B).

Vogelkers 
vrijgesteld voor 
kwaliteitshout-
productie in een 
gelaagd gemengd 
licht bos.

foto’s Bosgroepen
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Figuur 1. Aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers in Nederland in het jaar 
1965 (235 kilometerhokken) en in het jaar 2018 (1389 kilometerhokken). 
Bron: Nationale Databank Flora en Fauna.

In grotere gaten in het kronendak is voor vogelkers voldoende licht beschik-
baar om snel in de hoogte te kunnen doorgroeien. Als een vogelkers van 
jongs af aan in zo’n gat opgroeit, kan deze waardevol hout vormen. Door de 
relatief korte levensduur van vogelkersen in het kronendak (op zandgrond 
maximaal 80 tot 120 jaar) zal eventuele dominantie van vogelkers op relatief 
korte termijn kunnen worden doorbroken door de concurrentie van langer 
levende lichtboomsoorten als den en eik in het kronendak en door de in-
groei van langer levende schaduwboomsoorten. 

Begroeiingstypen in de beslisboom
In de beslisboom onderscheiden we op basis van de beschikbare hoeveel-
heid licht de volgende begroeiingstypen (figuur 2): open landschap (heide, 
stuifzand, duinen), bossen (licht bos, gelaagd gemengd licht bos en donker 
bos) en bosranden, houtwallen en hakhout (deze laatste drie worden in dit 
artikel verder niet behandeld).
De aanpak van vogelkers in het open landschap is vrij eenduidig. Om de 
openheid te bewaren zal vogelkers hier, evenals de andere boomsoorten, 
altijd bestreden moeten worden om openheid te bewaren. Deze eenduidig-
heid geldt niet voor bossen omdat vanwege de verschillende omstandig-
heden en doelen, de aanpak van vogelkers kan variëren van bestrijden tot 
volledige integratie in het bosecosysteem. De mate van lichttoetreding in de 
onderetage, en ook de wilddruk, bepalen in hoeverre vogelkers in het bos 
dominant kan worden. 
Licht bos is bos gedomineerd door lichtboomsoorten met een beperkte 
tweede boomlaag en struiklaag, waarin vogelkers zich probleemloos vestigt. 
Gelaagd gemengd licht bos is hetzelfde type bos maar dan met een goed 
ontwikkelde tweede boom- en struiklaag en een veelal gemengd kronendak. 
Dit bostype is nauwelijks gevoelig voor uitbreiding van vogelkers en als 
vogelkers zich toch vestigt is deze goed beheersbaar. Donker bos is bos met 
een aanzienlijk aandeel schaduwtolerante boom- en struiksoorten en te 
donker voor vogelkers. Donker bos is dan ook het meest weerbaar tegen een 
dominantie van vogelkers.

50 – 25 % van het daglicht

Japanse lariks Larix kaempferi 1,36

grove den Pinus sylvestris 1,67

25-10% van het daglicht

ruwe berk Betula pendula 2,03

zwarte den Pinus nigra 2,10

ratelpopulier Populus tremula 2,22

zomereik Quercus robur 2,45

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 2,46

vuilboom Rhamnus frangula 2,66

wintereik Quercus petraea 2,73

lijsterbes Sorbus aucuparia 2,73

Amerikaanse eik Quercus rubra 2,75

douglas Pseudotsuga menziesii 2,78

10- 5 % van het daglicht

tamme kastanje Castanea sativa 3,15

veldesdoorn Acer campestre 3,18

boskers Prunus avium 3,33

hazelaar Corylus avellana 3,53

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 3,73

haagbeuk Carpinus betulus 3,97

5-2 % van het daglicht

zomerlinde Tilia platyphyllos 4,00

reuzen zilverspar Abies grandis 4,01

winterlinde Tilia cordata 4,18

Noorse esdoorn Acer platanoides 4,20

taxus Taxus baccata 4,43

beuk Fagus sylvatica 4,56

reuzenlevensboom Thuja plicata 4,73

westelijke hemlockspar Tsuga heterophylla 4,96

Tabel 1. Boom- en struiksoorten geordend naar de schaduwtolerantie 
in het juveniele stadium. De ordening loopt van 1 (veel licht nodig) tot 
5 (weinig licht nodig) met een ruwe raming van het overeenkomstige 
percentage van het daglicht. 

Heide & Stuifzand Gelijkjarige opstanden
grove den, lariks, eik

Structuur door dunnen
Grove den, lariks eik

Eerder zeldzaam
Beuk, douglas, esdoorn, linde, 
..

Bosontwikkeling meestal 
ongewenst

Bossuccessie tegen gehouden Bossuccesie 
in volle gang

Bossuccessie 
ver gevorderd

Beheer nodig om open land-
schap te behouden

Beheer nodig om licht karak-
ter te behouden

Gelaagdheid versterken via 
selectief dunnen en
bijplanten

Donker karakter versterken 
via selectief dunnen en
bijplanten

Gevoelig voor vestiging 
vogelkers

Gevoelig voor dominantie 
vogelkers

Vogelkers hanteerbaar in 
beheer

Vogelkers geen probleem

Figuur 2: De vier begroei-
ingstypen die in de beslis-
boom worden onderschei-
den.

Figuur 3. De beslisboom 
voor de omgang met Ame-
rikaanse vogelkers in het 
terreinbeheer. 

Open landschap Licht bos Gelaags licht bos Donker bos

Is vogelkers als soort
absoluut ongewenst?

Komt vogelkers  
nu veel voor?

Zijn er voldoende tijd, continui-
teit en middelen beschikbaar 

voor bestrijden vogelkers?

Moet vogelkers op korte 
termijn worden bestreden?

Liever minder 
vogelkers?

Is houtproductie met 
vogelkers een optie?

NEE JA
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Bestrijden en nazorg

Doelen heroverwegen

Bestrijden en nazorg

Bestrijden en nazorg

Vogelkers uitfaseren
Bos weerbaar maken

Vogelkers uitfaseren
Bos weerbaar maken

Bos weerbaar maken

Vogelkers integreren

Vogelkers integreren

Open landschap Licht bos Gelaags licht bos Donker bos

Inheemse verjonging onder vogelkers, voornamelijk, esdoorn, lijsterbes, 
hazelaar en es. Vogelkers zelf ontbreekt vrijwel volledig door gebrek aan licht. 
Kessel (B).

Een beslisboom waarbij de beheerder zelf de keuzen maakt
De beslisboom (figuur 3) leidt afhankelijk van begroeiingstype en terrein-
doelen tot het advies vogelkers te bestrijden – met heroverwegen van de 
beheerdoelen bij onvoldoende mogelijkheden – het bos weerbaar te maken, 
vogelkers uit te faseren of te integreren. Deze laatste twee kunnen ook han-
dige overgangsstrategieën naar een weerbaar bos zijn. 

Bestrijden
De keuze om tot bestrijding over te gaan, hangt vooral af van de doelen voor 
het terrein, en minder van de mate van voorkomen van de soort. Immers, 
als men wil dat vogelkers geen deel uitmaakt van de lokale flora moet de 
soort zo volledig mogelijk verwijderd worden uit het systeem. Wanneer de 
bestrijding onvolledig is zal de populatie zich weer snel kunnen gaan uit-
breiden, en blijven grote inspanningen nodig om de soort te weren. Nazorg 

Begroeiingstypen

1965 2018
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is essentieel en moet langdurig worden voortgezet (zeker eens in de drie 
jaar). Voor de bestrijding zijn voldoende tijd en geld en een lange termijn 
planning noodzakelijk.

Uitfaseren en integreren
Wanneer onmiddellijke bestrijding niet mogelijk of noodzakelijk is, kan 
vogelkers worden beschouwd als onderdeel van het aanwezige soortenpalet. 
Er zijn twee benaderingen mogelijk: 
• Uitfaseren: maatregelen gericht op het geleidelijk verminderen van het 

aandeel vogelkers, of op termijn zelfs verdrijven van vogelkers uit een 
bosgebied.

• Integreren: het accepteren van vogelkers als onderdeel van het lokale 
boomsoortenpalet en een behandeling krijgt als alle andere boomsoor-
ten. 

Vogelkers integreren in het bosbeheer is een optie in licht bos en gelaagd ge-
mengd licht bos, vooral wanneer een groter aantal boomsoorten in menging 
voorkomt. De bosbehandeling wordt dan zodanig ingericht dat vogelkers 
weliswaar meedoet in de bosontwikkeling, maar als gevolg van concurrentie 
met andere soorten niet domineert. Uitfaseren van vogelkers betekent niet 
perse het volledig verwijderen, maar door selectief ingrijpen kan het aandeel 
van de soort geleidelijk verminderen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een 
meer structuurrijk bos waarin hervestiging van vogelkers steeds minder 
plaatsvindt. De belangrijkste beheermaatregelen bij uitfaseren en integreren 
zijn pleksgewijs verjongen, aanplant van schaduwtolerante of snelgroeiende 
concurrenten en sturen in de verjonging.

Bos weerbaar maken
Door het bos weerbaar te maken kan de dominantie van vogelkers struc-
tureel worden doorbroken. Dit houdt in dat een zodanige bosstructuur en 
soortensamenstelling wordt ontwikkeld dat vogelkers geen of nauwelijks 
kans krijgt te domineren. Voor het uitfaseren van vogelkers is dit de meest 
voor de hand liggende strategie. Sleutelfactor hierbij is het verminderen 
van de lichttoevoer naar de ondergroei (verdonkeren) en het stimuleren van 
een sterk gemengde boom- en struiklaag die met vogelkers kan concurreren. 
Het gaat hierbij om het aanplanten van schaduwtolerante opvolgersoorten 
zoals winterlinde, haagbeuk, esdoorn, beuk en snelgroeiende pioniers zoals 
ratelpopulier, berk en lariks.

Vanwege de transparante kronen kunnen onder vogelkers al vroeg in de 
bosontwikkeling schaduwtolerante boomsoorten aangeplant worden. Som-
mige boomsoorten zoals linde, beuk en taxus kunnen zich onder vogelkers 
verjongen vanaf de dichte fase. Andere soorten zoals esdoorn, douglas, 
tsuga, thuja, haagbeuk en hazelaar kunnen dat vanaf de stakenfase. Onder 
het vogelkers-scherm ontstaat dan een schaduwwerpende tweede boomlaag. 
Wanneer dit scherm wordt verwijderd, nadat de aanplant in sluiting is, zal 
verjonging van vogelkers nauwelijks optreden. In multifunctioneel bos kan, 
wanneer voldoende stamkwaliteit aanwezig is, er voor gekozen worden 
een generatie vogelkers te benutten alvorens de overgang te maken naar 
weerbaar bos.
Een hoge wildstand verhoogt de kosten van aanplant sterk omdat dan van 
een succesvolle verjonging van loofboomsoorten geen sprake kan zijn zon-
der grote investeringen te doen in wildkerende voorzieningen of reductie 
van de dichtheid van aanwezige populaties.

Handelingsperspectieven in de verschillende begroeiingstypen

Open landschap
In open terreinen is het verwijderen van bosopslag een vast onderdeel van 
het beheer. Omdat vogels of zoogdieren het zaad van vogelkers aanvoeren, 
staan vogelkers zaailingen vooral bij bomen en struiken die door vogels 
als rustboom gebruikt worden. Vogelkers is in het open landschap vooral 
daar een probleem waar het bos recentelijk verwijderd is. Vogelkers kan op 
open terreinen het beste volledig worden bestreden aangezien hij in volle 
zon zeer jong zaad zet en daarom niet als struik of boom getolereerd kan 
worden. Een permanent vervolgbeheer gericht op het verwijderen van zaai-
lingen blijft noodzakelijk.

Vogelkersarme bosgebieden
Sommige bosgebieden zijn in het verleden met volhoudende inzet van veel 
middelen vogelkersarm gemaakt. Door de overal aanwezige vogelkers in het 
omliggende landschap, en de verbreiding van zaden over grote afstanden, is 
permanente aandacht voor vogelkers noodzakelijk. De bossen in vogelkers-
arme bosgebieden zijn op te delen naar de andere begroeiingstypen. Ook 
de gehanteerde strategie om een bosgebied vogelkersarm te houden, wordt 

daarom het best geënt op de ontwikkelingsstrategieën voor de drie begroei-
ingstypen (figuur 2).

Licht bos
Licht bos is erg gevoelig voor de vestiging, uitbreiding en dominantie van 
vogelkers. Het vasthouden aan lichte bostypen, met name grove den, is dan 
ook de achterliggende oorzaak van de grote uitbreiding van vogelkers in de 
bossen op zandgronden. Wil men het lichte karakter van het bos behouden, 
dan is bestrijden van vogelkers noodzakelijk. Zo niet, dan zijn er meer-
dere strategieën denkbaar, afhankelijk van de vraag of men vogelkers wil 
uitfaseren of wil integreren in het beheer. Voor een structureel lager aandeel 
vogelkers is uiteraard een doorontwikkeling naar gelaagd gemengd bos of 
weerbaar bos op de lange termijn de meest voor de hand liggende optie. 
Maar tegelijkertijd biedt de hoge lichtbeschikbaarheid in dit bostype ook 
aanknopingspunten voor de integratie van vogelkers vanwege het waardevol 
kwaliteitshout.

Gelaagd licht bos
In bossen waar het kronendak bestaat uit boomsoorten met transparante 
kronen zal zich op termijn altijd een tweede boomlaag ontwikkelen. Alleen 
bij een hoge wilddruk zal deze ontwikkeling uitblijven, tenzij er zich veel 
naaldbomen weten te vestigen. Vogelkers is in deze tweede boomlaag een 
veel voorkomende soort, maar is lang niet altijd dominant. In een menging 
kan vogelkers gewoon meegroeien, maar zich vanwege de lage lichtniveaus 

Open landschap Licht bos Gelaags licht bos Donker bos
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niet of nauwelijks opnieuw vestigen. Het gelaagde gemengde bos biedt dus 
goede aanknopingspunten om vogelkers uit te faseren door deze selectief 
aan te pakken bij dunningen, maar ook om vogelkers te integreren en mee 
te laten groeien met alle andere soorten.

Donker bos
In het donkere bos, waarin schaduwwerpende boomsoorten domineren, zal 
vogelkers vanwege de concurrentie met andere soorten nauwelijks voet aan 
de grond krijgen. In opener delen kan vogelkers wel onderdeel uitmaken 
van de verjonging. Dit weerbare begroeiingstype is de beste garantie om 
vogelkers in toom te houden. Eventueel aanwezige vogelkers in verjongin-
gen kunnen zonder gevaar voor verdere verspreiding worden aangewend om 
kwaliteitshout te laten groeien.<

b.nyssen@bosgroepzuid.nl, g.koopmans@bosgroepen.nl

Een digitale versie van de beslisboom is terug te vinden op: 
www.bosgroepen.nl/amerikaansevogelkers 
Achtergrondinformatie is te vinden op www.vogelkers.nl en in het boek ‘Ameri-
kaanse vogelkers, van Bospest tot Bosboom’.

Beheerdersdag
Jachtkamer 10.45 - 11.30 uur en 11.45 - 12.30 uur 

http://www.bosgroepen.nl
http://www.vogelkers.nl


De QD-methode is een vorm van bosbe-
heer gericht op de productie van kwali-
teitshout. Een klein aantal bomen met 
een perfecte stam wordt vroeg geselec-
teerd, over een lengte van 6 meter opge-
snoeid, en de rest van hun leven gevrij-
waard van concurrentie door aanpalende 
bomen. Er ontwikkelt zich zo een heel 
grote kroon op een gave onderstam. 

Simon Klingen heeft bedenkingen bij 
deze aanpak, deels gevoelsmatig, deels 
rationeel: omwille van vermeend econo-
misch gewin doet de methode conces-
sies aan esthetiek en flexibiliteit van het 
bosbeheer. 

Parkboom en onhandig restant
Met hun harde grens tussen de kale stam en de 
vette kroon wijken de QD-bomen af van andere 
bomen in het bos. De onderkant van de kroon 
wordt gevormd door dikke takken. Die takken 
zijn dik omdat vanaf het moment van ‘dimensio-
neren’ (de D van QD) zo is de bedoeling, de bomen 
de rest van hun leven gevrijwaard worden van 
licht- en ruimte-concurrentie door aanpalende 
bomen. 
Dergelijke bomen komen in de natuur normaal 
gesproken niet voor: solitair opgegroeide bomen 
hebben takken vanaf de grond en bomen die in 
bosverband opgroeien hebben een hogere en 
kleinere kroon, met halverwege de stam wat afge-
storven takken. Met deze enigszins gekunstelde 
habitus zijn de QD-bomen meer parkboom dan 
bosboom en springen door hun vrije stand als 
Fremdkörper in het oog. 
Als de boom geveld is, en de onderstam geoogst, 
blijft er een immense kroon met een dikke stam 
als spil over. Als het om loofhout gaat is daar 

Kanttekeningen bij QD
brandhout van te zagen, het opwerken van de 
zwaar betakte naaldbomen is lastiger. Dat zal 
handmatig moeten gebeuren en levert slechts 
vezelhout op. De kronen in zijn geheel laten lig-
gen is geen aantrekkelijke optie: door de dikke 
takken ligt naar verwachting een groot deel van 
de kroon los van de grond en zal maar langzaam 
vergaan en zo lange tijd het bos een onnatuurlijke 
aanblik geven.

Snoeien een goed idee
Het opsnoeien van bomen is rendabel als de 
investering van de snoeiarbeid zich later terug 
betaalt in de hogere opbrengst van het noestvrije 
hout. De kans daarop is het grootst bij houtsoor-
ten die relatief snel groeien (ivm met de rentelast) 
en waarbij een substantiële meeropbrengst van 
het noestvrije hout te verwachten valt. 
Bij een boom van 30 meter zit ongeveer 70% van 
het volume in de onderste 12 meter. Als een be-
heerder besluit om te snoeien, is het verstandiger 
om een flink deel daarvan te snoeien en niet te 
beperken tot 6 meter. Bij een ‘normaal’ dunnings-
regime houdt de boom een, in vergelijking met de 
QD-boom, kleinere kroon en wordt daardoor min-
der snel dik. Hij zal met zijn veel langer stamstuk 
uiteindelijk méér waardevol hout voortbrengen. 
Dat vraagt onmiskenbaar meer tijd, maar levert 
met de smallere jaarringen een andere houtkwa-
liteit op. 
Het opsnoeien van potentiele kwaliteitsstammen 
levert een belangrijke nieuwe, althans door nog 
weinig beheerders benutte kans. Kansen name-
lijk voor benutten van voorlopers, bomen die in 
verjongingsgroepen boven andere jonge bomen 
uit steken en dreigen zwaar betakt te worden. 
Het tijdig opsnoeien van dergelijke bomen opent 
perspectieven voor het ongelijkjarige bos. 

Rigide concept
Het eenzijdig richten op de productie van een 
hoogwaardig stamstuk van 6 meter maakt de 

De toekomst is bos

Drie-en-dertig jaar na het 
‘Meerjarenplan Bosbouw’ 
krijgen we nieuw landelijk 
bosbeleid [brief aan de 
kamer van d.d. 20-05-2019]. De aanleiding 
hiervoor is de toegenomen maatschappelijke 
onrust over houtkap. Bij veel boscollega’s 
heerst een behoorlijk chagrijn over deze 
onrust en dat kan ik me goed voorstellen. 
Beheerders worden op sociale media 
persoonlijk aangevallen en de ‘biomassa-
complottheorieën’ zijn niet van de lucht. De 
weerstand tegen de oogst van hout wordt 
gevoed door een hardnekkig wantrouwen, 
desinformatie en politiek opportunisme 
en lijkt lastig weg te nemen met een goed 
gesprek in het bos. 

Toch ben ik geneigd positief te blijven 
onder deze huidige storm van publieke 
verontwaardiging. Het geeft aan dat mensen 
behoud van bos belangrijk vinden en dat 
ze zich zorgen maken over biodiversiteit 
en klimaatverandering en over de waarde 
van bos voor de leefbaarheid van hun 
leefomgeving. Dit zijn volgens mij dezelfde 
waarden die bosbeheerders dagelijks proberen 
te beschermen in hun werk. Toch heeft 
het publiek kennelijk het gevoel dat dit te 
weinig plek heeft in het huidige bosbeheer. 
Dat moeten wij ons aantrekken en het is 
te gemakzuchtig om dit af te doen als “een 
reactie vanuit de emotie”. Wanneer mensen 
geëmotioneerd reageren op ons werk moeten 
we dat niet bagatelliseren, maar ons afvragen 
waar die emotie vandaan komt. Ik blijf 
hardnekkig geloven in de redelijkheid van het 
overgrote deel van de mensen. Alles wat we 
doen in het bos is uit te leggen. 

De nieuwe landelijke bossenstrategie beoogt: 
“[…] te komen tot een beleid waar mensen zich 
in kunnen herkennen en dat ten goede komt 
aan biodiversiteit, natuur en klimaat”. Dat 
lijkt mij een prima ambitie die wij allemaal 
dagelijks in de praktijk kunnen brengen. 
De mensen houden van het bos, vanaf de 
klimaattafels wordt gekeken naar het bos 
en de natuurwaarde van bos wordt steeds 
serieuzer genomen. De toekomst is bos. 
Voorwaarts!

Wouter Delforterie

 

Het beoogde doel van de methode wordt pas 
bereikt als de beheeraanpak langere tijd volge-
houden wordt. De geschiedenis leert dat conse-
quent toepassen van een specifieke set beheer-
maatregen in het Nederlandse bosbeheer niet 
erg kansrijk is, zeker niet als er hoge eisen aan 
vakmanschap en aandacht worden gesteld. 
Dat ligt anders bij de klassieke toekomstbomen-
methode. Als daarbij na een of twee dunningsron-
den het bos langere tijd niet beheerd wordt, lees 
niet wordt gedund, groeien de toekomstbomen 
met hun verkregen voorsprong flink door, maar 
met relatief fijnere betakking. Dat levert uiteinde-
lijk over een grotere lengte waardevol hout. Het 
lijkt daarom verstandiger om wat meer bomen 
hoger op te snoeien (als de stamkwaliteit zich 
daarvoor leent) en deze bomen dunningsgewijs 
geleidelijk ruimte geven.
Door de aandacht die de QD-methode de afgelo-
pen tijd kreeg is er een hernieuwde belangstelling 
gekomen voor het opsnoeien van toekomstbo-
men. Ook zijn ergonomisch slimme snoeitech-
nieken met ladders inmiddels aardig in zwang 
geraakt.  

Bos en economie
Maatschappelijk gezien is bos in Nederland 
vooral natuur. Dat daar ook nog hout (en graag 
mooi hout) uit komt, is mooi meegenomen. Het 
bos is geen vetpot, en zal dat ook met de QD-
methode niet gauw worden. Anderzijds is het 
voortbrengen van waardevol hout aantrekkelijk 
en dankbaar werk. 
Het is opmerkelijk dat in het sterk op houtpro-
ductie georiënteerde Duitsland het QD-concept 
al een halve eeuw bestaat, maar het slechts op 
beperkte schaal ingang heeft gevonden. 
Los van de esthetische en praktische bezwaren 
valt niet te verwachten dat de QD-methode een 
economische boost aan het bosbeheer zal geven. 
Anderzijds kan het opsnoeien toekomstbomen 
wel een versterking van de productiefunctie 
betekenen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
andere bosfuncties. 

Simon Klingen

QD-methode star. Al snel na de start van de 
Dimensionering valt er niet meer te veranderen 
of te corrigeren. Immers, er vormen zich al snel 
dikke takken waardoor het bovenste deel van de 
stam tot noestig hout wordt. Door de keuze voor 
een relatief lage kroonaanzet, wordt de weg naar 
het benutten van een groter deel van de stam 
afgesneden. 

Met het streven naar een ronde kroon wordt 
“een goede verdeling” van de QD-bomen over de 
bosoppervlakte aanbevolen, te realiseren door, 
na het vinden van een geschikt exemplaar, “zo’n 
15 door te lopen bij het zoeken van een volgende 
kandidaat”. Die aanbevolen regelmatige verdeling 
beperkt de selectiemogelijkheden: er valt name-
lijk uit slechts een klein deel van de aanwezige 
bomen te kiezen en gaat bovendien – letterlijk 
– voorbij aan andere potentieel waardevolle 
stammen. 
Het hout van de QD-bomen heeft heel brede jaar-
ringen. Het is de vraag wat voor een toepassingen 
dat hout zal krijgen: voor meubels en kozijnen 
wordt gewoonlijk naar hout gezocht met fijne 
jaarringen. Meindert Bruggemans organiseerde 
vele jaren de Rondhoutveiling in Arnhem. Hij is 
er niet zeker van dat het snel gegroeide hout een 
flink hogere prijs zal opleveren. Als het werkelijk 
tot fineerhout komt zit het natuurlijk wel goed 
met de prijs. 
 

Flexibiliteit en continuïteit 
Flexibiliteit is een hoog goed bij het bosbeheer, 
zeker met de ongewisse effecten van de klimaat-
verandering. Het QD-concept fixeert het beheer 
op een beperkt aantal kwaliteitsstammen en 
heeft daarmee een tamelijk smalle basis. Het 
wordt na de keuze voor een kort stamstuk met 
een vette kroon lastiger om in te spelen op veran-
dering in beheerdoel en/of ruimte te laten voor 
persoonlijke invulling van opvolgende beheer-
ders. 

Pro Silva najaarsexcursie 2019
9-10-11 oktober

Pro Silva Uitkapbeheer:  
Doordunnen, maar dan anders!
Sinds het verdwijnen van de herplantsubsidies in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn we in Ne-
derland afgestapt van de kaalkap. De laatste jaren 
zijn de kaalkappen weer terug in het Nederlandse 
boslandschap. De bossen zijn doorgedund, niet 
meer productief en dus moet er worden verjongd. 
Helaas hebben we te weinig voorgesorteerd op 
een andere benadering van onze bossen, zodat 
kaalkap en grootschalige groepenkap weer het 
middel worden. Een andere benadering is Pro 
Silva uitkapbeheer. Deze beheerbenadering geeft 
een goede mogelijkheid om duurzaam hout te 
oogsten met relatief hoge opbrengsten tegen 
relatief lage kosten, waarbij het bosklimaat steeds 
in stand wordt gehouden, met alle voordelen van 
dien voor bodem, planten en dieren. Hoe pakken 
we dit aan? Hoe komen we tot een goede uitkap-
structuur? 

De Pro Silva najaarsexcursie neemt u mee in het 
uitkapbeheer. We praten over essentiële keuzes 
en parameters die van belang zijn in een goed 
functionerend systeem. Dit lijkt wellicht iets op 
het plenterbos, maar is veel minder rigide en kan 
breder worden toegepast. Ook hebben we het 
over hoe je vanuit een traditioneel vlaktegewijs 
beheerd bos naar een toekomstgerichte bosstruc-
tuur toe kan werken en wat hierin essentiële 
stappen zijn. De excursie wordt gehouden in 
de bossen van Kroondomein Het Loo in Hoog 
Soeren.

De Pro Silva excursie vindt plaats op woensdag 
9, donderdag 10 en vrijdag 11 oktober. Deelname 
kost 25 euro voor leden van de KNBV, 15 euro 
voor studentleden en 35 euro voor niet-leden. 
Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. 
De Pro Silva excursies starten om 9.00 uur en 
eindigen rond 16.30 uur.

Aanmelden kan bij: Martijn Boosten, secretaris 
Pro Silva (prosilva@knbv.nl, tel. 0317-466562)
Vergeet bij de aanmelding niet te vermelden of u 
een vegetarische lunch wilt!
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Hoe gaan we dit uitleggen

Jelmer Mommers: Hoe gaan we dit uitleggen; onze 
toekomst op een steeds warmere aarde.
Uitgave: De Correspondent.
ISBN 1 9789082942149; Paperback;
240 pagina’s

Dit jaar zijn er overal ter wereld weer hitte-
records gebroken: in New Delhi, Anchorage, 
Santiago, Parijs en niet te vergeten Gilze-Rijen, 
Noord-Brabant (40,70 C). ‘Als we nu geen actie 
ondernemen zijn deze extreme weersomstan-
digheden slechts het topje van de ijsberg, en 
die ijsberg is snel aan het smelten,’ twitterde 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
Guterres. Veel landen doen volgens hem nog te 
weinig om verdere opwarming tegen te gaan, 
andere hebben al wel ‘concrete, gedetailleerde 
en geloofwaardige’ klimaatplannen gepresen-
teerd. Chili, de Marshall-eilanden, het Verenigd 
Koninkrijk en Finland bijvoorbeeld. Inmiddels 
heeft Nederland een klimaatakkoord op hoofd-
lijnen bereikt. Best een prestatie, al is het er een 
met mitsen en maren.

In ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ maakt journalist 
Jelmer Mommers nog eens duidelijk wat er op 
het spel staat. In klare taal bespreekt hij wat er 
mis is, waar het heen gaat en wat we kunnen 
doen. De feiten zijn schokkend, ook als je ze 
kent. Extreme hitte, overstromingen en droogte, 
opwarmende zeeen, verdwijnend land, misluk-
kende oogsten, maatschappelijke ontwrichting, 
enfin, vrolijk word je er niet van. Bovendien 
bestaat het gevaar van een onomkeerbare om-
slag, een kantelpunt, waarbij een hetere aarde 
uit zichzelf nog heter en tenslotte onleefbaar 
wordt. Niemand weet waar dat punt ligt, maar 
dat het zich kan voordoen, is iets om in het 
achterhoofd te houden.

Gelukkig is klimaatverandering geen gelopen 
race. Aan de hand van twee contrasterende 
scenario’s schetst Mommers hoe de wereld er 
in 2050 uit zou kunnen zien, afhankelijk van de 
keuzes die we als maatschappij maken. Blijven 
we in de greep van de fossiele brandstoffen, 
economische groei en de halfzachte oplos-
singen, dan kunnen we meer van hetzelfde 
verwachten: meer hitte, meer zeespiegelstijging, 
meer ecologische achteruitgang. Lukt het om 
het roer radicaal om te gooien en vol in te zet-
ten op schone technologie en ecologische land-
bouw, dan staat ons een hoopvoller toekomst 
te wachten. Ja, dat heeft wel een prijs. Voor 
niets gaat alleen de zon op - en in het tweede, 
duurzame, scenario maken we daar natuurlijk 
volop gebruik van - maar het levert ook wat 
op. Meer biodiversiteit, schonere lucht, een ge-
zonde economie, meer welzijn. Misschien zelfs 
een rechtvaardiger wereld, maar hier draaft de 
auteur in zijn enthousiasme een beetje door.
Het idee dat mensen altijd eerder voor zichzelf 
kiezen dan voor het algemeen belang op te ko-
men is volgens hem te negatief. Ze zijn net zo 
goed in staat om samen te werken en zorg voor 
elkaar te dragen. Ook zijn ze geneigd succes-
rijke voorbeelden te volgen. Heeft de een een 
lagere energierekening dankzij zonnepanelen, 
dan wil een ander dat ook.

Het is jammer dat veel politici geen inspire-
render verhaal te vertellen hebben dan dat de 
CO2-uitstoot omlaag moet. Debatten over 
het klimaatbeleid gaan al gauw over de kosten 
en wie daarvoor moet opdraaien, terwijl de 
baten nauwelijks aan bod komen. Toch zit er 
schot in de zaak. Naar de rechtbank stappen, 
zoals Urgenda deed om de staat aan te klagen 
heeft een aanjagend effect. De zogeheten 
‘divestment’-beweging beïnvloedt met succes 
het investeringsbeleid van bedrijven. Ook als 
individu kun je invloed uitoefenen, via politici, 
je pensioenfonds, energiemaatschappij, bank 
en je eigen gedrag. In je eentje kun je de wereld 
niet veranderen, maar met meer mensen wel. 
Mommers noemt dat de grote kracht van het 
kleine verschil.

Dit boek gaat over klimaatverandering in brede 
zin en richt zich niet specifiek op natuur en 
landschap. (Wie daar nu juist in geïnteresseerd, 
is heeft meer aan de klimaatserie in dit vak-
blad.) Het geeft inzicht in de mechanismen die 
verandering van de status quo belemmeren en 
belicht goed gedocumenteerd kansrijke initia-
tieven om uit die patstelling te komen. Het kan 
ook helpen om de moed erin te houden als het 
zoveelste stuk tropisch regenwoud is afgefikt. 
In de bijlage twaalf misverstanden over het 
klimaat die geregeld in discussies opduiken met 
overtuigende tegenargumenten.

Chantal van Dam

Orchideeën van de Benelux

Orchideeën van de Benelux, C.A.J. Kreutz, 2019. 
Hardcover, 1296 pagina’s, Uitgave Kreutz Publis-
hers, Sint Geertruid, ISBN: 978-90-806626-8-1, te 
bestellen bij de auteur zelf voor € 119,-.

Bijna twintig jaar na het verschijnen van het 
standaardwerk De orchideeën van Nederland, 
geschreven door Karel Kreutz en Hans Dekker, 
is er dit voorjaar een nieuw boek verschenen: 
De orchideeën van de Benelux. Dit machtige 
boekwerk is de culminatie van een leven lang 
veldwerk, studie en onderzoek van orchidee-
enexpert Kreutz. Het bestaat uit twee grote 
zware banden met in totaal 1296 pagina’s en 
vele duizenden foto’s en illustraties van elk 
van de vroeger en tegenwoordig in de Benelux 
voorkomende orchideeëntaxa. Toch blijkt het, 
zo lezen we op de achterkant van deel 1, een 
soort voorpublicatie te zijn van een nog veel 
omvangrijker boekwerk (8000 pagina’s!) over 
de orchideeën van Europa, Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. 

Waar De orchideeën van Nederland vooral een 
ecologische inslag heeft, is De orchideeën van de 
Benelux naar eigen zeggen “een taxonomische 
en nomenclatorische atlas”. Desondanks behan-
delt het nieuwe boek in de honderd pagina’s 
tellende inleiding en per taxum een breed scala 
aan onderwerpen met ook aandacht voor ecolo-
gie en beheer. 
Veel evolutie lijkt er in de inleidende tekst 
niet te hebben plaatsgevonden sinds 2001. 
Grote stukken zijn woordelijk overgenomen en 
voegen weinig nieuws toe. Opvallend is ook dat 
de inleidende tekst regelmatig diepgang mist. 
De effecten van vermesting, verdroging en ver-
zuring wordt bijvoorbeeld op net iets meer dan 
een pagina beschreven en blijft helaas hangen in 

bekende algemeenheden. Ook een onderwerp 
als de dynamische soortvorming van orchideeën 
met veel hybridisering en bastaardering wordt 
door Kreutz niet verder uitgewerkt dan de één 
zin beslaande observatie dat dit voortkomt uit 
de relatieve jeugdigheid van de familie van de 
orchideeën. Maar wellicht dat ik teveel verlang 
van een boek dat uiteindelijk een verspreidings-
atlas is. 
Een sterk punt van de atlas ten opzichte van 
eerder werk zijn de vernieuwde verspreidings-
kaarten. Deze zijn uitgebreid met België en 
Luxemburg, en tegelijkertijd bijgewerkt met 
nieuwe verspreidingsdata van 2000 tot nu. Ook 
zijn oude data blijkbaar bijgewerkt want er zijn 
oude vindplaatsen verdwenen. Dit kan te maken 
hebben met het hoge aantal nieuwe taxa. Brede 

wespenorchis bijvoorbeeld wordt nu beschre-
ven in vijf taxa. De uitgebreide beschrijving 
van hybriden tussen soorten zowel binnen als 
buiten de geslachten is ook een informatieve 
toevoeging aan de atlas. Bij twijfel over een 
“juiste” determinatie kan dit nuttig zijn.

Een grote waarde van het boek is dat de auteur 
bij de samenstelling van het boek duidelijk 
niet geremd werd door een uitgever die opzag 
tegen de omvang en oplopende kosten. Alles 
wat de auteur in het boek wilde hebben, staat 
erin. Het resultaat is vele duizenden foto’s die 
de variatie in verschijningsvormen binnen ieder 
taxum nauwgezet in kaart brengen. Tegelijker-
tijd echter mist het boek duidelijk de sturende 
hand van een ervaren uitgever. De toegevoegde 

waarde van vier hele pagina’s vol met foto’s 
van infoborden bij de ingang van natuurgebie-
den, waarbij niet eens op alle borden orchi-
deeën zijn afgebeeld, ontgaat mij volkomen. 
Ook het integraal overnemen van een artikel 
over herintroducties van orchideeën in Vlaan-
deren, geschreven door andere auteurs, in 
plaats van een eigen visie op herintroducties 
of een beter in de opzet van het boek gegoten 
samenwerking met anderen, verdient wat mij 
betreft geen schoonheidsprijs. De 35 pagina’s 
met beeldvullende foto’s van verschillende 
landschappen en biotopen klinkt heel erg leer-
zaam, maar met een summiere begeleidende 
tekst, voegt het verrassend weinig substanti-
eels toe. 

Een potentieel veel fundamenteler probleem 
van het boek zijn de taxonomische keuzes die 
Kreutz maakt. Kreutz staat onder ecologen be-
kend als extreme splitter, iets dat lang niet bij 
iedereen op goedkeuring kan rekenen. Deson-
danks ziet Kreutz zichzelf gesterkt in de trend 
dat er de afgelopen decennia eerder meer, dan 
minder wordt onderscheiden, bijvoorbeeld bij 
bremrapen (door Kreutz zelf bestudeerd) en 
bramen. 
Kreutz erkent het persoonlijke karakter van 
elke taxonomische indeling van orchideeën, 
juist omdat er zoveel variatie binnen glijdende 
schalen is en de keuze tussen ondersoort, 
variëteit of forma niet gebaseerd is op inhe-
rente eigenschappen van een organisme, maar 
op een door mensen gecreëerd systeem. Een 
systeem dat voor orchideeën minder geschikt 
lijkt te zijn. Daarom concludeert Kreutz na een 
helder en uitgebreid betoog dat het uiteinde-
lijk niet uitmaakt “welke status je iets geeft 
zolang verschillende entiteiten maar verschil-
lende namen hebben zodat ze specifiek kun-
nen worden benoemd” (pagina 45). 

Het is veeleer aan de lezer zelf om te beslissen 
op welk detailniveau het boek geraadpleegd 
gaat worden. Een beheerder die vast wil stel-
len of een populatie orchideeën in een van 
zijn gebieden tot een bepaalde ondersoort of 
plaatselijke geografische variëteit behoort, 
zal op een veel fijner detailniveau het genus 
en de soort moeten bestuderen dan iemand 
die tevreden is met de vaststelling dat een 
opgezochte orchidee tot de handekenskrui-
den behoort. Kreutz heeft in ieder geval voor 
beide lezers de mogelijkheid gecreëerd een 
antwoord te vinden, juist door de maximale 
variatie binnen de orchideeën van de Benelux 
zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

Mijn conclusie is dan ook ondanks een paar 
kritische kanttekeningen: een aanrader, zeker 
voor beheerders en specialisten.

Gijs Gerrits



 agenda 

1 oktober
Veldwerkplaats Meer fauna in het 
natuurbeheer
www.veldwerkplaatsen.nl

1 oktober
Themabijeenkomst Energietransitie en 
natuur
www.netwerkgroenebureaus.nl

2 oktober
Veldwerkplaats Heideherstel met steenmeel
www.veldwerkplaatsen.nl

3 oktober
Masterclass biodiversiteit op 
bedrijventerreinen
www.2b-connect.eu

5 en 6 oktober
Cursus diersporen
www.zoogdierenvereniging.nl

10 oktober 2019
Studiedag bosbodemontwikkeling en 
bosbeheer op zandgronden
www.probos.nl/studiedagbosbodem

16 oktober
Basiscursus natuurwetgeving
www.ecologica.eu

16 oktober
Cursus ‘Biodiversiteit en de Omgevingswet
www.ekootree.nl

24 oktober
Cursus Wet natuurbescherming
www.cursuscentrumgroen.nl

19 november
Cursus Ecologische monitoring
www.naturio.nl/ecologische-monitoring

27 november
Veldwerkplaats Heideveentjes en bos, gaat 
dat samen voor hoogveeninsecten?
www.veldwerkplaatsen.nl

 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord
Bruine beren houden, zeker ook 
in Frankrijk, meer van etenswaren 
dan van mestproducten, kippen-
mest kan hier gevaarloos op de 
grond bewaard worden ongeacht 
de klimaatverandering. Van de 
algemeen voorkomende kleinste 
dennenbastkever is inderdaad geen 
schadelijke plaagvorming bekend, 
maar dat deze inzetbaar zou zijn om 
de dennenscheerder te beconcur-
reren lijkt vooralsnog ver gezocht. 
Met nutriënten en schors lijkt iets 
aparts aan de hand: bomen met 
nutriëntenarm strooisel lijken soms 
juist meer nutriënten in de schors 
te hebben, waar epifytenflora en in-
sectenleven dan weer van profiteert. 
Denk aan met mossen en korstmos-
sen bedekte oude eiken. Dat hier 
ook enige oppervlakkige afspoeling 
kan plaatsvinden is bekend, alleen 
is onderzoek hiernaar met plastic 
zakken, gevuld met bodemmateriaal 
hier niet echt voor de hand liggend. 
Zaden verzamelen van selectieop-
standen is breed toegepast, alleen 
zal hierbij niet strooisel met zaad in 
zakken worden geschept, dat is veel 
te grofstoffelijk. Een laken onder de 
boom in de periode van de grootste 
zaadval ligt dan meer voor de hand.
Steden, dorpen, recreatiegebieden 
en campings doen er alles aan om 
de overlast door de dennenproces-
sierups te voorkomen. Ze gebruiken 
daar nu deze ringen met plastic 
zakken voor. Antwoord b. is dus het 
goede antwoord. Het is een arbeids-
intensief klusje om ze op te hangen 
omdat de ring naadloos tegen de 
bast van de den vast moet zitten. 
Daarvoor wordt de schors eerst wat 
gladder gemaakt, de ring eromheen 
gepast en vervolgens wordt de 
resterende kier dichtgesmeerd met 
een soort papierlijm. De rupsen die 
de weg naar beneden gaan, kunnen 
niet anders dan door het plastic 
buisje kruipen waar zij dan in een 
zak met tuinaarde ‘vallen’. Er is geen 
weg terug. Deze terrorrups is door 
klimaatverandering tot de Neder-
landse grens doorgedrongen. Dus 
beheerders: bereid je voor en sla vast 
wat ringen in.

 juridica 

Composthanger

Een van onze redacteuren is in zijn vakantieperiode 
erop uitgestuurd zich nader te oriënteren op wat ons 
onder alle klimaatveranderingen te wachten staat. 
Daarom is hij naar midden en zuid Frankrijk afgereisd, 
waar hij de op de foto afgebeelde boomzak aantrof. 
Overduidelijk een geval van aanpassing aan het klimaat: 
een plastic ring om de boom met daaraan een plastic 
zak opgehangen die gevuld is met een soort compost-
achtige substantie. Heeft u enig idee wat dit is of waar 
dit voor dient?

a. In sommige Franse streken komt de bruine beer 
(weer) voor. Dit zijn simpelweg constructies om de 
voor deze dieren aantrekkelijk ruikende kippenmest-
zakken veilig en buiten bereik op te hangen.

b. Dit zijn zakken, gevuld met aarde om dennenproces-
sierupsen, het gemene broertje van onze eikenproces-
sierups, te vangen. De rupsen zoeken bij warm weer 
de koelte op, kruipen naar beneden en vallen dan in 
de vangzakken.

c. Onderzoek aan de stam om gecontroleerd de kleinste 
dennenbastkever (Carphoborus minimus) toegang te 
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geven tot expres gemaakte schilverwondingen 
(vergelijkbaar met schampschade bij oogst). Deze 
kevers tasten de bastvaten nauwelijks aan en 
onderzoek zal uitwijzen of verdringing van de 
schadelijker dennenbastkever hiermee mogelijk is.

d. Nutriëntenopvangzakken, om het oppervlakkig 
langs de stam afgespoelde regenwater in op te 
vangen om te onderzoeken hoeveel nutriënten via 
de schors worden afgescheiden. En of een veran-
derend neerslagpatroon (fellere buien) de totale 
hoeveelheid uitgespoelde nutriënten gedurende 
een jaar doet afnemen. 

e. Dit zijn zakken met strooisel en zaad dat onder 
deze selectieboom is verzameld om later opgehaald 
te worden door de boomkweker. Deze selecties 
zijn veel beter bestand tegen extreme droogte.

Praktijkraadsel door Erwin Al en Ido Borkent, met dank 
aan Geert van Duinhoven voor de foto, het idee en de 
oplossing. etc. etc.
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Groene rechtsstaat
De Raad voor het Openbaar Bestuur (de ROB) 
kwam onlangs met een advies ‘Zoeken naar waar-
heid’ waarin werd betoogd dat de juist overheid 
ons het goede voorbeeld moet geven. Scroll even 
naar de podcast van vice-voorzitter en hoogle-
raar bestuurskunde Katrien Termeer op de site 
van de ROB. Goede voorbeeld geven: dat lijkt 
misschien op het eerste gezicht erg jaren vijftig 
en de spruitjeslucht komt je bijkans al tegemoet. 
Toch is dat goede voorbeeld geven iets wat de 
overheid momenteel niet doet, juist niet op ons 
groene vakgebied.

Hoe zat het ook weer? We hebben een democra-
tische rechtsstaat. Dat betekent dat de overheid 
en de burgers gebonden zijn aan regels van de 
wetgevende macht die rechtstreeks door het 
volk gekozen wordt en daarmee gelegitimeerd is 
tot het uitvaardigen van algemeen verbindende 
voorschriften. Dit heet de “rule of law”, of in het 
Nederlands: de rechtsstaat. Wetgevers, dat is het 
Haagse parlement, maar ook provinciale staten 
en de gemeenteraad. Zij zijn door ons immers 
gekozen.
Overheden moeten zich dus ook aan hun eigen 
regels en regels van hogere overheden en de 
interpretatie en toetsing daarvan door de rechter-
lijke macht houden. Dat doen ze de laatste tijd 
steeds minder. Vier zeer recente voorbeelden: het 
PAS was, is en blijft in strijd met de EU Habita-
trichtlijn en vaste jurisprudentie van het Euro-
pese Hof, maar een VVD-minister wil nog steeds 
op zoek naar een ‘list’. De wet en het Europese 
recht is echter duidelijk over de habitattoets: de 
collectieve Passende Beoordeling (PB in jargon 
of gewoonweg: ecologische analyse) van het 
PAS voldoet niet meer en dus kun je volgens de 
habitattoets alleen nog maar vergunning krijgen 
via een individuele PB met eventueel daar nog 
achteraan de zware ADC-toets (alternatieven, 
dwingende redenen van openbaar belang, com-
pensatie). Zo staat het in de wet en Habitatricht-
lijn. Geen listen meer, minister.

Een andere minister ontkent simpelweg dat het 
ontbreken van landschapsbescherming in de 
nieuwe omgevingswetgeving in strijd is met de 
Europese Landschapsconventie (ELC) die dat 
juist letterlijk eist. En die onwerkelijk hoge box 3 
heffing bij uw inkomstenbelasting is in juni 2019 
in strijd met het eigendomsrecht uit het Euro-
pees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM, ho-
gere wetgeving want verdrag zelfs) geoordeeld, 
maar de staatssecretaris wijst alle bezwaarschrif-
ten domweg af. De rechter heeft vastgesteld dat 
het diefstal van uw spaargeld is en moet worden 
gestopt, maar dat komt zeker niet goed uit bij 
het terugdringen van het financieringstekort, he?
Laatste voorbeeld nog: het Nederlandse Klimaat-
akkoord haalt niet op tijd de doelen van Parijs, 
terwijl dat van de rechter in de Urgenda-zaak 
wel zou moeten, maar ook dat deert de minis-
ters niet. Je zou dat als een ondermijning van 
de rechtstaat en de “rule of law” kunnen zien. 
Economie wordt tegenwoordig boven het recht 
gezet. Dat is ook de magere ideologie van het 
thans zo dominante neoliberalisme: economische 
groei is belangrijker dan rechtsstaat.
Is dat erg? Ja, heel erg, want als de overheid zich 
al niet eens meer aan zijn eigen regels houdt, 
waarom zou je dat als burger dan nog doen? 
Verboden te betreden want nieuwe natuuront-
wikkeling of kwetsbaar natuurgebied? Negeren. 
Rustgebied voor grofwild? Regels kun je aan je 
laars lappen, doet de overheid ook. Vuurverbod 
in droog natuurgebied? Gewoon vrolijk een 
barbecue houden. Honden aanlijnen? Doen we 
lekker niet. Mestfraude? Geen probleem, econo-
mie is belangrijker. Landschap? Volbouwen, want 
niet beschermd. Geen PAS meer? List verzinnen 
en gewoon doorgaan met stikstofdepositie. 
Minister zegt het zelf. Daarom dus is de rechts-
staat zo belangrijk en geen spruitjeslucht uit de 
jaren vijftig.

Fred Kistenkas
fred.kistenkas@wur.nl

http://www.zoogdierenvereniging.nl
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De komende jaren zullen nog steeds landbouwgron-
den mogen veranderen tot moerasachtige gebieden. 
Klimaatverandering, waterberging, natuurontwikkeling 
en recreatie zijn redenen om hier aan te blijven werken. 
Het natuurtype dat hier kan ontstaan zal bovendien 
veel zeldzame en bedreigde soorten kunnen aantrek-
ken.
Het idee van de omvorming is niet zo ingewikkeld: je 
graaft eventueel een fosfaatverzadigde bovengrond af 
en laat het grondwater stijgen of oppervlaktewater over 
de grond stromen. Er zal dan langzaam maar zeker een 
moeras ontstaan. Omdat het om voormalige land-
bouwgronden gaat, zullen de moerassen vaak voed-
selrijk zijn. Dat hoeft niet erg te zijn omdat veel Natura 
2000-soorten afhankelijk zijn van eutrofe moerassen: 
rietbewoners als grote karekiet, woudaapje, roerdomp, 
snor, porseleinhoen, baardman, blauwborst en bruine 
kiekendief, maar ook vogels van open water zoals gan-
zen en zwanen zullen er op af komen.

De resultaten na aanleg zijn in de praktijk vaak specta-
culair en onverwacht. Vooral de vestiging van diverse 
bijzondere riet- en moerasvogels zoals de roerdomp, di-
verse rallensoorten en moerassterns heeft de aandacht 
op deze gebieden gevestigd. De resultaten zijn echter 
vaak onverwacht, de ontwikkelingen zijn in veel geval-
len onvoorspelbaar en helaas ook weer niet overal po-
sitief. Bovendien lijkt het positieve effect van vernatting 
in veel gebieden na een paar jaar af te nemen, door een 
snelle verandering naar ecologisch minder waardevolle 
stadia. Hierdoor hebben veel moerassen tegenwoordig 
eutroof en met een weinig natuurwaarde.
Soms zijn er aanwijsbare redenen dat de ontwikke-
ling van een moeras niet op gang komt of stagneert. 

De bodemsamenstelling, inrichting, waterkwaliteit, 
peilbeheer, vegetatiebeheer, (ontbreken van) ontwik-
kelingsbeheer, voedselweb (insecten/macrofauna), bio-
geochemische processen rond calcium, ijzer, fosfaat en 
zwavel en vraat door watervogels/ganzen. Maar omdat 
deze factoren ook invloed op elkaar hebben, is het vaak 
lastig om precies te zeggen welke factor of factoren 
aangepakt moeten worden om de ontwikkeling van het 
moeras de gewenste richting op te krijgen.

Op veel plaatsen is al ervaring opgedaan met inrichting 
en beheer van eutrofe moerassen. In eerder OBN-onder-
zoek naar de ontwikkeling van moerassen in laagveen- 
en zeekleilandschap zijn ook al diverse knelpunten in 
beeld gebracht, zoals gebrek aan natuurlijke dynamiek, 
verdroging, versnipperde ligging, ongewenst peilbe-
heer, vraat door ganzen, verhoogde fosfaatbelasting op 
oppervlaktewater en de agrarische voorgeschiedenis. 
En diverse projecten zijn goed gevolgd met monitoring 
en ook daar is veel kennis opgedaan over die specifieke 
situatie. (https://tinyurl.com/eutrofe-moerassen)

Helaas zijn niet alle praktijkervaringen zo eenduidig. In 
diverse gebieden zijn experimenten uitgevoerd om riet-
groei te bevorderen, waarvan niet systematisch beschre-
ven is wat er is gebeurd en wat het heeft opgeleverd. 
Daarom start OBN nu een project om systematisch in 
kaart te brengen wat de succes- en faalfactoren zijn in 
de ontwikkeling van eutrofe moerassen en de vestiging 
van de bijbehorende fauna, met name de moerasvogel-
soorten. Dit project moet uiteindelijk antwoord geven 
op de belangrijkste vraag: Hoe kunnen we de ontwikke-
ling van eutrofe moerassen sturen zodat er een bijbeho-
rende flora en fauna komt?

Thema eutrofe moerassen

Voedselrijke 
moerassen in de maak

Thema eutrofe moerassenThema eutrofe moerassen

Dannemeer
In midden Groningen worden al bijna dertig 
jaar gronden uit landbouwproductie geno-
men om omgezet te worden tot natuur. Vijf 
jaar geleden werd het laatste deel van 580 
ha tussen de stad Groningen en het Schild-
meer opgeleverd, waardoor er een aaneen-
gesloten eenheid vernat gebied is ontstaan: 
Dannemeer. Dit deelgebied vormt sinds de 
inrichting de verbinding tussen de eerder 
ingerichte natuurgebieden Woudbloem, 
Kolham en Tetjehorn. De natuurdoelstelling 
in het Natuurbeheerplan voor dit gebied 
is op termijn de ontwikkeling naar een 
‘klei-oermoeras’, een laagdynamische maar 
relatief grootschalige eenheid op voedsel-
rijke bodem. 

Dannemeer is een vlak en laaggelegen gebied dat 
in de winter grotendeels onder water staat. Door 
de vroegere invloeden van zee in dit gebied zijn 
hier lagen katteklei ontstaan met lokaal vrij hoge 
concentraties van ijzerzwavelverbindingen: pyriet. 
Bij drooglegging van klei die pyriet bevat, worden 

sulfide en ijzer geoxideerd, waarbij zuur wordt ge-
vormd. In februari 2015 heeft beheerder Staatsbos-
beheer aan het OBN-deskundigenteam Laagveen- 
en Zeekleilandschap gevraagd om beheeradviezen 
te geven hoe dergelijke gebieden met hoge pyriet-
gehalten het best tot grootschalige moerassen te 
ontwikkelen zijn. (https://tinyurl.com/dannemeer)
Aan ecoloog van Staatsbosbeheer Henk Hut de 
vraag, wat er met het advies is gedaan en natuur-
lijk ook hoe het gebied er inmiddels bij ligt. “De 
ontwikkeling van het gebied kan je niet los zien van 
de twee heel erg droge jaren, 2018 en 2019, die we 
hebben gehad. Het water is verder uitgezakt dan we 
hadden bedacht.  Dus er zijn ook meer droge plek-
ken ontstaan dan we hadden voorzien. We hadden 
weliswaar meer water kunnen aanvoeren, maar dat 
hebben we maar heel mondjesmaat gedaan. Want 
droogvallend moeras kan ook gunstig zijn voor 
veel pioniersoorten en voor de kieming van riet. 
We hebben het dus goed in de gaten gehouden 
en afgewacht wat er zou gebeuren. Het valt ons nu 
achteraf mee hoeveel door pyriet verzuurde plekken 
we hebben overgehouden aan de droogte. Er zijn 
plekken waar de bodem soms een pH van 2.8 heeft, 
en voorlopig kaal is en blijft, maar dat zijn nergens 
hele grote stukken. We zien vooral een explosie van 
bijvoorbeeld grote lisdodde, grote waterweegbree, 
riviertandzaad en naaldwaterbies. Ik denk dat de 
verzuringscomponent door pyriet dus redelijk mee-
valt. Dat bleek ook uit de herbemonstering van de 

bodem die we vorig jaar in de droge periode weer 
hebben laten uitvoeren.”
De groei en uitbreiding van riet daarentegen valt 
ondanks de droogval tegen vindt Hut. “Mede op 
advies van het Deskundigenteam hebben we wor-
telstokken uitgestrooid van riet omdat er niet veel 
bronpopulaties in het gebied aanwezig waren. Dat 
is maar zeer ten dele opgekomen. En helaas merk ik 
ook dat de oude rietkragen die vroeger in de sloot 
groeiden en nu in min of meer open water staan, 
iets afnemen in oppervlakte. Daar is denk ik toch 
de ganzenvraat, hoewel hier niet eens zo heel veel 
overzomerende ganzen zitten, een belangrijke oor-
zaak van. De wilgenopslag waar het Deskundigen-
team ons indertijd voor waarschuwde, is me juist 
wel weer meegevallen. Natuurlijk komt het her en 
der op en groeit het flink uit, maar dat is in kleine 
bosjes. De grote drooggevallen stukken zijn geluk-
kig niet gekoloniseerd door wilg. Het geluk is dat 
we hier te maken hebben met een late droogval, na 
juni, dus op een moment dat er geen wilgenzaad 
meer is.”
Misschien nog wel het meest interessante zijn de 
vele kleine verschillen die nu in het landschap te 
zien zijn. Je zou denken dat het landbouwkundig 
gebruik de bodem helemaal genivelleerd zou 
hebben tot een grote voedselrijke vlakte. Hut: 
“Maar je ziet juist ook soorten als waterpostelein, 
moerasdroogbloem en waterereprijs terugkomen 
die je niet verwacht in een eutroof systeem. Dat 

duidt op kleine zandkopjes, in 
ieder geval lokaal minder eutrofe 
condities. Samen met de variaties 
in droge en natte delen, wel of 
geen pyriet, wel of geen wilgen 
denk ik dat we hier wel eens naar 
een heel afwisselend gebied toe 
zouden kunnen gaan met een 
heel gevarieerde vegetatie en 
veel vogels. We hebben het Des-
kundigenteam weer uitgenodigd 
om de ontwikkelingen te komen 
bekijken en aan de hand van 
nieuwe gegevens en luchtfoto’s 
te bespreken of we hierin nog 
verder zouden moeten sturen en 
zo ja hoe dan. Uitwisseling van 
ervaring en kennis over dit soort 
eutrofe moerassen wordt heel 
belangrijk omdat op steeds meer 
plaatsen we ons moeten aanpas-
sen aan klimaatveranderingen. 
Voedselrijke landbouwgronden 
vernatten lijkt daarvoor een heel 
goede optie.”•

Links: Open, kleiige plekken met een 
pyrietrijke bodem in Dannemeer. 
Rechts: Droogvallende zandige bodem 
met onder andere naaldwaterbies, 
grote waterweegbree, grote en 
lisdoddegoudzuring.fo
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Nieuwe rapporten
 
Kleinschalige verstuiving voor herstel van 
Grijze duinen
www.natuurkennis.nl/publicaties/brochures/
 
Kansen voor fauna in natuurbeheer
www.natuurkennis.nl/publicaties/brochures/
 

•	 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.  
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Het Zuidlaardermeer op de grens van 
Groningen en Drenthe, is eigenlijk een 
verbreding van het riviertje de Hunze die 
richting de stad Groningen stroomt. In het 
verleden zijn hier over enkele kilometers 
lengte de oevers weggeslagen waardoor de 
Hunze breder werd. Het meer is populair bij 
recreanten. Er zijn havens, strandjes, horeca 
en campings. Al tientallen jaren probeert 
het waterschap de waterkwaliteit te verbe-
teren want met name in de zomer gooi-
den blauwalgen nog wel eens roet in het 
waterplezier. Maar door de voortdurende 
aanvoer van fosfaat vanuit de Hunze, bleef 
dat dweilen met de kraan open.

Vlak voor de eeuwwisseling kreeg de stad Gronin-
gen enkele keren te maken met flinke wateroverlast 
vanuit de Hunze. Dat was volgens Uko Vegter, hoofd 
natuur en landschap van het Drents Landschap, het 
moment dat meerdere belangen bij elkaar kwa-
men en de al langer bestaande ideeën voor meer 
natuur in het gebied geïntegreerd konden worden. 
De oostoever van het meer is de afgelopen jaren 
al flink aangepakt door er meer natuurlijke oevers 
te maken met kreekjes en slenken zodat er meer 
ruimte komt voor de ontwikkeling van rietvegeta-
ties. Deze lagunes zijn vooral ook heel belangrijk als 
kweekvijvers voor jonge snoeken die hier opgroei-
en, de brasemstand in toom kunnen houden en zo 
bijdragen aan een meer helder water. Ook zijn er 
projecten gestart die de natuurlijke waterstromen 
vanuit de Hondsrug moeten herstellen. Hierdoor 
komt er nu weer meer schoon kwelwater vanuit de 
Hondsrug naar het Zuidlaardermeer.

De grote karekiet is een zeldzame broed-
vogel geworden in Nederland. De vogel is 
afhankelijk van dik riet in diep water om 
daar zijn nest in te kunnen bouwen. Maar 
dat is er bijna niet meer en dus is de vraag 
hoe je dit ‘stromingsriet’ terug krijgt. Vol-
gens onderzoeker Jan van der Winden moet 
daarvoor de vraat door ganzen drastisch be-
perkt worden en moeten we onze neiging 
onderdrukken om alle natuur zo voedsel-
arm mogelijk te krijgen.

De grote karekiet is gebonden aan riet met dikke, 
stevige stengels dat in diep water staat om zo zijn 
nesten in te kunnen bouwen. Jan van der Winden 
houdt zich al lang bezig met de bescherming van 
deze broedvogel en is betrokken bij het bescher-
mingsproject van Vogelbescherming Nederland dat 
erop gericht is om deze zeldzame broedvogel weer 
algemener te krijgen. Belangrijkste voorwaarde is 
om het stromingsriet weer terug te krijgen. Riet 
groeit goed in voedselrijke moerassen omdat de 
plant voldoende water en voedsel moet hebben. In 
een ‘nieuw’ moeras groeit het riet in een paar jaar 

flink uit en zouden de omstandigheden voor onder 
andere de grote karekiet weer goed moeten zijn. 
Het klinkt simpel maar in de praktijk blijkt het niet 
altijd goed te werken. Jan van der Winden begint 
daarom met het weghalen van een aantal misver-
standen over riet. Het eerste is dat riet droogval 
nodig zou hebben. Riet kiemt immers op een droge 
bodem, is het idee. “Maar riet kan zich uitstekend 
uitbreiden via de worstelstokken. En daarvoor hoeft 
het niet droog te staan. Ook heeft riet helemaal 
geen helder water nodig en kan riet juist wel op 
veenbodems groeien. En hardnekkig is ook het 
misverstand dat stromingsriet gemaaid zou moeten 
worden. Peilschommelingen zijn, in tegenstelling 
tot wat veel mensen denken, dus niet essentieel 
voor de ontwikkeling van riet. 

Stromingsriet
Van der Winden maakt onderscheid tussen verschil-
lende fenotypen riet. Het landriet staat op de droge 
oever en in de zone daarna staat het riet min of 
meer plas-dras tot ongeveer 20 centimeter diep. Het 
waterriet staat in tot 50 centimeter diep water van 
meren, poelen en vaarten. En aan de waterzijde van 
grote meren en rivieren staat het stromingsriet. Het 
staat tot wel een meter in het water en dus onder 
invloed van stroming wind en golfslag. Dit is hoog 

en heel stevig riet. In de verschillende soorten riet 
komen verschillende vogelsoorten voor. Bosrietzan-
ger in het landriet, rietzangers in het vochtig riet, 
roerdomp, baardman en kleine karekiet hebben 
voorkeur voor waterriet. En in het stromingsriet 
komen dan de grote karekiet en de woudaap voor. 
“Die verschillende soorten riet zullen zich ontwik-
kelen als het riet de tijd daarvoor krijgt maar ook 
als de omstandigheden divers genoeg zijn. In een 
moerasgebied is de nutriëntenbeschikbaarheid 
namelijk nooit overal gelijk, maar komen er verschil-
len voor: bij de instroom zal het water voedselrijker 
zijn dan bij de uitstroom. En daar tussendoor zijn 
allerlei kleine verschillen in beschikbaarheid, en zal 
in een moeras met geultjes en poeltjes een mozaïek 
zijn van verschillende vegetaties, afhankelijk van 
de nutriëntenbeschikbaarheid. Je moet een moeras 
dus niet zien als een grote bak met overal dezelfde 
omstandigheden. Dit verklaart al voor een deel 
waarom sommige beheerders wel riet hebben maar 
niet de vogelrijkdom die ze verwachten. Ze hebben 
dan dus niet het passende type riet voor de vogels 
die ze graag terug zien.”

Vraat door ganzen
Maar ook in projecten waar riet de tijd krijgt, blijkt 
het toch soms erg moeizaam tot ontwikkeling te ko-
men. Van der Winden denkt dat vraat door ganzen 
de allerbelangrijkste oorzaak is dat veel moerasve-
getaties nauwelijks tot ontwikkeling komen. “In de 
Loosdrechtse plassen hebben we daarom stukken 
van het riet afgezet met rasters zodat de ganzen 
niet bij het riet komen. Daar heb je zelfs zonder 
peilschommelingen, geen enkel probleem meer 
met het riet. Dat groeit goed en je krijgt meteen 
de verschillende soorten riet: van droog riet tot 
het hoge stromingsriet. Dit soort rasters kun je op 
kleine schaal gebruiken, maar de vraag is hoe we 
dat kunnen opschalen. Je kunt niet onbeperkt met 
gaas aan de gang. Om de eutrofe moerassen te 
behouden of te verbeteren moeten we dus echt iets 
aan de ganzenvraat doen.”
“Daarnaast bleek uit een onderzoek van B-ware 
dat  sommige gebieden te voedselarm zijn voor 
stromingsriet. De afgelopen decennia zijn we met 
z’n allen bezig geweest om de natuur zo voedsel-
arm mogelijk te krijgen. Vaak is dat goed, maar 
juist in dit type natuur zijn we daarin waarschijnlijk 
doorgeslagen en wordt de situatie te voedselarm. 
Stromingsriet, waarvan de grote karekiet afhankelijk 
is, groeit enorm snel en kan meters hoog worden. 
Dat kan natuurlijk alleen als er voldoende voedsel 
is. We merken dat dit stromingsriet steeds minder 
voorkomt of kwijnt. Waar veen of klei in de bodem 
zit, lijkt het stromingsriet het nog het beste te doen, 
waarschijnlijk vanwege de plaatselijke hogere voed-
selrijkdom. Eutroof is lange tijd een soort scheld-
woord geweest in het natuurbeheer. Daar moeten 
we van af als we dit soort rietmoerassen met een 
keur aan zeldzame vogels willen behouden of terug 
krijgen.”•

Zie ook: https://www.veldwerkplaatsen.nl/ 
veldwerkplaats/rietkragen

Grote karekiet
Nutriëntenschaarste en ganzenvraat 

belemmeren herstel biotoop

< Een gaas beschermt riet tegen de vraat van ganzen. 

Vast of flexibel peil
Een van de meest recente projecten is het Tusschen-
water, aan de zuidoever van het Zuidlaardermeer. 
In dit project zijn landbouwgronden uit productie 
genomen, heeft de Hunze een meanderende loop 
gekregen en zijn aan weerszijden van de beek 
moerassen aangelegd. Het resultaat is dat hier nu 
ruimte is voor 1,3 miljoen kuub tijdelijke waterber-
ging. Bovendien kan de natuur zich hier ontwikke-
len. Vlak na de uitvoering van het project zijn al 86 
verschillende soorten vogels geteld.

Omdat het nieuwe moeras op een voormalige land-
bouwgrond ligt, is het de vraag hoe je dit gebied 
moet gaan beheren. Uko Vegter: “We willen hier 
een moeras ontwikkelen maar de discussie was of 
we hier een natuurlijk peilregime zouden hanteren 
of een min of meer vast peil. Er gingen stemmen 
op voor een flexibel peil omdat dit het meest 
natuurlijk is. En ook zie je bij droogval dan nog het 
historische kavelpatroon van de landbouwpercelen. 
Bovendien krijg je dan regelmatige droogval wat de 
kieming van riet bevordert. Praktisch gezien echter 
kunnen we ook weer niet te veel schommelen met 
het peil omdat we bijvoorbeeld met woningen in 
de omgeving zitten die je geen wateroverlast wil 
bezorgen. We hebben er nu voor gekozen om het 
eerst ingerichte deel een vast peil te geven en in 
een tweede deel een flexibel peil waar het water in 
de zomer mag wegzakken. Over een aantal jaar, als 
alles is ingericht, denk ik dat uiteindelijk toch alles 
op boezemniveau zal komen staan.”

Of het nieuwe moeras ook bijdraagt aan minder 
fosfaat in het Zuidlaardermeer is nog niet helemaal 
duidelijk. Van de ene kant houdt het nieuwe riet-
moeras voedingsstoffen vast die voorheen het meer 
instroomden. Overigens is dat de afgelopen jaren 
sowieso al afgenomen omdat er ook bovenstrooms 
gronden uit productie zijn gehaald en de landbouw 
al minder mest gebruikt. Tegelijkertijd komen nu 
ook wel weer meer voedingsstoffen vrij uit de 
bodem van de voormalige landbouwgrond. Hoe die 
balans in de praktijk uitpakt, is nog niet duidelijk.
De ingerichte delen doen het tot nu toe goed, vindt 
Vegter. Er ontstaan vochtige hooilandjes met hier 
en daar soorten van vochtige heide. Ook zonder het 
uitzetten of zaaien van riet, lijken de rietlanden zich 
redelijk te ontwikkelen. “De grootste uitdaging zal 
zijn om het gebied open te houden en dus zullen 
we de bosvorming tegen moeten gaan. Waarschijn-
lijk gaan we dat doen met een combinatie van 
maaien en klepelen. Uiteindelijk willen we naar een 
verhouding van een derde open water, een derde 
gras en een derde rietland.”•

Zuidlaardermeer
Recreatie, natuur en waterberging dienen 
met een nieuw moerasgebied

Hunzevisie
In 1995 presenteerden Het Drentse Landschap, 
Het Groninger Landschap en het Wereld Na-
tuur Fonds een gezamenlijke natuurontwik-
kelingsvisie voor het stroomgebied van de 
Hunze. Dit heeft geleid tot uitvoering van 
natuurontwikkelingsprojecten op diverse 
plekken langs de Hunze. Stapsgewijs ontwik-
kelt de Hunze zich hierbij weer tot een vrij 
kronkelende beek ingebed in een natuurrijk, 
voor mens plant en dier aantrekkelijk land-
schap. Het Groninger Landschap, het Wereld 
Natuurfonds en het Drenst landschap hebben 
in 2016 samen een geactualiseerde Hunzevisie 
2030 geschreven.
Belangrijk nieuw verschil is dat voor de 
komende jaren het doortrekken van de Hunze 
naar de Waddenzee centraal staat. Want ook 
oorspronkelijk stroomde de Hunze via de stad 
Groningen en de Lauwerszee naar de Wadden-
zee. Tegenwoordig gaat het Hunzewater via 
het Eemskanaal naar de Eems.
www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/ 
projecten/hunze-visie/
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Het Zuidlaardermeer heeft de afgelopen jaren steeds 
meer natuurlijke oevers gekregen. 

http://www.natuurkennis.nl/publicaties/brochures/ 
http://www.natuurkennis.nl/publicaties/brochures/ 
mailto:info@bosschap.nl
http://www.natuurkennis.nl
http://www.veldwerkplaatsen.nl
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/rietkragen
https://www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/rietkragen
https://www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/projecten/hunze-visie/
https://www.groningerlandschap.nl/wat-wij-doen/projecten/hunze-visie/


25%  van de groenwerkers is ooit besmet geweest met Borrelia

2%  loopt per jaar ongemerkt een nieuwe infectie op

70%  hiervan heeft geen tekenbeet opgemerkt

Werk gezond. Blijf gezond. Ken je Lyme status.

Doe mee aan Jaarlijkse Lyme Screening van Innatoss

www.innatoss.com 
of bel 0412-700507

Beheersysteem voor bos, natuur en 
landschap met digitale kaarten

Zelf beheren van datagegevens 

• Gemakkelijk voor de planning 
en overzicht uitgevoerde 
werkzaamheden 

• Ideaal voor subsidieaanvragen 
natuur en landschap 

• Makkelijk bij aanvraag certificering 
natuurbeheer en verantwoording 

www.betula-beheer.nl

Contact : 
Frans van Diepen
frans@betula-beheer.nl

Spreekuur CAO Bos en Natuur
Heb je CAO-vragen? Bezoek de stand op de Beheerdersdag!

Bos is belangrijk! 
Daarom laat u uw boswerk uitvoeren door een 

ervaren en deskundig bedrijf dat met u meedenkt 

en maatwerk levert. 

Een bedrijf dat zorg draagt voor een optimale 

benutting én opbrengst van het hout dat u laat 

oogsten. Een bedrijf dat het bos na de oogst 

achter laat zoals ú dat wilt. U belt een bedrijf 

dat aangesloten is bij de AVIH: betrouwbare 

ondernemers bij u in de buurt.

 

Bel ons: 030-6930040 
of kijk op de website: www.avih.nl
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