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Dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap kan dit jaar 
door de coronamaatregelen helaas niet op Landgoed Marienwaerdt plaatsvinden. 
Maar niet getreurd: we bieden een gratis toegankelijke digitale kennisochtend!

We hebben een afwisselend programma samengesteld 
met interessante sprekers en actuele onderwerpen 
zoals klimaatslim bosbeheer en klimaatslimme 
soorten, de relatie tussen in het wild levende dieren 
en (terrein)doelen, duurzame pacht, kansen voor de 
aanleg (en het onderhoud) van landschapselementen 
tegen de achtergrond van de Bossenstrategie en meer. 
Bondig en praktisch, met een gezellige sfeer: precies 
zoals je van ons gewend bent.  
De ochtend sluiten we af met De Grote Online 
BeheerdersdagQuiz!

Meer informatie over deelname, en het programma 
met sprekers, vind je op de volgende pagina en op 
Beheerdersdag.nl. Een aantal onderwerpen komt ook 
in deze speciale editie van het Vakblad aan de orde. 
Graag tot ziens op vrijdag 25 september 2020!
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10:05 uur

plenair

De Bossenstrategie: een sneak preview
Rob Messelink (provincie Overijssel) 

Rob Messelink, IPO projectleider van de landelijke Bossenstrategie namens de provincies, gaat in op de hoofdlijnen van de landelijke Bos-
senstrategie.

10:30 uur

parallel-
sessies 1

Uitgangspunten van klimaatslim 
bosbeheer*
Wouter Delforterie (Bosgroepen) 

Wouter Delforterie, regiomanager bij 
Bosgroep Midden Nederland, geeft met 
praktische voorbeelden inzicht in de 
uitgangspunten van klimaatmitigatie en 
klimaatadaptatie bij bosbeheer.

De relatie tussen in het wild levende 
dieren en (terrein)doelen*
Jakob Leidekker (Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe) 

Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering bij 
NPDHV, neemt je mee in de keuzes die dage-
lijks moeten worden gemaakt op het gebied 
van faunabeheer. Daarbij gebruikt hij onder 
andere voorbeelden van de interactie tussen 
het grofwild op de (Hoge) Veluwe en al dan 
niet juridisch afdwingbare (terrein)doelen.

Pacht, duurzaamheid en lange termijn 
zekerheden; tegenstanders of team-
genoten?
Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) 

Landgoed Vilsteren is een proces gestart om 
samen met de boeren te kijken hoe ze aan een 
duurzame toekomst kunnen werken. Hugo 
Vernhout, directeur-rentmeester van Land-
goed Vilsteren, geeft uitleg over een nieuwe, 
zelf ontwikkelde, pachtovereenkomst die 
daar uit voortvloeide.

11:00 uur

parallel-
sessies 2

Klimaatslimme boomsoorten voor het 
Nederlandse bos* 
Jasprina Kremers (Stichting Probos) & Paul 
Copini (Centrum Genetische Bronnen/WUR) 

Jasprina Kremers, adviseur bij Probos, en 
Paul Copini, onderzoeker bij CGB/WUR, 
gaan in op de kennis over en beschikbaar-
heid van minder bekende klimaatslimme 
boomsoorten. Ook nemen ze je mee in de 
resultaten uit langlopende herkomstproe-
ven naar gangbare boomsoorten wat be-
treft droogtetolerantie en productiviteit.

(Hoe gaan we om met) De wolf in  
Nederland 
Lennard Jasper (Staatsbosbeheer) en Jeannet 
Hulshof (Wolf -Fencing)

Wat kun of moet je doen om dit streng 
beschermde dier een plek te geven in onze 
natuur, waarbij ook rekening moet worden 
gehouden met recreatie en toerisme ? Hoe 
bijvoorbeeld te zoneren in relatie tot de 
habitatrichtlijn? Boswachter Lennard Jasper 
en Jeannet Hulshof, voorzitter Wolf-Fencing, 
delen hun kennis en ervaring, opgedaan met 
de eerste roedel op de Veluwe.

Meer houtwallen, heggen en singels in 
het Nederlandse cultuurlandschap
Gerrit-Jan van Herwaarden (Landschappen NL) 

Gerrit-Jan van Herwaarden, senior beleidsme-
dewerker bij Landschappen NL,  gaat in op de 
kansen voor de aanleg van (houtige) land-
schapselementen in het cultuurlandschap, die 
het landschap zullen versterken. Dit tegen de 
achtergrond van de Bossenstrategie en met 
links naar agroforestry.

11:30 uur

plenair

Effecten van droogte naar te grote hoogte?
Uko Vegter (Het Drentse Landschap)

Hoe in te spelen op droogte-effecten bij beheer en inrichting van natuurgebieden? Uko Vegter, hoofd natuur en landschap bij Het Drentse 
Landschap, gaat in op deze vraag en bespreekt voorbeelden uit de Drentse praktijk.  

12:00 uur

plenair

De Grote Online BeheerdersdagQuiz 
o.l.v. Klaas de Jong (Natuurmonumenten) 
Online quiz met gepaste vragen en leuke prijzen. Daarna: afsluiting Digitale Beheerdersdag 2020.

+/-  
12:30 uur

Einde

Programma Digitale Beheerdersdag 25 sept
De ochtend wordt om 10:00 uur geopend door Hank Bartelink, directeur van Landschappen NL, waarna we 
meteen starten met de eerste plenaire presentatie.

AANMELDEN 
Op de website Beheerdersdag.nl kun je je aanmelden voor dit gratis online evenement, dat gestreamd wordt via digitaal 
platform ‘Let’s get digital’. Op de dag van het evenement krijg je via je persoonlijke link toegang en zie je precies waar je 
wanneer moet wezen voor de sessies van jouw keuze. De presentaties worden naderhand ook online gezet. 
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen (500) voor deze digitale ochtend, wees er dus op tijd bij!

*  Zie verderop in dit Vakblad voor artikelen over deze onderwerpen.  
Actuele informatie over de onderwerpen en de sprekers vind je op Beheerdersdag.nl.

De afgelopen jaren is er groeiende aan-
dacht voor klimaatslim bosbeheer. Hierbij 
wordt veelal gekeken naar extra kool-
stofvastlegging in nieuwe en bestaande 
bossen en naar de klimaatbestendigheid 
van (nieuwe) boomsoorten. Welk maatre-
gelenpakket in een bosgebied verstandig 
is in het kader van klimaatslim beheer, 
is afhankelijk van de landschappelijke 
ligging van het bos en de huidige bossa-
menstelling, maar bijvoorbeeld ook van 
de wildstand en de huidige ontwaterings-
structuur.

— Wouter Delforterie (Expertmedewerker 
Bosecologie – Bosgroep Midden Nederland)

>	 Klimaatverandering	zal	de	komende	decen-
nia	leiden	tot	meer	hete	en	droge	zomers,	zachte	
en	natte	winters	en	meer	zomerstormen	met	
extreme	neerslag.	Welke	risico’s	dit	oplevert	voor	
individuele	bosgebieden,	is	afhankelijk	van	de	
landschappelijke	ligging	van	het	bos	(tabel	1)	en	
de	huidige	bosstructuur	en	boomsoortensamen-
stelling.
In	gemengde	bossen	op	rijke	en	meer	vochtige	
kleibodems	zullen	de	effecten	waarschijnlijk	
beperkt	blijven	tot	afnemende	groei	door	peri-
odieke	droogte	en	mogelijk	het	veranderen	van	
de	bossamenstelling.	Op	de	arme,	droge	zand-
gronden	–	waar	bijna	de	helft	van	ons	bosareaal	
ligt	–	kunnen	de	effecten	van	klimaatverandering	
echter	zeer	ingrijpend	zijn.	Wanneer	hier	de	

Uitgangspunten van 
klimaatslim bosbeheer
Planmatig en 
zonder paniek naar 
klimaatbestendig bos

gestapelde	effecten	van	droogte,	toename	van	
plaaginsecten,	eenzijdige	boomsoortensamen-
stelling,	verhoogde	stikstofdepositie	(en	dus	
verhoogde	gevoeligheid	voor	schimmelinfecties,	
insectenplagen	en	vorst-	en	droogteschade)	én	
een	hoge	wilddruk	samenkomen,	kan	dit	leiden	
tot	het	sterk	degraderen	van	het	bosecosysteem.	
Het	resultaat	zal	in	het	ernstigste	geval	een	zeer	
open,	soortenarme,	savanne-achtige	bosstructuur	
zijn.	Hoewel	deze	bossen	ongetwijfeld	hun	eigen	
biodiversiteit	zullen	hebben,	zal	dit	met	een	sterk	
biodiversiteitsverlies	gepaard	gaan.	Daarnaast	zal	
een	groot	deel	van	de	vastgelegde	koolstof	in	het	
bos	vrijkomen	en	de	houtteeltpotentie	van	de	
bossen	geminimaliseerd	worden.

Klimaatslim bosbeheer
Klimaatslim	bosbeheer	is	beheer	gericht	op	het	
verzachten	van	de	effecten	van	klimaatverande-
ring	op	het	bos	(bijvoorbeeld	door	vernatting),	
het	vergroten	van	het	aanpassingsvermogen	van	
het	bos	(bijvoorbeeld	door	het	verbreden	van	de	
genetische	diversiteit)	en	het	verminderen	van	
de	kwetsbaarheid	van	het	bos	voor	verandering	
(bijvoorbeeld	door	het	verhogen	van	de	booms-
oortendiversiteit).	Daarnaast	richt	het	zich	op	het	
beperken	van	klimaatverandering	door	extra	CO

2
	

uit	de	atmosfeer	te	onttrekken	(door	vastlegging	
van	CO

2
	in	bomen,	bodem	en	houtproducten).	

Figuur	1	geeft	een	hiërarchisch	overzicht	van	de	
belangrijkste	klimaatslimme	beheermaatregelen.	
Van	boven	naar	beneden	in	de	figuur	neemt	het	
belang	van	de	maatregelen	af.	Dat	betekent	niet	
dat	de	maatregelen	onderaan	niet	belangrijk	zijn,	
maar	dat	deze	veelal	pas	meerwaarde	hebben	als	
de	bovenstaande	maatregelen	zijn	genomen.	Zo	
is	het	verbeteren	van	de	hydrologische	uitgangs-
situatie	van	het	bos	een	meer	duurzame	en	
doelmatige	ingreep	dan	het	inbrengen	van	kli-

maatslimme	soorten.	Evenzo	heeft	het	verhogen	
van	de	houtvoorraad	pas	zin	als	het	bos	verder	
klimaatbestendig	is.
Niet	alle	maatregelen	zullen	overal	in	dezelfde	
mate	nodig	of	mogelijk	zijn.	Dit	is	wederom	af-
hankelijk	van	de	plek	in	het	landschap	en	de	hui-
dige	boomsoortensamenstelling.	Ook	zullen	de	
maatregelen	moeten	aansluiten	op	de	beheerdoel-
stellingen.	Hierbij	dient	wel	te	worden	afgewogen	
hoe	klimaatbestendig	deze	beheerdoelstelling	is.	
Bijvoorbeeld	op	de	droge	en	arme	zandgronden	is	
het	de	vraag	hoeveel	toekomst	er	zit	in	boseco-
systemen	gedomineerd	door	naaldbomen	en	
zuurstrooiselsoorten.

Hydrologische maatregelen
Vaker	optredende	droogteperiodes	zullen	waar-
schijnlijk	de	belangrijkste	uitdaging	zijn	voor	het	
toekomstige	bos.	Nog	altijd	is	de	ontwaterings-
structuur	in	veel	bossen	gericht	op	afvoer	van	wa-
ter	en	verlaging	van	het	grondwaterpeil.	Dit	leidt	
gedurende	droogteperiodes	niet	alleen	tot	eerder	
optredende	droogtestress,	maar	in	sommige	geval-
len	ook	tot	het	wegvallen	van	kwelstromen	en	
de	daarmee	gepaarde	aanvoer	van	nutriënten.	In	
West-Nederland	leidt	het	ook	tot	verzilting	van	
het	grondwater,	versterkt	door	het	stijgen	van	de	
zeespiegel.
Overal	waar	de	bossen	met	hun	wortelstelsels	bij	
het	grondwater	kunnen,	is	het	daarom	verstandig	
om	de	ontwateringsstructuur	te	extensiveren,	te	
verondiepen	of	te	verwijderen.	Dit	moet	wel	zorg-
vuldig	gebeuren	zodat	vernatting	niet	leidt	tot	
massale	bomensterfte.	Op	de	lange	termijn	is	het	
echter	verstandig	om	de	boomsoortensamenstel-
ling	aan	te	passen	aan	de	(nieuwe)	waterhuishou-
ding	en	niet	andersom.	Bij	het	beoordelen	van	de	
klimaatbestendigheid	van	boomsoorten	in	bossen	
in	lagergelegen	delen	van	het	landschap	moeten	

Foto 1. De droogte 
zorgt voor natuur-
lijke selectie op 
droogteresistentie 
onder natuur-
lijke verjonging van 
grove den.

foto Jan den Ouden
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we	bedenken	dat	de	voorjaarsgrondwaterstanden	
in	de	toekomst	vaker	hoog	zullen	staan	als	gevolg	
van	nattere	winters.

Continue verjongingsstrategie
Het	regelmatig	optreden	van	bosverjonging	is	
het	sleutelproces	achter	aanpassing	van	boom-
populaties	aan	nieuwe	milieuomstandigheden.	
De	afgelopen	drie	jaar	is	bijvoorbeeld	door	de	
zomerdroogte	veel	sterfte	opgetreden	onder	jonge	
zaailingen.	Er	zijn	echter	ook	individuen	die	de	
droogte	wél	hebben	overleefd	(foto	1).	Deze	indivi-
duen	bezitten	waarschijnlijk	door	hun	genetische	
achtergrond	de	fysieke	eigenschappen	waardoor	
ze	beter	tegen	droogte	bestand	zijn.	Wanneer	
deze	nieuwe	boomgeneratie	zich	in	de	toekomst	
gaat	verjongen,	wordt	alleen	genenmateriaal	
doorgegeven	dat	de	opeenvolgende	droogteperi-
odes	van	de	afgelopen	drie	jaar	heeft	overleefd.	
Door	deze	natuurlijke	selectie	is	de	populatie	iets	
droogteresistenter	geworden.	
Om	de	verschillende	boomsoorten	in	de	gelegen-
heid	te	stellen	zich	op	deze	wijze	aan	te	passen	
aan	de	snel	veranderende	klimatologische	om-
standigheden,	is	het	dus	van	belang	om	regel-
matig,	van	alle	boomsoorten,	verjongingsgolven	
op	te	laten	treden.	Dat	kan	zowel	geplande	als	
continu	optredende	spontane	verjonging	zijn.	
De	wilddruk	in	het	Nederlandse	bos	-	en	op	de	
Veluwe	in	het	bijzonder	-	is	hier	echter	veel	te	
hoog	voor.	Aanpassing	van	het	wildbeheer	zodat	
bosverjonging	regelmatig	en	wijdverspreid	kan	
optreden,	is	daarom	een	essentieel	onderdeel	van	
klimaatslim	beheer.
Het	aanpassingsvermogen	en	de	aanpassings-
snelheid	van	boompopulaties,	heeft	uiteraard	

Figuur 1. Stappenplan naar 
klimaatslim bos (Bron: Cursus 

klimaatslim bosbeheer, Bosgroep 

Midden Nederland). 

Tabel 1. Overzicht van de 
directe en indirecte kli-
maateffecten en nevenef-
fecten per landschapstype. 
n  Risico
n n  Groot risico maar 

adaptatiemogelijk-
heden 

n n n  Groot risico en weinig 
adaptatiemogelijk-
heden

wel	grenzen,	afhankelijk	van	de	soortspecifieke	
fysiologie	en	de	aanwezige	genetische	variatie	
binnen	de	huidige	boompopulatie.	De	genetische	
diversiteit	van	de	populatie	kan	worden	ver-
hoogd	door	aanplant	van	individuen	van	dezelfde	
soort	met	een	andere	herkomst,	bijvoorbeeld	uit	
verschillende	klimaatzones	uit	Zuid-Europa.	Daar-
naast	zal	in	veel	gevallen	ook	het	verhogen	van	de	
boomsoortendiversiteit	door	inbreng	van	nieuwe	
soorten	verstandig	zijn.

Inbreng van nieuwe soorten en 
herkomsten

Om	het	bos	gemengder	te	krijgen,	kunnen	aanvul-
lend	op	de	natuurlijke	verjonging	nieuwe	soorten	
worden	ingebracht.	Gemengd	bos	kan	beter	tegen	
droogte	omdat	efficiënter	gebruik	wordt	gemaakt	
van	bodemvocht.	Populaties	van	plaaginsecten	
zullen	daarnaast	in	gemengde	bossen	minder	
snel	invasief	worden	omdat	hun	gewenste	
boomsoorten	minder	massaal	aanwezig	zijn.	
Tenslotte	hebben	boomsoorten	een	uiteenlopen-
de	weerbaarheid	tegen	verschillende	(extreme)	
milieufactoren,	ziektes	en	verstoringen.	Wanneer	
het	klimaat	verandert	of	bijvoorbeeld	nieuwe	
plaaginsecten	ten	tonele	verschijnen,	is	de	kans	
kleiner	dat	dit	in	gemengd	bos	leidt	tot	massale	
vitaliteitsproblemen	of	sterfte	van	bomen.
Bij	het	inbrengen	van	boomsoorten	ligt	het	
voor	de	hand	om	te	kiezen	voor	soorten	die	
beter	bestand	zijn	tegen	de	toekomstige	lokale	
uitdagingen.	Daarnaast	kunnen	–	vooral	op	de	
arme	zandgronden	–boomsoorten	met	(basen)
rijk	strooisel	worden	ingebracht	(ratelpopulier,	
esdoorn,	winterlinde).	Deze	soorten	zorgen	voor	
inbreng	van	nutriënten	uit	diepere	bodemlagen	

en/of	voor	een	snellere	strooiselvertering	waar-
door	meer	nutriënten	beschikbaar	komen	voor	
de	vegetatie	en	het	aandeel	organische	stof	in	de	
bodem	verhoogd	wordt.	Bossen	met	een	hoog	
aandeel	rijkstrooiselsoorten	zijn	weerbaarder	
tegen	droogte,	boomziekten	en	plaaginsecten	
dan	bossen	op	een	vergelijkbare	bodem	met	een	
dominantie	van	verzurende	boomsoorten	(onder	
andere	eik,	beuk	en	naaldbomen).
Tenslotte	is	het	soms	een	optie	om	nieuwe	
uitheemse	klimaatslimme	soorten	in	te	bren-
gen.	Deze	moeten	gezien	worden	als	absolute	
noodrem	in	het	systeem,	als	de	huidige	ons	
vertrouwde	boomsoorten	het	onder	het	verande-
rende	klimaat	blijken	af	te	leggen.	Het	ligt	niet	
voor	de	hand	om	deze	soorten	grootschalig	aan	te	
planten	en	inbreng	van	nieuwe	soorten	dient	pas	
na	zorgvuldig	onderzoek	aan	de	desbetreffende	
soort	te	gebeuren.	Staatsbosbeheer,	Wageningen	
UR	en	Probos	doen	momenteel	onderzoek	naar	
de	geschiktheid	van	herkomsten	van	gangbare	en	
minder	bekende	boomsoorten	voor	toepassing	in	
klimaatslim	beheer	(zie	kader,	pagina	7).

Biodiversiteitsbeheer en het bos als 
levensgemeenschap

Het	functioneren	van	bosecosystemen	is	sterk	
afhankelijk	van	de	aanwezige	biodiversiteit.	
Sleutelprocessen	zoals	zaadverspreiding,	mo-
biliseren	van	voedingsstoffen	in	de	bodem	en	
afbraak	van	dood	organisch	materiaal	worden	
mogelijk	gemaakt	door	een	sterk	samenhangende	
leefgemeenschap	van	planten,	dieren,	schimmels	
en	micro-organismen.	Het	zal	in	veel	gevallen	
moeilijk	te	voorspellen	zijn	hoe	de	effecten	van	
klimaatverandering	de	samenstelling	en	de	inter-

actie	in	deze	levensgemeenschap	zullen	beïnvloe-
den	en	welke	effecten	dit	zal	hebben	op	het	bos-
ecosysteem	als	geheel.	Soortenrijke	ecosystemen	
zijn	echter	over	het	algemeen	veerkrachtiger	na	
verstoringen	en	veranderende	milieuomstandig-
heden.	Klimaatslim	bosbeheer	moet	daarom	niet	
alleen	gericht	zijn	op	het	beheer	van	de	boompo-
pulaties,	maar	ook	op	een	divers	bosecosysteem	
met	onder	andere	oude,	dode	en	aftakelende	
bomen	en	een	gevarieerde	bosstructuur.

Optimaliseren koolstofvastleggend 
vermogen

Naast	alle	bedreigingen	voor	het	bos	als	gevolg	
van	klimaatverandering,	is	bos	ook	een	(klein)	
onderdeel	van	de	oplossing	van	klimaatverande-
ring.	In	bos	en	in	houtproducten	uit	het	bos	ligt	
immers	koolstof	vast.	Zonder	beheer	zal	door	
groei	de	koolstofvoorraad	in	bos	blijven	toene-
men,	tot	er	een	evenwicht	ontstaat	tussen	groei	
en	de	sterfte	van	bomen	en	afbraak	van	organisch	
materiaal.	Door	structureel	minder	te	oogsten	
dan	de	bijgroei	zal	de	koolstofvoorraad	in	het	

Nederlandse	bos	nog	lange	tijd	kunnen	toenemen	
(en	dat	gebeurt	ook	al	decennia).
Door	geoogst	hout	vervolgens	toe	te	passen	in	
duurzame	houtproducten,	kan	de	vastgelegde	
koolstof	ook	nog	buiten	het	bos	langjarig	worden	
vastgelegd,	bijvoorbeeld	in	gebouwen	of	meu-
bels.	Tenslotte	kan	ook	door	het	investeren	in	
houtkwaliteit	de	totale	koolstofvoorraad	worden	
verhoogd	omdat	hierdoor	een	groter	deel	van	de	
oogst	kan	worden	toegepast	in	duurzame	toepas-
singen.<	

w.delforterie@bosgroepen.nl

Project klimaatslimme boomsoorten

Paul Copini (Wageningen UR) & Jasprina Kremers 
(Stichting Probos)

De keuze voor boomsoorten en herkomsten is 
een belangrijke stap in het bosbeheer. Bomen 
moeten goed aangepast zijn aan de huidige 
groeiomstandigheden maar ook aan het verande-
rende klimaat waarin droogte en late vorst een 
grote rol spelen. Er is echter nog weinig kennis 
over droogtetolerantie van gangbare boomsoor-
ten. Ook is van verschillende minder bekende 
soorten onbekend welke herkomsten voor 
Nederland geschikt zijn. In het Klimaatenvelop-
project “Vergroten kennis en beschikbaarheid 
klimaatslimme boomsoorten en herkomsten”, 
dat dit jaar in opdracht van het ministerie van 
LNV van start is gegaan, onderzoeken we dit 
bij gangbare en minder bekende klimaatslimme 
boomsoorten.

In bestaande herkomstenproeven wordt de 
droogtetolerantie en productiviteit van herkom-
sten van gangbare bossoorten (onder andere eik, 
esdoorn, lariks en douglas) geanalyseerd met 
behulp van jaarringonderzoek om te zien welke 
herkomsten het beste zijn opgewassen tegen 
droogte zoals in 2018. Daarnaast verzamelen we 
kennis over een aantal minder bekende boom-
soorten (onder andere elsbes en boomhazelaar) 
om te zien in hoeverre deze een aanvulling zijn 
voor het Nederlandse bos. Hierbij kijken we, in 
geval van uitheemse soorten, kritisch naar de 
toegevoegde waarde en risico’s van deze soort 
voor het Nederlandse bos. Moseik laat bijvoor-
beeld een hele hoge droogtetolerantie zien (zie 
ook de Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer: 
https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuur-
beheer/), maar de stam is ook heel gevoelig voor 
vorst en de daarmee gepaard gaande vorstscheu-
ren en is daarom voor de houtteelt in Nederland 
minder bruikbaar. Daarnaast heeft het Neder-
landse bos al mooie inheemse eikensoorten met 
een hoge biodiversiteitswaarde, waarvan de 
verwachting is dat deze zich kunnen aanpassen 
aan een veranderend klimaat.

Naast kennis over de geschiktheid van soorten 
is ook de beschikbaarheid van plantsoen van es-
sentieel belang om minder bekende klimaatslim-
me soorten en herkomsten in het bos te kunnen 
gebruiken. Beschikbaarheid van het juiste plant-
soen blijkt in toenemende mate een belangrijk 
knelpunt omdat de vraag ernaar groeit, zowel 
in Nederland als daarbuiten. Daarnaast is voor 
minder bekende soorten, zoals elsbes en boom-
hazelaar, de herkomst en kwaliteit van zaad vaak 
onbekend. Daarom onderzoeken we in dit pro-
ject ook of van deze soorten überhaupt geschikt 
plantmateriaal beschikbaar is voor bosbouwkun-
dig gebruik. Zo ja, dan worden veelbelovende 
soorten en herkomsten de komende winter in 
revitaliseringsmaatregelen aangeplant om kennis 
op te doen van hun prestaties in het Neder-
landse bos. Bij goed functioneren kunnen deze 
beplantingen dan op termijn worden gekeurd als 
zaadbron voor opname op de Rassenlijst Bomen. 
Zo kan op de lange termijn de beschikbaar-
heid van zaad van geschikt gebleken (nieuwe) 
herkomsten worden verbeterd. 

Digitale Beheerdersdag 25 sept
10.30 uur:  Wouter Delforterie – Uitgangspunten 

van klimaatslim bosbeheer
11.00 uur:  Jasprina Kremers en Paul Copini  

– Klimaatslimme boomsoorten voor 
het Nederlandse bos
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advertentie

 “50% 
stikstofreductie 
is juridisch goed 
verdedigbaar”

Het plan voor 50% stikstofreductie komt uit het laatste advies van de 
Commissie Remkes. In het wetsontwerp voor de Wet Stikstofreductie en 
Natuurverbetering (let wel, dit is een voorstel dat dateert van net vóór 
het laatste advies van de Commissie Remkes) staat in artikel 2.21:

1.  In 2030 is de depositie van stikstof op ten minste 50% van het areaal 
van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet 
groter dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven ver-
slechtering van de kwaliteit van die habitats niet is uit te sluiten.

2.  De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een inspanningsver-
plichting.

In het wetsvoorstel gaat het dus over de helft van de Natura2000-gebie-
den waar de stikstofdepositie onder de kritische depositiewaarde (KDW) 
blijft. Dat is nu nog maar een kwart (dus driekwart krijgt nog te veel 
stikstof). Om dat naar de helft te krijgen (zoals in het wetsvoorstel) moet 
je de binnenlandse stikstofemissie verminderen met 26%. De Commis-
sie Remkes gaat dus verder dan dit wetsontwerp. Om te gaan naar 75% 
N2000-gebieden onder de KDW, is een reductie van 50% van de stikstofe-
missie nodig. Is dit goed verdedigbaar, vroegen wij enkele deskundigen.

— Marjel Neefjes 
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Wim de Vries, hoogleraar integrale 
stikstofeffectanalyse Wageningen 
UR

“50% reductie in tien jaar is 
behoorlijk ambitieus”

“Als een van de experts die de Commis-
sie Remkes adviseerden, heb ik die 50% 
stikstofreductie gesuggereerd omdat daar-
mee een substantiële verbetering wordt 
bereikt en dit ook haalbaar lijkt. Dat zegt 
overigens nog niet dat die natuur meteen 
hersteld is. De jarenlange stikstofdeposi-
tie zit nog in de bodem, dat is een erfenis 
waar je niet zomaar van af bent. 
In de Vogel- en Habitatrichtlijn komt 
stikstof niet als zodanig voor. Daarin gaat 
het over ‘externe werking’, maar dat is 
veel breder, bijvoorbeeld ook verdroging. 
Ook wordt in deze Europese richtlijnen 
geen termijn genoemd, alleen dat je de 
staat van instandhouding moet behouden 
of verbeteren. Daarbij speelt stikstof 
uiteraard een rol en daarom pleit de 
Commissie Remkes voor een reductie van 
50% in tien jaar. Dat tijdpad is behoorlijk 
ambitieus. 
Bij stikstof gaat het uiteraard over 
stikstofoxiden (NOx) en over ammoniak 
(NH4). Remkes pleit voor een halvering 
van beide. Bij stikstofoxiden, vooral uit 
mobiliteit en industrie, kom je er waar-
schijnlijk wel met schonere auto’s en 
machines, hoewel tien jaar wel heel snel 
is. Bij ammoniak is tussen 1995-2005 een 
grote klapper gemaakt met injecteren van 
mest, maar daarna vrijwel niet meer. Om 
nu nóg 50% te reduceren kom je er mijns 
inziens niet alleen met technologie. Dan 
ontkom je niet aan minder dieren. 
De Commissie Remkes vindt die inspan-
ningsverplichting uit het wetsontwerp 
overigens niks, dat moet toch echt een 
resultaatsverplichting zijn. En daar heb-
ben ze helemaal gelijk in. Die verandering 
is gelukkig inmiddels ook overgenomen 
door het ministerie. Juridisch gezien 
lijkt me die 50% stikstofreductie prima 
verdedigbaar. De natuur moet verbeteren, 
en dat bereiken we daarmee. Het tijdpad 
lijkt me een open vraag, dat is een politiek 
besluit.”

Fred Kistenkas, juridisch 
onderzoeker Wageningen 
UR

“Veel beleidsruimte voor 
minister”

“In dat wetsontwerp gaat het 
over een inspanningsverplichting. 
Dat is welhaast een contradictio 
in terminis, want is dat überhaupt 
wel een verplichting? Het vereist 
alleen maar een inspanning 
en dus geen resultaat. Juristen 
lachen daar om. De Commissie 
Remkes had liever een echte 
resultaatsverplichting gezien: die 
is wel hard en afrekenbaar. 
We vergeten in de stikstof-
discussie vaak dat de kern van 
de Habitatrichtlijn is dát de 
instandhoudingsdoelstellingen 
gehaald (gaan) worden; er staat 
niet hóé dat precies moet. Dat 
is goeddeels aan de lidstaten 
overgelaten en de minister heeft 
daarmee grote beleidsvrijheid bij 
haar wetsvoorstel en straks ook 
bij haar uitvoeringsprogramma. 
Er staat ook geen deadline in die 
Europese richtlijn; dat zijn we 
destijds vergeten, maar Schouten 
heeft dus wel veel beleidsruimte 
in hoe en op wat voor termijn 
ze de stikstofgevoelige habitats 
gaat beschermen, bijvoorbeeld 
in een toekomstig programma 
Structurele Aanpak Stikstof of in 
de wet of regelgeving zelf. Zelfs 
een wet die de lasten onevenre-
dig verdeelt, zal niet meteen door 
de Hoge Raad getackeld worden; 
daar zijn voorbeelden van in 
de jurisprudentie. De rechter is 
geen wetgever en kan niet dat 
huiswerk overmaken. Wel zou hij 
kunnen wijzen op een eventueel 
rechtstekort waar de wetgever 
in zou moeten gaan voorzien. Al 
met al: juridisch geen harde plicht 
en veel beleidsruimte voor de 
minister.”

Johan Vollenbroek, voorzitter 
Mobilisation for the Environment

“Hogere drempelwaarde 
bespreekbaar”

“Er zijn Kamervragen gesteld over de 
ambities van het kabinet: doen we 
niet te veel aan stikstofreductie? Maar 
uit twee studies van gerenommeerde 
bureaus blijkt dat we toch echt eerder 
te weinig dan te veel doen. Die 50% 
reductie is niet eens genoeg, dan zit nog 
steeds een kwart van de Natura 2000-ge-
bieden boven de kritische depositie-
waarde. 
De bouwsector zegt al dat ze wel 80% 
willen én kunnen reduceren. Maar dan 
willen ze wel een hogere drempelwaarde 
voor activiteiten die niet vergunning-
plichtig zijn. Nu ligt die op 0,01 mol per 
hectare per jaar, en die zou dan ver-
hoogd kunnen worden naar bijvoorbeeld 
0,05. Als ze echt wettelijk vastleggen 
dat ze in tien jaar 80% reduceren, dan 
kunnen wij best akkoord gaan met zo’n 
hogere drempelwaarde. Ook LTO-Zuid 
heeft aangegeven dat ze in tien jaar 40% 
ammoniak kunnen reduceren. Dat komt 
al heel aardig in de buurt van die 50%. 
Wij denken dat 50% wel juridisch te 
verdedigen is. Ecologisch gezien moet je 
naar de 70% reductie. Maar de rechter 
zal ook kijken wat haalbaar is, en dan is 
50% redelijk, wat ons betreft. Met het 
voornemen van minister Schouten voor 
kringlooplandbouw, moet dat ook best 
lukken. Sterker nog: 50% emissiereductie 
zal een welkom gevolg zijn van overgang 
naar kringlooplandbouw. 
De Commissie Remkes zit dus erg in 
lijn met wat wij willen. Alle sectoren 
moeten aan de bak met minimaal 50% 
emissiereductie. Met een resultaatsver-
plichting en vastgelegde tussendoelen. 
Gelukkig is inmiddels bekend dat de 
minister niet blijft vasthouden aan die 
26% reductie uit dat wetsvoorstel als in-
spanningsverplichting, waarvan dan ook 
nog eens een groot deel uit autonome 
ontwikkelingen had moeten komen. 
Dan was het weer een juridisch slagveld 
geworden, een PAS 2.0.”

Victoria Rakovitch, advocaat 
omgevingsrecht, Holla 
Advocaten

“Toch 
resultaatsverplichting, 
en terecht!” 

“Om te beginnen is het goed om 
even duidelijk te maken dat Rem-
kes het heeft over 50% reductie 
van de stikstofemissie, niet de 
stikstofdepositie. Als we 50% van 
de emissie realiseren, betekent dat 
33% minder depositie ten opzichte 
van nu, zo is berekend. En dat zou 
dan genoeg zijn om ruim driekwart 
van de Natura 2000-gebieden on-
der de kritische depositiewaarde 
te krijgen.
Volgens de Habitatrichtlijn mo-
gen projecten kort gezegd geen 
negatieve gevolgen hebben voor 
Natura 2000-gebieden. Gelet op 
de huidige stikstofproblematiek is 
een reductie nodig, elke bijdrage 
is positief. Dus waarom 50%? Dat 
is niet helemaal duidelijk. Som-
migen hebben het over 60%: hoe 
meer reductie, hoe sneller we over 
twintig, dertig jaar helemaal onder 
de KDW zitten.
Het wetsvoorstel lag vanaf 27 mei 
t/m 10 juni ter consultatie, en zal 
naar verwachting begin 2021 in 
werking treden. Maar dat zal niet 
zonder wijzigingen gebeuren. In 
de reactie van de minister op het 
eindrapport van Remkes van 17 
juni geeft ze bijvoorbeeld al aan 
dat het toch een resultaatsver-
plichting wordt, en geen inspan-
ningsverplichting. Dat lijkt me 
terecht, want een inspanningsver-
plichting is juridisch niet houdbaar. 
En het zou ook gek zijn als de 
minister daaraan vasthoudt, terwijl 
de Commissie Remkes pleit voor 
een resultaatsverplichting. Maar de 
termijn, en de precieze streefwaar-
de, dat blijft toch een kwestie van 
beleidskeuzes.”
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met de calcietkristallen in bijvoorbeeld Dolokal. 
Als het schelpgruis vervolgens wegzakt en oplost 
in het humusprofiel, zal langzaamaan steeds meer 
calcium via de vegetatie beschikbaar komen. 
Het carbonaat uit het schelpgruis neutraliseert 
een deel van het zuur, waardoor de verzuring en 
aluminiumtoxiciteit ook rechtstreeks worden 
bestreden. Hierdoor treedt minder schade op aan 
wortelstelsels en kunnen bomen beter groeien 
en krijgen kruidachtige planten weer meer kans. 
Het is nog wel de vraag in welke mate tekorten 
van andere elementen worden verholpen door de 
betere wortelwerking. Hierom zijn in delen van 
de Noord-Ginkel ook steenmeelexperimenten 
gepland, anderhalf jaar na het uitrooien van het 
schelpgruis.
De monitoring moet duidelijkheid geven of met 
de maatregel het systeem zich voldoende kan 
herstellen en soorten niet langer door de effecten 
van verzuring gehinderd worden in hun voort-
planting en overleving. In samenhang hiermee 
wordt ook bepaald of soorten die vlakgewijs 
zijn uitgestorven kunnen terugkeren (denk aan 
kruidachtige planten en huisjesslakken). Tege-
lijkertijd moet het bos blijven voldoen aan de 
typisch Veluwse karakteristieken van een voed-
selarm, van nature zuur bos. Hierop is de dosering 
van het traag oplosbare schelpgruis aangepast. De 
verwachting is dat na enkele tientallen jaren al 
het schelpgruis is opgelost, maar dat er voldoende 
calcium via de bodem en bomen rondgepompt 
blijft worden om calciumtekorten te voorkomen.
Het schelpgruis wordt overigens gewonnen in de 
diepere delen van de Noordzee, zodat de effecten 
van de winning op het maritieme leven zo klein 
mogelijk zijn.

 
Experiment succesvol: zeegrasveld van 170 
hectare
Oostelijk van Griend is een experiment om 
zeegras terug te brengen in het Waddengebied 
behoorlijk uit de hand gelopen, zo meldt Omrop 
Fryslân. Met 170 hectare ligt bij het onbewoonde 
eilandje nu grootste zeegrasgebied van het Ne-
derlandse Waddengebied.
Al jaren proberen wetenschappers zeegras terug 
te krijgen in de Waddenzee. Dit jaar was er een 
echte doorbraak. De planten verspreidden zich 
buiten de proefvlakken. Afgelopen voorjaar is het 
zeegrasgebied toegenomen met 100 hectare en 
nu is het 170 hectare groot. Daarmee is het met 
zo’n 100.000 planten het grootste zeegrasveld in 
het Nederlandse Waddengebied. 
Het hele experiment draait om het vinden van 
een methode het zeegras op grote schaal terug 
te brengen in de Waddenzee. Onderzoeker Laura 
Govers van de Rijksuniversiteit Groningen: “Het 
veld breidt zich nu uit, ook buiten onze proef-
plotjes. En dat is een fantastische ontwikkeling. 
We willen nu kijken of het zich nu ook zelf in 
stand kan houden zonder dat we extra inzaaien. 
De helft van de planten staat nu nog in onze 
proefvlakken.”
Het artikel en een filmpje zijn te bekijken op 
www.omropfryslan.nl

 
Staatsbosbeheer interviewt Nederlandse 
natuur in podcastserie ‘Groene Oren’
Staatsbosbeheer heeft een podcastserie ‘Groene 
Oren’ gemaakt waarin bijzondere dieren uit de 
Nederlandse natuur als ‘studiogast’ worden ge-
interviewd over hun dagelijks leven. In de eerste 
aflevering van ‘Groene Oren’ vertelt de nacht-
zwaluw over wat hij zoal doet in Zuid-Congo 
(spoiler: niet veel, vooral een beetje mijmeren) en 
hoe hij indruk probeert te maken op de vrouwtjes 
in Nederland. De dieren worden gespeeld door 
bekende acteurs en cabaretiers. Zij zijn vooraf-
gaand aan ‘het interview’ door Staatsbosbeheer 
gebrieft, zodat ze zich helemaal kunnen inleven 
in het dier. Ze weten niet welke vragen ze krijgen, 
wat een spontane talkshow-dynamiek oplevert 
tussen interviewer en dier. Daniel Cornelissen is 
de nachtzwaluw, Lies Visschedijk het gentiaan-
blauwtje, Wart Kamps de hazelmuis en Leopold 
Witte de zandhagedis. De dieren worden geïnter-
viewd en deze interviews worden aangevuld met 
een gesprek met een ecoloog of een boswachter. 
De podcast is te vinden in de bekende podcast-
players, en is ook te beluisteren via https://shows.
acast.com/groene-oren.

 kort 

 
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020
Provincies liggen niet op schema om het Na-
tuurnetwerk op tijd af te ronden in 2027, zo 
concludeert het Planbureau voor de Leefomge-
ving. Afronding is belangrijk omdat maatregelen 
voor natuurherstel vaak pas genomen kunnen 
worden als alle grond beschikbaar is. Bovendien 
is extra natuurherstel vereist om de stikstofcrisis 
op te lossen. Een gebiedsgerichte aanpak in een 
overgangszone grenzend aan het Natuurnetwerk 
voor extra natuurherstel gecombineerd met de 
stikstof-, landbouw-, klimaat- en verstedelijkings-
opgave is hiervoor effectief en efficiënt.
Het lijkt nog lastig om de afgesproken uitbreiding 
van het Natuurnetwerk in 2027 af te krijgen. 
Reguliere agrariërs willen hun gronden veelal niet 
inzetten voor een combinatie van landbouw en 
natuur omdat zij de extra investeringen hiervoor 
niet kunnen terugverdienen. De belangstelling 
hiervoor blijft daarom achter bij de verwach-
tingen van provincies. Het lukt de provincies 
de laatste jaren wél om meer burgers en maat-
schappelijke partijen bij natuur te betrekken. De 
resultaten zijn echter nog kleinschalig en daarom 
vooral lokaal van belang.
Het PBL-rapport is te downloaden via https://
tinyurl.com/Natuurpact-evaluatie

 
Toepassing van schelpkalk als 
herstelmaatregel op de Veluwe
Na zeventig jaar bodemverzuring door menselijke 
invloed, wat heeft geleid tot grote verliezen aan 
biodiversiteit, bossterfte en ernstige welzijnspro-
blematiek bij wilde fauna, gaat de gemeente Ede 
op een groot deel van het bosgebied Noord-
Ginkel en de heide van de Zuid-Ginkel dit najaar 
schelpkalk uitstrooien. De effecten op het herstel 
van het ecosysteem worden op de voet gevolgd 
met een tienjarig monitoringsprogramma. De 
afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe ernstig 
de natuurgebieden op (vooral) de droge zand-
gronden te lijden hebben van de voortgaande bo-
demverzuring. Er is echter geen recept waarmee 
overal op dezelfde manier het bodemherstel het 
beste aangepakt kan worden. Provincies experi-
menteren nu met verschillende typen steenmeel 
en kalkproducten, om te zien welke aanpak waar 
het beste werkt.
Op de Noord-Ginkel hebben vogels een ernstig 
calciumgebrek vanwege lagere calciumconcen-
traties in de bomen en een gebrek aan huisjes-
slakken. Twintig jaar geleden speelden deze 
problemen nog niet in dit gebied. Om hier iets 
aan zal met een helikopter op het 375 hectare 
grote gebied schelpkalk verdeeld worden, met 
een hoeveelheid van 3 ton/ha.
Vogels kunnen het calcium uit de aragonietkris-
tallen in schelpkalk direct opnemen door het 
schelpgruis te eten, iets wat ze veel minder doen 

 
Vereniging Gelijkberechtiging boekt 
winstpuntje
De jarenlang slepende procedure over de natuur-
subsidies aan Natuurmonumenten en de 12Land-
schappen is weer een nieuwe fase in gegaan. In 
het dossier Gelijkberechtiging heeft het EU-Hof 
van Justitie op 3 september Natuurmonumenten 
en diverse Provinciale Landschappen in het onge-
lijk gesteld in hun bezwaren tegen de uitspraak 
van het EU-Gerecht van 15 oktober 2018. Dat 
bepaalde dat de Europese Commissie opnieuw 
onderzoek moet starten naar staatssteun aan de 
Vereniging Natuurmonumenten en de Landschap-
pen. Dat betekent dat de Europese Commissie nu 
een formele onderzoeksprocedure zal beginnen 
naar de toelaatbaarheid van de eerder verleende 
subsidies aan natuurorganisaties voor aankoop 
van grond voor nieuwe natuur. De uitspraak is 
een opsteker voor de Vereniging Gelijkberechti-
ging die zich inzet voor gelijke behandeling van 
alle particuliere grondbezitters in Nederland.
Inzet van de Vereniging Gelijkberechtiging is 
dat Natuurmonumenten en twaalf provinciale 
landschappen de subsidies moeten terugbetalen 
die zij tussen 1993 en 2012 hebben ontvangen 
van de rijksoverheid voor de aankoop van natuur-
gebieden. Voor de periode na 2012 is eerder al 
een procedure afgesproken gelijkberechtiging te 
waarborgen.
In een schriftelijke reactie benadrukken de Land-
schappen dat het Hof geen uitspraak doet over de 
vraag of er wel of geen sprake was van ongeoor-
loofde staatsteun. “Het Hof heeft uitsluitend 
bevestigd dat er een procedureel gebrek kleeft 
aan het Commissiebesluit uit 2015. Natuurmo-
numenten en de 12 provinciale Landschappen 
vertrouwen erop dat een nieuwe onderzoekspro-
cedure door de Europese Commissie er opnieuw 
toe zal leiden dat de oude subsidieregeling we-
derom wordt goedgekeurd. De natuurorganisaties 
worden hierin bijgevallen door de Nederlandse 
Staat. We hopen dat wij spoedig deze tijdrovende 
procedure achter ons kunnen laten en weer alle 
aandacht te richten op het behouden en verster-
ken van de natuur in Nederland. Dat doen we 
samen met talloze particuliere natuurbeschermers 
in ons land waar we uitstekend mee samenwer-
ken.”
https://tinyurl.com/Gelijkberechtiging
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Samen biodiversiteit nationaal aanpakken
Om de kennis over de Nederlandse biodiversiteit 
aanzienlijk te vergroten, is een nationale aanpak 
van het wetenschappelijk onderzoek noodzake-
lijk. Om dat mogelijk te maken, bundelen Natura-
lis Biodiversity Center, het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ-NWO) en Westerdijk Fungal Biodiversity 
Institute-KNAW nu hun krachten. De vier insti-
tuten starten samen het Centre of Excellence for 
Netherlands Biodiversity Research. 
Het doel is om de integrale kennis over de Ne-
derlandse biodiversiteit aanzienlijk te vergroten 
in alle milieus: op het land, in het zoete en zoute 

 
Driekwart van de Nederlanders vindt dat 
natuur onderdeel moet zijn van herstelplan 
na corona
Vogelbescherming liet onderzoeken welke plek 
natuur heeft ingenomen tijdens de lockdown als 
gevolg van corona. Drie van de vier Nederlanders 
(73%) vinden dat investeren in natuur onderdeel 
moet vormen van de economische herstelplannen 
na de coronacrisis. 62% geeft aan dat ze deze pe-
riode beter zijn doorgekomen omdat ze konden 
‘ontsnappen’ in de natuur. 
Het onderzoek van Motivaction is in juli gehou-
den om inzicht te krijgen in het belang van natuur 
voor Nederlanders in de coronacrisis. De corona-
crisis heeft het belang van het beschermen en 
uitbreiden van natuur in Nederland onderstreept, 
vinden Nederlanders (70%), en 65% van de 
Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan 

 
Droogte hakt erin bij de vlinders
De tellingen van het landelijk meetnet vlinders 
geven aan dat de droogte van deze zomer flinke 
gevolgen voor de vlinders heeft gehad, zo meldt 
de Vlinderstichting. Met het gematigde weer in 
juli leek het even of 2020 voor de vlinders milder 
zou uitpakken dan de afgelopen twee jaren van 
extreme droogte. Maar augustus zorgde alsnog 
voor een derde droogtejaar op rij. Vooral op de 
droogtegevoelige zandgronden werkt het neer-
slagtekort sterk door. 
Sommige soorten hebben ronduit geprofiteerd 
van de droogte en warmte, zoals hooibeestje, 

 
ARK illustreert belang bodemwoeling voor 
de natuur
Bodemwoeling is een belangrijke activiteit 
waarmee grazers een grote impact hebben op 
het landschap. Een keur aan gravers, schrapers, 
walsers, vegers en boorders bewerkt van nature 
de grond om zeer uiteenlopende redenen en ten 
bate van honderden soorten planten en dieren. 
ARK bracht de sleutelrol van bodemwoeling in 
beeld. Het wroeten van zwijnen, de zandbaden 
van paarden en wisenten, de diepe kuilen van 
bronstige runderen, herten en wisenten en de 
sporen van gevechten bieden kansen voor allerlei 
flora en fauna. Ook de kleinschaliger woelplek-
ken van dassen, mollen, vossen en konijnen zijn 
waardevol. Op nog kleinere schaal helpen mieren 
en wormen de bodem luchtig te houden.
De tekening is gratis te downloaden op ark.eu/
stierenkuil.

kleine vuurvlinder, bruin blauwtje en kleine parel-
moervlinder. Ook het bedreigde gentiaanblauwtje 
deed het behoorlijk goed waar de bodem vochtig 
genoeg bleef, maar het ging beroerd op de droge 
Veluwe.
Helaas zijn sommige toch al bedreigde soorten 
verder in de verdrukking gekomen, zoals de drie 
soorten vlinders van hoogvenen (veenhooibeestje, 
veenbesblauwtje en veenbesparelmoervlinder) en 
soorten van stuifzand en droge heide. De aantal-
len heivlinders en grote parelmoervlinders zijn 
nog maar een fractie van het langjarig gemiddelde 
en kommavlinders zijn op veel plekken helemaal 
niet gezien.
www.vlinderstichting.nl

meer groen in de nabije omgeving en van betere 
kwaliteit.
Vogelbescherming vindt dat de uitkomsten duide-
lijk maken hoe belangrijk het is om te investeren 
in groen. Hierbij denken ze niet alleen aan na-
tuurgebieden en nationale parken, maar ook aan 
stadsparken en een natuurrijker boerenland. Het 
moet voor iedereen mogelijk zijn om in de nabije 
omgeving een plek te hebben om tot rust te 
komen en te genieten van natuur. Het onderzoek 
laat namelijk duidelijk zien dat de toegang tot 
natuur niet gelijk verdeeld is tussen Nederlanders. 
De hoogste inkomens hebben meer natuur om 
zich heen en wonen vaker dichterbij natuur.
https://tinyurl.com/natuur-corona

water, en van genen tot en met ecosystemen. Ook 
de universiteiten worden expliciet uitgenodigd 
om zich hierbij aan te sluiten. In het centrum 
wordt samengewerkt aan onderzoek en worden 
belangrijke faciliteiten gedeeld om wetenschap 
en maatschappij verder te helpen. Het wordt op 
29 september 2020 officieel opgericht tijdens 
het Gala van de Biodiversiteit, dat ook het begin 
is van de viering van het 200-jarig bestaan van 
Naturalis.
https://tinyurl.com/centrumbiodiversiteit
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Op foto’s en filmpjes van Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe zie je altijd wel de 
beroemde en imposante edelherten. En 
natuurlijk een wild zwijn dat je recht in 
de ogen aankijkt. Het wild is een belang-
rijk sellingpoint voor het park. Maar de 
aanwezigheid van edelherten, moeflons, 
damherten en wilde zwijnen heeft ook 
zijn keerzijde: van verjonging in het bos is 
nauwelijks sprake, afgezien van de grove 
dennen en wat berken. Tijdens de Be-
heerdersdag zal beheerder Jakob Leidek-
ker vertellen hoe hij in het Park met dit 
vraagstuk om gaat.

— Geert van Duinhoven en Ido Borkent 
(redactie)

>	 Elke	beheerder	zal	de	afwegingen	in	meer	
of	mindere	mate	herkennen:	gaan	we	hier	voor	
procesnatuur	of	begeleide	natuur,	voor	cultuur	
of	natuur,	voor	biodiversiteit	of	recreatie?	Als	
beheerder	heb	je	daar	eigenlijk	dagelijks	mee	te	
maken	en	zul	je	je	moeten	verantwoorden	voor	
de	keuzen	die	je	maakt.	Jakob	Leidekker,	hoofd	
bedrijfsvoering	van	Het	Nationale	Park	De	Hoge	
Veluwe,	is	voortdurend	bezig	met	deze	afwegin-
gen	en	erkent	tijdens	een	warme	excursie	in	au-
gustus	dat	dit	vaak	best	lastig	is.	Zeker	in	een	park	
waar	cultuur,	natuur	en	recreatie	alle	drie	op	een	
hoog	voetstuk	staan.	En	waar	iedereen,	zowel	bin-

nen	als	buiten	de	organisatie	(politiek,	bezoekers,	
omwonenden)	een	mening	over	heeft.	Tijdens	
de	Beheerdersdag	zal	Leidekker	zich	richten	op	
de	vraag	hoe	je	goede	afwegingen	maakt	tussen	
enerzijds	veel	en	dus	zichtbaar	(‘beleefbaar’)	wild,	
en	anderzijds	verjonging	van	loofhoutsoorten.
Samen	met	Jan	den	Ouden,	bosecoloog	van	de	
Wageningen	Universiteit,	gaan	we	in	het	Park	
kijken	waar	dit	dilemma	over	wild	versus	verjon-
ging	zichtbaar	is.	Maar	meteen	al	bij	Jachthuis	
Hubertus,	vertelt	Leidekker	al	over	een	typerende	
discussie.	Het	grasveld	voor	het	slot	was	lange	
tijd	een	wat	natter	perceel.	In	de	sloot	groeiden	
orchideeën	en	een	van	de	beheerders	bedacht	
om	de	uitgebloeide	orchideeën	te	verzamelen	en	
het	maaisel	uit	te	strooien	over	het	grasveld.	Het	
werd	een	prachtig	orchideeënveld.	Leidekker:	

Zichtbaar wild of een stabiel 
gemengd bos? Keuzes maken in 

het bosbeheer

Een exclosure op een verjongingsvlakte van een eerste generatie grove den op zeer arme bodem, met naast grove den ook berk, lijsterbes en vuilboom. Buten de 
exclosure alleen deel begraasde grove den.

foto Ido Borkent
 kort 

 
Raad: Bodemdaling in veenweidegebieden 
gaat heel veel kosten
In het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidege-
bieden: het Groene Hart als voorbeeld’ dringt de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur er 
op aan om te gaan sturen op een sterke afname 
van bodemdaling en een gebiedsgerichte uitvoe-
ring in veenweidegebieden. Bodemdaling in veen-
weidegebieden leidt tot steeds meer problemen, 
zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en 
waterkwaliteit. Bovendien leidt het tot oplopen-
de kosten voor waterbeheer. Voortgaan op het 
pad van ontwatering, met aanhoudende bodem-
daling en CO2-uitstoot tot gevolg, is volgens de 
raad op de lange termijn geen optie.
In het advies betoogt de Raad dat een omslag no-
dig is in het waterbeheer van veenweidegebieden: 
van peilverlaging naar peilverhoging. Om deze 
omslag te realiseren moet de overheid hier gericht 
op sturen. Dat gebeurt volgens de Raad nu onvol-
doende. “Er wordt op basis van interbestuurlijke 
programma’s en regionale afspraken her en der al 
gewerkt aan een omslag in veenweidegebieden. 
Toch blijft grootschalige uitvoering van een aan-
pak van bodemdaling vaak nog achterwege. Ingrij-
pende beslissingen schuift men liever voor zich 
uit. Pilots schalen niet verder op. Op lokaal niveau 
vinden partijen telkens opnieuw het wiel uit. De 
Raad dringt er daarom bij het Rijk op aan om zo 
snel mogelijk te gaan sturen op een sterke afname 
van de bodemdaling in veenweidegebieden.”
De Raad vindt ook dat veel duidelijker op tafel 

 
Oehoe broedt succesvol op Sallandse 
Heuvelrug

 
Grootte van grazers is van invloed op 
beschikbare voedingsstoffen voor planten
De gemiddelde lichaamsgrootte van de grazende 
dieren in een bepaald landschap heeft gevolgen 
voor de verhouding tussen de voedingsstoffen die 
beschikbaar zijn voor planten, zo meldt een groep 
internationale wetenschappers in het weten-
schappelijk tijdschrift PNAS. De voedingsstof-
fenbalans, en met name de verhoudingen tussen 
essentiële voedingsstoffen als stikstof en fosfor, 
bepaalt hoe productief planten zijn. De uitwerp-
selen van herbivoren zijn een belangrijke bron van 
deze voedingsstoffen, en de onderzoekers hebben 
aangetoond dat het voedingsstoffenprofiel van 
deze uitwerpselen afhangt van de grootte van het 
dier.
De bevindingen van de onderzoekers zijn overal 
ter wereld van toepassing op grasbiomen, die 
ongeveer 40% van het landoppervlak van de aarde 
bestrijken, en duiden erop dat het voor duurzame 
productie in deze biomen gunstig zou kunnen zijn 
als er diversere gemeenschappen van herbivoren 
zouden leven dan nu vaak het geval is.
https://tinyurl.com/grazergrootte

Dit voorjaar heeft voor het eerst sinds men-
senheugenis een oehoepaartje kunnen broeden 
op de Sallandse Heuvelrug. Twee oehoe-uiltjes 
kwamen uit het ei. Volgens Natuurmonumenten-
boswachter Ruben Vermeer is dit het bewijs dat 
het gezamenlijke natuurbeheer op de Sallandse 
Heuvelrug ook echt werkt. Want een wild dier 
heeft op eigen kracht de heuvelrug bereikt om 
zich voort te planten. Inmiddels hebben de twee 
jongen het nest verlaten. Rondom de plek waar 
het Sallandse nest zat, zijn prooiresten gevonden 
van houtduif, zwarte kraai, wilde eend en groene 
specht. Vermeer: “Vooral de langzaam vliegende 
vogels zijn een makkelijke prooi. Maar we vonden 
ook een bruine rat. Die is buiten de Sallandse 
Heuvelrug gevangen. Hiermee is bevestigd dat ze 
flinke afstanden afleggen voor hun maaltijd.”
Een totale verassing is het broedgeval niet, want 
de soort verspreidt zich vanuit Duitsland als een 
olievlek over oostelijk Nederland. De bekendste 
broedplekken in Nederland zijn de ENCI-groeve 
bij Maastricht en een groeve in Winterswijk. Nu 
blijkt dat de oehoe ook prima uit de voeten kan 
met een broedplek in de ouder wordende bossen 
op de Sallandse Heuvelrug.

moet komen wat de bodemdaling ons als samen-
leving nu en in de toekomst kost. Vervolgens zou 
het Rijk een financieringssysteem moeten opzet-
ten waarin agrariërs, bijvoorbeeld door bedrijven, 
kunnen worden betaald voor de CO2-reductie die 
zij realiseren bovenop de huidige klimaatafspra-
ken voor veenweidegebieden. Verder adviseert de 
Raad om een omschakelingspremie voor boeren 
beschikbaar te stellen en te zorgen voor uitvoe-
ringsbudget voor de herinrichting van veenweide-
gebieden.
LTO zegt in een reactie niet blij te zijn met het 
rapport en vindt dat de Raad een verkeerde weg 
in slaat. “We innoveren al eeuwen om droge 
voeten te houden in ons land onder de zeespie-
gel. Die inspanningen moeten we dus ook niet 
opgeven. Het veenweidegebied vernatten kan 
betekenen dat boeren niet meer mogelijk is, en 
dat we teruggaan naar een moeras. Dat is niet het 
juiste pad. Niet voor de boeren, niet voor Neder-
land. Uit eerder onderzoek blijkt dat de Nederlan-
der grote waarde hecht aan het behoud van het 
veenweidegebied: ‘liever de koe in het gras dan de 
mug in het moeras’”. 
https://tinyurl.com/RLI-bodemdaling

 
Veenmosorchis in het Naardermeer
Na dertig jaar afwezigheid is de zeer zeldzame 
veenmosorchis teruggevonden in natuurgebied 
het Naardermeer. De terugkeer van de veenmos-
orchis laat volgens Natuurmonumenten zien dat 
het goed gaat met de natuur in het gebied. Deze 
piepkleine geelgroene orchidee is een bedreigde 
soort en komt nog maar op enkele plaatsen in Ne-
derland voor. In 2018 heeft Natuurmonumenten 
samen met de provincie Noord-Holland natuur-
herstelmaatregelen uitgevoerd om het natuurlijke 
veenmosrietland in het Naardermeer te herstel-
len en zo bijzondere planten weer een kans te 
geven. Dat de veenmosorchis hier twee jaar na 
de werkzaamheden opduikt, duidt er op dat de 
herstelmaatregelen succesvol zijn geweest. 
Om schoon water voor zeldzame planten zoals 
de veenmosorchis in de toekomst te waarborgen, 
werkt Natuurmonumenten samen met de provin-
cie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Er liggen plannen om de ‘Schil’ 
van het Naardermeer in te richten als natuurlijk 
rietlandschap. De Schil die om het Naardermeer 
ligt zal een buffer vormen voor de bijzondere na-
tuur in het gebied.

 
Nieuw dood hout in de rivier
Rijkswaterstaat brengt steeds vaker waar mo-
gelijk dode bomen terug in en langs de Maas 
om het onderwaterleven een zetje in de goede 
richting te geven. In het Brabantse deel zijn daar 
begin september weer twee plekken bij geko-
men. In de Empelse Waard bij ’s-Hertogenbosch 
zijn vier dode essen neergelegd, in afstemming 
met gebiedseigenaar Natuurmonumenten. De 
bomen liggen stevig vast aan betonnen platen 
om wegdrijven te voorkomen. Op soortgelijke 
wijze werden eerder al 21 essen in samenspraak 
met het Brabants Landschap in de Keentse 
uiterwaard, bij Ravenstein, onder water veran-
kerd. Die bomen liggen in de oude Maasarm en 
oevergeul parallel aan de Maas. Rivierhout werkt 
als een soort rif waar het al snel wemelt van het 
leven. Op de ruwe schors van de stam vestigen 
zich allerlei ongewervelde waterbeestjes, zoals 
larven van muggen, haften en libellen. Vissen 
komen daarop af op zoek naar voedsel en ze kun-

nen schuilen tussen de wieren en mossen aan de 
takken. Bij de kluit slaat zand en ander sediment 
neer en ontstaan precies de plekjes die vissen 
nodig hebben om te paaien. De takken die boven 
water uitsteken zijn handige uitkijkposten voor 
visetende vogels.



Digitale Beheerdersdag 25 sept
10.30 uur:  Jakob Leidekker – De relatie tussen 

in het wild levende dieren en  
(terrein)doelen

< Jan den Ouden (links) 
en Jakob Leidekker 
(rechts)

Lijsterbes wordt afgeknabbeld tot op 
enkele centimeters boven de grond. Hoger 
wordt deze aantrekkelijke soort niet.

Wilde zwijnen hebben de complete 
bodem omgewoeld waardoor alle 
ondergroei is verdwenen.
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“Niet	veel	later	kregen	we	het	idee	om	de	oude	
wandelpadenstructuur	zoals	Berlage	die	ooit	had	
bedoeld,	te	herstellen.	Maar	dan	kom	je	in	de	
discussie	met	de	overheid,	omdat	je	beschermde	
planten	verstoort.	Je	wil	het	als	beheerder	altijd	
goed	doen,	maar	eigenlijk	doe	je	het	nooit	goed	
genoeg.	Je	wil	een	10	halen	voor	cultuurhistorie	
en	een	10	voor	biodiversiteit.	Dat	is	in	de	praktijk	
eigenlijk	niet	te	doen”.

Overal wild
En	dat	blijkt	ook	als	je	wil	werken	aan	een	geva-
rieerd,	klimaatbestendig	bos	en	tegelijkertijd	het	
publiek	een	grote	kans	op	een	wildontmoeting	
wil	geven.	Om	dat	te	illustreren	rijden	we	naar	
een	van	de	proeflocaties	van	het	onderzoek	dat	
Jan	dan	Ouden	in	2012	is	gestart.	Toen	zijn	in	
elk	van	de	vijf	oogstblokken	van	het	Park	vijf	
exclosures	aangelegd.	Deze	25	exclosures	van	
elk	ongeveer	150	vierkante	meter,	worden	niet	
begraasd	door	de	edelherten,	reeën,	moeflons	
of	zwijnen.	Sinds	begin	van	de	vorige	eeuw	zijn	
deze	dieren	namelijk	vanuit	verschillende	delen	
van	Europa	ge(her)introduceerd	in	een	aparte	
wildbaan	op	het	centrale	deel	van	het	Park.	In	de	
jaren	negentig	zijn	de	binnenrasters	verwijderd	
en	is	daarmee	de	wildbaan	bij	de	overige	delen	
van	het	Park	getrokken.	Hierdoor	ontstond	het	
huidige	omrasterde	leefgebied.	In	2013	zijn	twee	
in-	en	uitsprongen	gemaakt,	waarmee	alle	dieren,	
uitgezonderd	moeflons,	vrij	kunnen	uitwisse-

len	met	de	aangrenzende	gebieden.	Dus	overal,	
behalve	in	de	25	exclosures,	laten	de	dieren	heel	
nadrukkelijk	hun	sporen	na	van	hun	vraat.

Bewijzen dat het zo werkt
Het	verschil	binnen	en	buiten	de	exclosures	is	op	
het	zicht	overduidelijk:	buiten	alleen	maar	grove	
den	en	geen	loofsoorten,	binnen	van	alles	tot	aan	
lijsterbes	toe.	Jan	den	Ouden:	“Laten	we	eerlijk	
zijn,	we	tonen	hier	eigenlijk	niets	nieuws	aan.	We	
weten	al	lang	dat	wild	in	een	bos	de	verjonging	
van	loofhout	tegenhoudt.	Domweg	omdat	de	
dieren	eten	wat	ze	het	lekkerst	vinden	en	dat	is	
nu	eenmaal	blad.	Bovenaan	hun	lijstje	staat	vaak	
lijsterbes.	Dus	dat	binnen	de	exclosures	die	loof-
soorten	opkomen,	en	daarbuiten	niet,	verbaast	
me	niet.”	Door	de	uitgesloten	vakken	regelmatig	
te	onderzoeken	en	te	meten,	hoopt	Den	Ouden	
het	effect	van	wild	wel	beter	te	kunnen	kwan-
tificeren:	welke	soorten	komen	wel	of	niet,	hoe	
groeien	ze	en	hoe	ontwikkelt	zich	dus	de	totale	
biomassa	en	uiteindelijk	het	bos.	Den	Ouden:	
“Uiteindelijk	willen	we	met	deze	proeven,	we	
monitoren	namelijk	ook	begraasde	stukken,	meer	
begrijpen	over	het	graasgedrag	van	de	dieren.	
Welke	boomsoorten	en	struiken	eten	ze	eerst	en	
waarom,	hoe	grazen	ze	en	wat	zijn	daar	de	pre-
cieze	effecten	van	bij	verschillende	graasdruk?”
Jakob	Leidekker:	“En	vergis	je	niet.	Ook	al	komt	
hier	geen	opzienbarend	nieuws	uit,	het	is	nog	
steeds	heel	hard	nodig	om	dit	principe	te	blijven	

aantonen,	zowel	bij	mijn	collega’s	als	bij	be-
zoekers.	We	moeten	bewijzen	dat	het	zo	werkt,	
bewijzen	dat	wild	de	verjonging	van	loofhout	zal	
tegenhouden.	En	daar	kom	je	dan	weer	met	het	
ingewikkelde	dilemma:	als	je	loofhout	in	je	bos	
wil,	en	dat	wil	bijna	iedereen,	dan	moet	je	vol-
gens	mij	een	keer	gaan	kiezen	voor	minder	wild	
in	je	bos.	En	aan	die	keuze	is	volgens	mij	nog	lang	
niet	iedereen	toe	en	dus	blijft	het	belangrijk	om	
met	dit	soort	proeven	de	consequenties	daarvan	
te	laten	zien.”

Welke schade is acceptabel?
Een	stukje	verderop	laat	Leidekker	ons	een	ander	
effect	zien	van	het	wild	in	het	bos.	Over	enkele	
honderden	meters,	aan	beide	kanten	van	het	pad,	
hebben	zwijnen	tot	diep	in	het	bos	de	bodem	
compleet	omgewoeld.	Er	is	helemaal	niets	meer	
van	een	ondergroei	te	zien,	alleen	maar	kale	zwar-
te	grond.	Leidekker:	“Zo	blijft	er	dus	niets	van	je	
bos	over.	Hier	wreekt	zich	de	methodiek	waarmee	
we	in	Nederland	aan	wildbeheer	doen.	Want	

formeel	hebben	we	hier	aan	ons	doel	van	afschot	
voldaan.	We	gaan	uit	van	maximum	aantallen	
te	schieten	dieren,	we	gaan	uit	van	tellingen	die	
vaak	een	onderschatting	blijken.	En	dan	werken	
we	aan	die	wildstand	zonder	echt	te	kijken	wat	
voor	een	effect	dat	heeft	op	het	bos.	We	gaan	
uit	van	een	bepaald	afschot	en	als	we	dat	halen	
is	ons	doel	behaald.	Ik	denk	dat	we	juist	omge-
keerd	toe	moeten	naar	een	methodiek	waarin	je	
zegt:	dit	zijn	mijn	doelen	in	het	terrein,	dit	wil	ik	
over	vijftig	jaar	hebben	bereikt	in	het	bos.	Ik	wil	
zoveel	verjonging	van	loofhout	en	dan	ook	nog	
graag	die	en	die	soorten.	En	daar	werk	je	dan	aan,	
met	allerhande	beheermaatregelen,	waaronder	
voldoende	afschot.	Dat	afschot	zal	hoger	zijn	dan	
nu	het	geval	is,	denken	we.	En	dan	beoordeel	je	
welke	schade	je	nog	acceptabel	vindt	en	of	je	met	
die	schade	je	doelen	kunt	bereiken.	Maar	dan	heb	
je	tenminste	een	helder	doel	voor	ogen,	en	dan	is	
het	ook	gemakkelijker	om	uit	te	leggen	waarom	je	
een	bepaald	afschot	nodig	hebt.”

Genetisch gezonde en gevarieerde 
populatie

De	meest	favoriete	plek	van	Leidekker	om	tijdens	
excursies	naar	toe	te	gaan,	ligt	een	stukje	ver-
derop	in	een	wat	dichter	ogend	bos.	Hij	gaat	met	
gespreide	armen	staan	en	vraagt	wat	de	verschil-
len	aan	de	ene	kant	en	de	andere	kant	zijn.	Geen	

moeilijke	vraag.	Voor	hem	staan	allerlei	loofhout-
soorten	in	de	boomlaag,	achter	hem	louter	grove	
den.	Precies	op	deze	plek	stond	tot	1994	raster	dat	
de	wildbaan	scheidde	van	de	rest	van	het	Park.	
Waar	altijd	wild	heeft	gelopen,	hebben	alleen	
de	grove	den	en	wat	ruwe	berken	het	kunnen	
redden.	De	andere	kant	heeft	wel	de	loofsoorten	
als	lijsterbes,	zachte	berk	en	eik	maar	dan	alleen	
volwassen	struiken	en	jonge	bomen	die	zich	heb-
ben	kunnen	handhaven.	Verjonging	treedt	ook	
hier	niet	op.	Hoewel,	als	je	goed	kijkt,	zie	je	tien	
centimeter	hoge	lijsterbes	staan	die	voortdurend	
wordt	afgeknabbeld	en	dus	nooit	een	volwassen	
struik	of	boom	zal	worden.	In	de	oude	exclosures	
die	hier	sinds	1994	liggen,	staan	daarentegen	weer	
allerlei	forse	struiken	en	loofbomen.
Jan	den	Ouden:	“Je	zou	kunnen	redeneren	dat	de	
wildstand	door	wat	voor	een	oorzaak	vast	wel	een	
keer	zal	instorten,	bijvoorbeeld	door	een	ziekte.	
Dat	zal	om	de	zoveel	decennia	ook	echt	wel	
gebeuren.	Het	loofhout	zal	dan	weer	even	de	kans	
krijgen	en	daar	zullen	vast	wel	weer	enkele	vol-
wassen	exemplaren	uit	voort	komen.	Maar	voor	
een	genetisch	gezonde	en	gevarieerde	populatie	
aan	loofbomen	is	het	nodig	dat	je	voortdurend	
verjonging	krijgt	zodat	de	soort	zich	bijvoorbeeld	
langzamerhand	door	het	natuurlijk	selectieproces	
kan	aanpassen	aan	een	veranderd	klimaat.	Dat	
aanpassen	lukt	niet	als	je	maar	eens	in	de	vijftig	

De grotendeels door letterzetter 
aangetaste fijnsparopstand, nog 
geheel zonder spontane verjonging.

jaar	verjonging	krijgt.	Dus	ook	voor	voldoende	
genetische	variatie	in	je	boomsoorten	is	het	be-
langrijk	dat	de	wilddruk	niet	te	hoog	is.”

Boswilg, esp, linde, hazelaar?
Leidekker	en	Den	Ouden	realiseren	zich	dat	deze	
manier	van	denken	vaak	nog	ver	af	staat	van	
de	dagelijkse	realiteit	van	het	bosbeheer.	Ook	
zullen	bijvoorbeeld	recreanten	hier	op	de	Hoge	
Veluwe	dan	moeten	wennen	aan	het	idee	dat	ze	
minder	vaak	wild	zullen	zien.	Toch	kan	Leidek-
ker	ook	nu	al	met	de	principes	aan	de	gang.	
Want	op	de	terugweg	passeren	we	een	perceel	
met	dode	fijnsparren.	Natuurlijk	niet	het	enige	
perceel	in	Nederland	dat	ergens	in	de	afgelopen	
drie	hete	en	droge	zomers	en	de	letterzetter	het	
loodje	heeft	gelegd.	Maar	wat	nu	toe	doen?	Alles	
weghalen,	klepelen,	en	wachten	wat	er	gebeurt?	
“Ik	zou	het	ook	kunnen	inrasteren	en	inplanten	
met	loofsoorten.	Misschien	boswilg,	esp,	linde,	
hazelaar.	Zal	ik	de	sparren	laten	staan	of	zou	
dat	uiteindelijk	schadelijk	zijn	voor	het	nieuwe	
plantsoen?	Wat	mij	betreft	is	dit	perceel	in	ieder	
geval	een	plek	om	eens	met	de	nieuwe	aanpak	te	
experimenteren.	Zolang	de	wilddruk	zo	hoog	is,	
zal	ik	in	ieder	geval	moeten	rasteren,	zoveel	is	wel	
zeker.”<

redactie@vakbladnbl.nl

Vlinders
Niet alleen de bomen en struiken hebben last van 
een hoge wilddruk. Het Park herbergt een aan-
tal zeldzame vlinders, zoals de aardbeivlinder en 
bosparelmoervlinder. Edelherten eten onder andere 
de plantensoorten waar deze vlinders van afhan-
kelijk zijn. Het voorkomen van deze waardplanten 
wordt gemonitord om te evalueren of de vraatdruk 
niet ten koste gaat van zeldzame fauna en flora, 
zoals eerder al is aangetoond in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Overigens heeft onderzoek in 
het Park onlangs wel vastgesteld dat wroetactiviteit 
van zwijnen juist weer gunstig is voor het voorko-
men van de aardbeivlinder.
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Sinds 2015 is de wolf terug in Neder-
land en dat zorgt voor maatschappelijke 
discussie: sommigen zien vooral dat met 
regelmaat schapen door de wolf worden 
gedood, anderen zien de wolf juist als 
een aanwinst voor de natuur. Maar wat 
is die invloed van de wolf eigenlijk op 
het Nederlandse landschap? Op basis van 
mijn promotieonderzoek naar de invloed 
van wolven in het bos van Białowiezº     a 
(Oost-Polen), zal ik mijn verwachtingen 
schetsen voor de Nederlandse situatie. 

— Annelies van Ginkel (Rijksuniversiteit 
Groningen)

>	 Met	de	terugkeer	van	de	wolf	is	er	weer	een	
natuurlijke	predator	voor	ree,	edelhert	en	wild	
zwijn	in	Nederland.	Of	wolven	daadwerkelijk	de	
populaties	van	deze	prooidieren	zullen	reguleren,	
of	dat	de	regulatie	vooral	door	andere	doodsoor-
zaken	plaatsvindt	(ziektes,	voedselgebrek,	ver-
keersongelukken,	jacht)	staat	al	decennialang	ter	
discussie.	We	weten	van	Białowieza	(figuur	1)	dat	
wolven	vooral	jaarlingen	en	verzwakte	of	oude	
individuen	aanvallen	en	jaarlijks	9-13	procent	van	

Laat bomen oud worden 
met de wolf als bosbouwer

de	zomeraantallen	edelhert	en	4-8	procent	van	de	
wilde	zwijnen	doden.	De	populaties	worden	daar-
naast	gereguleerd	gereguleerd	door	jacht,	ziekte	
en	predatie	door	de	lynx.	Daarom	verwacht	ik	dat	
ook	in	Nederland	de	wolven	de	populaties	van	
edelhert,	ree	en	wild	zwijn	niet	zullen	reguleren.
Maar	vanuit	Białowieza	weten	we	ook	dat	wolven	
direct	de	verspreiding	en	het	gedrag	van	hun	
prooidieren	(voornamelijk	edelhert	en	ree,	soms	
wild	zwijn)	beïnvloeden	en	daarmee	indirect	de	
ontwikkeling	van	de	vegetatie.	De	sterkte	van	de	
invloed	van	de	wolf	op	lagere	trofische	niveaus	
is	echter	afhankelijk	van	de	landschapsschaal,	
plaatselijke	abiotiek	en	menselijke	invloed.

Afstand tot menselijke bebouwing
Want	zelfs	in	het	relatief	rustige	Białowieza	heeft	
de	mens	zowel	directe	als	indirecte	effecten	op	
het	gedrag	en	de	verspreiding	van	de	wolf	en	
zijn	prooidieren.	Onderzoek	van	het	Mammal	
Research	Institute,	Polish	Academy	of	Sciences,	
laat	zien	dat	in	het	gehele	bos	van	Białowieza	de	
wolvenactiviteit	wordt	bepaald	door	de	afstand	
tot	menselijke	bebouwing	gecombineerd	met	de	
afstand	tot	kleine	natuurreservaten	(die	ook	in	
het	beheerde	deel	voorkomen).	De	wolven	benut-
ten	deze	kleinere	natuurreservaten	meer	dan	het	
omliggende	beheerde	bos.
Daarnaast	hebben	in	het	beheerde	deel	van	
Białowieza	houtkap	en	seizoensjacht	tijdelijke	

effecten	op	de	verspreiding	van	de	herbivoren.	
Bovendien	wordt	het	beheerde	deel	elke	kilome-
ter	doorkruist	met	een	bosweg.	Zulke	verstorende	
factoren	beïnvloeden	niet	alleen	het	gedrag	en	de	
verspreiding	van	de	wolven,	maar	ook	direct	het	
gedrag	en	de	verspreiding	van	de	herbivoren.	In	
vergelijking	met	Polen	is	de	bevolkingsdichtheid	
in	Nederland	vier	keer	zo	groot,	en	is	hier	het	
wegennetwerk	vele	malen	dichter.	De	invloed	van	
de	mens	zal	in	Nederland	dan	ook	naar	verwach-
ting	groter	zijn	dan	in	Polen,	en	de	effecten	van	
de	wolf	op	lagere	trofische	niveaus	zullen	dan	
ook	minder	duidelijk	en	moeilijk	meetbaar	zijn.	
Dit	betekent	echter	niet	dat	de	wolf	in	het	geheel	
geen	effect	zal	hebben.

Invloed van wolven en dood hout op 
bosverjonging

Over	het	algemeen	geldt	dat	gevestigde	wolven	
huizen	en	dorpen	mijden	en	voornamelijk	nacht-
actief	zijn.	Hierdoor	neemt	ook	de	waakzaam-
heid	van	de	edelherten	toe	naarmate	zij	zich	op	
grotere	afstand	van	bebouwing	bevinden:	daar	
is	immers	het	gevaar	van	de	wolven	groter.	Voor	
Białowieza	is	de	afstand	tot	bebouwing	dan	ook	
een	goede	voorspeller	voor	het	potentiële	preda-
tierisico	dat	edelherten	ervaren.	Voor	wild	zwijn	
zijn	dergelijke	patronen	niet	gevonden	omdat	
deze	soort	nauwelijks	onderdeel	uitmaakt	van	het	
dieet	van	de	wolf.	In	Nederland	zal	de	invloed	van	
de	gevestigde	wolven	op	zijn	prooidieren	dan	ook	

afhangen	van	het	dieet	van	de	wolf,	maar	vermoe-
delijk	vergelijkbaar	zijn	met	Białowieza.
Daarnaast	blijkt	uit	een	onderzoek	met	came-
ravallen	in	het	Nationaal	Park	Białowieza	dat	
edelherten	minder	foerageren	in	de	buurt	van	
omgevallen	bomen.	Omgevallen	bomen	(stam-
men	met	diameter	van	ongeveer	1	meter	en	
minimaal	12	meter	lang)	vergroten	het	predatieri-
sico	omdat	ze	voor	de	edelherten	het	zicht	op	de	
directe	omgeving	ontnemen	en	de	ontsnappings-
mogelijkheden	beperken.	Omdat	de	edelherten	
op	deze	plekken	dus	meer	waakzaam	zijn	en	
daardoor	minder	eten,	zien	je	rond	omgevallen	
bomen	meer	zaailingen	staan.	Middels	beschrij-
vende	studies	en	experimenten	in	het	bos	van	
Białowieza	heb	ik	onderzocht	hoe	de	combinatie	
van	wolven	en	omgevallen	bomen	de	regeneratie	
van	verschillende	boomsoorten	beïnvloedt	via	
hun	invloed	op	het	gedrag	van	edelhert,	ree	en	
wild	zwijn	(figuur	2,	pagina	18).

Obstakels
De	kans	voor	zaailingen	om	met	hun	topscheut	
aan	vraat	door	onder	andere	edelherten	en	ree	te	
ontsnappen	(die	kunnen	tot	circa	2	meter	hoogte	
bij	de	scheuten)	is	daarom	het	grootst	dichtbij	
omgevallen	bomen	in	de	kern	van	een	wolventer-
ritorium.	Hier	kunnen	meer	zaailingen	door-
groeien	tot	in	de	omringende	kroonlaag.	Dit	is	de	
uitkomst	van	een	beschrijvende	studie	uitgevoerd	
in	het	Białowieza	National	Park,	en	van	een	vier	

jaar	durend	experiment	waarin	we	zaailingen	van	
acht	boomsoorten	(zomereik,	Noorse	esdoorn,	
grootbladige	linde,	wilde	peer,	haagbeuk,	fijnspar,	
grove	den	en	zwarte	els)	hebben	geplant	in	het	
beheerde	deel	van	het	bos	van	Białowieza.	De	
aanwezigheid	van	wolven	en	omgevallen	bomen	
vermindert	de	vraatintensiteit	van	edelherten	
(figuur	3,	pagina	19).	Ons	onderzoek	laat	zien	dat	
het	terreingebruik	van	wolven	het	gedrag	van	
edelherten	beïnvloedt	en	indirect	ook	de	regene-
ratie	van	bomen,	maar	hoe	precies	is	afhankelijk	
van	de	plaatselijke	abiotische	omstandigheden	en	
boomsoort.	
Zonder	obstakels	wordt	de	overleving	van	Noorse	
esdoorn	voornamelijk	bepaald	door	de	vraatdruk.	
Voor	linde,	wilde	peer	en	zomereik	wordt	de	
hoogtegroei	vooral	bepaald	door	beschikbaarheid	
van	water,	voedingsstoffen	en	lichtintensiteit.	
Van	de	combinatie	van	wolven	en	omgevallen	
bomen	profiteren	vooral	de	Noorse	esdoorn	en	
grootbladige	linde,	precies	de	boomsoorten	die	
edelhert	en	ree	graag	eten.
Ook	voor	Nederland	kunnen	we	verwachten	dat	
daar	waar	de	wolf	zich	vestigt,	de	prooidieren	
(afhankelijk	van	het	gebied	vooral	edelhert	en	ree,	
soms	wild	zwijn)	een	gedragsverandering	zullen	
laten	zien:	minder	vraat	op	plekken	met	een	hoog	
predatierisico	(dichtbij	omgevallen	bomen),	met	
als	effect	dat	de	‘lekkerste	soorten’	(onder	andere	
esdoorn,	linde,	berk,	wilg)	zich	daar	beter	kun-
nen	ontwikkelen.	Het	laten	liggen	van	omgeval-

Figuur 1. Het bos van Białowieza op de grens 
van Polen (580 km2) en Wit-Rusland (800 km2). 
Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd 
aan de Poolse kant dat is onderverdeeld in het 
Nationaal Park Białowieza (100 km2, Bialo-
wieski Park Narodowy) en een beheerd deel 
(480 km2) dat bestaat uit drie boswachterijen 
(Nadlesnictwo Browsk, Nadlesnictwo Hajnówka 
en Nadlesnictwo Białowieza) die het Nationaal 
Park omsluiten. In het bos leven de grote herbi-
voren edelhert, ree, wild zwijn, Europese bizon 
en eland samen met de grote carnivoren wolf en 
lynx. De meest voorkomende boomsoorten zijn 
zomereik, Noorse esdoorn, grootbladige linde, 
haagbeuk, es, fijnspar, grove den en zwarte els. 
De beuk komt niet voor in dit deel van Polen.
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len	bomen,	de	aanwezigheid	van	wolven	én	de	
plaatselijke	abiotische	factoren	beïnvloeden	dus	
samen	de	natuurlijke	dynamiek	voor	een	bos	met	
een	hoge	diversiteit	in	leeftijd	en	samenstelling	
van	de	boomlaag.
Esdoorn	profiteerde	het	meest	van	de	aanwezig-
heid	van	obstakels.	De	zaailingen	van	deze	soort	
werden	tot	acht	maal	zo	hoog	wanneer	zij	waren	
omgeven	door	obstakels.	Zonder	obstakels	had-
den	de	esdoorns	de	hoogste	vraatintensiteit	en	
overleefden	er	minder.	Ook	linde	en	wilde	peer	
profiteerden	van	de	aanwezigheid	van	obstakels,	
maar	kunnen	beter	tegen	de	vraatdruk	in	afwezig-
heid	van	obstakels.	Zwarte	els,	fijnspar	en	grove	
den	zijn	minder	aantrekkelijk	voor	herbivoren,	
en	doen	het	relatief	gezien	al	goed	in	afwezigheid	
van	obstakels,	waardoor	ze	minder	extra	profi-
teerden	van	obstakels.
Overigens	heeft	dood	hout	ook	een	negatief	ef-
fect	op	het	aantal	kiemlingen.	Muizen	begraven	
eikels	als	wintervoorraad	in	de	buurt	van	dood	
hout.	Wanneer	de	begraven	eikels	niet	gepredeerd	
worden,	kiemen	ze	het	volgend	voorjaar.	Een	ei-
kel-predatie-experiment	laat	echter	zien	dat	in	de	
buurt	van	dood	hout	juist	meer	eikels	gepredeerd	
worden	door	grote	bosmuis,	rosse	woelmuis	en	
wild	zwijn,	dan	op	plekken	zonder	dood	hout.	

Groot genoeg
Om	als	obstakel	te	fungeren	moeten	de	om-
gevallen	bomen	dik	en	lang	genoeg	zijn.	Onze	
experimentele	opzet	laat	zien	dat	obstakels	van	
5	meter	lang	en	1	meter	hoog	beschermende	
effecten	hebben	op	nabije	zaailingen.	Daarnaast	
moet	het	hout	langzaam	vergaan	om	lang	genoeg	
de	beschermende	functie	te	hebben	zodat	de	
zaailing	kan	doorgroeien	tot	boven	de	2	meter.	In	
Białowieza	Nationaal	Park	vormen	vooral	zomer-
eiken,	en	fijnsparren	die	dood	zijn	gegaan	door	de	
letterzetter	natuurlijke	obstakels	met	de	vereiste	
afmetingen.	Nederlandse	bossen	worden	veelal	
actief	beheerd,	waardoor	houtkap	voorkomt	dat	
bomen	oud	worden	en	op	een	natuurlijke	manier	
dood	gaan.	Gevolg	hiervan	is	dat	er	minder	obsta-
kels	aanwezig	zijn	in	de	bossen,	terwijl	zaailingen	
hier	juist	van	kunnen	profiteren	om	uit	te	groeien	
tot	in	de	kroonlaag.

De rol van de wolf in een door mensen 
gevormd landschap 

Ook	in	Nederland	leren	edelherten,	reeën	en	
wilde	zwijnen	door	ervaring	en	signalen	(geur,	
krabsporen,	wolvengehuil)	het	predatierisico	
op	een	plek	in	te	schatten	en	zullen	daarop	hun	
gedrag	aanpassen.	Mogelijk	zullen	ze	in	grotere	
groepen	foerageren	om	de	kans	op	predatie	te	ver-
minderen.	Daarnaast	zullen	edelherten	en	reeën	
risicovolle	plekken	mijden	en	waakzamer	worden	
op	risicovolle	plekken.	Deze	gedragsverandering	
en	aanpassing	in	de	ruimtelijke	verspreiding	zal	
waarschijnlijk	leiden	tot	minder	vraat	in	de	gebie-
den	die	frequent	gebruikt	worden	door	wolven	
en	misschien	juist	tot	meer	vraat	op	de	veiligere,	
open	plekken.	Door	deze	variatie	in	vraat	zal	het	
bos	er	op	de	lange	termijn	gevarieerder	uit	gaan	
zien.	

De	wolf	zorgt	daarnaast	ook	via	andere	paden	
voor	een	trofische	cascade.	Zo	zijn	de	karkassen	
van	gedode	dieren	een	belangrijke	voedselbron-
nen	voor	aaseters	(bijvoorbeeld	raaf,	buizerd,	vos,	
marterachtigen),	en	aas-afhankelijke	insecten.	
Ook	zijn	de	karkassen	een	belangrijke	voedsel-
bron	voor	bodembacteriën	en	schimmels.	Door	
de	toename	van	voedingsstoffen	veranderen	
lokale	plantengemeenschappen.
Ten	tweede	zullen	wolven	naar	alle	waarschijn-
lijkheid	het	gedrag	en	terreingebruik	van	meso-
carnivoren	waaronder	de	vos	en	marters	beïn-
vloeden,	wat	weer	doorwerkt	op	hun	prooidieren	
(onder	andere	muizen).	In	Białowieza	hebben	we	
gezien	dat	wanneer	een	wolf	een	bepaalde	plek	
bezocht	heeft	het	langer	duurt	voordat	een	vos	op	
dezelfde	plek	wordt	gezien.

Waardevolle aanwinst
Op	basis	hiervan	durf	ik	te	stellen	dat	de	wolf	een	
waardevolle	aanwinst	is	voor	het	Nederlandse	
landschap.	Maar	ook	de	invloed	van	de	mens	
zal	groot	zijn	dus	aan	figuur	2	dient	de	mens	te	
worden	toegevoegd	als	overkoepelende	beïnvloe-
dende	factor.	Hierdoor	verwacht	ik	geen	grootste	
veranderingen	in	door	mensen	gecontroleerde	
gebieden.	Maar	daar	waar	de	wolf	de	kans	krijgt,	
zal	het	bos	gevarieerder	worden.	Het	is	namelijk	
de	samenhang	van	abiotiek	en	menselijke	invloed	
die	bepaalt	hoe	groot	de	invloed	van	de	wolf	als	
bosbouwer	in	Nederland	zal	zijn.<

h.a.l.van.ginkel@rug.nl

Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift: Wolves, tree 
logs and tree regeneration: Combined effects of downed 
wood and wolves on the regeneration of palatable and less 
palatable tree species.Figuur 2. Schematische weergave van de factoren die de ontwikkeling van zaailingen kunnen 

beïnvloeden die zijn onderzocht in het bos van Białowieza in Polen. Wolven en omgevallen bomen 
beïnvloeden de verspreiding en het gedrag van edelhert en ree hebben daardoor een indirect effect 
op de ontwikkeling van zaailingen. Ook omgevallen bomen bevorderen de ontwikkeling van zaai-
lingen als een fysiek obstakel voor edelhert en ree. Verder bepalen de abiotische omstandigheden 
de ontwikkelingspotentie van de zaailingen. Tenslotte worden de overleving en kieming van eikels 
beïnvloed door de aanwezigheid van dood hout, muizen en wilde zwijnen.

Figuur 3. Schematische weergave van de samenhang tussen mens, wolf en omgevallen boomstam-
men op de vraatintensiteit door edelhert en ree op zaailingen. Hoe donkerder de grijstint, hoe lager 
de vraatintensiteit en dus een grotere kans voor de zaailing om boven de 2 meter te groeien om 
uiteindelijk te eindigen in de kroonlaag. 

Digitale Beheerdersdag 25 sept
11.00 uur:  Lennard Jasper en Jeannet Hulshof – 

(Hoe om te gaan met) De wolf in 
Nederland

Ook tijdens de digitale Beheerdersdag komt 
de wolf voorbij. Wat kun of moet je doen om 
dit streng beschermde dier een plek te geven 
in onze natuur, waarbij ook rekening moet 
worden gehouden met recreatie en toerisme? 
Hoe bijvoorbeeld te zoneren in relatie tot de 
habitatrichtlijn? Boswachter Lennard Jasper 
en Jeannet Hulshof, voorzitter Wolf-Fencing, 
delen hun kennis en ervaring, opgedaan met 
de eerste roedel op de Veluwe. 
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