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Aquatische invasieve exoten hebben een grote 
impact op de biodiversiteit, maar een effectieve 
aanpak is zo eenvoudig niet. Het gebruik van 
biociden is een van de weinige manieren waarop 
aquatische exoten met wortel en tak bestreden 
kunnen worden. Een omstreden maatregel, waarvan 
de toepasbaarheid en het draagvlak zijn onderzocht.

— Frank Spikmans en Thijs Schippers (beiden 
RAVON/NEC-E), Hein van Kleef (Stichting 
Bargerveen/NEC-E), Riyan van den Born 
en Helen Verploegen (beiden Radboud 
Universiteit, Institute for Science in Society), 
Roy van Grunsven (Vlinderstichting) en Bram 
Koese (EIS Kenniscentrum Insecten en andere 
ongewervelden)

> De effecten van invasieve aquatische exo-
ten zijn divers en kunnen lokaal groot zijn. De 
geïntroduceerde zonnebaars en de Amerikaanse 
hondsvis zorgen door predatie in vennen en 
poelen voor een flinke afname van macrofauna 
en amfibieën. Uitheemse rivierkreeften, blauw-
band en Amerikaanse stierkikker dragen ziekten 
over op inheemse soorten. De Italiaanse kamsala-
mander verdringt door hybridisatie de inheemse 
kamsalamander. Uitheemse rivierkreeften belem-
meren door vraat het herstel van de onderwater-
vegetatie. 

zijn onderzocht. Bestrijding wordt alleen zinvol 
geacht in geïsoleerde wateren, waar een geringe 
kans is op herkolonisatie. Met dit uitgangspunt 
is middels een GIS-analyse onderzocht waar deze 
aanpak in Nederland mogelijk is. Het onderzoek 
richtte zich op alle in Nederland bekende exoti-
sche rivierkreeften (zeven soorten), zonnebaars, 
blauwband, Amoergrondel, Amerikaanse hondsvis 
en de Amerikaanse stierkikker. Deze laatste komt 
in Nederland na bestrijding weliswaar niet meer 
voor, maar kan elk moment weer opduiken. Ook 
is gekeken welke (on)mogelijkheden de wetge-
ving biedt voor het gebruik van biociden tegen 
aquatische exoten. 
De perceptie van en het draagvlak voor exoten(be-
strijding) zijn onderzocht door een literatuurstu-
die, interviews en een vragenlijst. De interviews 
zijn afgenomen bij acht belanghebbende partijen: 
Brabants Landschap, Bosgroep Zuid Nederland, 
Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant, 
waterschap De Dommel, RAVON, Dierenbescher-
ming en Partij voor de Dieren. De vragenlijst is 
afgenomen bij de ‘lichtgroene’ achterban van 
natuurorganisaties.

Effectieve stoffen
Er is een breed scala aan biociden bekend, 
waarmee exoten beteugeld kunnen worden. Bij 
vissen wordt de stof rotenon als meest geschikt 
genoemd. Deze stof is afkomstig uit tropische 
soorten van de vlinderbloemenfamilie. Rotenon 
verstoort de omzetting van voedingsstoffen in 
energie door remming van de werking van de 
mitochondriën. Bij een zorgvuldige toepassing 
kan met rotenon een vispopulatie volledig geëli-
mineerd worden. Er is hiermee wereldwijd al veel 
ervaring opgedaan.
Bij amfibieën ligt het genuanceerder en dus 
moeilijker. Verschillende soorten en levensstadia 
reageren anders op biociden. Er is nog onvoldoen-
de veldervaring met chemische bestrijding van 
amfibieën.
Tegen rivierkreeften zijn pyrethroïden het best 
inzetbaar. Dit is een verzamelnaam voor synthe-
tische stoffen die zijn afgeleid van pyrethrum, 
een mix van stoffen uit bloemen van chrysan-
tensoorten. Pyrethroïden verstoren de werking 
van zenuwcellen en leiden tot verlamming. Ze 
worden ingezet bij de bestrijding van vlooien bij 
huisdieren en bij grootschalige bestrijding van 
muggen, zelfs vanuit sproeivliegtuigen. In diverse 
Europese landen zijn op rivierkreeft gerichte eli-
minaties uitgevoerd met pyrethroïden, waarvan 
een groot deel met succes.

Enigszins selectieve werking
Rotenon is giftig wanneer het via diffusie uit 
het water wordt opgenomen in de bloedbaan. 

Daarom is het giftig voor dieren met kieuwadem-
haling zoals vissen, aquatische ongewervelden, 
zoöplankton en amfibieënlarven. Bij zoogdieren, 
vogels, landinsecten en micro-organismen kan 
rotenon niet via diffusie in de bloedbaan komen. 
Die groepen zijn daardoor niet gevoelig voor 
rotenon bij toepassing van een concentratie die 
voor bestrijding van vis noodzakelijk is. Eitjes van 
(on)gewervelden zijn niet gevoelig voor rotenon. 
Over larven van ongewervelden is in de literatuur 
niet veel specifieks gevonden. Alle organismen 
met kieuwademhaling zijn gevoelig, zeer waar-
schijnlijk dus ook de larven van ongewervelden.
Ook pyrethroïden werken niet selectief, maar 
kreeften zijn wel gevoeliger dan veel andere groe-
pen. Diergroepen die ook gevoelig voor pyrethro-
iden zijn, zijn onder meer vlokreeften, haften, 
muggen en libellen. Minder gevoelige groepen 
zijn slakken, mosselen, vissen en kokerjuffers.

Herstel biodiversiteit na 
biocidebehandeling

Ecosystemen en inheemse soorten herstellen na 
het elimineren van aquatische exoten. Inheem-
se soorten zijn in staat behandelde wateren te 
herkoloniseren, afhankelijk van hun migratieca-
paciteit. De aanwezigheid van bronpopulaties in 
de nabijheid is daarbij belangrijk. Een risico is dat 
door de niet-selectieve werking van biociden ook 
inheemse soorten verdwijnen bij een behande-
ling. Dit risico kan beperkt worden door een zorg-
vuldige uitvoering, bijvoorbeeld in de juiste tijd 
van het jaar, de juiste concentratie en het vooraf 

afvangen en later terugplaatsen van gevoelige 
inheemse soorten. Anderzijds verwachten wij op 
basis van diverse onderzoeken, dat ongewenste 
effecten op inheemse soorten beperkt blijven, 
juist doordat een sterk verarmde biodiversiteit 
vaak de aanleiding is tot het überhaupt overwe-
gen van biociden. 

Risico’s van rotenon voor mensen
Rotenon is onverdund matig gevaarlijk voor 
mensen, met name bij een hoge dosering en 
langdurige blootstelling. Overmatige blootstelling 
aan rotenon lijkt te leiden tot schade aan ze-
nuwcellen en de symptomen worden in verband 
gebracht met de ziekte van Parkinson. Bij gebruik 
als biocide voor de bestrijding van vissen is hier-
van geen sprake. Voor recreanten zijn er tijdens 
en direct na toepassing van de stof beperkte risi-
co’s, waartegen veiligheidsmaatregelen genomen 
kunnen worden. Door de inzet van vakbekwaam 
personeel en gebruik van beschermingsmiddelen 
kan het risico voor uitvoerenden beperkt worden.
Rotenon breekt snel af, het is in natuurlijke wate-
ren bij toepassing voor de bestrijding van vissen 
binnen enkele dagen niet meer detecteerbaar. 
Wanneer een mens zou drinken van water dat 
is behandeld met rotenon, is dit pas dodelijk bij 
consumptie van 87.000 liter. Doordat rotenon het 
grondwater niet bereikt (afbraak door licht, bin-
dingen aan partikels, verdunning, vervluchtiging 
en microbiologische afbraak), is er op basis van de 
bestaande kennis geen gevaar voor de drinkwa-
terkwaliteit. Rotenon is vanwege de beperkte vei-

Aquatische exoten dwarsbomen beleidsdoelstel-
lingen, zoals die van Natura 2000, Kaderrichtlijn 
Water en het Natuurnetwerk Nederland. De 
EU-exotenverordening (1143/2014) zet lidstaten 
sinds 2015 aan tot aanpak en daarmee is er een 
grote behoefte aan effectieve methoden ontstaan. 
Maar zijn die er wel tegen invasieve vissen, amfi-
bieën of rivierkreeften? In de praktijk blijken veel 
bestrijdingsmethoden tot nu toe onvoldoende 
effectief. Dit gaf aanleiding om te verkennen wat 
biociden kunnen betekenen in het beheer van 
invasieve exoten.

Onderzoek toepasbaarheid en draagvlak
Omdat de inzet van biociden, naast drooglegging, 
als een van de weinige opties in geïsoleerde 
wateren mogelijk tóch een belangrijk middel in 
de strijd tegen invasieve exoten kan zijn, zijn 
de toepasbaarheid en het draagvlak onderzocht. 
Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar de 
beschikbaarheid van biociden tegen vissen, 
amfibieën en rivierkreeften die selectief werken 
en snel worden afgebroken. De risico’s van deze 
stoffen voor de ecologie en de volksgezondheid 

De marmerkreeft is in Neder-
land nog beperkt aanwezig. 
Door lokale populaties snel te 
elimineren is een oncontro-
leerbare wijde verspreiding 
te voorkomen. Daarvoor is de 
inzet van biociden een serieus 
te overwegen optie. 

Zonnebaars kan in vennen 
massaal voorkomen, met een 
grote afname van de biodi-
versiteit tot gevolg. Biociden 
kunnen hier een oplossing 
bieden. 

foto’s Frank Spikmans

Aquatische 
exoten te lijf 
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ligheidsrisico’s in de Verenigde Staten toegestaan 
als een bestrijdingsmiddel tegen vissen.

Risico’s van pyrethroïden voor mensen
De belangrijkste gevaren van pyrethroïden voor 
mensen zijn acute giftigheid bij inademing, 
inslikken, huid- en oogcontact. Bij gebruik als 
insecticide, met een lage dosering (vergelijkbaar 
met de maximale dosering die de WHO stelt voor 
drinkwater), zijn pyrethroïden beperkt giftig voor 
mensen. Bij toepassing in het oppervlaktewater 
worden pyrethroïden doorgaans (afhankelijk van 
de eigenschappen van de stoffen en de omstan-
digheden) binnen enkele dagen afgebroken. Door 
hechting aan bodemdeeltjes is er nauwelijks 
uitspoeling naar het grondwater, zodat de drink-
waterkwaliteit niet beïnvloed wordt. Er zijn bij de 
toepassing als biocide beperkte risico’s voor per-
soneel en recreanten, welke evenals bij rotenon 
beperkt kunnen worden.

komst mogelijk wel nuttig in specifieke gevallen, 
bijvoorbeeld bij recent gevestigde nieuwe soorten 
of voor de bescherming van leefgebieden met 
bijzondere natuurwaarden.

Wat zegt de wet?
De huidige wetgeving verbiedt het gebruik van 
biociden als rotenon en pyrethroïden voor de be-
strijding van vissen, rivierkreeften of amfibieën. 
Er zijn mogelijkheden om ze via een vrijstelling 
of proefontheffing toch beperkt in tijd en ruimte 
toe te passen. Bij de beslissing daarover zijn het 
College voor de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (Ctgb), het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en het minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
betrokken. Voor langduriger toegestaan gebruik is 
eerst een Europese stofgoedkeuring nodig. Dit is 
een langdurig en duur traject dat wordt geïniti-
eerd door de leverancier van de stof. Deze keuring 
is momenteel in behandeling voor rotenon. Op 
termijn kan dit, op nationaal niveau, leiden tot 
toelating van middelen die ingezet kunnen wor-
den voor de bestrijding van exoten.

Draagvlak voor maatregelen
Uit de literatuur blijkt dat er onder burgers wei-
nig kennis is over aquatische exoten. Draagvlak 
voor maatregelen is bij hen afhankelijk van de 
soort, waarbij de aaibaarheid en de esthetische 
waarde een rol spelen. Bij natuurorganisaties is 
het kennisniveau over exoten en de bereidheid 
tot maatregelen hoger. Onzekerheid over de effec-
tiviteit van maatregelen en de kosten zijn bij hen 
obstakels om tot uitvoering te komen. Over speci-
fiek het draagvlak voor het gebruik van biociden 
is in de literatuur weinig te vinden.
De geïnterviewde stakeholders hebben een grote 
perceptie van de risico’s en relatief goede kennis 

van invasieve exoten, waarbij men ook op de 
hoogte is van organisaties waar ze te rade kunnen 
gaan om kennis op te doen. Desondanks geven 
zij aan dat er binnen hun organisatie weinig 
aandacht en prioriteit gegeven wordt aan aquati-
sche soorten, vaak omdat de aanpak van andere 
invasieve soorten meer prioriteit krijgt. Maatre-
gelen tegen exoten worden over het algemeen 
gesteund, met een voorkeur voor preventieve 
maatregelen, bijvoorbeeld door verhoging van de 
ecologische weerstand tegen invasieve exoten. 
De ‘lichtgroene’ achterban die een vragenlijst heb-
ben ingevuld, tonen net als de stakeholders veel 
kennis en een grote perceptie van de problemen 
van invasieve exoten. Ze steunen maatregelen in 
het algemeen; niets doen is voor de meerderheid 
geen optie. Zij geven de meeste steun aan wette-
lijke maatregelen, voorlichting en het weerbaar 
maken van het habitat. 
De schadelijkheid van invasieve exoten op het 
Nederlandse ecosysteem wordt als belangrijkste 
reden gegeven om in te grijpen. Andere belang-
rijke redenen bij zowel de stakeholders als de 
achterban om een maatregel te steunen zijn de 
effectiviteit van de maatregel en het ondervangen 
van risico’s voor inheemse soorten. Door enkele 
stakeholders wordt ook het lijden van de doel-
soort als overweging genoemd.
Bij zowel de bevraagde organisaties als de achter-
ban is er weinig tot geen steun voor de inzet van 
biociden. De risico’s voor inheemse soorten en 
het gebrek aan bewezen effectiviteit zijn hiervoor 
de belangrijkste argumenten. Daarnaast zijn er 
zorgen over mogelijke maatschappelijke weer-
stand. Hoewel er bij de achterban wel een redelijk 
grote steun is voor eliminerende maatregelen in 
het algemeen (figuur 1), neemt deze steun af wan-
neer specifieke maatregelen worden voorgesteld, 
zoals het gebruik van biociden (figuur 2).

Aanbevelingen
Er is eensgezindheid over de risico’s van exoten 
en de noodzaak daar iets tegen te doen. Hoewel 
de voorkeur uitgaat naar preventieve maatrege-
len, kunnen daarmee de bestaande problemen 
van gevestigde exoten niet opgelost worden. Erva-
ringen uit het buitenland laten zien dat biociden 
vanuit ecologisch oogpunt goed toepasbaar zijn 
in de strijd tegen aquatische exoten. Dit onder-
zoek laat zien dat dit voor Nederland beschouwd 
wordt als een te rigoureuze maatregel. 
We bevelen aan om de dialoog aan te gaan met 
alle stakeholders. Hierdoor kan een gedeelde 
risicoperceptie en urgentie ontstaan, waardoor de 
aanpak van aquatische exoten hoger op de agenda 
kan komen en er meer draagvlak voor maatrege-
len kan ontstaan. Om een effectieve en gezamen-
lijke aanpak van exoten te realiseren is het van 
belang om deze gedeelde probleemperceptie te 
creëren: ‘samen willen we iets doen tegen inva-
sieve exoten’. Door samen op zoek te gaan naar 
effectieve en geaccepteerde maatregelen kan een 
gedragen aanpak opgezet worden, met of zonder 
inzet van biociden. <

f.spikmans@ravon.nl

Spikmans, F. T. Schippers, H. van Kleef,  
H. Verploegen, R. van den Born, R. van Grunsven 
& B. Koese, 2022. Inzet biociden als faunabescher-
mingsmiddel bij bestrijding aquatische invasieve 
exoten in geïsoleerde wateren. Verkennende studie 
naar mogelijkheden en draagvlak. RAVON, Stich-
ting Bargerveen, Radboud Universiteit – Centre 
Connecting Humans and Nature, Vlinderstichting 
& EIS, 124p. De pdf is te downloaden van  
www.ravon.nl/rapportenartikelen

In het Rauwven zijn exoten afgevangen én werd het ven door verondieping 
drooggelegd. Door volledige eliminatie van de zonnebaarspopulatie kon de 
kamsalamander en knoflookpad zich herstellen. Droogleggen is een ingrij-
pende maatregel, die met een hoge grondwaterstand onmogelijk is. 

Bij herstel van het Vlasrootven (Veldhoven) slaagde men er niet in om het ven 
volledig droog te pompen. De dichtheid van Amerikaanse hondsvis was korte 
tijd na deze ingreep weer op het oude peil. De exoot decimeert populaties van 
ongewervelden en heeft een grote negatieve impact op het voortplantingssucces 
van amfibieën. 

Figuur 1. Instemming van de ‘lichtgroene’ achterban voor de aanpak van invasieve exoten.

Toepasbaarheid van biociden
De eliminatie van ongewenste vissoorten met 
rotenon is mogelijk in zowel diepe, ondiepe, stro-
mende en stilstaande wateren. Inzet van biociden 
wordt door ons alleen zinvol geacht in geïsoleer-
de wateren, waar er een kleine kans is op herkolo-
nisatie van de betreffende invasieve exoot. Gelet 
op dit aspect zijn er in Nederland meer dan 150 
geïsoleerde wateren waar bestrijding van zonne-
baars en Amerikaanse hondsvis mogelijk wordt 
geacht. Dit is een substantieel deel (ongeveer 1/3) 
van hun huidige verspreiding. Tegen blauwband 
zijn biociden beperkt inzetbaar, doordat de soort 
vaak voorkomt in verbonden wateren langs beken 
en rivieren.
Er zijn in Nederland momenteel geen wateren 
met rivierkreeften die voldoende geïsoleerd zijn. 
Bovendien wordt voor rivierkreeften verwacht 
dat de praktische toepasbaarheid van biociden 
ernstig wordt belemmerd doordat kreeften zich 
ingraven en wateren kunnen verlaten. Bestrijding 
van rivierkreeften met een biocide is in de toe-

Figuur 2. Instemming van de ‘lichtgroene’ achterban voor specifieke maatregelen tegen invasieve exoten.

foto Frank Spikm
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Arjen van Buuren, agro-
ecologisch ondernemer 
Landgoed Velhorst, Zenderense 
Es en Landgoed Kreil; docent 
Aeres Hogeschool

“Onzin om boeren te 
‘helpen’ door runderen 
en paarden uit de 
natuurgebieden te 
verwijderen”

“Stikstof is in dit geval een verza-
melnaam voor ammoniak en stiksto-
foxiden die vrijkomen in het verkeer, 
de industrie en vooral de landbouw. 
Een hoge uitstoot is schadelijk voor 
natuurgebieden wanneer een deel 
van die stikstof vervolgens weer 
neerslaat. Het vermindert het aantal 
soorten in de natuur, doordat het 
de groei stimuleert van bepaalde 
planten. Veel (schadelijk) ammoniak-
gas ontstaat als koemest en -urine bij 
elkaar komen. Het enzym urease uit 
de mest zet het ureum uit de urine 
om in ammoniak. 
Het is dus onzin om boeren te ‘hel-
pen’ door runderen en paarden uit 
de natuurgebieden te verwijderen, 
aangezien deze dieren nooit tege-
lijkertijd poepen en plassen. Am-
moniakuitstoot ontstaat vooral op 
het moment dat mest en urine van 
runderen bij elkaar komen in bijvoor-
beeld drijfmestkelders of silo’s. 
Runderen in natuurgebieden lopen in 
heel kleine aantallen in verhouding 
tot de grootte van het gebied. De 
ontlasting van natuurrunderen is heel 
anders van samenstelling in verge-
lijking met de mest van melkvee. De 
eiwitten van de gegeten grassen, 
kruiden, bomen en struiken worden 
in het dier gebruikt voor groei en 
omgezet in mest en urine, die op 
willekeurige plekken verspreid in de 
natuurgebieden terechtkomen. Deze 
worden weer opgenomen door het 
vele bodemleven en zo weer door-
gegeven aan de vegetatie. Hoge aan-
tallen en een grote soortenrijkdom 
aan insecten profiteren ondertussen 
van die mest en daarvan profiteren 
weer veel vogels en andere dieren.”

Mark van den Oever, voorzitter 
Farmers Defence Force

“Natuurorganisaties 
schreeuwen hard, maar 
willen niks leveren en 
zoveel mogelijk van de  
25 miljard ontvangen”

“De stikstofdepositie zal dan inder-
daad wat verminderen. Maar zelfs als 
alle activiteit uit Nederland verdwijnt, 
zullen we de kritische depositiewaar-
de niet halen. Daar zit de grote fout: 
van die kritische depositiewaarde 
moeten we af. Waar we met z’n allen 
naartoe moeten is een goede staat van 
de natuur. Is die goed, dan moet daar 
dezelfde stikstofuitstoot mogelijk blij-
ven en zijn er geen maatregelen nodig. 
Hebben gebieden wel last van stikstof, 
dan zoeken we plaatsspecifiek de 
beste oplossingen. Uitkoop is de minst 
favoriete maatregel, maar zit een 
veebedrijf bij een natuurgebied dat 
er echt last van heeft, geef die goede 
man een zak geld mee om elders te 
beginnen en hang geen beroepsverbod 
aan zijn broek. Veel boeren zullen dan 
bereid zijn die stap te zetten, zonder 
dwang. 
Bij een aantal gebieden ligt de 
slechte staat niet aan stikstof, maar 
aan verkeerd onderhoud. Er zijn wel 
1500 maatregelen te bedenken om de 
natuur te verbeteren; die worden maar 
voor de helft benut. Als ik zie wat er 
in bossen aan onderhoud gebeurt, het 
is gewoon schandalig ten opzichte 
van 25 jaar geleden. Het onderhoud is 
erbarmelijk, terwijl de natuurorganisa-
ties een bult geld krijgen van de over-
heid en de directeuren giga-salarissen. 
Natuurorganisaties schreeuwen hard, 
maar willen niks leveren en zoveel mo-
gelijk van de 25 miljard ontvangen. Ze 
moeten maar eens een plan aanbieden 
hoe ze het zelf beter willen gaan doen. 
Verder: zolang drinkwaterbedrijven 
veel water onder natuurgebieden weg-
trekken, valt het ook niet mee om de 
natuur te laten floreren. De discussie 
gaat heel eenzijdig richting stikstof en 
boeren. Er wordt niet gezegd: Schip-
hol moet dicht of Tata Steel.”

Tweede-Kamerlid Leonie 
Vestering, Partij voor de 
Dieren, woordvoerder 
stikstofdossier

“Zolang de structurele 
ammoniakuitstoot uit 
de veehouderij niet fors 
wordt gereduceerd is het 
voor natuurorganisaties 
dweilen met de kraan 
open”

“Waar in natuurgebieden in 
Nederland grazers leven, zien we 
dat landschappen een grotere 
variatie kennen, zoals graslanden, 
struwelen, bossen en overgangen 
daartussen. De natuurcrisis is dus 
niet veroorzaakt door grazers in 
natuurgebieden, maar door falend 
kabinetsbeleid die de veehouderij 
steeds intensiever maakte. Zolang 
de structurele ammoniakuitstoot 
uit de veehouderij niet fors wordt 
gereduceerd door minder dieren te 
fokken, te gebruiken en te slachten 
is het voor natuurorganisaties dwei-
len met de kraan open om de natuur 
te beschermen en te herstellen. 
De Partij voor de Dieren wil dat het 
Kabinet met grote spoed het aantal 
dieren in de veehouderij terugdringt, 
natuurgebieden met elkaar verbindt 
en herstelt, en prioriteit geeft aan 
biodiversiteit en klimaatmaatre-
gelen. Ook is het belangrijk om de 
uitstoot van stikstofoxiden terug 
te dringen door de luchtvaart te 
krimpen en beperkingen te stellen 
aan de industrie. 
Een radicale omslag in de denkwijze 
in de politiek is hard nodig. De Partij 
voor de Dieren wil af van het korte 
termijn menscentrale denken en de 
westerse mens en haar geld. Immers: 
niet alles wat waarde heeft laat zich 
makkelijk uitdrukken in geld. Denk 
aan een schone lucht en leefomge-
ving, een rijke biodiversiteit en een 
gezonde samenleving. We moeten 
toe naar eco-centraal denken: de 
mens staat niet buiten de natuur, we 
maken er onderdeel van uit. Net als 
de grazers die leven in de natuur.”

 stelling     

— Ria Dubbeldam (samenstelling) 

 “Om de boeren te 
helpen met de  
stikstofreductie  
moeten alle  
runderen en 
paarden uit de 
natuurgebieden 
worden  
verwijderd” 
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Wim de Vries, 
hoogleraar integrale 
stikstofeffectanalyse 
Wageningen University

“De stikstof die grote 
grazers uitscheiden is 
louter herverdeling 
van stikstof die 
binnen het landschap 
hebben opgenomen”

“Ik ben het zeer oneens met 
deze stelling. De aanwezigheid 
van grote grazers is goed voor 
natuurgebieden. Het remt ver-
ruiging en de opslag van 
struiken en bomen, en vele an-
dere soorten planten en dieren 
profiteren van het gevarieerde 
landschap wat door begrazing 
ontstaat. 
De stikstof die zij uitscheiden 
is stikstof die ze eerst hebben 
opgenomen door inname van 
planten en is dus louter herver-
deling binnen het landschap. 
Dat is iets heel anders dan de 
uniforme stikstofdepositie op 
het terrein vanuit de lucht, die 
er extern bij komt. 
Tenslotte is de depositie van 
stikstof (met name ammoniak) 
als gevolg van uitstoot door 
runderen en paarden volstrekt 
onvergelijkbaar met de depo-
sitie van ammoniak en stiksto-
foxiden uit landbouw, verkeer 
en industrie.”

In de stikstofcrisis ligt de bal bij de 
boerensector om per 2030 de helft 
minder stikstof uit te stoten. Wat kunnen 
natuurbeherende organisaties doen om een 
bijdrage te leveren? Solidariteit tonen door 
de grote grazers te verwijderen?

Maarten den Hartigh, 
boswachter Beheer, Utrechts 
Landschap, Regio Zuid

“Ik denk dat boeren er 
beter mee geholpen 
zijn om samen concrete 
oplossingen te vinden 
voor het probleem van 
ammoniakuitstoot”

“Stikstofreductie is hard nodig 
om natuur en biodiversiteit te 
verbeteren. Voor boeren ligt 
hier een enorme opgave als het 
gaat om ammoniakuitstoot in de 
veehouderij. Die ontstaat in het 
boerenbedrijf als urine en mest 
bij elkaar komen. 
In natuurgebieden die jaarrond 
begraasd worden ligt dat heel an-
ders. Daar staan de runderen en 
paarden niet in de stal en zijn ze 
geen middel voor productie. Het 
gaat om nagenoeg wilde dieren 
die onderdeel uitmaken van een 
ecosysteem, en waarvan de urine 
en mest in een gesloten kringloop 
aanwezig blijven. 
Het verwijderen van runderen en 
paarden uit begraasde natuur-
gebieden zou daarom niets 
veranderen in de stikstofreduc-
tie. Sterker nog, de runderen en 
paarden vervullen in natuurlijk 
begraasde ecosystemen juist een 
belangrijke functie als het gaat 
om het beheer ervan. Ze houden 
de vegetatie open en zorgen voor 
afwisseling in het landschap. 
Daarmee dragen ze juist bij aan 
de biodiversiteit en onze natuur-
bescherming. 
Solidariteit in de aanpak van 
stikstofreductie is mijns inziens 
wel belangrijk. Ik denk dat boe-
ren er beter mee geholpen zijn 
om samen concrete oplossingen 
te vinden voor het probleem 
van ammoniakuitstoot. Als 
natuurbeheerders hier vanuit 
hun expertise een rol in kunnen 
hebben, vind ik dat we daar op 
een constructieve manier aan bij 
moeten dragen.”

foto Jaap W
als

foto Hans Dijkstra
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Veldgids Invasieve houtige planten 
in Nederland
In de Nederlandse bossen komen diverse 
uitheemse bomen en struiken voor. Sommige 
soorten zijn in het verleden aangeplant en andere 
zijn verwilderde tuinplanten. Niet alle planten 
zijn even gewenst, omdat ze door hun concurren-
tiekracht andere (inheemse) soorten verdringen. 
Het is belangrijk dat dergelijke invasieve exoten 
bekend zijn bij de beheerders en beleidsmakers, 
zodat deze gericht actie kunnen ondernemen 
om ze te verwijderen en schade aan de natuur te 
voorkomen of te beperken. 
Herkennen is niet altijd gemakkelijk, zelfs niet 
voor mensen met goede kennis van de inheemse 
flora. Daarom heeft de NVWA in samenwerking 
met Naturalis Biodiversity Center en Staats-
bosbeheer een veldgids gemaakt met daarin de 
belangrijkste invasieve uitheemse bomen en strui-
ken. De gids heeft niet als doel een uitputtende 
opsomming te geven, maar richt zich op houtige 
soorten die in de bospercelen prioriteit hebben 
bij het voorkómen van schade. Vanzelfsprekend 
bevat de gids veel foto’s die het makkelijker 
maken om een soort te herkennen. Ook wordt 
per soort informatie gegeven over onder andere 
belangrijke kenmerken, gelijkende soorten, ac- 
tuele verspreiding, effecten van de soort en hoe 
de plant of struik te verwijderen is.

 kort 

Landschapsplannen ten tijde van 
ruilverkavelingen

In Landschapsplan Nederland bespreekt land-
schapsarchitect Henk van Blerck, gepromoveerd 
bij Rijksuniversiteit Groningen, de landschaps-
plannen van afdeling Landschapsverzorging van 
Staatsbosbeheer ten tijde van de ruilverkave-
lingen 1946-1976. Deze afdeling werd tot 1976 
geleid door Roel Benthem, die zich al in die tijd 
zorgen maakte over de in zijn ogen al te drieste 
cultuurtechnische aanpak van de ruilverkave-
lingen, waarin geen plek meer was voor natuur 
en landschapsschoon. Hij ijverde ervoor om bij 
elke ruilverkaveling ook een landschapsplan te 
tekenen, waarmee de kwaliteiten van natuur en 
landschap aandacht zouden krijgen. Dat werd in 
1954 geformaliseerd in de herziene wet.
Van Blerck laat overtuigend zien hoe Benthem en 
zijn medewerkers (met name De Vroome en De 
Jong) te werk gingen en welke ontwerpprincipes 
zij toepasten. De honderden oorspronkelijke 
ontwerpen, die eind vorige eeuw ternauwernood 
werden gered van de afvalcontainer, zijn uitge-
breid geanalyseerd en becommentarieerd. Het 
levert een goede inkijk in de overtuigingen van 
Benthem c.s. en hun pogingen om soms te redden 
wat er te redden viel. Van Blerck steekt daarbij 
zijn bewondering voor de ontwerpbenaderingen 
van de afdeling Landschapsverzorging niet onder 
stoelen of banken.
Dat is tegelijk ook een minpunt van het boek. 
Een argeloze lezer krijgt soms de indruk dat die 

Mediterranisering van de 
Nederlandse flora
Als gevolg van de weersextremen van de afgelo-
pen jaren mediterraniseert de flora. Er zijn win-
naars zoals orchideeën en grote klaproos, maar 
ook verliezers zoals de zeldzame wolfsklauwen 
en de algemene beuk. 
Daar waar het gras in bermen en graslanden 
uitdroogt en afsterft, komt plek voor kruiden die 
beter bestand zijn tegen extremere omstandighe-
den. Vooral éénjarige kruiden profiteerden van de 
afgenomen grasbedekking, zoals paarse dovene-
tel, grote klaproos en kleine ooievaarsbek, maar 
ook tweejarige soorten als gewoon jacobskruis-
kruid, peen en rode klaver. Ten opzichte van 
overblijvende soorten hebben één- en tweejarige 
soorten het voordeel dat zij gemiddeld twintig 
dagen eerder bloeien. Zij hebben hun kwetsbare 
bloeitijd al gehad en vaak al zaad gezet, voordat 
hitte en droogte hun tol eisen. Jakobskruiskruid 
en peen hebben daarnaast het voordeel van een 
lange penwortel. Ook C4-planten doen het opval-
lend goed.
Steeds meer zuidelijke plantensoorten vinden een 
plek in stad en natuur, bescheiden ogende plan-
ten als kransmuur en klein fakkelgras tot orchi-
deeën als bijen- en bokkenorchis. Deels komen ze 
via menselijk verkeer naar het noorden. Soorten 
als vroeg beemdgras en naaldzaadbloem worden 
op steeds meer campings aangetroffen.
Planten van vochtige en natte bodems en sloten, 
beken en rivieren kunnen bij droogte tot op 
zekere hoogte kunnen zij doorschuiven langs de 
verschillende gradiënten. Maar hier zitten gren-
zen aan, zeker als een watergang droog valt.
Op van nature drogere plaatsen kwijnen behalve 
grassen ook veel andere bloemrijke kruiden. Zij 
produceren minder nectar en leggen het uitein-
delijk af. In droog bos en hei hebben bijvoorbeeld 
beuk en struikhei het moeilijk. De aanhoudende 
zomerdroogte van 2018 bleek desastreus voor 
stekende wolfsklauw en andere wolfsklauwen. 
De mediterranisering zal verder doorzetten. Er 
wordt al discussie gevoerd of we gaten moeten 
opvullen met bijvoorbeeld planten uit zuidelijker 
regionen of dat de natuur zijn beloop moet gaan.
Floron

Vergrassing belemmert een soortenrijke heide-
fauna. Vooral op droge heide hebben veel soorten 
een lage vegetatie met open plekken nodig. 
Begrazing kan hiervoor zorgen, maar andere hei-
desoorten zijn juist kwetsbaar voor te veel begra-
zing. Een zesjarig beheerexperiment op Brabantse 
heideterreinen laat zien dat intensiveren of juist 
extensiveren van de begrazing heel effectief kan 
zijn voor insecten (vlinders, sprinkhanen, mieren, 
bijen en zweefvliegen), hagedissen en grondbroe-
dende vogels. 
Het intensiveren gebeurde op sterk met pijpen-
strootje vergraste heide, door drukbegrazing met 
Kempische heideschapen. Bij het extensiveren 
werden proefvlakken op overbegraasde plekken 
(tijdelijk) afgerasterd. Drukbegrazing zorgde 
vooral voor een kortere, open vegetatie met een 
dunne strooisellaag, waarin zich behalve planten 
van storingsmilieus ook soorten van heischrale 
vegetatie vestigden. Op afgerasterde stukken 
groeide struikhei sterk uit en werd de strooi-
sellaag geleidelijk dikker. Deze veranderingen 
werkten door in de samenstelling van de fauna. 
Pioniersoorten – zoals hooibeestje, knopsprietje 
en bruine sprinkhaan – profiteerden van druk-
begrazing. Soorten van oude heidestadia – zoals 
gewone heispanner, heidesabelsprinkhaan en 
ook levendbarende hagedis – waren juist talrijk 
bij lage begrazingsintensiteit en verdwenen bij 
drukbegrazing of profiteerden van afrasteren van 
de heide. 
Bij de mieren waren er (nog) geen duidelijk ver-
schillende trends tussen begrazingsvormen, maar 
wezen de verschuivingen wel in dezelfde richting. 
Bijen en zweefvliegen foerageerden vooral op 
bloeiende struikhei en waren het talrijkst in de 
minst vergraste vegetatie. Het aantal bijen daalde 
sterk bij drukbegrazing. Alleen de grijze zandbij 
profiteerde van de toegenomen nestelgelegen-
heid. De effecten op grondbroedende vogels als 
veldleeuwerik en graspieper werden nagebootst 
door het uitzetten van kunstnesten. In intensief 
begraasde delen verdwenen alle nesten door ver-
trapping of predatie, terwijl in niet- of extensief 
begraasde delen 60 tot 70 procent van de nesten 
overleefden. Bovendien zorgde zwaardere begra-
zing waarschijnlijk ook voor meer predatie, door 
het aantrekken van soorten als zwarte kraai, vos 
en wild zwijn.
Rapport Optimalisatie van begrazing voor de heidefauna. 

‘Waterkwaliteit zal nauwelijks 
verbeteren’
De waterkwaliteit van de 745 wateren in Neder-
land die onder de Kaderrichtlijn Water vallen, 
is slecht en verbetert de komende vijf jaar bijna 
niet, ondanks de inspanningen van Rijkswater-
staat, waterschappen en andere partijen. De ver-
wachting is dat in 2027 maar ongeveer 5 procent 
van de wateren van voldoende kwaliteit zal zijn, 
stelt het NRC na eigen data-onderzoek. Bij ruim 
60 procent van de wateren was er de afgelopen 
jaren zelfs sprake van achteruitgang op een of 
meerdere ecologische criteria.
De opvallendste achteruitgang is te zien bij de 
watertemperatuur die niet te hoog mag zijn. Eer-
der voldeed ruim 90 procent van de wateren aan 
de normen, vorig jaar 77 procent.
Chemische stoffen vormen ook een probleem. Bij 
zwarte metalen als kobalt, kwik en arseen is spra-
ke van normoverschrijdingen. Dat geldt eveneens 
voor diverse bestrijdingsmiddelen.
Positieve ontwikkelingen zijn ook te noemen. De 
soortenrijkheid van vissen stijgt naar verwachting 

Krappe arbeidsmarkt wordt ook 
issue in bos- en natuursector
Recent is een sectoranalyse bos en natuur uitge-
voerd onder leiding van de VBNE. De uitkomsten 
geven een beeld van de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Bij de sectoranalyse is onder andere 
gebruik gemaakt van het tweejaarlijkse Colland 
Arbeidsmarktonderzoek. 
Uit de analyse blijkt dat de krappe arbeidsmarkt 
een issue wordt in de bos- en natuursector; 
jongere medewerkers zijn moeilijker te krijgen. 
Als gevolg hiervan kan de toenemende belasting 
van oudere werknemers niet worden opgevangen. 
Ook hebben werkgevers behoefte aan meer en 
praktische hulpmiddelen ter verbetering van hun 
werkgeverschap. Van de werknemers werkt  
90 procent bij een organisatie met minder dan  
25 medewerkers. Die werkgevers kunnen wei-
nig met de aanbevolen beleidsmaatregelen als 
taakroulatie of investering in nieuwe technieken. 
Voor de sector is het van belang na te gaan hoe 
organisaties kunnen samenwerken om de proble-
men niet alleen per organisatie, maar ook voor de 
sector als geheel  tegemoet te treden. Cruciaal is 
dat de kleine organisaties aan de slag kunnen met 
maatregelen en ook bereikt worden met voorlich-
ting en tools.
Tegelijkertijd met de sectoranalyse heeft de  
Federatie Particulier Grondbezit, als onderdeel 
van het project Werkgeverslijn cao Bos en Natuur, 
een enquête uitgezet onder de eigen leden om 
beter inzicht te krijgen in de informatiebehoefte 
en belangrijkste onderwerpen. Uit de – helaas – 
beperkte respons blijkt dat het werkgeverschap 
divers is. Sommige werkgevers hebben een zzp-er 
en andere hebben 25 mensen in vaste dienst. 
De respondenten geven aan nog aan voldoende 
gekwalificeerd personeel te kunnen komen.
Uit het FPG-project is op te maken dat het van 
belang blijft werkgevers goed te informeren over 
de cao en de arbeidsvoorwaarden. Niet iedereen is 
bekend met de cao. Daar moet op worden ingezet 
met thema’s als veiligheid en praktische hand-
vatten voor kleine werkgevers als een belangrijk 
aandachtspunt.
De Landgoedeigenaar, juni 2022

Operatie peperboompje boekt eerste 
resultaten
Het project Operatie peperboompje, een red-
dingsplan voor ruim honderd bedreigde planten-
soorten in Zuid-Limburg, boekt de eerste resulta-
ten. Knikkend nagelkruid is de eerste soort die is 
geherintroduceerd en na veertig jaar terug is. De 
soort groeit weer op twee verschillende plekken. 
De eerste monitoring is gedaan en de planten 
staan er goed bij. Het zaad komt in de zadenbank. 
Deze aanpak wil het projectteam ook uitvoeren 
met 25 andere bedreigde plantensoorten.
Het belangrijkste doel van het project is ervoor 
zorgen dat zeer zeldzame en karakteristieke 
bedreigde plantensoorten van het Zuid-Limburg-
se landschap, zoals rood peperboompje en wild 
kattenkruid, behouden blijven of terugkeren. 
Daarnaast wordt ingezet op het borgen van gene-
tisch materiaal in de vorm van zaden voor nieuwe 
herstelprojecten. 
Van een aantal plantensoorten is het duidelijk 
waarom ze steeds minder voorkomen. Vaak zijn 
de populaties te klein en genetisch zo verarmd 
dat het bijna onmogelijk is om duurzaam voort te 
kunnen bestaan. Hier ligt de focus op het verster-
ken van populaties. In andere gevallen is de soort 
helemaal verdwenen. Dan concentreert het team 
zich op het terugbrengen van de soort. 

Experimenteren met begrazing voor 
meer heidefauna

van iets meer dan 50 procent in 2021 naar  
75 procent in 2027. In twee op de vijf wateren  
zit nog te veel stikstof, maar over vijf jaar geldt 
dat naar schatting voor een kwart van de KRW- 
waterlichamen.
Het data-onderzoek is uitgevoerd met openba-
re gegevens van het Informatiehuis Water, een 
samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, 
waterschappen en provincies. In de Europese  
Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt het principe 
van ‘one-out-all-out’ gehanteerd: een water- 
lichaam is alleen van voldoende kwaliteit indien 
alle parameters als goed worden beoordeeld. Dat 
gold in 2019 voor slechts 1 procent van de Neder-
landse wateren. 

Nieuw bos in beekdalen
Een prominent onderdeel van de bossenstrategie 
is de aanleg van 37.000 hectare nieuw bos. Daarin 
zijn ook de beekdalen van de waterschappen als 
zoekgebied meegenomen. STOWA en enkele 
andere partijen hebben onderzocht hoe dit kan 
en hoe deze bossen bijdraagt aan de verschillende 
deelopgaven van de waterbeheerders, zoals goede 
waterkwaliteit en klimaatrobuuste beekdalen.
Centraal stond de vraag op welke wijze het 
waterbeheer en de realisatie van de wateropga-
ven kan profiteren van het aanplanten van bos 
of bomen in beekdalen. De focus lag vooral op 
het verder versterken van de waterkwaliteit, het 
vasthouden van water en het voorkomen van wa-
teroverlast. Om dit concreet te maken is de studie 
gericht op een deel van het beheergebied van wa-
terschap de Dommel, en is vervolgens een vertaal-
slag gemaakt naar de rest van de zandgronden. Er 
zijn rekenregels per wateropgave geformuleerd. 
Deze rekenregels resulteren  in een kaartbeeld 
van de kansrijke gebieden per wateropgave. Naast 
de onderbouwing is er ook een speciale viewer 
gebouwd, die de kenmerken van het gebied en de 
kansen voor bos toont. 
Deze studie is vooral een hulpmiddel om het 
gesprek aan te gaan over de mogelijkheden om bij 
te dragen aan de bossenstrategie. Welke combi-
naties mogelijk zijn om de wateropgave hiervan 
te laten profiteren, komen dankzij dit soort 
studies in beeld.  
www.stowa.nl

nieuwe landschappen net zo mooi zijn geworden 
als hun voorgangers. Daar kunnen we best vraag-
tekens bij zetten. Er is veel natuur- en landschaps-
schoon verloren gegaan, niettegenstaande het feit 
dat via de landschapsplannen er gepoogd werd 
– vaak met best aardige resultaten – het oude 
landschap te laten doorklinken in het nieuwe. 
Beschouwen we de plannen op hun ontwerp-
kwaliteiten en -benaderingen, dan is de conclusie 
gerechtvaardigd dat ze een belangrijke collectie 
vormen in de Nederlandse landschapsarchitectuur 
en op hun eigen merites moeten worden beoor-
deeld. De nieuwe laag die is toegevoegd aan het 
landschap verdient ook studie. Dat het ten koste 
ging van oudere lagen, ligt aan andere zaken.
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Figuur 1. Verdeling 
per maand vanaf 
2016–2017 tot en met 
juni 2022 van het to-
taal aantal vastgestel-
de en gerapporteerde 
positieve HPAI-ge-
vallen bij wilde 
vogels in Europa. 
Bron: EFSA Journal 
2022;20(6):7415

— Margriet Montizaan (DWHC), Roy Slaterus 
(Sovon Vogelonderzoek Nederland), Jolianne 
Rijks (DWHC)

> Er bestaan verschillende vogelgriepvirussen 
(Aviaire influenza-virussen). De naamgeving van 
vogelgriepvirussen (HxNy) is gebaseerd op twee 
eiwitten, hemaglutinine (H1 t/m H16) en neurami-
nidase (N1 t/m N9) en ze worden op basis van het 
ziekmakend vermogen bij kippen ingedeeld als 
laag- of hoogpathogeen (respectievelijk LPAI en 
HPAI). De natuurlijke gastheren van vogelgriep- 
virussen zijn wilde watervogels.
Op één uitzondering na (in 1961 bij visdieven in 
Zuid-Afrika) werden tot het begin van de eeuw-
wisseling alleen laagpathogene varianten bij 
wilde watervogels waargenomen. Maar daar is 
verandering in gekomen toen in Azië rond 1996 
een hoogpathogene H5N1-variant ontstond in 
pluimvee, waarvan er in 2002 aanwijzing was 

Vogelgriepsterfte onder  
 wilde vogels, massaler 
en desastreuzer dan ooit

De huidige vogelgriepuitbraak 2021-
2022 is ongekend qua omvang en 
duur. Het virus is niet na de winter 
verdwenen, maar waart nog steeds 
rond. Zo was er in de zomer massale 
sterfte onder kolonievogels zoals 
grote sterns en lepelaars. En ook 
nu (augustus) worden nog volop 
dode vogelgriepslachtoffers gemeld, 
waaronder meerdere ooievaars. Het 
afgelopen jaar is het vogelgriepvirus 
aangetroffen in gebieden waar het 
voorheen niet voorkwam, treft het 
meer vogelsoorten dan voorheen 
en zijn ook zoogdieren slachtoffer 
geworden.

dat deze in de natuur in wilde vogels terecht was 
gekomen. In 2005 ontstond er een grote uitbraak 
door hoogpathogeen H5N1 onder wilde water-
vogels in het Qinghaimeer in China. De uitbraak 
begon bij Indische ganzen, gevolgd door sterfte 
onder reuzenzwartkopmeeuwen, bruinkopmeeu-
wen, aalscholvers en casarca’s. Het hoogpatho-
gene virus verspreidde zich daarna niet alleen 
via de handel, zoals voorheen, maar nu vooral 
via trekvogels vanuit Azië naar verschillende 
werelddelen, waaronder Europa. Door modifica-
ties zijn er verschillende H5-varianten ontstaan 
van het oorspronkelijke H5N1-virus. Net als bij 
de varianten van het coronavirus, verschillen de 
vogelgriepvarianten in besmettelijkheid en ziek-
makend vermogen. Hoogpathogeen vogelgriep 
kan zowel symptoomloos verlopen, waarbij de 
vogel zelf niet of nauwelijks ziek is, als leiden tot 
ernstige ziekte en sterfte bij vogels. 
Besmette vogels scheiden het virus uit via de bek, 
de neus en in uitwerpselen. Belangrijke besmet-
tingsroutes zijn fecaal-orale (besmette uitwerpse-

len of water besmet met uitwerpselen) en door 
het eten van besmette karkassen. 

Wilde vogels en HPAI
In Europa werd in 2006 voor het eerst sterfte van 
wilde vogels door HPAI H5N1 aangetoond in meer 
dan zevenhonderd vogels. In Nederland trad mas-
sale vogelsterfte door vogelgriep voor het eerst in 
het najaar van 2016 op. In de periode van oktober 
2016 tot en met februari 2017 namen 21 EU-lan-
den sterfte van watervogels door HPAI waar, 
voornamelijk door HPAI H5N8. In de EU werden 
1.563 vogels met een aangetoonde HPAI-besmet-
ting gerapporteerd. De gerapporteerde aantallen 
betreffen slechts de door de referentielaboratoria 
bevestigde gevallen. Het daadwerkelijke aantal 
vogels dat door vogelgriep sterft, ligt vele malen 
hoger. In de drie daaropvolgende winterseizoenen 
was er geen opvallende vogelsterfte door HPAI. 
Maar in 2020-2021 was er opnieuw een grote 
uitbraak onder wilde vogels. Er werden meerdere 
subtypen gevonden, H5N1, H5N3, H5N4, H5N5 
en H5N8, waarvan H5N8 het meeste voorkwam, 
gevolgd door H5N1. Deze uitbraak was niet alleen 
groter (2.407 vogels gerapporteerd) dan die in 
2016-2017, maar vertoonde ook twee sterftepie-
ken, één in het najaar en één het voorjaar. In 
de daarop volgende zomermaanden van 2021 
lag het aantal vogelgriepslachtoffers weliswaar 
vele malen lager, maar waren ze er nog wel. In 
mei 2021 werd voor het eerst in Nederland HPAI 
aangetoond bij zoogdieren: bij twee jonge vossen 
die vreemd gedrag vertoonden voordat ze werden 
gedood, werd H5N1 aangetoond. De huidige 
uitbraak van 2021-2022 wordt hoofzakelijk door 
H5N1 veroorzaakt en is weer massaler dan die 
van vorig seizoen. Het vogelgriepvirus is voor het 
tweede achtereenvolgende jaar niet na de winter 
uit het land verdwenen. 

Vogelsoorten
Vogelgriep komt bij een groot aantal vogelsoorten 
voor, vooral bij watervogels. Daaronder vallen 
niet alleen soorten als eenden, ganzen en zwa-
nen, maar bijvoorbeeld ook steltlopers, meeuwen 
en sterns. Daarnaast zijn roofvogels en aaseters 
gevoelig. Sinds de uitbraak in 2016-2017 is het 
virus in Europa bij meer dan honderd verschillen-
de vogelsoorten aangetoond en in Nederland bij 
ruim vijftig vogelsoorten. 
In Nederland werden in 2016 vooral grote aan-
tallen kuifeenden en smienten dodelijk getroffen. 
In 2020-2021 was in Nederland de brandgans het 
meest voorkomende slachtoffer. En aan het begin 

van de huidige uitbraak 2021-2022 gingen er naast 
knobbelzwanen, veel brandganzen en grauwe 
ganzen dood en was er weinig sterfte onder 
smienten en nauwelijks onder kuifeenden. Tij-
dens het broedseizoen was er een ongekend grote 
sterfte onder kolonievogels en ziet het er vooral 
desastreus uit voor de grote sterns. Volgend op 
de sterfte onder watervogels, zie je sterfte onder 
aaseters en roofvogels, zoals grote mantelmeeu-
wen, buizerds en slechtvalken. We zien geregeld 
verschuivingen optreden in de vogelsoorten die 
worden getroffen. De recentste slachtoffers zijn 
grote sterns, visdieven, jan-van-genten, lepelaars 
en ooievaars. 

Dode ooievaars

Grauwe gans kan zijn kop niet meer rechtop houden. foto Roy Slaterus

foto Els Koopman
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Zoogdieren
Vaak wordt gezegd: “Dood doet leven”, maar 
dit gaat niet op voor met vogelgriep besmette 
kadavers. Niet alleen aasetende vogels maar 
ook aasetende zoogdieren die van besmet-
te kadavers eten, kunnen eraan doodgaan. 
Zowel in het buitenland als in Nederland is 
sterfte van zoogdieren door hoogpathogeen 
vogelgriepvirus beschreven. In Nederland is 
tot nu toe bij ruim twintig zoogdieren het 
vogelgriepvirus vastgesteld. Van de positieve 
dieren die ook pathologisch onderzocht zijn 
bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), 
hadden overigens niet alle dieren orgaanaf-
wijkingen die passend zijn bij vogelgriep. Met 
andere woorden, ze zijn niet allemaal dood-
gegaan door vogelgriep. H5N1 is aangetoond 
bij vossen, marterachtigen zoals de bunzing, 
één das en één otter. De meeste dieren waren 
dood gevonden, maar een paar zoogdieren, 
waaronder de das en de otter, vertoonden dui-
delijk neurologische verschijnselen voordat ze 
werden gedood. Deze dieren konden niet door 
DWHC pathologisch worden onderzocht. 

Symptomen
Bij een deel van de vogels en zoogdieren 
worden (neurologische) verschijnselen 
beschreven zoals verliezen van schuwheid, 
rondjes draaien, omvallen, kopschudden, kop 
scheefhouden of laten hangen, nek gedraaid 
houden, verkrampte spieren, stuiptrekkingen, 
blindheid en in elkaar gedoken zitten. Deze 
verschijnselen zijn niet altijd even uitge-
sproken. Zo wordt ook wel alleen apathisch 
gedrag beschreven. Het lastige is dat dergelijke 
afwijkingen ook door diverse andere oorza-
ken kunnen komen. Bij roofvogels wordt bij 
dergelijke afwijkingen vaak aan vergiftiging 
gedacht, maar kan dus ook heel goed door 
vogelgriep worden veroorzaakt. 

Zoönose
Vogelgriep is een zoönose: een infectie die 
overdraagbaar is van dieren op mensen. 
Vogelgriep bij mensen komt bijna niet voor. 
Het zoönotisch risico van de nu in Nederland 
circulerende vogelgriepvirussen wordt laag 
ingeschat. In Engeland is één persoon bekend 
die het huidig circulerende vogelgriepvirus 
heeft opgelopen. Deze persoon had zeer nauw 
en zeer regelmatig contact met een groot 
aantal besmette vogels die in en om zijn huis 
werden gehouden. De ziekteverschijnselen 
lijken op die van een gewone wintergriep. In 
Azië daarentegen komen vogelgriepvirussen 
voor die bij mensen heel ernstig kunnen 
verlopen. Daar zijn ook mensen aan de daar 
voorkomende H5N1-variant doodgegaan.  
De mens kan besmet raken door direct con-
tact, vooral bij onbeschermd intensief contact 
met een besmet dier, of bij zeer veel contact 
met besmette dieren. Als mensen die kadavers 
ruimen dit onbeschermd doen, dan lopen ze 
een risico. Vandaar dat de Nederlandse Voed-
sel en Warenautoriteit (NVWA) hygiëneproto-
collen heeft opgesteld voor mensen die veel 

Centraal meldsysteem noodzakelijk

Er is in Nederland moeilijk een overzicht te maken van de aantallen en 
de soorten die bij de vorige en huidige vogelgriepuitbraken zijn doodge-
gaan. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo is er geen centraal meldsysteem, 
zijn er verschillende organisaties en instanties bij het opruimen betrok-
ken en ontbreekt het soms aan de kennis van vogelsoorten. Daarnaast 
is het ook lastig om tijdens het opruimen een turflijstje bij te houden 
van soorten en aantallen als je tientallen tot honderden vogels aan het 
opruimen bent, tenzij een persoon als notulist meegaat.
Het zou goed zijn om een centraal meldsysteem te hebben waar burgers 
vogelgriep gevoelige vogelsoorten kunnen melden, waar de melding au-
tomatisch bij de juiste beheerder/terreineigenaar terechtkomt en waar 
zowel de NVWA als DWHC bij kunnen en zo kunnen bepalen uit welk 
gebieden en bij welke organisaties vogels opgehaald kunnen worden 
voor het laten testen op vogelgriep.

in contact komen met besmette wilde dieren, 
zoals medewerkers van dierenambulances en 
andere organisaties/instanties die helpen bij 
het ophalen, verpakken en vervoeren van de 
kadavers van wilde dieren. De NVWA heeft 
een hygiëneprotocol voor vogels en één voor 
zoogdieren (www.nvwa.nl/onderwerpen/
vogelgriep-preventie-en-bestrijding). Hygiëne-
maatregelen zijn niet alleen van belang voor 
de bescherming van de eigen gezondheid 
maar ook om het verslepen van het virus te 
voorkómen.

Opruimen
Veel mensen die een dode vogel vinden en 
van vogelgriep hebben gehoord, willen dat 
het dier wordt opgeruimd. Helaas is er geen 
eenduidig antwoord te geven wie het kadaver 
opruimt. Het opruimen van dode dieren is 
in eerste instantie een aangelegenheid van 
de eigenaar of beheerder van de locatie waar 
het dode dier ligt, iets dat lang niet bij iedere 
eigenaar/beheerder bekend is. En het lasti-
ge is dat het per gemeente, waterschap en 
(natuur)organisaties anders is geregeld, en 
soms zelfs helemaal niet is geregeld. Daar-
naast lopen zowel burgers als beheerders (en 
andere ‘opruimers’) tegen meerdere proble-
men aan. Als burger moet je eerst uitvinden 

wie de eigenaar/beheerder is van de grond 
of het water waar(in) de dode vogel zich 
bevindt. En hoe bereik je de beheerder van 
een (natuur)gebied? Dat is lang niet altijd 
eenvoudig te achterhalen. En het blijkt dat 
niet alle  beheerders/opruimers bekend zijn 
met de NVWA-hygiëneprotocollen. En als ze 
er wel mee bekend zijn, is het nog de vraag 
of de benodigde middelen in voldoende mate 
aanwezig zijn en of ze ook goed worden toe-
gepast. Daarnaast heb je nog te maken met de 
uitvoerbaarheid. Gezien de hygiënemaatrege-
len die genomen moeten worden, niet alleen 
qua kleding en materiaal, maar ook voor het 
ontsmetten van de voertuigen, is het lang 
niet altijd eenvoudig om volgens het protocol 
de kadavers op te ruimen, hetgeen echter 
essentieel is voor zowel de diergezondheid als 
de volksgezondheid. Een volgend probleem 
waar beheerders/opruimers tegen aan kunnen 
lopen, is het feit dat de goed verpakte dieren 
ter destructie moeten worden gebracht naar 
een kadaververzamelpunt van de gemeente, 
maar dat lang niet iedere gemeente daarover 
beschikt. 
In natuurgebieden speelt ook verstoring die 
het opruimen teweeg kan brengen. Oprui-
men kan de (broedende) vogels verstoren, 
met (eventueel) negatieve gevolgen voor het 

broedsucces. Ook wordt aangegeven dat door 
het opvliegen en verplaatsen van de vogels 
het virus zich verspreidt. Maar door het laten 
liggen van besmette, dode vogels blijft het 
virus langer in het milieu en grijpt het bij 
kolonievogels dan hard om zich heen, zoals 
recent gebeurde bij de grote sterns. Over het 
algemeen blijven kadavers liggen, maar bij 
vogelgriepkadavers draag je als beheerder 
onbedoeld bij aan verhoogde sterfte onder 
aaseters en predatoren. Door besmette kada-
vers op te ruimen verminder je waarschijnlijk 
de mate waarin het virus onder de vogels en 
in het milieu aanwezig is, hetgeen zowel de 
natuur als het pluimvee en de mens ten goede 
kan komen. Onderzoek is gewenst om te be-
palen welke strategie (opruimen versus laten 
liggen) het beste uitpakt voor de vogelpopu-
latie en het tegengaan van het circuleren van 
het virus. 

Melden
Om goed zicht te houden op vogelgriep onder 
wilde vogels, is rond 2005 een monitoring 
opgezet. Bij de vondst van drie of meer dode 
eenden, ganzen of zwanen op één locatie op 
hetzelfde moment moet de melding naar het 
landelijk meldpunt voor dierziekten van de 
NVWA. Bij de vondst van één of twee dode 
eenden, zwanen of ganzen kan de melding 
bij DWHC of Sovon worden gedaan. In tijden 
dat er geen vogelgriepuitbraak is, haalde 
DWHC per jaar zo’n vierhonderd watervo-
gels op om te laten testen op HPAI. Omdat 
DWHC geen buitendienst heeft en alleen 
gebruik kan maken van een koeriersdienst, 
komen alleen ‘dubbel’-verpakte dieren op een 
postcode-adres in aanmerking om eventueel 
opgehaald te worden. De melder moet dus 
zelf de vogel inpakken. Nu er vogelgriep 
onder de wilde vogels heerst en vogelgriep 
een zoönose is, kan dit niet van de mel-
der worden gevraagd. Vandaar dat bij een 
uitbraak de meeste vogels worden opgehaald 
bij instanties die de dode vogels opruimen, 
zoals dierenambulances, natuurorganisaties, 
gemeenten en waterschappen, of die naar een 
vogelopvang waren gebracht. Vaak wordt een 
dier bij DWHC gemeld in de verwachting dat 
DWHC ze komt opruimen, maar DWHC ruimt 
geen dieren op. Wel zijn DWHC en Sovon blij 
met iedere melding, omdat het bijdraagt aan 
het verkrijgen van inzicht in de omvang van 
de sterfte door vogelgriep en het verloop van 
een uitbraak.<

m.montizaan@uu.nl

Voor de recentste informatie over vogelgriep bij 
mensen, zie de website van het RIVM:  
www.rivm.nl/aviare-influenza

Dode grote sterns in de Mokbaai op Texel (boven) en dode brandgans (rechts). foto Mardik Leopold

foto Roy Slaterus
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foto Hans van den Bos; foto inzet Wikipedia

— Mark Brunsveld (VBNE)

Per 1 september 2022 kunnen 
bosbeheerders de nieuwe Gedragscode 
soortenbescherming bosbeheer 
gebruiken. Deze volgt de Gedragscode 
bosbeheer op, die per 1 juli 2022 niet 
meer geldig is. Er is veel discussie geweest 
om te komen tot de nieuwe code, die 
onmiskenbaar complexer is. De grote 
lijnen en de belangrijkste veranderingen 
zijn op een rijtje gezet.

> In de Wet natuurbescherming staat dat nie-
mand beschermde diersoorten mag verstoren. Dat 
klinkt nobel, maar in de praktijk is dat tamelijk 
lastig. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat er 

geen enkel natuurbeheer of bosbeheer meer 
mogelijk is. Bij elke maaibeurt verstoor je dieren 
en dus ook beschermde soorten. Juridisch zou dit 
betekenen dat je voor elke boswerkzaamheid een 
ontheffing moet aanvragen. Om dit te voorkomen 
heeft de bossector werkafspraken gemaakt met de 
rijksoverheid: de gedragscode. Als een bosbeheer-
der volgens deze afspraken het werkt uitvoert, is 
er geen ontheffing nodig. Er zijn meerdere van dit 
soort gedragscodes, onder andere de Gedragscode 
natuurbeheer.
Een gedragscode is doorgaans vijf jaar geldig 
en de sector moet halverwege de looptijd deze 
evalueren en zo nodig aanpassen. De Gedragsco-
de bosbeheer was aan een herziening toe en de 
VBNE heeft namens en met de terreineigenaren 
in overleg met soortenbeschermers en het Rijk 
een nieuwe gedragscode gemaakt. Na de nodige 
discussies is met ingang van 1 september deze 
nieuwe gedragscode geldig. Wanneer je werkt 
volgens een goedgekeurde gedragscode hoef je 
geen ontheffing aan te vragen voor boswerk-
zaamheden. Daarnaast ben je, mits je zorgvuldig 
hebt gehandeld volgens de gedragscode en er 
onverhoopt toch een beschermde soort wordt 
geschaad, vrijgesteld van de verbodsbepalingen 
uit de Wet natuurbescherming.

Inventarisatie en werkprotocol 
De belangrijkste stap in het gebruik van de 
Gedragscode soortenbescherming bosbeheer is 
inzicht krijgen in welke soorten er in het betref-
fende bos voorkomen. Alleen als je dit goed weet, 
kun je vervolgens bepalen welke gedragsregels 
van toepassing zijn en welke niet. In de vorige 
gedragscode lag het accent vooral op broedvogels, 
in de nieuwe is het aantal beschermde soorten 
waar rekening mee moet worden gehouden veel 
groter. Investeren in inventarisaties loont dus 
des te meer. Bijvoorbeeld voor amfibieën en 

reptielen. Relatief veel gedragsregels gaan over 
de zorgvuldige omgang met deze soorten. Het is 
daarom belangrijk te weten of deze soorten in het 
betreffende bos aanwezig of daar te verwachten 
zijn. De beschermde soorten in de gedragscode 
zijn natuurlijk niet nieuw voor beheerders, en 
met veel van deze soorten houden beheerders 
doorgaans natuurlijk al lang rekening. Nieuw is 
wel dat deze soorten nu in de gedragscode ge-
noemd staan en er dus gedragsregels voor gelden. 
Nadat uit inventarisatie blijkt welke bescherm-
de soorten voorkomen, vul je vervolgens het 
Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer in. 
Dit protocol dat eerder de Checklist bosbeheer 
heette, is iets uitgebreider geworden.

Ecologisch deskundige
De ecologisch deskundige is belangrijk binnen de 
Gedragscode soortenbescherming bosbeheer. Niet 
elke goedwillende amateur mag je als ecologisch 
deskundige opvoeren. De definitie is: “Een per-
soon die ecologisch advies verstrekt of werkzaam-
heden begeleidt op het gebied van habitats en 
soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring 
en specifieke ecologische kennis heeft.” Ook in de 
vorige gedragscode stond een dergelijke definitie. 
De ecologisch deskundige is betrokken bij de in-
ventarisatie, het veldbezoek en het opstellen van 
het werkprotocol. De ecologisch deskundige is 
niet per se een ecoloog. Veel andere professionals 
zijn ook ecologisch deskundige. Dit moet dan wel 
aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld in een cv.

Bijzondere bomen, burchten en bosranden
Nieuw in de lijst met bomen die niet mogen wor-
den geveld, zijn de bijzondere keverbomen die 
belangrijk zijn voor de beschermde keversoorten 
vliegend hert en de vermiljoenkever. Met name 
die laatste komt op steeds meer plekken voor, en 
krijgt daarom de nodige aandacht in de gedrags-
code. In de zorgvuldige omgang met de vermil-
joenkever gaat het om het laten staan van staande 
dode bomen met schors of bomen met zware 
dode takken met schors. Altijd met schors, omdat 
zowel de larve als de volwassen kever alleen daar 
zijn te vinden. Ook houtstapels moeten voor een 
bepaalde datum uit het bos worden gehaald, om 
te voorkomen dat daarin eitjes worden afgezet.
Nieuw is ook de aandacht voor burchten van be-
vers en vossen, naast dassenburchten. Werkzaam-
heden binnen 20 meter van een burcht kunnen 
beperkt plaatsvinden.
Bosranden zijn belangrijke elementen voor de 
flora en fauna. Waar de zeldzame soorten boom-
kikker, hazel- en eikelmuis, grote bosmuis en een 
aantal beschermde vlinders voorkomen, moeten 
deze elementen gefaseerd worden afgezet. Ook 
hier geldt dat de meeste beheerders al op die 
manier werken. Nieuw is dat het nu expliciet in 
de gedragscode beschreven staat.

Werkstop, groepenkap en schermkap
Een trendbreuk met de oude gedragscode is de 
algehele werkstop tijdens het broedseizoen. De 
uitzonderingen voor werkzaamheden in naald-
bossen en populierenbossen zijn vervallen. Voor 

Gedragscode 
 soortenbescherming 
bosbeheer
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een deel van de bosbeheerders was dit al de gang-
bare praktijk, voor anderen is dit een ingrijpende 
verandering. Hetzelfde geldt voor de grootte van 
de kapvlaktes. Daar waar de oude gedragscode 
geen maximum aangaf, geldt nu dat groepenkap 
tot een halve hectare toegestaan is. Schermkap is 
toegestaan tot een maximum van twee hectare.  

Herpetofaunazones
Zoals gemeld is er in de nieuwe gedragscode 
veel aandacht voor amfibieën en reptielen. Deze 
beschermde soorten zijn vaak moeilijk te inven-
tariseren vanwege hun verborgen leefwijze, en 
worden daarom snel over het hoofd gezien. Denk 
bijvoorbeeld aan de algemeen voorkomende 
hazelworm in bossen. Extra maatregelen zijn dus 
nodig. De kern van de zorgvuldige omgang zijn 
beperkingen in de zones waar het grootste deel 
van deze soorten zich begeeft, de zogenaamde 
herpetofaunazones. Wanneer een voortplantings-
water in een bos ligt, zullen de daarin aanwezi-
ge amfibieën een gedeelte van het jaar zich in 
de boszone om dat water heen ophouden. De 
beperkingen in herpetofaunazones gaan over het 
percentage waar bosbeheer kan worden uitge-
voerd, flora- en faunaelementen die ongemoeid 
moeten worden gelaten en aanpassingen aan 
het materieel dat wordt ingezet. De zorgvuldige 
omgang met herpetofaunazones leidt er ook toe 
dat opslagplaatsen van takhout en houtchips na 
15 maart nog aanwezig in het bos, ontoegankelijk 
moeten zijn voor die soorten.

Bodembewerking
Bodembewerking kan negatief uitpakken voor be-
schermde planten of herpetofauna die zich daar 
bevinden. Daarom moet je de beschermde plan-
ten ter plekke ontzien en kan bodembewerking 
slechts op maximaal de helft van het betreffende 
terrein worden toegepast. Op die manier blijft de 
helft van het terrein ongemoeid en is de impact 
op bijvoorbeeld aanwezige herpetofauna gering. 
In herpetofaunazones kan bodembewerking op 
een beperkt percentage worden toegepast.

Acuut gevaar 
Calamiteiten of boswerk dat vanwege de veilig-
heid niet uitgesteld kan worden, valt niet meer 
onder de Gedragscode soortenbescherming 
bosbeheer. Als een boom of bomen acuut gevaar 
opleveren voor bijvoorbeeld de openbare veilig-
heid, moet je die direct weghalen. In die gevallen 
is normaliter sprake van overmacht in noodtoe-
stand. 

Proces
Dat de weg naar de nieuwe goedgekeurde gedrags-
code langdurig en intensief is geweest, komt 
doordat er een nieuwe balans moest worden 
gevonden tussen het voldoen aan de wettelijke 
bepalingen voor beschermde soorten en een 
gedragscode waarmee beheerders uit de voeten 
kunnen. Er waren stevige discussies over de vraag 
of de beperkingen nog wel een werkbare situatie 
zouden opleveren. De zorgvuldige omgang met 

Belangrijkste veranderingen  
in de gedragscode

• Werkstop in de broedperiode in alle 
bostypen

• Groepenkap tot maximaal 0,5 hectare, 
schermkap tot maximaal 2 hectare

• Bodembewerking kan op maximaal 50% 
van de betreffende oppervlakte worden 
uitgevoerd

• In herpetofaunazones gelden beperkin-
gen voor groepenkap, bodembewerking 
en materieel

• Calamiteiten vallen niet meer onder de 
gedragscode

• Nieuwe gedragsregels bij het voorkomen 
van vermiljoenkever

• Ecologisch deskundige ondertekent 
mede het werkprotocol

een groot aantal beschermde soorten is in de 
Gedragscode geborgd. Het is (helaas) zo dat een 
deel van de gedragsregels gaan over beschermde 
soorten die zeldzaam zijn in het bos, waardoor 
beheerders meestal maar met een deel van de 
gedragsregels hebben te maken.<

m.brunsveld@vbne.nl 

Multifunctioneel bos is een begrip dat in de wereld 
van beleidmakers en beheerders veel en graag wordt 
gebruikt. Het geeft velen een goed gevoel. Maar 
wat betekent het heden ten dage? Welke functies 
moeten welk gewicht krijgen? Kunnen we na een 
paar decennia geïntegreerd bosbeheer vaststellen dat 
houtoogst, recreatie en natuur echt combineerbaar 
zijn? Op initiatief van de Coalitie Bos & Hout heeft 
een groep bosexperts tijdens een boswandeling 
gediscussieerd over het begrip multifunctioneel bos.

— Vincent Lokin (Arboribus Silva)

Multifunctioneel bos in de 
jaren twintig van deze eeuw

Past het begrip nog bij deze tijd?

> We wandelen in het Amerongse Bos, op de zuidflank van de 
Utrechtse Heuvelrug, op een relatief rijke zandgrond. Het bos is 
aangelegd in opdracht van de heren van Kasteel Amerongen, dus het 
is al honderden jaren bos. De eerste eeuwen was het een eikenhak-
houtbos. In de jaren dertig van de vorige eeuw is het op enen gezet 
en omgezet in een spaartelgenbos. Sindsdien is het bos veel diverser 
geworden met berk door spontane vestiging, beuk door natuurlijke 
verspreiding vanaf de aangeplante beukenlanen en grove den door 
aanplant in kleine opstanden. Het bos is een bezit van het Utrechts 
Landschap en de laatste decennia door Simon Klingen geïntegreerd 
beheerd, dus met aandacht voor biodiversiteit, recreatie en houtpro-
ductie.
We maken een ontspannen en informele wandeling, waarbij Simon 
Klingen een toelichting geeft op de steeds variërende opstand en 
de manier waarop hij die heeft beheerd. Onderweg zijn drie stops, 
waarbij gespreksleider Anne Reichgelt een vraag voorlegt aan de 
deelnemers. Hoewel bos veel meer functies heeft, zoals klimaat, 

foto’s Fabrice OttburgBosrand langs de Amerongse Bovenpolder.

foto Hans van den Bos, Bosbeeld
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water, hittestress en fijnstofinvang, ligt de focus van de vragen op 
biodiversiteit, recreatie en houtproductie.

De deelnemers aan de boswandeling:
Wouter Delforterie (Provincie Gelderland)
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)
Gera op den Kelder (Stichting Probos)
Simon Klingen (Klingen Bomen)
Harry Koenders (LNV, co-projectleider Bossenstrategie)
Vincent Lokin (Arboribus Silva)
Hanneke van Ormondt (Urgenda)
Rob Philipsen (Gemeente Epe)
Anne Reichgelt (toentertijd Stichting Probos)
Jan Rots (Bosgroep Zuid Nederland)
Renske Terhürne (Geldersch Landschap & Kasteelen)
Sander Turnhout (SoortenNL)

Is recreatie een probleem?
We trappen af met een vraag over de invloed van recreatie op de 
natuurfunctie van bos. Recreatie lijkt vaak goed combineerbaar met 
de andere functies, mits het met mate gebeurt. Een grote parkeer-
plaats en veel wandel- en mountainbikepaden hoeven niet erg te zijn 
als de omvang van de bosvakken groot genoeg is. En als er voldoende 
bosoppervlak zonder paden is, zijn er rustruimte voor wild en ontwik-
kelruimte voor kwetsbare bomen en planten. De gedeelde ervaring is 
dat recreanten vaak meer last van elkaar hebben dan dat de natuur 
last van hen heeft. Vooral rustzoekers ergeren zich snel aan te veel 
mederecreanten.
Om de bezoekersstroom beperkt te houden, moet een terreinbeheer-
der grenzen stellen aan de ‘pretparkisering’ van het bos. Een belangrij-
ke les daarbij is: terugdraaien is moeilijker dan weggeven. Op plekken 
waar overlast van recreanten wordt ondervonden, is achteraf gezien 
te laat ‘nee’ gezegd.
De samenstelling en kwaliteit van het bos is voor veruit de meeste 
recreanten niet doorslaggevend, zo is de ervaring van de deelnemers 
aan deze wandeltocht. Maar de groep mensen die wel komt voor de 

natuurwaarden groeit wel, is de stellige overtuiging. Deze mensen 
willen dan wel weer het liefst geen andere bezoekers tegenkomen 
en ook geen menselijke ingrepen zien. Wouter Delforterie stelt dat 
dit te maken heeft met een behoefte aan wilderniservaring en aan 
plekken waar de mens niet aanwezig is. Het gaat daarbij niet alleen 
om het ‘niet zien’ van beheeringrepen, maar ook om ‘weten’ dat er 
daadwerkelijk geen beheeringrepen plaatsvinden. Deze romantische 
denkwijze is belangrijk om rekening mee te houden bij discussies 
over bomenkap.

Past houtoogst in een bos met natuur?
Om deze vraag te beantwoorden moet eerst duidelijk zijn wat de 
definitie van natuur is. Het Nederlandse natuurbeleid is gebaseerd op 
twee concepten: (1) spontane ontwikkeling, dus met zo min mogelijk 
menselijke invloeden en (2) rijk aan soorten oftewel biodiversiteit. 
Sander Turnhout benadrukt dat biodiversiteit meer is dan soorten-
rijkdom. In de Conventie voor Biologische Diversiteit is wereldwijd 
afgesproken dat het bij biodiversiteit gaat om alle verscheidenheid 
aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen 
waartoe ze behoren (figuur 1). Voor een antwoord op de vraag of de 
natuurfunctie combineerbaar is met recreatie en houtoogst is het 
natuurlijk van belang om te weten welke interpretatie van natuur 
leidend is.
Voor een optimale biodiversiteit is verscheidenheid essentieel. Grote 
homogene opstanden van dezelfde leeftijd hebben weinig diversiteit, 
en dit bostype komt gelukkig steeds minder voor in Nederland. De 
recente grootschalige sterfte van gewone es (essentaksterfte) en fijns-
par (letterzetter) heeft dit proces versneld. Deze calamiteiten hebben 
aangetoond dat ook beheerders die een groot belang hechten aan 
houtproductie – en voorheen kozen voor homogene opstanden van 
snelle groeiers – er goed aan doen om risico’s te spreiden.
De integratie van de functies natuur en hout is een kwestie van 
verhoudingen. Immers, in ieder bos groeien de bomen. Maar of en 
wanneer en hoeveel hout je eruit haalt, is een keuze van de beheer-
der. In ieder bos, zo vinden de deelnemers, is sprake van natuur, zelfs 
in gelijkjarige monoculturen. Ook in homogene fijnsparrenbossen 
komen zeldzame paddenstoelensoorten voor die voor de Mycologi-
sche Vereniging aanleiding zijn om beheerders te vragen fijnsparbos-
sen vooral niet te kappen. De labels ‘natuurbos’ en ‘productiebos’ zijn 
daarom misleidend, vindt deze groep deskundigen. Een natuurbos is 
een multifunctioneel bos met een accent op natuur en bij een pro-
ductiebos ligt het zwaartepunt op houtproductie. In beide bostypen 
zullen de meeste recreanten een goede tijd hebben, als het maar 
groen is!

Is vlaktegewijze verjongingskap slecht voor de natuur- en 
recreatiefunctie?

Deze vraag wordt besproken aan de rand van een kapvlakte van 
ongeveer een halve hectare in een lager gedeelte van het bos. Op de 
kapvlakte staan inmiddels vele honderden beuken, berken en Euro-
pese lariksen. Er staan ook enkele kersen tussen; deze zijn aangeplant 
met het oog op diversificatie.
Er ontstaat een discussie over de impact van de zon op de bosbodem, 
vooral voor de CO₂-uitstoot die dat oplevert. De bodem is na de kap 
inderdaad tijdelijk nauwelijks begroeid geweest, maar vanwege de 
gunstige omstandigheden zal al snel een snelgroeiende en dichte 
nieuwe generatie bomen ontstaan. Die zullen juist in verhoogd tem-
po CO₂ vastleggen. De vorm van de kapvlakte kan de invloed van de 
zoninval en dus de oxidatie beperken. Een vierkant blok is doorgaans 
meer aan zon en wind blootgesteld dan een goedgekozen en langge-
rekt vlak. 
Een verjongingskapvlakte van een halve hectare past volgens de 
deelnemers in de natuurlijke dynamiek van het bos. In en aan de ran-
den van dit soort vlaktes ontstaan biotopen voor soorten die in een 
permanent bos nauwelijks een plek vinden, zoals de nachtzwaluw en 
zandbijsoorten. Dan volgt de onvermijdelijke vraag of – als dit hoort 
bij de natuurlijke bosdynamiek – we niet beter kunnen wachten tot 

de natuur zelf een vlakte creëert, bijvoorbeeld als gevolg van een 
flinke storm. Dat zouden we kunnen doen, maar als een efficiënte 
houtoogst hetzelfde effect heeft, mag dat best de reden zijn voor het 
creëren van een kapvlakte.
Als kapvlaktes met beleid en aandacht zijn gemaakt, kunnen ze goed 
zijn voor de biodiversiteit. Ook kunnen de kapvlaktes mogelijk even-
veel bijdragen aan CO₂-vastlegging als het geoogste hout gebruikt 
wordt in toepassingen waarbij de CO₂ langdurig wordt vastgelegd. 
Voor recreatie en beleving geldt eveneens dat kapvlakten een posi-
tieve bijdrage kunnen leveren. De locatie van dit gesprek toont aan 
dat een goed neergelegde kapvlakte gunstig is voor de beleving. Met 
kapvlakten kunnen contrasten en doorkijkjes ontstaan die wande-
laars als aangenaam ervaren. Maak daarom geen vierkante blokken 
met scherpe overgangen naar het omliggende naaldbos: die geven 
geen prettige aanblik. 
Ten slotte, een verjongingsblok draagt bij aan de vitaliteit op de 
langere termijn, hoewel daarvoor ook andere methoden bestaan. 
De keuze hangt af van de doelstelling van de bosbeheerder.

Hamvraag
Na afloop van de wandeling concluderen de deelnemers dat het 
begrip ‘multifunctioneel bos’ na dertig jaar nog steeds hanteerbaar 
is. Wel verandert het begrip in de tijd. We zien dat nieuwe func-
ties als CO₂-vastlegging en klimaatadaptatie invloed hebben op de 
balans tussen de traditionele bosfuncties biodiversiteit, recreatie en 
houtproductie. Hoe die balans eruitziet, verschilt per bosgebied en 
is sterk afhankelijk van de persoonlijke keuzen van de bosbeheer-
der. En dat is prima, want al die verschillende keuzen dragen bij aan 
de diversiteit van het Nederlandse bos. Zo ontstaan gebieden waar 
wordt ingegrepen, bijvoorbeeld kapvlaktes, en gebieden waar de 
mens van afblijft.
Wat in dertig jaar ook is geleerd is dat de maatschappij contact wil 
met de bosbeheerder en inzicht wil krijgen in de afwegingen die hij 
of zij maakt. Het is vaak lastig om een duidelijke uitleg te geven. Een 
gemiddelde recreant beschikt niet over de nodige gebiedskennis en 
basiskennis over bos en bosontwikkeling. Een pasklare oplossing 
voor dit dilemma is er niet, maar in de discussiegroep is een brede 
consensus dat direct contact sowieso goed werkt: door kennisdeling 
neemt het begrip en het vertrouwen toe.<

vincent@arboribussilva.nl 

Overzicht vanuit de bosrand 
op de Utrechtse Heuvelrug 
over de Amerongse Boven-
polder. 

Een deel van het Amerongse Bos op de overgang naar de Lek 
kernemrkt zich als een hellingsbos.
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 Wolvenbos Noord 

 Natuurbos Beemte 

 Natuurbos Grote Wetering 

APELDOORN 

Natuurbos aanplanten? Het klinkt 
in eerste instantie niet logisch, 
aangezien natuur zichzelf ontwikkelt. 
Toch is de omgeving van Apeldoorn 
drie natuurbossen rijker, die samen 
een bijdrage gaan leveren aan het 
verbeteren van de biodiversiteit en het 
klimaat. Ecogroen ontwikkelde het 
inrichtingsplan én was verantwoordelijk 
voor de uitvoering ervan. Nieuwsgierig 
waarom natuurbos aanplanten van 
belang is? En wil je graag weten hoe dit is 
aangepakt? 

— Pascal Peterman (Ecogroen), Annemarie 
Bakker (Provincie Gelderland), m.m.v. 
gemeente Apeldoorn

Natuurbos aanplanten… 
is dat niet tegenstrijdig?!

> De drie nieuwe natuurbossen ten noorden en 
zuidoosten van Apeldoorn beslaan samen onge-
veer drie hectare en waren voorheen agrarische 
graslanden buiten het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) (figuur 1). Het totale oppervlak van het 
relatief zeldzame elzen-eikenbos wordt vergroot 
met bijbehorende eveneens zeldzame autochtone 
bomen en struiken, zoals wintereik, wilde kam-
perfoelie, grootvruchtige meidoorn en beklierde 
heggenroos.

Natuurbos ontstaat vanzelf. Waarom 
planten we dan toch aan? 

Het liefst laten we natuur spontaan en op haar 
eigen tempo ontstaan, maar gezien de snelheid 
waarmee de biodiversiteit afneemt en het klimaat 
verandert, is het belangrijk om op korte termijn 
meer bos te realiseren. Bovendien kunnen deze 
bossen helpen om spontane bosontwikkeling in 
de regio op gang te krijgen, doordat zaden van 
bomen en struiken zich op natuurlijke wijze ver-
spreiden. Zo kan een relatief kleine aanplant een 
domino-effect teweegbrengen. 

Bovendien heb je bij aanplant controle over wel-
ke soorten en herkomsten je plant. Nog maar 3 
procent van alle bomen en struiken in Nederland 
is genetisch inheems. Bij spontane bosontwik-
keling krijgen vooral niet-autochtone bomen en 
struiken de ruimte (kader op pagina 24). Ecogroen 
heeft daarom bij de aanplant alleen gebruik 
gemaakt van lokaal inheemse en autochtone soor-
ten. Zo krijgen bomen en struiken die van oor-
sprong in dit gebied horen meer en betere kansen 
om zich te ontwikkelen, en draagt de aanplant bij 
aan het behoud van deze zeldzame soorten. 
Voor ontwikkeling van grotere boslandschappen 
gelden wat ons betreft bovenstaande argumen-
ten eveneens, maar is aanplant van ontbrekende 
autochtone moederbomen en -struiken slechts 
in zeer beperkte oppervlaktes wenselijk. Op de 
overige oppervlakten kunnen vervolgens hieruit 
spontaan bomen en stuiken zich geleidelijk door 
de tijd heen vestigen, waardoor een gevarieerde 
structuur ontstaat. Daarnaast is het niet hoeven 
aanschaffen en planten van bomen en struiken 
natuurlijk goedkoper.

fieke aanplant ontwikkeld. In ruim wildver-
band zijn relatief snelgroeiende pioniersoor-
ten geplant, zoals ratelpopulier, zachte berk en 
zwarte els. Deze zorgen binnen zo’n tien jaar 
voor een milder klimaat. Hiertussen zijn alvast 
climaxsoorten aangeplant, ook al bevindt het 
agrarisch grasland zich nog in de pionierfase. 
Door de specifieke aanplant kunnen climax-
soorten zich sneller ontwikkelen en bijdragen 
aan de doelen. 

2. Planten in bestaande graszode (foto 1). Bij aan-
plant wordt normaal gesproken de grond be-
werkt. Hier is ervoor gekozen om de bestaande 
graszode intact te laten: vlak voor de aanplant 
is er alleen gemaaid en het maaisel is afge-
voerd. Dit heeft een aantal voordelen. Er wordt 
een kostbare grondbewerking uitgespaard. 
De graszode voorkomt een directe vestiging 
van ruigtekruiden zoals braam, meldesoorten 
en haagwinde die de jonge aanplant kunnen 
uitschakelen. Tussentijds hoeft er dus niet tus-
sen de beplanting gemaaid te worden (foto 2). 
Tot slot is de jonge aanplant beter beschermd 
tegen droogte: een bewerkte grond verdroogt 
sneller dan onbewerkte grond.  

3. Gevarieerd en in diverse periodes planten. 
Handmatig planten kost vier keer meer dan 
machinaal planten. Om de kosten te beperken 
is er gekozen voor machinaal planten. Om 
toch zo snel mogelijk een natuurlijk bosbeeld 
te krijgen, is er als volgt te werk gegaan:

> De plantmachine reed in zo scherp mogelij-
ke bochten (foto 3). 

> De plantafstanden varieerden sterk. Soms is 
er dicht op elkaar geplant, bijvoorbeeld om 
de 25 centimeter en soms zijn de planten 
juist ver uit elkaar gezet, bijvoorbeeld om 
de 4 meter.

> Veren zijn in verschillende dichtheden 
handmatig ertussen geplant.

> Het plantmateriaal is in verschillende peri-
oden gepland. Hierdoor ontstaat enigszins 
verschil in leeftijd in de beginfase. De 
niet-ingeplante plekken geven ruimte aan 
ruime boszomen. 

Welke bomen en struiken kun je, gezien de 
klimaatverandering, het beste planten? 

Het weer wordt steeds grilliger, warmer en droger. 
Er wordt om die reden veel gediscussieerd over 
het actief invoeren van soorten uit Zuid-Europa 
(geassisteerde migratie), omdat deze soorten en 
herkomsten beter tegen deze klimaatverande-
ringen zouden kunnen dan dezelfde autochtone 
exemplaren. Maar ook autochtone bomen zijn 
genetisch al ingesteld op kleine klimaatwijzi-
gingen, zoals de warme perioden in de middel-
eeuwen en koude perioden tijdens de kleine 
ijstijd (zie pagina 24). Bij de aanplant van de drie 
bossen is er daarom voor gekozen om autochtone 
herkomsten aan te planten en hiermee de kans te 
benutten dat ze genetisch bestand zijn tegen de 
klimaatsverandering. Deze herkomsten zijn opti-
maal afgestemd op de fenologie van de huidige 
insecten, beter dan hun uitheemse en/of allochto-
ne soortgenoten. 

Hoe zijn de soorten aangeplante bomen en 
struiken bepaald? 

De aangeplante bossen hebben vanwege de lokale 
groeiplaatsomstandigheden potentie als bosty-
pe elzen-eikenbos. Dit is bepaald aan de hand 
van de determinatiemethode van Van der Werf, 
waarbij gekeken wordt naar het bodemprofiel, de 
waterhuishouding en de spontane vegetatie van 
kruiden en mossen (tussen het gezaaide gras en 
langs de perceelranden). De methode neemt ook 
de samenstelling, onderlinge aantalsverhouding 
en locatie in het bos (bosrand of boskern) van de 
in dit bostype voorkomende bomen en struiken 
in ogenschouw. De soorten, verhoudingen en 
locatie zijn overgenomen en vervolgens gefilterd 
op de natuurlijke verspreiding van het plan-
tengeografische district Randgebieden Oost- en 
Noord-Veluwe. 
De lijst van Van der Werf bevat nog niet alle 
inheemse bomen en struiken van Nederland. De 
lijst is daarom aangevuld met ontbrekende lokale 
inheemse boom- en struiksoorten volgens Maes, 
die ook tot het elzen-eikenbos behoren. Soorten 
die zich naar verwachting spontaan vestigen, zijn 
niet of beperkt aangeplant met uitzondering van 
de direct in het begin noodzakelijke pioniersoor-
ten. 

Waarom is er ondanks de essentaksterfte 
gekozen voor het planten van gewone es? 

De gewone es is kwetsbaar door aantasting van Figuur 1. Ligging van de drie te ontwikkelen bossen ten noorden en zuidoosten van Apeldoorn.

Foto 1. Planten in de bestaande graszode (Grote Wetering) heeft als voordeel dat woekerende kruiden minder kans hebben de jonge aanplant te beconcurreren 
en uit te schakelen. Bovendien wordt bespaard op kosten voor bodembewerking en uitmaaien van de beplanting. 

Op welke manier dragen deze bossen bij 
aan klimaatherstel? 

Een Nederlander stoot jaarlijks gemiddeld 9 ton 
aan CO

2
 uit. De drie Apeldoornse klimaatbossen 

leggen de eerste honderd jaar gezamenlijk 15 ton 
CO

2
  vast, dus op dit vlak is het effect zeer gering. 

Toch is aanplant zinvol, want klimaatverbetering 
werkt ook lokaal door. In en rondom bos is de 
temperatuur lager en de luchtvochtigheid hoger, 
en wordt hittestress tegengegaan.  
Ook verbeteren de bossen de luchtkwaliteit, 
doordat ze fijnstof en ammoniak afvangen. Bo-
vendien leveren ze een bijdrage in het tegengaan 
van droogte. In vergelijking met andere vegetatie 
houdt een bosbodem neerslagwater langer vast en 
is de infiltratiesnelheid groter. Tot slot zuivert het 
bos het water, waardoor schoner water geleidelijk 
beschikbaar komt. 

Hoe stimuleer en versnel je de 
ontwikkeling van een structuurrijk 
natuurbos? 

Ecogroen nam bijzondere maatregelen om de 
ontwikkeling van een structuurrijk natuurbos te 
stimuleren. 
1. Aanplant van pionier- en climaxsoorten. Bij  

bosontwikkeling ontstaat geleidelijk een mil-
der en vochtiger bosklimaat, waardoor andere 
(climax)soorten zich ook kunnen vestigen. Om 
de ecologisch waardevolle climaxsoorten snel 
tot ontwikkeling te laten komen is een speci-
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de invasieve exotische schimmel, het vals essenvlieskelkje. Bovendien is jonge 
aanplant kwetsbaarder dan hun volgroeide soortgenoten. Toch is ervoor geko-
zen een relatief klein percentage (4 procent) essen aan te planten. Er bestaat 
een kans dat (een deel van) deze autochtone exemplaren genetisch weerbaar is 
tegen deze ziekte. Bovendien is deze lokaal inheemse gewone es een belang-
rijke soort van het elzen-eikenbos, die een belangrijke bijdrage levert aan de 
biodiversiteit van deze bossen.

Natuurbossen worden doorgaans niet beheerd. Geldt dat ook voor 
deze bossen? 

Beheer blijft nodig. Allereerst geldt dit voor de bosrand. Een gevarieerde 
bosrand bestaat uit een boszoom van meerjarige kruiden en een bosmantel 
van struiken en lianen. Dit is van grote waarde voor veel diersoorten. Maar bos 
breidt zich uit en als er niet wordt beheerd, verdwijnt deze gevarieerde bos-
rand en ontstaat er alleen een harde, soortenarmere bosgrens langs de randen. 
Om een gevarieerde bosrand te behouden, is het van belang de bosmantel en 
boszoom te beheren door gefaseerd hakhout- en maaibeheer. Verder worden 
exemplaren van invasieve exotische boomsoorten zoals Amerikaanse eik of 
gewone esdoorn verwijderd, mochten zij zich (tegen de verwachting in) in de 
natuurbossen vestigen. 

Wat zouden we de volgende keer anders doen? 
Bij een volgende aanplant is het streven om ook een tijdelijke watervoorzie-
ning aan te leggen. De afgelopen jaren kenmerkten zich door hitte en droogte, 
en de prognose is dat dit alleen maar erger wordt. Een tijdelijke bron en een 
pad voor een waterkanon voor de eerste jaren lijken daarom een belangrijke 
toevoeging om de jonge aanplant een kans te geven om te groeien.<

p.peterman@ecogroen.nl

Foto 3. Door sterk te 
slingeren met de plantma-
chine wordt voorkomen 
dat rechte rijen ontstaan 
(Beemte). Na het planten 
zijn handmatig veren 
tussen geplant in wildver-
band.

Foto 2. Zomerbeeld van de 
aanplant tussen het hoge 
gras in Grote Wetering. 

Waarom autochtone1 bomen en struiken 
aanplanten 

Autochtoon, oorspronkelijk inheems of ‘wild’
Meer dan 97 procent van alle bomen en struiken in 
Nederland is afkomstig uit buitenlands plantmateriaal 
(Kemenade, 2019). Dit geldt niet alleen voor exoten in 
tuin en park, maar ook voor de inheemse soorten die 
niet – wild ofwel niet – autochtoon zijn en voorkomen 
in houtwallen, heggen en in bossen. Dit betekent dat 
minder dan 3 procent van alle bomen en struiken in 
Nederland autochtoon, oorspronkelijk inheems of ‘wild’ 
is (www.staatsbosbeheer.nl, Dossier zaden en plantma-
teriaal). De genetische samenstelling van deze inheemse 
houtige gewassen is beter aangepast aan de omstan-
digheden in ons land. Een bos met inheemse bomen en 
struiken is soortenrijker en beter weerbaar tegen onder 
meer ziekten en klimaatverandering. Inheemse bomen 
en struiken zijn:
• vitaler. Ze lopen bijvoorbeeld in het voorjaar op het 

juiste tijdstip uit waardoor de kans op vorstschade 
kleiner is; 

• minder gevoelig voor weersextremen met zeer natte 
of juist droge omstandigheden;

• beter bestand (resistentie en tolerantie) tegen ziek-
ten en plagen uit onze regio;

• optimaal afgestemd op de lokale fenologie. De 
samenstelling en levenscyclus van inheemse fauna is 
aangepast aan de groei- en bloeicyclus2 van autoch-
tone bomen en struiken. Bijvoorbeeld bloembezoe-
kende vlinders en bijen of rupsen die als voedsel 
dienen voor vogelkuikens.

De wilde bomen en struiken zijn onderdeel van het 
oudste groene erfgoed, deels ouder dan de piramiden 
en de hunebedden. Daarmee hebben ze ook een grote 
cultuurhistorische waarde en zijn ze een bron van 
belangrijke cultuurhistorische kennis.
Kortom, autochtone bomen en struiken zijn, door hun 
duizenden jaren van aanpassing na de laatste ijstijd, 
beter in klimaatadaptatie en beter voor de biodiversi-
teit. Aanpassing aan veranderende omstandigheden is 
beter mogelijk met een autochtone genenpool. Naast 
de genoemde voordelen van het gebruik van autoch-
tone bomen en struiken draagt de bosbeheerder ook 

advertentie

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

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

WAT ZIJN VOOR U DE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING?

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

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

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

bij aan het behoud en herstel van het Nederlandse 
genetisch erfgoed. De in Nederland voorkomende in-
heemse soorten bomen en struiken zijn vrijwel allemaal 
Atlantisch of hebben een groot verspreidingsgebied 
van veelal tot de Mediterrane regio’s grenzen. Met de 
huidige klimaatverandering is dat waarschijnlijk een 
groot voordeel en alle reden om ze te behouden en het 
genetische spectrum breed te houden. Daarnaast zijn de 
autochtone bomen en struiken genetisch geselecteerd 
door de warme perioden in de middeleeuwen (tussen 
950 en 1250) en koude perioden in de Kleine IJstijd 
(tussen 1430 en 1850).

Aanplant met autochtoon plantmateriaal
De te planten bomen en struiken dragen bij aan het 
‘Streven naar herontwikkeling van het oorspronkelijke 
bos zoals dat hier circa vijfduizend jaar geleden groei-
de’. Daarom is gebruik van autochtoon plantmateriaal 
voorgeschreven. De bossen dragen hiermee ook bij aan 
de doelstellingen van het Verdrag van Rio de Janeiro 
(1992), waarmee Nederland zich inzet voor het behoud 
van de biodiversiteit. In Nederland resulteerde het 
Verdrag van Rio de Janeiro in de nota Bronnen van ons 
bestaan (2002). Gefinancierd door het Rijk is hiervoor 
de Genenbank Bronnen voor nieuwe natuur in bos-
wachterij Roggebotzand (Flevoland) opgericht. Via de 
genenbank kunnen autochtone bomen en struiken weer 
een ruime plek krijgen in onze natuur en draagt iedere 
gebruiker bij aan het veiligstellen van de biodiversiteit 
in ons land. Nu, en voor toekomstige generaties.

(Bron: Maes & Peterman, 2020)

1 Autochtone bomen en struiken zijn niet alleen inheems qua 
soort, maar ook genetisch inheems. Een zomereik afkomstig 
uit de Balkan is wel een zomereik maar wijkt genetisch af van 
de Nederlandse zomereik.

2 Uit een veldproef met autochtone en niet-autochtone een-
stijlige meidoorn uit Groot-Brittannië bleek bijvoorbeeld dat 
autochtone meidoorns wel vijf weken later uitlopen dan niet 
autochtone meidoorns. 
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Datum werkdag

Locatie met 
coördinaten en 
noodnummers 

invullen

Werkzaamheden 
kiezen => risico's 
en maatregelen

Coördinator en 
andere taak-

verdeling kiezen

resultaat is app 
met gegevens en 

pdf

Check en 
instructie op de 

werkplek 
uitvoeren

Sinds kort is er een gratis webapp, speciaal 
voor coördinatoren van vrijwilligersgroepen 
die in het landschap werken. Met de 
webapp kunnen vrijwilligers zo veilig 
mogelijk hun werk doen. Het mooie is: hij 
is gemaakt door twee ontwikkelaars die 
in hun vrije tijd zelf als vrijwilliger in de 
natuur werken: Aleid van der Kolk en Jaap 
Overbeek. 

— Annemarie van den Hoven (Stigas) 

Webapp ondersteunt vrijwilliger om veilig te werken
Wat voor app hebben jullie gemaakt?
Aleid: “Het is een combinatie van een website en een 
webapp. De inloggegevens krijg je via je koepelorganisa-
tie. Op de website vind je keuzemenu’s met de risico’s van 
het werk dat de vrijwilligersgroep doet, plus de maatre-
gelen die je kunt nemen om die risico’s te beheersen. Die 
keuzemenu’s vul je in. De eerste keer kost het zo’n vijftien 
minuten, daarna kun je de werkdag deels kopiëren. Zo 
kun je als coördinator heel eenvoudig de instructies voor 
je groep maken. In de webapp staan de gegevens die je in 
het veld nodig hebt. Die bekijk je op je mobiel. Een last 
minute risicoanalyse, bijvoorbeeld. Dat is een korte risi-
cobeoordeling die je uitvoert vlak voordat je aan een klus 
begint. En natuurlijk de relevante noodnummers.” 

Voor wie is de app bestemd? 
Jaap: “Voor de coördinatoren van de vrijwilligersgroe-
pen die wilgen knotten, ervoor zorgen dat de heide niet 
dichtgroeit, houtwallen snoeien of waterpoelen schoon-

houden. Sommige groepen richten zich op meerdere 
werkzaamheden, maar er zijn ook groepen die zich 
richten op één specifieke activiteit, bijvoorbeeld de 
hoogstambrigades die hoogstamfruitbomen snoeien. 
Stigas heeft besloten de app speciaal voor coördinato-
ren te ontwikkelen, omdat zij medeverantwoordelijk 
zijn voor de veiligheid tijdens de werkdagen. Als de 
app een succes is, kan er eenvoudig een aanvulling 
komen die toegankelijk is voor vrijwilligers.” 

Waarom is er behoefte aan zo’n app? 
Aleid: “Vrijwilligers gebruiken vaak scherp gereed-
schap. Denk aan zagen, spaden en soms motorzagen. 
Ze klimmen met ladders in bomen en werken op 
hoogte. Dat geeft risico’s: iemand kan in zijn hand 
zagen, een tak op zijn hoofd krijgen of van een ladder 
vallen. Vrijwilligers doen dit werk niet dagelijks, dus 
het is goed als ze zich bewust zijn van de risico’s. Als 
er toch een ongelukje gebeurt, wil je het nummer van 
de huisartsenpost snel bij de hand hebben. En mocht 
een ongeval ernstiger zijn, dan wil je aan de hulp-
diensten exact kunnen doorgeven naar welke locatie 
ze moeten. De coördinaten van je locatie staan dan 
in je app. Dit is een belangrijke aanvulling op de 
app die 112 zelf gebruikt; de hulpdiensten kunnen 

namelijk niet altijd tot de werkplek zelf komen. Dat 
heeft te maken met bijvoorbeeld smalle bospaden en 
slagbomen.”

Jullie werken zelf ook als vrijwilliger in de natuur: 
Aleid als coördinator, Jaap als vrijwilliger. Bij 
welke organisatie?
Jaap: “Bij Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe. 
Elke maand organiseren we twee werkdagen in de 
omgeving van Wageningen en Ede. Voor ons werk 
maken we lesmateriaal en informatiesystemen op 
het gebied van groen, landbouw en voeding. In dit 
project kunnen we onze hobby en ons werk heel 
mooi combineren.”

Hebben jullie zelf wel eens een ongeluk 
meegemaakt tijdens het vrijwilligerswerk?
Aleid: “Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar het blijft 
opletten. We werken soms met onervaren mensen 
en die kunnen het werk niet altijd goed inschatten. 
Laatst waren er twee jongens, een was een wilg aan 
het knotten en de ander stond onder de boom om de 
takken op te vangen. Dat is gevaarlijk; zulke takken 
zijn zwaar en je weet niet precies waar ze vallen. Dan 
moet je als coördinator een goede instructie geven 
en ook tijdens de werkdag goed blijven opletten. Na-
tuurlijk, een ervaren coördinator heeft de app minder 
nodig, maar hij kan in ieder geval bij calamiteiten 
achteraf laten zien dat alle voorzorgsmaatregelen 
genomen zijn.” 

Wat wilden jullie als ervaringsdeskundigen 
absoluut wel en wat echt niet in de webapp? 
Aleid: “Wij bepalen als ontwikkelaars natuurlijk niet 
wat er in de webapp staat. Dat coördineert Stigas 
samen met de professionals uit de bos- en natuursec-
tor. De voorwaarden voor de webapp zijn opgesteld 
door een werkgroep van Stigas, LandschappenNL 
en diverse organisaties die met vrijwilligersgroepen 
werken van bijvoorbeeld Staatbosbeheer, Natuurmo-
numenten en de provinciale organisaties voor land-
schapsbeheer. Jaap: “Onze taak is vooral om ervoor 
te zorgen dat de webapp praktisch blijft. Het is juist 
niet de bedoeling om meer papierwerk te creëren. 
Een checklist op je mobiel bekijken voor de start van 
de werkzaamheden is handig. En een lijstje met de 
instructies voorkomt dat je iets vergeet. Zo wordt het 
aantrekkelijk om de app te gebruiken.”
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Stop
 
Ik kan het in deze column 
hebben over de overmaat aan 
'geloof, hoop en liefde' voor 
autochtone genenbronnen. Of het tekort 
aan kritische reflectie in berichtgeving en 
rapportage over de effecten van ecologische 
verbindingszones in Utrecht. Of de 
onvoldoende onderbouwde tegenstelling 
tussen natuur en houtoogst in Natura 
2000-gebieden. Allen het beschrijven waard.
 
Maar deze vallen toch echt in het niet als 
ik kijk naar de beelden van vluchtelingen 
in Ter Apel, of lees hoe het gaat met de 
toeslagouders en hun kinderen, of over de 
bewoners in de aardbevingsgebieden in 
Groningen. Mensonterend, beschamend 
en ronduit schandalig. Dat maakt me boos 
en verdrietig. Dat we in een van de rijkste 
landen van de wereld zo inhumaan en 
onverschillig zijn.
 
Ik hoor deskundigen, beleidsmakers en 
kamerleden allerlei verklaringen geven. Maar 
als mijn kinderen iets doen wat echt niet 
kan, dan hoef ik geen excuusredenen meer te 
horen. En is het simpele antwoord: "dit kan 
niet en dat weet je. Stop ermee en maak het 
goed".

Sander Wijdeven

Pro Silva najaarsexcursie 
Uitkapsystemen op rijke gronden, waar te beginnen?
Op 12, 13 en 14 oktober organiseert Pro Silva de najaarsexcursie. Dit keer zijn we te gast op een van de 
rijkste bosgroeiplaatsen van Nederland: het Horsterwold in Zeewolde (Flevoland). 
Pro Silva zet zich in voor toepassing van de principes van boomgewijs uitkapbeheer in het Nederlandse 
bos. Maar hoe zetten we de eerste stappen naar uitkapbeheer in het nog jonge polderbos? In hoeverre 
kunnen we natuurlijke processen al benutten? Hoe gaan we om met het veelal grote aandeel populier? 
Wat denken we over doeldiameters in loofhout op rijke groeiplaatsen? Hoe brengen we meer struc-
tuur in de vaak nog eenvormige houtopstanden? Er zijn nog veel vragen te beantwoorden over deze 
bostypen, wat de discussie in het bos des te uitdagender maakt. 
Tijdens de najaarsexcursie bent u van harte uitgenodigd bij Staatsbosbeheer in Zeewolde. In het Hor-
sterwold wordt hard gewerkt aan de eerste stappen van een uitkapsysteem en zijn mooie voorbeelden 
aanwezig van wat de rijke bodems te bieden hebben.
U kunt zich voor de excursie opgeven via de website van de KNBV: knbv.nl/product/pro-silva-na-
jaarsexcursie-2022. Deelname kost € 32,50 voor leden van de KNBV, € 15,00 voor studentleden en  
€ 42,50 voor niet-leden, inclusief koffie/thee en lunch. De excursies starten om 9:00 uur en eindigen 
rond 16:30 uur. Na aanmelding ontvangt u meer informatie en de exacte locatie. Meer informatie kunt 
op opvragen via: prosilva@knbv.nl (niet voor aanmeldingen).

beschikbaarheid van plantsoen zijn onterecht. Er 
wordt ruim voldoende plantsoen in Nederland 
opgekweekt, maar omdat beheerders niet tijdig 
(minimaal drie jaar van tevoren) bestellen, gaat 
er nu zo’n 90 procent naar het buitenland. En let 
wel, de aanplant is pas de start. Verzorging in de 
jeugdfase is cruciaal voor een geslaagde aanplant.

Hollandse Hout
Het middagprogramma gaat verder in de Hol-
landse Hout, daar waar het echt gebeurt. Een 
aantal medewerkers van Staatsbosbeheer en 
verschillende aannemers nemen ons mee in de 
wereld van uitvoer, experimenten en technische 
vraagstukken. Naast planters op een plantmachi-
ne en aan het werk met een plantwig, krijgen we 
een “buitengewoon luxe inkuilsituatie” voorge-
schoteld. Inkuilen is een belangrijk onderdeel bij 
het plantproces. Alleen al in de Hollandse Hout 
moeten jaarlijks zo’n 150.000 stuks plantsoen op-
geslagen worden nabij plantlocaties. Dit gebeurt 
bij voorkeur op een goed gedraineerde vlakke 
plek, met zand als bovenlaag. De grond moet zo 
kruimelig mogelijk zijn, bosjes plantsoen moeten 
naast en niet op elkaar liggen, bij droge periodes 
moet er beregend worden, en er moet regelmatig 

Op 8 april 2022, aansluitend aan de 
Algemene Ledenvergadering van de 
KNBV, richt het middagprogramma zich 
op praktische kanten van bosaanleg. Bos 
aanleggen is een belangrijk thema in de 
Bossenstrategie, het doel is 10 procent 
meer bos in 2030. Het is echter de vraag 
hoe we al de benodigde bomen tijdig en 
op een verantwoorde manier de grond in 
krijgen. Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer) 
vraagt de aanwezigen dan ook of er 
iemand is die erin gelooft dat over tien 
jaar het bosareaal in ons land is vergroot 
met 37.000 hectare. Hij noemt het 
tekenend dat er geen handen omhoog 
gaan en houdt het publiek een spiegel 
voor. “Wat zegt dit als we er zelf al niet 
in geloven?”

> Het middagprogramma start met presentaties. 
Rikke Arnouts van de provincie Flevoland gaat in 
op de ambities van de provincie. Bij de bosuit-
breiding in Flevoland wordt nagedacht over 
zowel de kwantiteit (1200 hectare in 2030 en 1700 
hectare in 2050) als over kwalitatieve aspecten 
van bestaande bossen. Daarbij is er aandacht voor 
bosvitaliteit, voor bomen in en rondom dorpen 
en steden, bomen in agroforestry-systemen en in 
robuuste landschappelijke elementen, en voor 
het tegengaan van bosomvorming naar niet bos.
De provincie Utrecht heeft mogelijke plekken 
voor nieuw bos laten inventariseren en dat 
verwerkt in een kansenkaart. Wouter Delforte-
rie (provincie Gelderland, voorheen Bosgroep 
Midden Nederland) legt uit dat niet “als een 
dolle stier” bos wordt aangeplant, maar daarvoor 
uiterst zorgvuldig wordt gekeken naar geschikte 
gebieden voor de aanleg van soortenrijk klimaat-
bos. 
Daarnaast kan een bossenmakelaar bij bosaanleg 
faciliteren. Joyce Penninkhof (Probos) geeft uitleg 
over deze rol. Het team van de bossenmakelaar 
brengt partijen en initiatieven bij elkaar en biedt 
inhoudelijke ondersteuning op het gebied van 
financiering, spontane bosontwikkeling en aan-
plant, wet- en regelgeving en gebiedsprocessen. 
Ook presenteert Penninkhof twee verschillende 
manieren om tot een bosontwerp te komen: het 
betrekken van omwonenden en via een heuse 
ontwerpwedstrijd.  

Rol Staatsbosbeheer
Een groot deel van de middag gaat over de invul-
ling die Staatsbosbeheer geeft aan de opgave voor 
bosaanleg. Ondanks scepsis in de zaal en onder 
veel vakgenoten, geeft Harrie Hekhuis aan dat er 

Bos aanleggen als 
een dolle stier 

gecontroleerd worden of alle wortels nog met 
grond bedekt zijn. In het veld wordt geëxperi-
menteerd met het losmaken van het bovenste en/
of het onderste touwtje bij de bosjes plantsoen. 
Mocht er plantsoen overblijven voor het volgende 
plantseizoen, dan is het raadzaam om de wortels 
goed uit elkaar te trekken, zodat de wortels niet 
in elkaar groeien. Dat is nu meer werk, maar het 
loont zich dubbel en dwars bij het planten.

Succesfactoren
Het succes van aanplant hangt af van veel 
factoren. Wordt er al dan niet geplant met een 
plantmachine, geheel met de hand of met een 
wig? Is het heel droog na aanplant, wordt er di-
rect geplant na de bodembewerking of pas in het 

volgende groeiseizoen? Hoe is de kwaliteit van 
het plantsoen en van het plantwerk? En uiteraard 
wat is de mate van wilddruk? Op de plantlocatie 
wordt geëxperimenteerd. De beheerder wil de 
bodem zoveel mogelijk met rust laten en probeert 
daartoe een kleine frees per plantplek. Ook is 
er een machine ontwikkeld, die alleen de grond 
ploegt in de rijen waar de boompjes komen. 
Uiteindelijk bepalen de terreinomstandigheden 
welke planttechniek het beste werkt.
Staatsbosbeheer heeft geleerd dat er veel toe-
zicht op de planters nodig is (bijvoorbeeld twee 
keer per dag), zodat fouten niet te veel hersteld 
hoeven te worden. Het plantsoen moet op de 
juiste diepte zitten en voldoende vast en recht 
staan. De diepte van het planten is erg belangrijk. 
Zeker als de grond nog veel inklinkt, moet er 
dieper geplant worden dan bijvoorbeeld op de 
kwekerij. De wortelhals is zeer gevoelig en moet 
bedekt blijven. Ook is de diepte bepalend voor de 
stamstabiliteit en hoe dieper geplant, hoe minder 
last van droogte het plantsoen zal hebben. Het 
inkuilen gaat de laatste jaren goed, maar bij 
transport en korte opslag moet plantsoen op tijd 
worden bedekt. Strooksgewijze bodembewerking 
heeft vaak grote voordelen. Vanwege het belang 
van goed plantwerk organiseert Staatsbosbeheer 
jaarlijks workshops voor zowel eigen medewer-
kers als aannemers.

Even terug naar de optimistische blik van Hek-
huis: Het bos groeit weer! Terughoudendheid met 
het omvormen van bos naar ander landgebruik 
helpt daarbij. Wat ook helpt is de handen uit de 
mouwen steken: van de beoogde 5000 hectares 
heeft Staatsbosbeheer er nu al 500 gerealiseerd. 
Een goed voorbeeld om er meer geloof in te krij-
gen. Op naar 37.000 hectare in 2030!<

Harrie Schreppers, docent bosbouw en onderzoeker 
Vitaal Bos en Veelzijdig Bos op Hogeschool Van 
Hall Larenstein te Velp

wel degelijk geld en ruimte is om bossen aan te 
leggen. Om landelijk tot de gewenste 37.000 hec-
tare te komen is het wel zaak dat het Rijk meer 
het voortouw neemt. Daar is immers een grote 
beschikbaarheid aan rijksgrond en expertise.
Staatsbosbeheer heeft verschillende aanpakken 
bij bosaanleg. Ten eerste kijken beheerders naar 
waar binnen het Natuurnetwerk Nederland “snel-
le” mogelijkheden zijn. Deze werkwijze lijkt nog 
het meest op de eerdergenoemde dolle stier. In 
no regret-situaties laat Staatsbosbeheer zien dat er 
wel degelijk snel bos uit de grond te stampen valt, 
bijvoorbeeld op slecht functionerend kruiden- 
en faunarijk grasland. Op zo’n 10 procent van de 
ruim 78.000 hectare zogenaamde 12.02-percelen 
lijkt bosaanleg een goede keuze. In de tweede 
werkwijze neemt Staatsbosbeheer meer tijd 
voor analyse, onder andere door het College van 
Rijksadviseurs. Aan de hand van kansenkaarten 
wordt gekeken wat er waar mogelijk is en waar 
bijvoorbeeld behoefte is aan recreatiebos zoals 
bij Zwolle en Leeuwarden, of in het westen van 
het land. 
Bij bosaanplant kan veel mis gaan. Hekhuis 
doet dan ook de oproep om de aanplant goed 
voor te bereiden. De veel gehoorde twijfels over 
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Een behaaglijk landschap voor 
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Het Nederlandse landschap is de afgelopen 
decennia achteruit gekacheld. Er heeft een flinke 
verschraling plaatsgevonden onder invloed van de 
schaalvergroting in de landbouw. Daarnaast heeft 
de toename van infrastructuur, de groei van dor-
pen en steden en de daarmee gepaard gaande groei 
van bedrijventerreinen – in jargon ‘verloodsing’ 
– geleid tot een verdere afname van het oppervlak 
aan cultuurlandschap. Bij veel mensen, waaronder 
zeer waarschijnlijk ook het overgrote deel van de 
abonnees van het Vakblad, heeft dit geleid tot wat 
sinds enkele jaren landschapspijn wordt genoemd.
Het meest in het oog lopende aspect van de kaal-
slag is het verdwijnen van houtige landschapsele-
menten, kortweg heggen. In grote delen van ons 
cultuurlandschap hebben in het verleden kilome-
ters en kilometers aan heggen, hagen, houtwallen, 
(elzen)singels, knotbomenrijen en wat al niet 
meer gestaan. In de meeste gevallen dienden ze als 
perceelscheiding en leverden ze daarnaast (gerief)
hout voor de grondeigenaar. De verschillende 
cultuurlandschappen kenden elk hun eigen vormen 
en kenmerkende landschapselementen. Minstens 
zo belangrijk zijn de ecologische waarden van 
landschapselementen. Erfgoed en natuur gaan hier 
dus hand in hand.

Vanaf het moment dat de ruilverkavelingen op 
stoom kwamen en het cultuurtechnisch denken de 
overhand kreeg, ging het bergafwaarts met de heg-
gen. De achteruitgang van het landschap beteken-

de dus ook dat de ecologische waarden een stap 
terug deden. Steeds monotoner landschap leidt tot 
een afname in biodiversiteit, zo eenvoudig is het.
Vanuit kringen van landschapsbeheer en natuur-
bescherming is dit alles niet nieuw en wordt er al 
jaren gepleit voor herstel van het landschap door 
middel van aanplant van nieuwe landschapsele-
menten. Met het aantreden van het huidige ka-
binet Rutte IV lijkt er op dat die langgekoesterde 
wens bewaarheid kan worden. Er wordt intussen 
druk gewerkt aan plannen en financiële doorreke-
ning van de ambitie om 10 procent van het land-
schap te voorzien van ‘groenblauwe dooradering’ 
als onderdeel van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijke Gebied). Met andere woorden: aanleg 
van landschapselementen als heggen en sloten.

Maar wat is nu de waarde van heggen, waarom 
moeten we daar zo’n belang aan hechten in dit 
kader? Naar het antwoord op de vragen ging 
Kenneth Rijsdijk, landschapsonderzoeker aan 
de Universiteit van Amsterdam, op zoek in zijn 
boekje Heg. Het leverde een vlot leesbaar pamflet 
op, waarin hij de voordelen van de aanplant van 
heggen in het landschap uit de doeken doet. Daar 
is natuurlijk helemaal niets mis mee, zeker als het 
bijdraagt aan de herwaardering van de heg als be-
langrijk landschapselement met flinke ecologische 
waarden.
Op enkele punten gaat de auteur echter te kort 
door de bocht. Met name de historische beteke-
nis van heggen, waarover in de erfgoedwereld de 
laatste jaren best veel nieuwe inzichten zijn gepu-
bliceerd, wordt overgeslagen. Zijn aanname is dat 
overal in het landschap eeuwenlang heggen heb-
ben gestaan. Dat is maar de vraag. Ze stonden er 
tussen 1900 en pak weg 1960, maar dat betekent 
nog niet dat het beeld van die tijd een overgele-
verd Middeleeuws beeld was. Dat is misschien tot 
daar aan toe, zolang er maar heggen terugkomen in 
het landschap toch?

Veel bonter maakt Rijsdijk het als hij schrijft dat 
‘sinds de opheffing van de Dienst Landelijk Gebied 
er geen enkele ambtelijke instantie meer is die zich 
bekommert om en inzet voor het Nederlandse cul-
tuurlandschap.’ Dan heb je voor mij eigenlijk afge-
daan. Ik werk al jaren voor de afdeling Landschap 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
wij zetten ons dagelijks in voor een goede omgang 
met landschappelijk erfgoed. We doen volop mee 
in het NPLG . Dus waar heeft Rijsdijk het over? 
Bovendien gaat hij volkomen voorbij aan de inzet 
van de provinciale organisaties landschapsbeheer 
die samen met duizenden vrijwilligers al decennia-
lang ons landschap mooier willen maken door de 
aanleg van heggen en hagen. Rijsdijk mist duidelijk 
voeling met het werkveld. Hoe goed zijn oproep 
ook is om meer heggen in het landschap aan te 
planten.

Edwin Raap

 agenda 

23 september
Beheerdersdag
beheerdersdag.nl

23 september t/m 5 oktober
Bodemdierendagen 2022
nioo.knaw.nl

27 september & 7 oktober 
Excursies Klimaatslimme boomsoorten 
& herkomsten
www.probos.nl

1 oktober
Symposium Knellende liefde? – Over 
de (verstoorde) balans tussen recreatie 
en natuur
www.heimansenthijssestichting.nl

4 oktober 
Webinar ‘Groeiend Veen in Laag 
Holland’, Ron van ’t Veer 
Amsterdam Wetlands
www.vbne.nl 

4 oktober 
BOSLES voor geïnteresseerde leken
www.klingenbomen.nl

6 oktober & 3 november
Cursus Erfgoed in het bos
www.probos.nl

13 oktober
Veldwerkplaats Klimaateffecten op 
riviernatuur 
Hemelrijkse waard, Lithoijen 
OBN en VBNE
www.vbne.nl 

13 oktober
Symposium Natuurlijke begrazing 
kasteel Groeneveld - Baarn 
www.freenature.nl

12-14 oktober
Pro Silva najaarsexcursie Uitkapbos op 
rijke grond
www.knbv.nl

20 oktober
Praktijkcursus Lanenbeheer voor 
vleermuizen
www.probos.nl

1 & 22 november
Verdiepingstraining Begeleiden van 
groepen vrijwilligers
Oisterwijk 
www.vbne.nl 

Drooggevallen beken 
op de Veluwe

Kaartjes van neerslagtekorten tonen onheilspel-
lende donkerrode kleuren. Het land verdroogt. 
Ook zijn we inmiddels vertrouwd met lage 
rivierwaterstanden en droogvallende beken. 
Waterschap Vallei en Veluwe heeft onlangs de 
situatie van de Veluwse (sprengen)beken in kaart 
gebracht. Het grondwater is zo sterk gedaald 
dat in bronnen geen water meer opborrelt. Half 
augustus werden, evenals in 2018, zoveel mogelijk 
exemplaren van de zeldzame beekprik, elrits 
en rivierdonderpad in de Verloren Beek bij Epe 
geëvacueerd en overgezet naar de Grift. 

Het waterschap besloot kort daarna op 26 augus-
tus voor haar hele beheergebied tot beperking 
van het gebruik van grondwater. Oppompen mag 
alleen nog tussen 22:00 uur ’s avonds en 7:00 uur 
’s ochtends. Verder mag er in een zone van 200 
meter rondom kwetsbare beeklopen met waar-
devolle natuur überhaupt geen grondwater meer 
worden opgepompt. 
Waterschap Rijn en IJssel kondigde als eerste 
een dag eerder een verbod af op het oppom-
pen grondwater, slechts beperkt in en om twee 
kwetsbare natuurgebieden in de Achterhoek: 

Stelkampsveld bij Borculo en De Zumpe bij  
Doetinchem met een beschermingszone erom-
heen. 
Het verbod op het oppompen van grondwater 
komt voor de natuur rijkelijk laat. Voor de boeren 
is de maatregel, met het einde van het groeisei-
zoen in zicht, geen groot probleem. Toch is het 
een belangrijk besluit: niet langer is het vanzelf-
sprekend dat boeren, particulieren en anderen 
voorrang krijgen op natuur. 

Ria Dubbeldam, eindredacteur

foto’s RAVO
N
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Van boven naar beneden: Zandzakken in 
de Verloren Beek bij Epe moeten het 
water zo lang mogelijk vasthouden. 
Vrijwilligers van de viswerkgroep 
De Prik en een beroepsvisser tijdens 
een reddingsactie half augustus in de 
Verloren Beek. Er zijn zo veel moge-
lijk exemplaren van beekprik, elrits 
en rivierdonderpad overgezet naar de 
watervoerende Grift.

Drooggevallen Klaarbeek en slootje (rechts) bij Epe.

— Droog
— Watervoerend - stilstaand
— Watervoerend - stromend
— Beken - afvoer verminderd
— Beken - afvoer sterk verminderd

illustratie Waterschap Vallei en Veluwe
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 ¿praktijkraadsel? 

Antwoord:
De Japanse kever komt in Nederland nog niet 
voor, maar enkele jaren geleden heeft ze zich 
wel in Italië gevestigd. Deze kevers zijn voor 
de tuinbouw, inclusief de boomkwekerij, zeer 
schadelijk. De soort wordt beschouwd als 
één van de schadelijkste insecten ter wereld. 
Antwoord d is dus juist.
De Japanse kever lijkt sterk op de rozenke-
ver, een algemene, inheemse soort. Dat is 
daarmee één van de risico’s bij het bestrijden. 
Japanse kevers doen zich als rups (engerling) 
en als imago te goed aan fruitbomen, wijn-
stok en andere besdragende struiken. Maar 
ook graswortels, rozen en bomen als esdoorn, 
paardenkastanje, berk, tamme kastanje, 
walnoot, plataan, populier, wilg, linde en 
iep worden bevreten. Zowel wortels als ook 
bladeren. Kaalvreten is hun specialiteit.
Bemonstering bij importlocaties, zoals 
depotterreinen bij havens of vliegvelden, is 
mogelijk door vallen te plaatsen die efficiënt 
zijn. Efficiënt betekent hier, dat vooral Ja-
panse kevers worden gevangen en niet allerlei 
andere insecten als hommels, wespen of 
andere vliegende keversoorten. Vanaf 1 april 
2022 gelden voor import bovendien extra 
fytosanitaire eisen. 
Vanuit de WUR onderzoekt Herman Helsen 
momenteel op één proefveld deze zomer 
de werking van verschillende insectenval-
len. Herman is voor alle duidelijkheid géén 
kabouter. De kabouters van Loenen hadden 
desgevraagd verder geen commentaar. 

foto’s Ido Borkent

Boskabouterecologieonderzoek

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw, toen na-
tuurkenner, tekenaar en schrijver Jean Dulieu nog 
alwetende was, waren ze nog zeldzaam. Wel is  
Paulus de B. dankzij Dulieu wereldberoemd gewor-
den. 
Onder druk van de klimaatverandering en de 
verromantisering van de natuur neemt het aantal 
boskabouters de laatste tijd echter ontegenzeggelijk 
toe. Hoe dit fenomeen precies past in het boseco- 
systeem is voor de OBN-onderzoeksagenda. Er gaan 
geruchten dat gerenommeerde onderzoekers in 
stilte gebruik maken van hun diensten om kosten 
van hun dure onderzoekingen te beperken. 
Op een zandige Betuwse oeverwal langs de Loe-
nense Allee, op een hoogwatervluchtplaats bij de 
Waal, staat een bos waar zichtbare sporen van een 
kabouterpopulatie te vinden zijn. Het is direct naast 
een groot, landbouwkundig geëxtensiveerd veld 
gelegen. Dat dit Loenense veld deze zomer ineens 
helemaal vol staat met allerlei fel gekleurd plastic 
instrumentarium kan daarom geen toeval zijn! Dit 
raadsel is dus eenvoudig op te lossen: 

a. Dit zijn vanginstallaties van Naturalis voor vuur-
vliegjesonderzoek, die elke ochtend om stipt één 
uur vóór zonsopkomst moeten worden gecontro-
leerd. Daar komt tegenwoordig nog geen kranten-
bezorger voor uit haar bedje, dus laat staan een 
onderzoeker. Kabouterwerk dus.

b. Om de juiste mate van verschraling in beeld te 
brengen, en daardoor de effecten ervan op het 
landbouwsysteem, zijn hier stikstofdepositiebe-

 juridica 

KASTANJEBLOEDINGSZIEKTE

Mos en groen moeten weg. Kom daar eens om op pakweg 
Greyfriars Kirkyard of, nog enger op een donkere natte namiddag 
in de herfst, Old Calton Cemetery in hartje Edinburgh. Bomen, 
mos en algen mogen hun gang gaan. Monumenten brokkelen 
langzaam af. Ruïnes laat je gewoon verder afbrokkelen. 
Brokstukken laat je liggen. Bomen en diertjes zijn belangrijker. 
Kleine Schotse rashondjes, meestal ook legermascotte op 
Falklands in Boer War of Great War, krijgen zelfs de mooiste plek: 
hun eigen begraafplaats op Edinburgh Castle of een beroemd 

standbeeld als negentiende-
eeuwse ereburger van de 
stad. Google maar eens op 
Greyfriars Bobby. Vossen en 
konijnen zijn trouwens ook 
welkom en mogen graven in 
de graven. Dieren en planten 
mogen hun gang gaan.

In Nederland houden we van 
ingrepen; het liefst breken we 
zowel boom als monument 
af en bouwen we monument 
en herplantboom weer terug. 
Op bijgaande foto’s ziet u 
een sluis uit 1786 en een 
afgezaagde oude beuk. In 
ons Vakblad van mei 2021 
kunt u op bladzijde 30 nog 
de pittoreske uitgangspositie 
zien, maar inmiddels is de 
beuk gekapt en zijn sluismuur 
en reling nu helemaal kapot. 
Zowel boom als monument 
naar de filistijnen. De 250 
jaar hebben ze net niet 
mogen halen. Zo gaat dat in 
Nederland...
In Yorkshire of Midlothian 
had men de kademuur 
rustig laten instorten. De 
kanovaarders en zwemmers 

zouden niet eens voor de verraderlijke brokstukken in 
het water gewaarschuwd worden. De schoonheid van het 
verval. De gevaren van het landschap. Bomen laat je staan en 
afbrokkelende ruïnes accepteer je gewoon. 

Terug naar het vestingstadje Den Briel: hoe liep die kastanje-
casus nu af? De rechter vindt de kastanjes hier nou eens zelf 
een cultuurhistorisch monument. Een van de oude bomen heeft 
weliswaar de kastanjebloedingsziekte, maar bij oudere bomen 
zet deze ziekte zich meestal niet door, zo leest de rechter in het 
deskundigenrapport, dus kan de gemeente de kap niet baseren 
op dat rapport. Laten staan dus, die bomen, zegt de rechter hier. 
Zo krijgen we zomaar opeens een haast Engelse uitspraak.

fred.kistenkas@wur.nl
 

foto Fred Kistenkas

Rechters blijven maar worstelen met boomwortels die 
funderingen aantasten van cultuurhistorische monumenten. 
Natuur botst dan met cultuur. Soms kun je beiden nog redden, 
maar ook heel vaak moet er gewoon gekozen worden. Kies 
je voor de oude boom of voor het oude monument? In een 
recente uitspraak over een aantal kastanjebomen midden in 
het vestingstadje Den Briel zie je de rechters weer eindeloos 
twijfelen.1

Die twijfel zie je nooit in Engeland of Schotland. Daar gaat 
die oude kastanje gewoon zijn gang en verwordt het stenen 
monument tot ruïne. Je ziet dit soort radicale cultuurverschillen 
in zijn algemeenheid altijd al op begraafplaatsen: toon mij uw 
dodenakker en ik zeg u wie u bent. Zo ook hier: in Nederland 
wordt al gauw gekapt of gesnoeid om een grafmonument te 
sparen. Nederlanders poetsen en boenen ook graag hun graven. 

1  Raad van State 9 maart 2022 (gemeente Brielle) op www.raadvanstate.nl 
terug te vinden onder nummer 202200906.

kers geplaatst. Deze meten zowel droge (dakje) als 
natte (kokertjes) depositie. Ophalen kan wekelijks 
op zaterdag. Kabouters houden van smaakvol eten 
en drinken, dus die hebben veel belangstelling 
voor verschraling en werken graag mee.

c. Het is een proef met pollenvangers in bloemrijke 
graslanden. Hoe zit het met de allergieveroorza-
kers in natuurgebieden vergeleken met regulier 
boerengrasland? Verschillende typen vangers voor 
verschillende soorten pollen, die op het laborato-
rium verder worden onderzocht. Ze hangen ruim 
boven het maaiveld om te voorkomen dat ze door 
kleine puntmutsen worden leeggeroofd om er 
pollenmoes mee te bereiden.

d. Hier is een testlocatie voor insectenvallen inge-
richt, waar onderzoekers verschillende modellen 
uitproberen. Het doel is om vallen te ontwikkelen 
met minder bijvangst. Dit is bij uitstek belangrijk 
voor de zoektocht naar een griezelige exoot: de 
Japanse kever (Popillia japonica). Specialistenwerk 
in combinatie met statistiek, niks voor kabouters.

e. Natuurbeleving voor visueel beperkte landgeno-
ten, favoriet bij boskabouters: ieder apparaatje 
heeft zijn eigen karakteristieke fluit-ruisgeluid, 
waarbij dan een bijzondere plek in het terrein 
hoort, en waarvan de uitleg via de bijbehorende 
App beluisterd kan worden. Ondertussen onder-
scheidt de plek zich door een specifieke waar-
neembare structuur en geur.  

Erwin Al en Ido Borkent, met medewerking van Herman 
Helsen (WUR). 
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OBN verzamelt kennis voor 
Uitvoeringsprogramma Natuur

Rijk en provincies presenteerden in decem-
ber 2020 het Uitvoeringsprogramma Natuur 
(UPN). Met dit ambitieuze programma geeft 
de overheid een extra impuls aan het herstel 
van natuurgebieden die te lijden hebben onder 
stikstof. In juli 2021 kreeg het Kennisnetwerk 
OBN de vraag van het ministerie van LNV om 
onderzoek te doen naar systeemherstel van 
stikstofgevoelige natuur, en deze kennis be-
schikbaar te maken voor iedereen die werkt 
aan de uitvoering van het Programma Natuur. 
Op dit moment loopt er een aantal grote on-
derzoeken en zijn er al verschillende kleinere 
adviesvragen beantwoord.

Nieuwe kennis 
voor beleid en 
praktijk 
Begin dit jaar zijn twee UPN-onderzoeken van 
start gegaan. Het eerste onderzoek richt zich 
op vergrassing van droge heide, het tweede op 
insectenetende vogels. Binnenkort volgt een 
nieuwe ronde aanbestedingen. Aan de keuze van 
de onderwerpen van deze onderzoeken gaat een 
zorgvuldig proces vooraf. Als feitelijke opdracht-
gever kijkt Dennis van Schaardenburg, program-
mamanager Natuur en Stikstof bij LNV, met een 
praktische blik mee.
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Het Programma Natuur is een gezamenlijk programma 
van Rijk en provincies. Samen met Mark Hoevenaars 
van het IPO vervult Dennis van Schaardenburg de 
regierol voor het hele programma: ze kijken hoe de 
uitvoering loopt, wat de aandachtspunten zijn en waar 
ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Van Schaarden-
burg: “Vanaf het begin hebben we al gezegd dat een 
goede kennisbasis heel belangrijk is voor de uitvoe-
ring van het Programma Natuur. Daarom hebben we 
besloten om niet alleen geld in maatregelen te stop-
pen, maar ook in kennisontwikkeling. Zo is het OBN 
bij ons in beeld gekomen voor de uitvoering daarvan. 
De inhoudelijke details van de onderzoeken laten we 
over aan de deskundigenteams, maar Mark en ik kijken 
samen met het programmateam wel mee of de onder-
werpen aansluiten bij wat voor ons belangrijk is vanuit 
het programma.”

Systeemherstel in de overgangsgebieden
Het Programma Natuur richt zich op herstel van 
stikstofgevoelige natuur. Daarvoor zijn volgens LNV 
en IPO twee soorten kennis cruciaal. Ten eerste een 
evaluatie van beheermaatregelen en ten tweede 
onderzoek naar systeemherstel. “De grootste opgave 
voor stikstofgevoelige natuur is om tot systeemherstel 
te komen en de condities op orde te krijgen”, zegt 
Van Schaardenburg. “We zijn natuurlijk al lang bezig 
met natuurbescherming en herstelmaatregelen in de 
Natura 2000-gebieden, maar om het robuust op orde 
te krijgen, is het ook nodig om maatregelen te treffen 
in de overgangsgebieden rondom de Natura 2000-ge-
bieden.”
Dit onderzoek naar systeemherstel heeft niet alleen 
ecologische waarde maar ook een maatschappelijke 
functie. “Bij de overgangsgebieden zitten we echt op 
een nieuw vlak, waar je ook te maken hebt met andere 
functies. Daarom is het heel erg van belang om aan 
het begin van zo’n programma gelijk onderzoek op 
te zetten, zodat uitlegbaar is wat je doet. Stel je gaat 
een gebied buiten Natura 2000 vernatten, dan heeft 
dat invloed op de agrarische sector. Dan wil je ook 
weten waarvoor je het doet en of de maatregel ook 
echt het gewenste effect heeft. Zulk soort onderzoek is 
van wezenlijk belang om je maatregelen uit te kunnen 
voeren.”

Onderzoeksresultaten in de praktijk brengen
Van Schaardenburg vindt het vooral belangrijk dat het 
UPN-onderzoek aansluit op de vragen die in het veld 
leven: “Ik zou de onderzoekers willen meegeven om 
aan het begin van het onderzoek vooral in gesprek te 
gaan met de belanghebbenden. Dat zijn de mensen 
bij de terreinbeherende organisaties, de mensen bij de 
provincies die in het veld werken, om vooral te horen 
wat zij nodig hebben.” Daarnaast verdient het delen 
van de onderzoeksresultaten extra aandacht. “Laten 
we ook goed kijken hoe we de onderzoeksresultaten 
kunnen ventileren. Het is heel belangrijk dat we van 
elkaar kunnen leren. Er zijn meerdere provincies met 
zandproblematiek, we hebben meerdere provincies 
met duinen. Als een bepaalde maatregel in Zeeland 
een positief effect heeft op de duinvegetatie, zou dat 
dan in het noorden van het land ook kunnen werken? 
Om de resultaten van de onderzoeken zo optimaal 
mogelijk in de praktijk te brengen is die kennisversprei-
ding ook een heel belangrijke.”• 

Stikstof en insectenetende 
vogels van droge bossen 
en heide
Het eerste UPN-onderzoek dat het Kennisnetwerk OBN is gestart, betreft de 
insectenetende vogels op de droge zandgronden. Veel van deze vogelsoorten 
gaan in aantal achteruit, maar met een aantal soorten gaat het juist goed.  
Onderzoekers van Sovon, Stichting Bargerveen en Stichting BioSFeer werken 
samen om deze tegenstrijdige trends te verklaren en te onderzoeken of stikstof-
depositie hier een rol in speelt.
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pen van de vogels in te schatten welke soorten 
extra gevoelig of juist minder gevoelig zijn 
voor verandering in voedselaanbod. Hoe trouw 
zijn ze aan hun habitat? Trekken ze ver weg of 
niet, zijn ze gespecialiseerd in bepaald voedsel, 
hoe groot is hun homerange? Bij vogels met 
een hele grote homerange is de kans dat ze 
voldoende voedsel vinden natuurlijk groter, 
dan bij soorten die heel trouw zijn aan hun 
voedselarme naaldbossen en een klein territo-
rium hebben.” 

Op dit moment bestaat het onderzoek alleen 
nog uit de analyse van bestaande gegevens, 
maar dat is ter voorbereiding op een veld-
onderzoek. Uiteindelijk moet het resulteren 
in herstelmaatregelen, met handvatten voor 
beheerders. Nijssen: “Met het veldonderzoek 
hopen we een aantal experimenten uit te 
kunnen voeren waaruit moet blijken of je de ef-
fecten van verzuring- of vermesting tegen kan 
gaan. Uiteindelijk wil je naar een maatregel toe 
om het systeem vitaler te maken. Dan moet je 
denken aan herstelmaatregelen als steenmeel 
en kalkgruis, maar ook aan beheermaatregelen 
zoals meer dood hout laten liggen of bos en 
hei ouder laten worden.” De analyse van de 
variabelen is naar verwachting in januari 2023 
klaar.

Het aantal insectenetende vogels in heide- en 
stuifzandgebieden neemt al jaren af. Onderzoe-
kers vermoeden dat vermesting en verzuring 
als gevolg van stikstofdepositie belangrijke 
boosdoeners zijn. Marijn Nijssen, ecoloog bij 
Stichting Bargerveen, benadrukt dat er nog 
veel onduidelijk is over de complexe relaties 
binnen het ecosysteem: “Op de hei zien we dus 
dat de insectenetende vogels in aantal achter-
uitgaan, in bossen is die trend eigenlijk niet 
duidelijk zichtbaar. Daarnaast zien we grote 
verschillen tussen verschillende vogelsoorten. 
De nachtzwaluw bijvoorbeeld, ook een insec-
teneter van de heide, doet het steeds beter. En 
de grauwe klauwier doet het op dit moment 
waanzinnig goed. Wij proberen nu grip te 
krijgen op al die tegenstrijdige berichten om 
vast te stellen voor welke soorten in welke 
gebieden problemen spelen.”

In deze fase van het onderzoek ligt de nadruk 
op het bepalen van de mogelijke variabelen. 
“Waar nemen insectenetende vogels op de 
hoge zandgronden sterk af, en zien wij een 
relatie tussen die achteruitgang, de hoeveel-
heid verzurende en vermestende neerslag die 
er op een plek is geweest en de gevoeligheid 
van de bodem voor vermesting en verzuring? 
Daarbij proberen wij op basis van eigenschap-

De grauwe klauwier 
is een van de 
insectenetende vogels 
die het wel goed doet 
op de hei.
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Hoe Staatsbosbeheer 
stikstofgevoelige 
natuur herstelt
Om het Programma Natuur uit te voeren is gedegen kennis cruciaal. Hoe zorgt 
Staatsbosbeheer ervoor dat de juiste kennis bij de juiste mensen terechtkomt? 
Marc de Wit is programmadirecteur natuurherstel bij Staatsbosbeheer en vertelt 
waar hij en zijn collega’s behoefte aan hebben.

op. Wat moeten we doen?, vroeg Natuurmonumen-
ten aan het OBN. Op basis van een veldbezoek en 
bodemmonsters concludeert het Deskundigenteam 
Cultuurlandschap dat verdere verschraling tot een 
gras-kruidenmix voldoende zou moeten zijn om 
een groot deel van het zuringprobleem op te los-
sen. Daar is nog ongeveer tien jaar verschralingsbe-
heer voor nodig, schatten de onderzoekers in.

Optimalisatie van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Waterschap Rijn en IJssel is van plan de rioolwater-
zuiveringsinstallatie in Winterswijk aan te pakken. 
Het gezuiverde water stroomt namelijk vanuit de 
installatie in de Groenlose Slinge, een meanderen-
de beek met een belangrijke functie als ecologische 
verbindingszone. Het waterschap vroeg aan Ken-
nisnetwerk OBN welke ecologische verbeteringen 
er verwacht kunnen worden als de beste zuive-
ringstechnieken worden ingezet. De onderzoekers 
concluderen dat een combinatie van maatregelen 
nodig is om de ecologische doelen te bereiken. Pas 
als het hele beeksysteem voldoende op orde is, 
zal vergaande extra zuivering van het rioolwater 
leiden tot de gewenste ecologische winst.•

Natuurvriendelijke oevers van de Groenlose Slinge.

Raad en Daad bij de 
uitvoering van het 
Programma Natuur

vooral van belang dat er gebiedsspecifieke kennis 
voorhanden is. “De kennis over hoe systemen in zijn 
algemeenheid functioneren is er best wel”, aldus De 
Wit, “maar we hebben per gebied een landschaps-
ecologische systeemanalyse nodig. Zo’n LESA doe je 
bij voorkeur niet alleen met ecologen en hydrolo-
gen, maar zeker ook met mensen uit de streek. Vaak 
weten oudere boeren heel goed hoe een gebied in 
elkaar steekt. Als je eenmaal zo’n objectieve, goed 
onderbouwde LESA hebt, kun je veel makkelijker 
aangeven welke gebruiksfuncties op een bepaalde 
plek mogelijk zijn en welke maatregelen noodzake-
lijk zijn.”

Kennislacunes opvullen
De informatie die nodig is voor een LESA komt voor 
een groot deel uit het veld, maar voor het bepalen 
van herstelstrategieën is vaak aanvullende kennis 
nodig. De Wit: “De onderzoeken die nu in het kader 

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van 111 
van de 139 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. 
Bij de uitvoering van het Programma Natuur speelt 
Staatsbosbeheer dan ook een substantiële rol. Met 
alleen natuurherstel binnen de Natura 2000-be-
grenzingen red je het namelijk niet, volgens Marc 
de Wit: “Sinds 2019 is er subsidie beschikbaar voor 
versneld natuurherstel, maar er zit een grens aan 
wat je daarmee kunt doen. Je kunt een gebied niet 
zes keer maaien, of drie keer plaggen. Dat houdt 
een keer op. De enige manier om tot duurzaam 
herstel van habitats te komen is een combinatie van 
emissiebeperkingen bij de bron, systeemherstel in 
de overgangsgebieden en natuurherstel binnen de 
gebieden.”

Gebiedspecifieke kennis
Vooral het systeemherstel in de overgangsgebieden 
vraagt op dit moment extra aandacht. Daarbij is het 

Het water van de Groenlose Slinge kan dankzij OBN-onderzoek een stuk schoner worden.

In de uitvoering lopen beleidsmakers en 
terreinbeheerders vaak tegen concrete 
vragen aan. Bijvoorbeeld: welke beheer-
maatregel is in deze specifieke situatie het 
meest effectief? Welke locatie is het meest 
kansrijk voor herstel? Om hen te onder-
steunen heeft Kennisnetwerk OBN het 
loket Raad & Daad in het leven geroepen. 
Beheerders en beleidsmakers stellen hun 
vraag aan Kennisnetwerk OBN. Via een 
kortlopend kennisproject beantwoorden 
de experts van de deskundigenteams de 
vraag zo concreet mogelijk. Heeft u ook 
een kennisvraag over de uitvoering van 
het Programma Natuur? Neem dan contact 
op met Geert van Duinhoven:  
g.vanduinhoven@vbne.nl.

Krulzuring in de polder
Natuurmonumenten heeft op een aantal perce-
len in de Eemlandpolder het beheer helemaal 
afgestemd op weidevogels. Tot voor kort ging dat 
prima, maar nu komt er opeens overal krulzuring 

van het Programma Natuur bij het OBN lopen, zijn 
heel hard nodig om kennislacunes op te vullen. 
Over de toepassing van steenmeel is bijvoorbeeld 
al wel het nodige onderzocht, maar over de ef-
fecten van steenmeel op bosecosystemen is nog 
veel onduidelijk. Het is de vraag of je wel op grote 
schaal steenmeel in bossen moet toepassen als je 
daar nog zo weinig informatie over hebt. Onder-
zoek dat daaraan bijdraagt, is gewoon heel nuttig. 
Overigens is steenmeel absoluut geen wondermid-
del of medicijn. Het is hooguit een middel om de 
verdere achteruitgang een klein beetje te vertragen. 
In de tussentijd moet je werken aan systeemherstel 
en bronmaatregelen. Het is dweilen met de kraan 
open, maar als je niets doet, wordt het alleen maar 
slechter.”

Kennis zo snel mogelijk toepassen
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om actuele en 
relevante kennis binnen de organisatie te versprei-
den. “We stimuleren bijvoorbeeld onze ecologen 
en boswachters ecologie om deel te nemen aan de 
veldwerkplaatsen, waar kennis uit de OBN-onder-
zoeken wordt gedeeld. Als iedereen op de hoogte is 
van de laatste inzichten, verbetert dat de kwaliteit 
van de gesprekken tussen projectleiders, ecologen 
en uitvoerders. Iedereen is het er dan sneller over 
eens welke interventies en welke projecten in een 
bepaald gebied opportuun zijn. Op die manier 
proberen wij de inzichten die met het onderzoek 
worden opgedaan meteen toe te passen. Dat is hard 
nodig, want het is natuurlijk twee voor twaalf voor 
de natuur. We moeten nieuwe kennis maximaal 
verspreiden en toegankelijk maken, zodat we niet 
alleen snel aan de slag kunnen op basis van een 
onderbuikgevoel, maar vooral ook de dingen doen 
waarvan is aangetoond dat het effectief is.”•

Nieuwe rapporten

Evaluatie van bekalken in veengebieden
https://www.natuurkennis.nl/Uploa-
ded_files/Publicaties/obn-2020-114-lz-
bekalking-def.pdf

Herstel konijnenpopulaties in kustduinen
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_
files/Publicaties/obn-2017-86-dk-herstel-
konijnenpopulaties-in-kustduinen.pdf

Klimaateffecten op riviernatuur
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_
files/Publicaties/obn-2020-121-klimaatef-
fecten-riviernatuur.pdf

De nutriëntenkringloop tijdens herstel 
van basenrijke vochtige bossen
https://www.natuurkennis.nl/Uploa-
ded_files/Publicaties/obn-2018-100-nz-
nutrientenkringloop-vochtig-bos.pdf

OBN jaarverslag 2021
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_
files/Publicaties/obnjaarverslag2021.pdf

fo
to

 Jan van der Straaten

mailto:info@bosschap.nl
http://www.natuurkennis.nl
http://www.veldwerkplaatsen.nl
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-114-lz-bekalking-def.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-114-lz-bekalking-def.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-114-lz-bekalking-def.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2017-86-dk-herstel-konijnenpopulaties-in-kustduinen.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2017-86-dk-herstel-konijnenpopulaties-in-kustduinen.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2017-86-dk-herstel-konijnenpopulaties-in-kustduinen.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-121-klimaateffecten-riviernatuur.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-121-klimaateffecten-riviernatuur.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2020-121-klimaateffecten-riviernatuur.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2018-100-nz-nutrientenkringloop-vochtig-bos.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2018-100-nz-nutrientenkringloop-vochtig-bos.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn-2018-100-nz-nutrientenkringloop-vochtig-bos.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnjaarverslag2021.pdf
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obnjaarverslag2021.pdf


Eenmaal grond gekocht, blijven we fungeren als vraagbaak. Gaat 
het om omvorming van een landbouwperceel naar natuur, dan 
geven we er de nodige procesbegeleiding bij. Kopers nemen we 
mee door het te doorlopen traject.’

Geïnteresseerde kopers kunnen op de 
website het aanbod bekijken, maar het 
is veel beter om je aan te melden voor 
de nieuwsbrief. Want de omloop van 
de percelen is zo snel, dat ze meestal 
pas na verkoop op de website ver-
schijnen. De nieuwsbrief zorgt ervoor 
dat je snel op de hoogte brengt. ‘On-
geveer eens in de maand sturen we 
onze mailing naar bijna 10.000 abon-
nees. Gewoonlijk bespreken we drie 
percelen die recentelijk in de verkoop 
zijn gegaan. Als de digitale nieuwsbrief 
donderdagnacht wordt verstuurd, kan 
het zo maar gebeuren dat vroeg in de 
ochtend de percelen al zijn verkocht. 
De vraag is zo groot dat we het jaar 
2022 zelfs begonnen zonder één te 
verkopen perceel in onze portefeuille. 
We zijn ons actief gaan toeleggen op 
verwerving, wat we voorheen nooit 
hoefden te doen. Zogenoemde ‘bos-

pastoors, mensen met goede netwerken in de streek, helpen ons 
daarbij met tips over mogelijk te verwerven bospercelen.’

Wil je een bosperceel verkopen of kopen? 
Klop dan vooal aan bij WOET Bosgrond, dé bosmakelaar van 
Nederland. Noord-Nederland: Joris Vermaesen. 
Zuid-Nederland: Eric-Jan Van Vugt. 
www.bosgrond.nl

advertorial advertentie

WOET Bosgrond is een bijzonder 
bedrijf. In Nederland vind je geen 
ander die zich bosmakelaar kan 
noemen ofwel honderd procent 
gespecialiseerd is in de aan- en ver-
koop van bos- en natuurgebieden 
voor de particuliere markt. ‘Bos zit 
letterlijk en figuurlijk in onze na-
tuur’, zegt Eric-Jan Van Vugt, specia-
list verkoop bos- en natuurgronden.

Van Vugt zal ook dit jaar weer present 
zijn op de Beheerdersdag op Mariën-
weerdt. Hij komt nog altijd bezoekers 
tegen die WOET Bosgrond niet kennen, 
maar na een korte uitleg al snel zeer 
geïnteresseerd raken. ‘Als je je reali-
seert dat je zelf eigenaar van een stukje 
bos, voedselbos of natuurlijke visvijver 
kan worden, borrelen er allerlei vra-
gen op: Hoe gaat dat dan? Kan ik jullie 
daarvoor inschakelen?’
Hij benadrukt dat je als particulier niet per se een dikke porte-
monnee hoeft te hebben om een eigen stukje bos of ander na-
tuurterrein te verwerven. WOET Bosgrond verhandelt immers al 
vanaf erg kleine percelen. Maar het kan net zo goed gaan om tien-
tallen hectares ineens als investering; voor ieder wat wils. 

De motivatie van particulieren om bos te kopen loopt sterk uit-
een, legt Van Vugt uit. ‘Sommigen willen een eigen bijdrage le-
veren aan natuurbehoud, weer anderen zien het als een veilige 
investering. Vaak hebben mensen een sterk verlangen naar een 
plek waar ze vrij zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn en ongestoord 
kunnen genieten van natuur. De coronacrisis heeft dat gevoel ver-
sterkt. Mensen zijn gaan beseffen hoe makkelijk de vrijheid die ze 
dachten te hebben, kan worden ingeperkt.’

WOET Bosgrond licht kandidaat-kopers gedegen voor over de per-
celen die ze aanbiedt. ‘Het is immers geen pak suiker dat je koopt. 
Als koper moet je goed weten waar je aan begint. We geven dus 
veel informatie. Bosbeheer is op zich niet zo moeilijk, maar wil je 
het liever overlaten aan een deskundige ander of advies inwinnen, 
dan kunnen we je in contact brengen met een bosbeheerder. 

WOET Bosgrond 

Bosaankoop en -verkoop zit in onze natuur!
VACATURE!

Ben jij een gepassioneerde 
Bosbeheerder?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
Als bosbeheerder (36 uur per week) bij de gemeente 
Epe ben je verantwoordelijk voor het beleid en beheer 
van de bossen en heideterreinen van de gemeente 
Epe. Dat houdt in dat je onder andere de volgende 
werkzaamheden uitvoert:

• Initiëren, ontwikkelen en leiden van projecten en 
activiteiten op het gebied van bos- en natuurbeheer.

• Opstellen van bosbeheerplannen en het maken van 
o.a. beplantingsplannen.

• Opdrachtgeven en aansturen van externe partijen 
t.b.v. de juiste uitvoering van werkzaamheden.

• Je ontwikkelt beleid en adviseert het bestuur op het 
gebied van recreatie, bos- en faunabeheer. 

• Je ontwikkelt projectvoorstellen m.b.t. duurzaamheid 
en klimaat in relatie tot bos- en natuurbeheer en 
recreatie.

• Subsidieaanvragen indienen bij de provincie in het 
kader van bos, natuur- en cultuurhistorie.

• Netwerken met stakeholders, collega’s, bestuurders, 
inwoners en andere belanghebbenden.

Wie ben jij?
Als nieuwe bosbeheerder beschik je over een afgeronde 
opleiding op minimaal hbo-niveau, bijvoorbeeld 
Bos- en Natuurbeheer/Landschapsbeheer/Ecologie. 
Ben je initiatiefrijk, heb je overtuigingskracht, ben je 
resultaatgericht en heb je minimaal 3 jaar relevante 
werkervaring? Bekijk dan de gehele vacaturetekst en 
wat we jou kunnen bieden op  
www.werkeningelderland.nl (zoekterm gemeente Epe). 
Solliciteren kan tot en met 14 oktober via  
hrmepe@epe.nl, t.a.v. Antonio Malloggi, Teamleider 
Realisatie en Beheer. 

Scan de QR-code voor meer 
informatie en solliciteer direct! 
 

Werken in de gemeente Epe: een 
prachtige bosrijke gemeente, gelegen 
op de Veluwe, met ruim 800 hectare 
aan bos in eigen beheer. De bossen in 
de gemeente Epe zijn een belangrijke 
bron van biodiversiteit, daarnaast zor-
gen zij voor recreatieve ruimte, rust, 
grondstoffen, schoon water, schone 
lucht en koolstofvastlegging. Tenslot-
te bieden onze bossen belangrijke 
ecosystemen voor onze flora en fauna. 
Generaties bosbeheerders hebben 
gewerkt aan de ontwikkeling van 
onze bossen en natuurterreinen om 
te voorzien in de behoeften van haar 
gebruikers.

Het is jouw missie om met voldoende 
vakkennis en ervaring de stabiliteit, 
biodiversiteit, bijgroei en vitaliteit 
verder te doen toenemen. Beschik je 
over voldoende ervaring op het gebied 
van bos- en natuurbeheer en ben je in 
staat zelfstandig complexe beslissin-
gen te nemen om onze natuurgebie-
den mooier en klimaatbestendiger te 
maken? Wij nodigen je graag uit voor 
een gesprek met een kop koffie op 
onze prachtige werklocatie midden in 
het bos!Foto’s Em

m
a van Vugt



Staro Natuur en Buitengebied
Lodderdijk 38a 
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Bosbeheer op het hoogste niveau!


