In multifunctionele bossen van
Staatsbosbeheer is weinig dood hout.

betekent dat de overheid niet meer standaard
een vast bedrag per hectare natuur betaalt (input), maar een bedrag dat afhankelijk is van
het type (te realiseren) natuur en dat de overheid ook het resultaat (output) wil toetsen. De
toenmalige Minister van LNV heeft de Tweede
Kamer toegezegd dat hij na zes jaar de ecologische effectiviteit (het natuurresultaat) van het
Programma Beheer zou laten evalueren, en dat
is nu gebeurd.

foto’s Hans van den Bos

Programma Beheer en
Staatsbosbeheer ecologisch
geëvalueerd
— Marlies Sanders, Jaap Wiertz en Arjen van Hinsberg, MNP

De rijksoverheid geeft, als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van
de Nederlandse natuur, subsidie voor
natuurbeheer. Door deze subsidies worden beheerders gestimuleerd de natuur
zodanig te beheren dat Nederland aan
zijn internationaal afgesproken natuurdoelen kan voldoen. Momenteel staat
voor het natuurbeheer circa 120 miljoen
euro per jaar op de begroting van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV). Wordt met
besteding van dit bedrag de natuur ook
werkelijk beter? Dit artikel bespreekt
een deel van de evaluatie, met als voorbeeld de bossen. Met andere woorden:
gaat het goed met bijvoorbeeld de
broedvogels van de Nederlandse bossen,
neemt de hoeveelheid dood hout toe en
worden de bossen gevarieerder?

Het Ministerie van LNV heeft het Milieuen Natuurplanbureau (MNP) verzocht de
ecologische effectiviteit van Programma
Beheer te evalueren en daarbij ook de afspraken met Staatsbosbeheer mee te nemen.
Programma Beheer is de subsidieregeling
waarmee Natuurmonumenten, de provinciale
Landschappen, gemeentes, boeren en andere
particulieren subsidie kunnen krijgen voor het
beheer van natuur, agrarische natuur en landschap. Een beschrijving van Programma Beheer
en de aparte afspraken met Staatsbosbeheer
staat in het kader ‘doelen en regelingen’.
In 1998 is Staatsbosbeheer een zelfstandig bestuursorgaan geworden en heeft het Ministerie
van LNV met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over te bereiken natuurdoelen en daartoe
in te zetten budgetten. Vervolgens zijn rond
2000 ook de subsidieregelingen voor natuurbeheer van het Ministerie van LNV gewijzigd
en is Programma Beheer van start gegaan. Net
als bij Staatsbosbeheer, zijn de subsidieregelingen van Programma Beheer veranderd van
een input- naar een outputﬁnanciering. Dat
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Ecologissche efﬁctiviewit
Het MNP heeft de ecologische effectiviteit van
de regelingen van Programma Beheer en de
afspraken met Staatsbosbeheer getoetst door
de situatie in het veld te vergelijken met de nagestreefde ecologische doelen. De twee belangrijkste vragen daarbij zijn:
1. Zijn de overeengekomen beheerdoelen
(pakketeisen) van Programma Beheer en
Staatsbosbeheer behaald?
2. Zijn de nagestreefde natuurdoelen van het
rijksbeleid behaald?
Beide zijn van belang. De beheerdoelen gaan
over de afspraken met beheerders wat betreft
de natuurresultaten (outputsturing) terwijl
de overheid zich in diverse internationale en
nationale verdragen verplicht heeft om de
natuur te beschermen en de biodiversiteit te
behouden en/of te herstellen. De overheid heeft
de eisen die nodig zijn om aan deze verdragen
te voldoen, vastgelegd in rijksnatuurdoelen en
natuurdoeltypen (zie kader ‘doelen en regelingen’).
De ecologische effectiviteit hangt af van vele
aspecten: van de gestelde doelen, de systematiek van de regeling, het uitgevoerde beheer
maar ook van externe milieucondities. Daarom
heeft het MNP de evaluatie breed opgezet: de
regelingen zijn nader bekeken en beleidsprestaties (zoals het totale oppervlakte per pakket
van Dienst Regelingen en per subdoeltype van
Staatsbosbeheer) zijn geanalyseerd. Maar er
zijn ook interviews gehouden met betrokkenen,
een groot aantal beheerders is geënquêteerd
en de belangrijkste geldstromen zijn in kaart
gebracht. Daarnaast is ecologische informatie
over kwaliteit van grasland, moeras, heide
en bos beschreven met gegevens uit meetnetten, controlerapportages van de Dienst
Landelijk Gebied, veldstudies en uit litera-

Doelen en regelingen
Programma Beheer bestaat uit de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbeheer
(SN). De SAN is bedoeld voor natuur en landschap in het
agrarische gebied zoals weidevogelgebieden en landschappelijk waardevolle cultuurlandschappen. Deze gebieden zijn
veelal in gebruik bij agrariërs. Bij de SN-subsidies gaat het
om gebieden met de hoofdfunctie natuur. Staatsbosbeheer
heeft aparte afspraken met het Ministerie van LNV. Deze afspraken verschillen met die van Programma Beheer ten aanzien van onder andere de criteria voor doelbereik, de wijze
van monitoring, controle en soms ook de hoogte van de vergoeding. Hier volgt een korte beschrijving; in het evaluatierapport zijn meer aspecten van de regelingen van Programma
Beheer en de systematiek van Staatsbosbeheer beschreven
en met elkaar vergeleken.
De beheerdoelen van de regelingen zijn beschreven aan
de hand van de beheervoorschriften en eisen aan het
natuurresultaat (de gewenste natuurkwaliteit): de ‘pakketten’ van Programma Beheer en de ‘subdoeltypen’ van
Staatsbosbeheer. In een pakket of subdoeltype staat beschreven wat de beheerder moet doen (bijvoorbeeld maaien) en
wat het natuurresultaat moet zijn. Bij Programma Beheer is
het natuurresultaat bijvoorbeeld vier soorten uit een vastgestelde soortenlijst en bij Staatsbosbeheer het voorkomen
van een plantengemeenschap met een vastgesteld minimumoppervlak. De hoogte van de subsidie is afhankelijk

tuurstudies. Ondanks de beperkte monitoring
in Programma Beheer, kon dankzij andere
gegevens voor een aantal pakketgroepen een
redelijk betrouwbaar en representatief beeld
gegeven worden van de trends van planten-,
vogel- en vlindersoorten over de afgelopen 15
jaar en van vegetatie- en natuurdoeltypekwaliteit omstreeks 2005.
Enkele belangrijke samenvattende conclusies
zijn dat de rijksnatuurdoelen (nog) niet overal
bereikt zijn, dat beheerders in het algemeen wel
voldoen aan subsidievoorwaarden, en dat de
natuurkwaliteit vooruit gaat, maar de ‘outputsturing’ beter kan.
Rijksnatuurdoelen (nog) niet overal bereikt
Voor ongeveer de helft van het areaal dat in beheer is met subsidie van de SN (zie kader) en bij
Staatsbosbeheer, worden de natuurdoelen die
het rijk heeft gesteld, nog niet gerealiseerd. De
mate waarin verschilt per regelingsonderdeel
en per natuurdoel (zie bijvoorbeeld ﬁguur 1).
Het bereiken van de gewenste natuurkwaliteit
en daarmee de realisatie van natuurdoelen, is

van de moeite die de terreinbeheerder moet doen of van de
inkomsten die worden gederfd. In de SN wordt ook nog een
onderscheid gemaakt tussen basispakketten en pluspakketten: basispakketten stellen minder hoge eisen aan de natuurkwaliteit en aan de beheerinspanning dan de pluspakketten.
De vergoedingen voor pluspakketten zijn dan ook hoger. Het
is uiteindelijk de bedoeling van het rijksbeleid dat met de
beheerdoelen de rijksnatuurdoelen worden gerealiseerd.
De natuurkwaliteit van de natuurdoelen is beschreven aan
de hand van natuurdoeltypen (Handboek Natuurdoeltypen)
en wordt bepaald op basis van het voorkomen van een vastgesteld minimum aantal doelsoorten. Wanneer overal de
natuurdoelen met bijbehorende kwaliteit zijn gerealiseerd,
wordt verwacht dat de Nederlandse biodiversiteit duurzaam
behouden blijft en Nederland aan al zijn internationale afspraken voldoet.
Een natuurdoel is bijvoorbeeld ‘bos op arme gronden’, het
bijbehorende natuurdoeltype is onder andere ‘bos van arme
zandgronden’, de bijbehorende beheerdoelen staan beschreven in bijvoorbeeld pluspakket ‘natuurbos’. Het gewenste
natuurresultaat van het natuurdoeltype wordt beschreven in
een minimum aantal doelsoorten zoals de zwarte specht uit
een bij het natuurdoeltype behorende doelsoortenlijst. Het
gewenste natuurresultaat van het pakket wordt beschreven
in structuurkenmerken zoals ten minste drie dode bomen per
hectare met een stamdiameter van ten minste 30 centimeter.

bij de pluspakket ‘natuurbos’ groter dan bij het
basispakket ‘bos’. Opvallend is de relatief lage
realisatie bij het pluspakket ‘bos met verhoogde
natuurwaarden’. De verhoogde natuurwaarden,
zoals het bij aanvraag aanwezig zijn van een
vastgestelde hoeveelheid dood hout, komen
in ieder geval nog niet tot uitdrukking in het
totaal aantal doelsoorten vlinders, vogels en
planten.
De vraag is in hoeverre de verandering van input- naar outputﬁnanciering in de subsidieregelingen hebben bijgedragen aan verschillen in
mate van realisatie van natuurdoelen. Daarom
is het van belang te kijken naar veranderingen
door de tijd heen (trends). Realisatie van natuurdoeltypen wordt echter niet gemonitord,
maar er zijn wel gegevens beschikbaar over
trends in afzonderlijke soortgroepen (zie
tabel 1). Uit deze gegevens blijkt dat het aantal
doelsoorten vogels in gebieden met SN tussen
1990 en 1999 toenam. Sinds 2000 is die toename gestopt en is er evenals bij Staatsbosbeheer
sprake van een stabilisatie. Stabilisatie is in
het algemeen gunstig wanneer de natuur-
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doelen zijn gerealiseerd. Dat is echter in veel
bossen nog niet het geval (zie ﬁguur 1). Met
vlinders gaat het minder goed. In bossen van
Staatsbosbeheer is een signiﬁcante afname van
het aantal doelsoorten vlinders aantoonbaar in
de periode tussen 1990 en 1999. De trend tussen 2000-2005 is op basis van de beschikbare
gegevens niet duidelijk. Bij planten is het aantal
doelsoorten tussen 2000-2005 wel toegenomen. Deze positieve trend is zichtbaar bij zowel
Staatsbosbeheer als in gebieden met SN. Op
basis van de beperkte hoeveelheid gegevens uit
bestaande meetnetten is niet te zeggen in hoeverre er verschillen zijn in trends tussen de bossen die beheerd worden via Programma Beheer
of door Staatsbosbeheer en is niet te zeggen in
hoeverre er verschillen zijn in trends tussen het
basispakket en de pluspakketten van de bossen.
Het niet volledig realiseren van de natuurdoelen
zal deels veroorzaakt zijn door de tijdsperioden die te kort zijn om grote verbeteringen in
het voorkomen van doelsoorten te realiseren.
Ook blijkt uit statistische analyses dat slechte
milieucondities (zoals stikstofdepositie) en
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Tabel 1 Samenvattende tabel natuurkwaliteit in
bossen. Het aantal doelsoorten en structuurkenmerken in bossen vertoont de afgelopen circa
15 jaar een overwegend positieve trend. Met de
vlinders lijkt het in Staatsbosbeheerbossen minder
goed te gaan.

Structuur
Vlinders
Vogels

Planten

Dood hout
Aandeel inheemse soorten
Doelsoorten
Doelsoorten

Trend 1990-1999
Staatsbosbeheer
Toename
Stabiel
Afname
Stabiel

Onzeker
Toename

Doelsoorten
Vegetatie

Trend 1990-2005
Staatsbosbeheer
Toename
Toename

SN
Toename
Toename

SN

Trend 2000-2005
Staatsbosbeheer SN
Toename
Onbekend
Onzeker
Onzeker
Stabiel
Stabiel

Figuur 1 Voor voedselarme en voedselrijke bossen is de realisatie van de
natuurdoeltypen bij het SN-pluspakket
‘natuurbos’ duidelijk beter dan bij SNbasis en SN-plus ‘bos met verhoogde
natuurwaarden’; bij Staatsbosbeheer is
dit voor vervangingsbos duidelijk beter
dan voor ‘bosgemeenschap’ en ‘multifunctioneel bos’. Voor voedselarme
bossen heeft het ‘multifunctionele bos’
bij Staatsbosbeheer een opvallend
lagere kwaliteit. (Bron: bewerking van verspreidingsgegevens van SOVON, FLORON en de
Vlinderstichting)

Figuur 2 Het gemiddeld aantal aanwezige
doelsoorten (per hok van 250 bij 250 m) ten
opzichte van het minimum vereiste aantal
doelsoorten voor een natuurdoeltype (de norm,
hier gesteld op 100). Worden de knelpunten
opgelost, dan kan in potentie lokaal met het
pluspakket ‘natuurbos’ (rechter graﬁek) maar
ook met het basispakket ‘bos’ (linker graﬁek)
het natuurdoeltype gerealiseerd worden.
(Bron: bewerking van verspreidingsgegevens van
SOVON, FLORON en de Vlinderstichting)
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versnipperde of te kleine gebieden (ruimtecondities) een negatieve invloed hebben op de
realisatie van de natuurkwaliteit. Het aantal
doelsoorten is laag in gebieden waar knelpunten in stikstofdepositie en mate van versnippering nog hoog zijn, terwijl het aantal hoog
is in gebieden waar de knelpunten gering zijn.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat wanneer
de knelpunten worden opgelost er in potentie
voldaan kan worden aan het minimum aantal
benodigde doelsoorten om het natuurdoeltype
ter plaatse als gerealiseerd te beschouwen
(ﬁguur 2). Of en wanneer doelsoorten daadwerkelijk de gebieden zullen (her-)koloniseren na
oplossing van de knelpunten, hangt ondermeer
af van factoren zoals de aanwezigheid van zaden in de bodem en/of de verspreidingsmogelijkheden vanuit de nabije omgeving.
Het beleidsuitgangspunt ‘afrekenen of toetsen op resultaat’ veronderstelt een duidelijk
verband tussen het beheer en het resultaat. De
doelsoorten zijn echter merendeels zeldzaam
en afhankelijk van zeer lange ontwikkeltijd of
milieufactoren (zoals verdroging of stikstofdepositie), waarop de terreinbeheerder niet altijd
invloed heeft. Beheerders kunnen zelf maar
een klein deel van de knelpunten in milieu en
ruimte oplossen. Soms zouden beheerders

dus ondanks hun beheersinspanningen niet
of niet voldoende subsidie kunnen krijgen. De
provincies zijn samen met het Rijk immers ook
verantwoordelijk voor goede milieucondities,
zodat goed beheer ook een goed resultaat op kan
leveren.
Beheerders voldoen aan subsidievoorwaarden
Structuurkenmerken zijn op het niveau van een
beheereenheid goed meetbaar, zijn veel minder
afhankelijk van milieucondities en zijn ook een
globale indicator voor natuurkwaliteit. De hoeveelheid en dikte van het dode hout bijvoorbeeld
heeft een positieve relatie met biodiversiteit. De
natuurkwaliteit in pluspakketten bos is daarom
gedeﬁnieerd in ‘structuurkenmerken’ voor een
meer natuurlijk oud bos; zoals dood hout, inheemse boomsoorten en boomdiameters. Uit
landelijke controlegegevens van Dienst Landelijk
Gebied blijkt dat terreinbeheerders grotendeels
voldoen aan de gestelde eisen van Programma
Beheer. Ook Staatsbosbeheer voldoet in het
algemeen aan de met het Ministerie van LNV
overeengekomen eisen. De mate waarin verschilt
per pakket of subdoeltype. Er zijn echter geen
digitale gegevens van structuurkenmerken van
Programma Beheer voor de evaluatie beschikbaar. Daarom zijn het Meetnet Functievervulling
Bos en de vierde bosstatistiek gebruikt.

Rankende helmbloem,
indicator voor stikstofdepositie; slechte milieucondities hebben een
negatieve invloed op de
natuurkwaliteit.
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Een kwaliteitsaspect dat Programma Beheer
nastreeft, is de mate waarin boslocaties uitsluitend inheemse boomsoorten bevatten
(ﬁguur 3). De ‘bosgemeenschappen’, dat
zijn de subdoeltypen van natuurbos van
Staatsbosbeheer, verschillen in dit opzicht
weinig van het pluspakket ‘natuurbos’ van
Programma Beheer. Het aandeel exotische
boomsoorten zoals Amerikaanse eik en douglasspar, blijft gemiddeld over Nederland min
of meer gelijk. In bossen met voornamelijk
inheemse soorten is het aandeel exoten sinds
1984 wel gedaald, van 13% naar 9%. Deze daling is positief vanuit het gezichtspunt van de
natuurdoelstelling.
Een andere belangrijke indicator voor natuurkwaliteit is de hoeveelheid dood hout. De
grootste hoeveelheid dood hout wordt aangetroffen in gebieden met het SN-pluspakket
‘natuurbos’, terwijl de kleinste hoeveelheid
dood hout wordt aangetroffen in de ‘multifunctionele bossen’ van Staatsbosbeheer
(ﬁguur 3). De aanwezigheid van dood hout en
de hoeveelheid daarvan neemt normaliter toe
als de bossen ouder worden. Staatsbosbeheer
heeft relatief veel jong bos (circa 40% van de
bossen is jonger dan veertig jaar, tegenover
22% bij de overige grote natuurbeschermings-
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Figuur 3 Percentage meetlocaties (steekproefpunt van300
m2) met een of meer dode bomen met een diameter van ten
minste 30 centimeter en percentage meetlocaties met alleen inheemse boomsoorten.
Bossen van Staatsbosbeheer
bevatten gemiddeld minder
(vaak) dood hout dan bossen die worden beheerd
onder Programma Beheer
(SN). Het aandeel inheemse
boomsoorten verschilt niet
veel tussen Staatsbosbeheer
en Programma Beheer. (Bron:
Meetnet Functievervulling)

organisaties). Maar ook per leeftijdsklasse hebben de bossen van Staatsbosbeheer gemiddeld
minder vaak dood hout dan bossen die worden
beheerd met subsidie van Programma Beheer.
Deze verschillen worden mogelijk verklaard
doordat de houtoogst van Staatsbosbeheer
relatief groter is en/of was dan die van andere
beheerders.

niet zeldzaam. Een toename van de zeldzamere
doelsoorten zal dus pas op langere termijn
verwacht mogen worden. Daarbij moet in aanmerking genomen worden dat de hoeveelheid
liggend en staand dood hout op dit moment
circa 10 m3 per hectare is en dat is lager dan wat
volgens de literatuur voor natuurbos optimaal
wordt geacht, namelijk 15-30 m3 per hectare.

De toename van de hoeveelheid dood hout is
in gang gezet in 1980, onder andere door de
opkomst van ‘geïntegreerd bosbeheer’, waarbij
geprobeerd wordt houtproductie, natuur en
recreatie te combineren. De stijgende trend
zet zich voort na de invoering van Programma
Beheer in 2000, maar van een duidelijke trendbreuk (versnelling of vertraging) sindsdien lijkt
geen sprake. Overigens zijn er aanwijzingen dat
het kunstmatig bevorderen van dood hout door
het ringen of omtrekken van bomen wel vaker
wordt toegepast dan in de periode daarvoor.

De huidige ontwikkeling in bosstructuur in de
richting van een ouder en dichter bos heeft ook
een keerzijde. Uit onderzoek blijkt dat verschillende plantensoorten en dagvlinders veelal afhankelijk zijn van open plekken in bossen, van
brede bospaden en brede boszomen. Het ouder
en daarmee vaak geslotener worden van de
opstand is dan nadelig voor deze soorten. Dit
is een mogelijke verklaring voor de negatieve
trend van bijvoorbeeld doelsoorten van dagvlinders van bossen (tabel 1).

Met de toename in ouderdom van de bossen en
de hoeveelheid dood hout mag in principe op
termijn een toename van biodiversiteit verwacht
worden. Uit de literatuur blijkt dat sommige
insecten en paddenstoelen die groeien op hout,
inderdaad al toenemen. Als de hoeveelheid
dood hout snel stijgt, bijvoorbeeld door middel van ringen, zullen echter in eerste instantie
alleen soorten proﬁteren die zich snel kunnen
verplaatsen. Dergelijke soorten zijn meestal

Natuurkwaliteit vooruit
In het algemeen is in beheerde natuurgebieden
de aanwezige natuurkwaliteit de afgelopen 6
tot 15 jaar behouden of verder verbeterd
(tabel 1). De meer op ‘outputsturing’ gerichte
regelingen hebben hieraan bijgedragen, maar
van een duidelijke trendbreuk lijkt geen sprake.
Uit de enquête, interviews en uit de beleidsprestaties blijkt dat door outputsturing in het algemeen inzicht en kennis van de natuurkwaliteit
in terreinen is verbeterd. Belangrijk nadeel zijn
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de met outputsturing samenhangende hogere
administratieve lasten. Bovendien vraagt het
toetsen op resultaat om ‘objectiveringseisen’.
Daarbij zullen er altijd discussies optreden over
moeilijke grensgevallen of zullen er beheerders
komen die de mazen van een dergelijke beschrijving gaan opzoeken.
In het kader van Programma Beheer komen
maar beperkt monitoringsgegevens beschikbaar. Monitoringsgegevens van bossen ontbreken zelfs geheel. Van Staatsbosbeheerterreinen
zijn meer gegevens beschikbaar. Met de beschikbare gegevens kon echter geen landelijke
analyse over alle gesubsidieerde natuurterreinen gemaakt worden. Toch kon met behulp van
de gegevens uit andere meetnetten een redelijk
beeld van de ecologische effectiviteit geschetst
worden. Er zijn echter nog belangrijke verbeteringen mogelijk door het beter op elkaar
afstemmen van de verschillende beheerregelingen, natuur- en beheerdoelen, criteria voor
natuurkwaliteit en monitoring. u
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