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Beheersplannen voor natuurterreinen

H. Hoogenhout
Staatsbosbeheer, Inspectie Natuurbehoud, Afdeling
Technische Zaken

Inleiding; de noodzaak van actief beheer
Zijn ondubbelzinnige naam ten spijt houdt het
Staatsbosbeheer zich niet alleen bezig met het beheren van Staatsbossen. Een activiteit, die daar
toch wel nauw bij aansluit is het beheren van wat
men aanduidt met "natuurterreinen", een enigszins
vage term die betrekking kan hebben op zulke uiteenlopende zaken als een stuk Waddenzee en een
grot met vleermuizen, cultuurgrasland met weidevogels en de grienden van de Biesbosch, een eendenkooi en een zandverstuiving.
Een van de illusies waarvan het veldbiologisch
onderzoek de eigenaren van natuurterreinen heeft
beroofd is die van het onfeilbare Moedertje Natuur,
waaraan men met een gerust hart de instandhouding
van allerlei, voor ons interessante terreintypen zou
kunnen overlaten. Dat vertrouwen moge in beginsel
gerechtvaardigd en logisch lijken, het wordt beschaamd in een land als Nederland waar de mens
zich al zo lang en zo intensief met haarzaken bemoeid heeft. Een bemoeienis overigens met zeker
ook positieve gevolgen voor de biologische rijkdom
van ons land, althans zo was dat tot voor enkele
tientallen jaren.
De vele manieren immers waarop de mens bodem
en vegetatie benutte leidden tot het ontstaan van een
nauwelijks overzienbare veelheid van milieutypen,
waarin zich tal van levensgemeenschappen konden
ontwikkelen, die daarzonder die menselijke activiteiten de kans niet toe zouden hebben gekregen (9).
Begroeide oude muren, heidevelden en bloemrijke
hooilanden zijn er enkele van de talrijke voorbeelden
van. De mens werkte dus sterk differentiërend op
het milieu en zodoende indirect ook verrijkend op
onze wilde flora en fauna.
De keerzijde van de - fraaie - medaille is nu,
dat daardoor een belangrijk deel van onze rijkdom
aan levensgemeenschappen, aan soorten en individuen van planten en dieren, slechts bestaat bij
de gratie van die menselijke ingrepen. Hun voortbestaan staat of valt met de voortzetting van de
gebruiksmethoden van bodem en vegetatie, die hun
vestiging en ontwikkeling mogelijk maakten. De
natuurbeschermers, die dachten er met het stichten
van reservaten vanaf te zijn, kwamen al gauw tot
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de ontnuchterende ontdekking dat wie de A van
aankoop of aanwijzing zegt ook de B van beheer zal
moeten laten horen op straffe van aftakeling van de
te behouden waarden. Zo presenteerde zich de
noodzaak van een actief, op het behoud van de
kwaliteiten van de terreinen gericht beheer.
Waarom maken wij beheersplannen?
Degene, die voor de conditie van een natuurterrein
verantwoordelijk is (en het Staatsbosbeheer is dat
voor een zeer groot aantal terreinen van de meest
uiteenlopende typen), bevindt zich in precies dezelfde
situatie als iedere andere terreinbeheerder. Hij zal
zich moeten afvragen: Wat heb ik? Wat wil ik ermee?
Hoe kan ik dat bereiken? Heb ik alle materiaal en
kennis om mijn oogmerken met kans op succes na
te kunnen streven? Zo neen, hoe vul ik de lacunes
aan? Zijn handelwijze zal bepaald worden door de
antwoorden op die vragen. Als hij verstandig is
schrijft hij die op en ordent ze tezamen met een
aantal basisgegevens tot een behandelingsschema
voor zijn terrein. Kortom: hij maakt een beheersplan.
Is dat eigenlijk wel nodig? Het stellen van de
vraag lijkt al absurd. De gedachte, dat tienduizenden
hectaren van ons organisatie beluste vaderland aan
de zorgen van ambtenaren zouden zijn toevertrouwd
zonder dat die alle erop betrekking hebbende gegevens in veelvoud op papier zouden zetten, is
haast te fantastisch om op te schrijven. De antwoorden op de vraag "Waarom beheersplannen?" zijn
dan ook talrijk en vele ervan liggen voor het oprapen. Functies van het beheersplan zoals bijvoorbeeld die van het in samengevatte vorm beschikbaar
stellen van alle juridische voorschriften en regels,
rechten en verplichtingen waar eigenaar en beheerder in de dagelijkse praktijk rekening mee zullen
moeten houden; die van de mogelijkheden die het
schept voor een rationele planning van het gebruik
van materiaal en mankracht; en die van het gebruik
dat van het plan gemaakt kan worden bij het indienen en beoordelen van de jaarlijkse kredietaanvragen, spreken voor zichzelf. Twee functies van het
beheersplan liggen misschien minder voor de hand,
maar zijn belangrijk genoeg om hier iets uitvoeriger
te worden toegelicht
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Oecologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt,
dat voor zeer veel natuurterreinen de regel geldt,
dat het voortbestaan van de er aanwezige levensgemeenschappen afhankelijk is van het met grote
regelmaat jaar in jaar uit voortzetten van steeds
dezelfde gebruiksvormen (5). Met name geldt dit
voor terreinen waarin zich dankzij de aanwezigheid
van talrijke overgangen tussen uiteenlopende milieufactoren soortenrijke levensgemeenschappen hebben ontwikkeld. Overgangen van hoog naar laag en
van droog naar nat, van voedselarm naar meer
voedselrijk en van kalkarm naar kalkrijk, kortom
allerlei typen van zogenaamde "gradiënten" bieden
tezamen een haast onbegrensd assortiment aan
standplaatsvoorwaarden (4). Een assortiment echter,
dat soms pas in de loop van eeuwen tot stand is
gekomen dankzij de hardnekkige (of soms: hardleerse) constantie in het gebruik, dat onze voorouders van bodem en vegetatie maakten. Brengen
wij daar veranderingen in aan - en dat doen wij
tegenwoordig maar al te gauw - dan heffen wij het
subtiele netwerk van gradiënten minstens ten dele
op met als gevolg verarming van het terrein in
biologisch opzicht
Dit laatste nu kan nooit het doel van het beheer
van een natuurterrein zijn. Vastlegging van de uit
te voeren maatregelen in een beheersplan waarborgt
derhalve de continuïteit van de beheersmaatregelen
onafhankelijk van de kennis en opvattingen van de
functionaris, die min of meer toevallig gedurende een
zekere periode van het bestaan van een natuurgebied voor het beheer daarvan verantwoordelijk is.
Een belangrijk antwoord op de vraag in de titel van
deze paragraaf luidt dan ook: "Om te zorgen dat het

beheer hetzelfde blijft al wisselen de beheerders".
Zelfs als dit laatste niet gebeurt en een terrein
gedurende een relatief lange periode de zegeningen
van het beheer door één persoon deelachtig mag
zijn, is een beheersplan nog geen luxe-artikel. Het
beheer van natuurterreinen is immers een nog
allesbehalve uitgekristalliseerde zaak. Vaak moeten
wij er een slag naar slaan. In een gelukkig stijgend
aantal gevallen hebben wij gefundeerde vermoedens
en in een betrekkelijk klein aantal situaties menen
wij zelfs al met zekerheid te weten hoe gehandeld
moet worden. Al met al is het beheer van natuurterreinen typisch een vak-in-wording. Het wetenschappelijk onderzoek - ik kom daar later nog op
terug - is in volle gang (7) en de veelzijdigheid
ervan maakt het voor degenen, die in de praktijk
met de dagelijkse zorgen voor de terreinen belast
zijn, praktisch onmogelijk om ten aanzien van alle
ontwikkelingen bij te blijven. Het opstellen van een
beheersplan biedt nu een ideale gelegenheid om de
inzichten van de beheerder te toetsen aan de meest
recente verworvenheden van het wetenschappelijk
onderzoek. Het plan kan in ontwerp-stadium tal van
specialisten passeren (bij het Staatsbosbeheer gebeurt dat ook inderdaad), die er ieder hun specifieke
vaktechnische commentaar bij kunnen leveren. Zodoende biedt het opstellen van een beheersplan aan
de onderzoeker de mogelijkheid om zijn nieuwste
ideeën door te spelen naar de praktijk en weerspiegelt het plan de stand van onze gezamenlijke
kennis ten tijde van het gereedkomen van de definitieve tekst. Een in de loop van een reeks van jaren
gereedgekomen serie beheersplannen kan zo nog
we! eens een interessante bron van gegevens worden

Beweiding als beheersmaatregel: een belangrijk onderzoeksproject. Schapen op de
Kraloër Heide. Een voorbeeld
van het terreintype en de beheersklasse heideterrein.
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voor hen, die later de evolutie van onze veldbiologische kennis en daarop geënte beheersinzichten
zouden willen reconstrueren.
Het tweede antwoord op de vraag "Waarom beheersplannen?" waar ik de aandacht op wilde vestigen is dus: "Om de beheerder concreet houvast te
bieden op verschillende, zich 'nog ontwikkelende en
hemzelf niet altijd vertrouwde vakgebieden van het
natuurbeheer".
Een beheersplan verschaft dus naast allerlei orga- •
nisatorische voordelen twee gewichtige zekerheden:
a) het terreinbeheer wordt op wezenlijke punten losgekoppeld van de persoonlijke opvattingen van de
beheerder en b) het ondergaat bij wisseling hiervan
geen gevaarlijke wijzigingen. Zonder beheersplan is
geen van beide afdoende gewaarborgd.

niet in de fouten van zijn voorgangers behoeft te
vervallen. Het stippelt de te volgen koers voor hem
uit en verlost hem zodoende van de noodzaak om
steeds opnieuw beslissingen te nemen over zaken,
die hij onvoldoende meent te kunnen beoordelen.
Het beheersplan zou de beheerder dus geestelijk lui
kunnen maken, veeleer zal het hem echter in staat
stellen zich te concentreren op die aspecten van het
terreinbeheer waartoe hij een bijzondere affiniteit
heeft. Daarin kan hij dan een substantiële bijdrage
tot onze kennis leveren, doordat het beheersplan
de minder met zijn persoonlijke aard en bekwaamheden overeenstemmende facetten van zijn taak althans op papier van zijn schouders neemt Daarover
hebben deskundigen hem immers van advies gediend, waarvan de resultaten veilig in het plan verankerd liggen?

Het beheersplan en de beheerder

Natuurlijk zal de beheerder in de praktijk voor alle
facetten van het beheer voldoende aandacht moeten
opbrengen. Pakt het resultaat van de door deskundigen aanbevolen maatregelen onverhoopt verkeerd
uit, dan moet hij dat tijdig kunnen signaleren. Zowel
in als om het terrein zal hij allerlei ontwikkelingen
en mogelijkheden moeten opmerken en op hun gevolgen beoordelen. Dit alles neemt echter niet weg,
dat hij dankzij het beheersplan meer kansen krijgt
om zijn specifieke deskundigheden en belangstelling
te verdiepen en ontwikkelen, zowel ten dienste van
het veldbiologisch onderzoek dat zijn waarnemingen
en ideeën graag zal verwerken en evalueren als en niet in de laatste plaats - ten bate van zijn
eigen arbeidsvreugde.
Terzijde mag hier nog wel worden opgemerkt, dat
niet alleen de behandeling van het terrein zelf, maar
ook ontwikkelingen in de omgeving daarvan de beheerder voor tal van problemen kunnen stellen. Ruilverkavelingen, ontgrondingen en wegenaanleg kunnen allerlei consequenties hebben die om adequate
tegenmaatregelen vragen, waarvoor de beheerder zonodig in overleg met vakspecialisten - een oplossing zal moeten vinden.

In de vorige paragraaf riep ik al even het beeld
op van de beheerder van een natuurterrein, die
vergeefs tracht de ontwikkelingen op zoveel mogelijk fronten van zijn eigen vakgebied bij te houden
en daarbij onvermijdelijk sommige belangrijke zaken
niet of te laat onder ogen krijgt. Rondkijkend binnen
het Staatsbosbeheer zien wij, dat de grote meerderheid van de beheerders van natuurterreinen verantwoordelijk is voor de goede conditie van een
reeks van soms zeer uiteenlopende terreintypen.
Een tamelijk willekeurig gekozen voorbeeld levert
in één district het volgende op: een complex
moerasbossen, ruigten en riet met een purperreigerkolonie; een uitgestrekt gebied met open water, verlandende petgaten, trilvenen en legakkers; een groot
blauwgraslandreservaat; een botanisch belangwekkende oude kade en een vervallen beukenlaan met
een bijzondere paddestoelenflora; een voedselarm
heideven; een bij vleermuizen in de smaak vallend
oud fort; één van de laatste vijf groeiplaatsen in
Nederland van het vetblad. Waarmee het lijstje nog
niet eens volledig is. Wie mag in staat worden geacht dat alles even deskundig en verantwoord te beheren?
Toch wordt dat van de beheerders verwacht. Het
zal duidelijk zijn dat zij alleen dankzij een veelsoortig
samengestelde achterban van raadgevers in staat
zijn aan de gestelde verwachtingen te beantwoorden.
Terwijl in steeds meer beroepen specialisatie de
enige mogelijkheid lijkt om een niveau te bereiken
waarop men nog werkelijk belangrijke prestaties kan
leveren, ziet de beheerder van een reeks natuurterreinen zich gedwongen tot het bestaan van een
soort van geestelijke duizendpoot met als levensgroot gevaar dat hij van alles een beetje maar van
bar weinig dingen genoeg afweet Hier nu komt het
beheersplan hem te hulp. Het bundelt voor het terrein van belang zijnde onderzoeksresultaten en beheerservaringen uit het verleden, zodat de beheerder
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Het beheersplan en het onderzoek
In een beheersplan wordt het te voeren beheer
naar de stand van kennis en inzichten ten tijde van
het opstellen ervan voor een bepaalde periode vastgelegd. Wanneer het terrein niet zienderogen aftakelt
zodat overduidelijk blijkt dat het plan niet deugt, zal
het zijn looptijd ongewijzigd uitdienen. De mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen moet echter openblijven, want ieder plan blijft een produkt van een
fase in de ontwikkeling van onze beheersinzichten,
die door betere achterhaald kunnen worden. Pas na
verloop van tijd weet men of men het bij het rechte
eind had. Met andere woorden: eik beheersplan kan
beschouwd worden als een programma voor een uit
te voeren experiment In natuurbeheer. Het is goed
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er hier nogmaals op te wijzen dat wij over de meest
geschikte beheerstechnieken en -methoden nog lang
niet altijd voldoende weten om met onwankelbare
overtuiging vooraf de beste manier te kunnen aangeven. leder seizoen waarin terreinen op bepaalde
wijzen beheerd worden draagt de nodige steentjes
bij tot het bouwwerk van ons inzicht.
Het is de praktijk, die het bewijs voor het slagen
of falen van het voorgeschreven beheer moet leveren
en zodoende een onmisbare partner voor het onderzoek vormt. Even onontbeerlijk is daarbij een exacte
verslaglegging van de uitgevoerde maatregelen en
andere gebeurtenissen (overstromingen, branden
e.d.) en de reacties daarop van flora en fauna. De
onderzoeker zal immers niet in staat zijn om jaarlijks alle terreinen, waarover hij adviezen uitbracht,
zelf te bezoeken en hij zal zijn conclusies dus veelal
op schriftelijk vastgelegde gegevens moeten baseren. Die verslaglegging vormt daarom een buitengewoon waardevol complement van het beheersplan en geeft dit een dimensie, die het van zichzelf
uit niet heeft wanneer het slechts als werkrooster
gehanteerd wordt. De in het opstellen van een
beheersplan geïnvesteerde kennis, tijd en geldmiddelen kunnen zodoende aanzienlijk meer rendabel gemaakt worden door aan het goedkeuren en
vaststellen van het plan tevens de verplichting tot
jaarlijkse verslaglegging van beheers relevante zaken
te koppelen.
Daarbij moet echter het volgende niet uit het oog
worden verloren.
In de regel zullen beheersplannen weliswaar aangeven welke maatregelen voor de diverse samenstellende delen van het terrein nodig zijn en hoe en
wanneer deze moeten worden uitgevoerd, maar de
nauwkeurigheid van deze aanwijzingen is geringer
dan vereist is voor een exact geprogrammeerd
experiment in natuurbeheer. Hoe meer een beheersplan zo'n experimenteerprogramma benadert, hoe
minder speelruimte er voor de beheerder overblijft.
Toch dient deze laatste wel over een zekere mate
van handelingsvrijheid te blijven beschikken, niet
alleen omdat het voor niemand stimulerend is als
hem alle verantwoordelijkheid voor indeling en uitvoering van zijn werkzaamheden wordt ontnomen,
maar vooral ook omdat hij op onvoorziene situaties
(waarop in het plan hoogstens speculatief geanticipeerd zou kunnen worden) slagvaardig moet kunnen blijven reageren zonder daarbij tegen de geest
en de letter van het plan in te handelen. Ook zijn tal
van maatregelen denkbaar, waarvan het tijdstip van
uitvoering er niet zo precies op aankomt of waarbij
men afhankelijk is van bijvoorbeeld klimatologische
factoren.
Het verdient daarom aanbeveling onderscheid te
maken tussen maatregelen, die door de beheerder
binnen zekere grenzen naar eigen inzicht kunnen
worden uitgevoerd en maatregelen, waarvan tijd-

stip en wijze van uitvoering exact vastgelegd dienen
te worden, wil het effect ervan eenduidig interpreteerbare resultaten opleveren. Bij deze indeling
zal de wetenschappelijke adviseur een zwaarwegende stem hebben. Wij komen nu echter op
glad ijs, vooral als het om officiële natuurreservaten
gaat. Er bestaat nog geen eenstemmigheid over de
mate waarin natuurbeheers- en milieubouwexperimenten in natuurreservaten toelaatbaar zijn. Dót ze
toelaatbaar zijn staat vast: de reservaten zijn
immers mede verworven met het doel ervan te
kunnen leren hoe de levensgemeenschappen functioneren en wellicht gestuurd kunnen worden. Ook
zijn het vaak de enige terreinen waar zulk onderzoek kan plaatsvinden. Maar de reservaten hebben
ook tot doel de er levende planten en dieren tot
in lengte van dagen mogelijkheden tot voortbestaan
te bieden, mogelijkheden die het wetenschappelijk
onderzoek dus nooit mag opsouperen. Hierbij is een
open oog voor de kansen die andere terreinen dan
natuurreservaten bieden even belangrijk als het
combineren van milieutechnische experimenten met
andere noodzakelijkerwijze uit te voeren terreinwerkzaamheden, die dan mede in wetenschappelijk
opzicht functioneel kunnen zijn.
Ook hier komt het beheersplan ons weer te hulp.
In de doelstelling ervan kunnen de prioriteiten worden aangegeven (waarover straks iets meer). Voorop
staat het waarborgen van optimale levensomstandigheden voor de flora en de fauna van het reservaat.
De nevenfuncties van een natuurreservaat zijn te
verdelen in ongevaarlijke (zoals de landschappelijke)
en riskante. Het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek behoort in beginsel ongetwijfeld tot laatstgenoemde categorie. Het betekent immers vaak
het bedrijven van activiteiten die afwijken van die,
welke onze voorouders er - bijna uitsluitend om
den brode - ontplooiden. Daarbij denk ik natuurlijk niet aan zulke onschuldige zaken als het nemen
van watermonsters of het opnemen van permanente
kwadraten, maar aan ingrijpender bezigheden:
vangen van dieren, aanleg van proefvlakken voor
milieubouw en dergelijke. Het principe van het
nauwgezet voortzetten van het door de tijd geheiligde
grondgebruik wordt er weliswaar niet door geschonden, maar wel met een extra dosis "gedoe"
aangevuld.
Die extra dosis anthropogene invloed nu moet
door het terrein verdragen kunnen worden (ook als
het gaat om "onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud") en het is het beheersplan, dat de mogelijkheid biedt de toelaatbare limieten aan te geven.
Het beheersplan dient dus de onderzoeker zowel als
de beheerder door de verlangens van de eerste op
een verantwoorde, afgewogen wijze met de vereiste
mate van nauwkeurigheid in het werkprogramma te
verankeren, terwijl de tweede er een gemotiveerd
"tot hier toe en niet verder" aan kan ontlenen als
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hij zich genoodzaakt ziet een terrein tegen al te ingrijpend onderzoek in bescherming te moeten
nemen.
Het onderzoek en het beheersplan
Uit het voorgaande zal wel duidelijk zijn hoezeer
de praktijk van het terreinbeheer en het wetenschappelijk onderzoek op elkaar zijn aangewezen
(6). De met dit veldbiologisch onderzoek belaste
personen vormen de meerderheid van de in een
vorige paragraaf genoemde achterban van de beheerder, waarvan verder specialisten als hydrologen, bodemkundigen, oudheidkundigen, recreatiedeskundigen en nog anderen deel uitmaken. Hier
openbaart zich een betrekkelijk grote afhankelijkheid van de terreinbeheerder van zijn wetenschappelijke raadgevers. Het beheer van natuurterreinen
kent nog geen ingeburgerde technieken, beproefde
methoden, gevestigde inzichten en tradities. Het
is nog lang niet zo ver dat wij kunnen zeggen: "Als

we het zó doen maken we zeker geen brokken.
Zullen we hier en daar eens van de geijkte
paden afwijken om onze wetenschappelijke collega's
de kans te geven hun theorieën aan de praktijk te
toetsen?" Integendeel, zo algemeen is nog de
onzekerheid over de juiste aanpak, dat ieder voorstel
van wetenschapszijde gretig door de beheerder in
overweging genomen zal worden. Dit maakt de druk
op het wetenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van de onderzoeker bedenkelijk zwaar. Zelf
nog trachtend achter de wetmatigheden te komen
die de ontwikkelingen in de levensgemeenschappen beheersen, wordt van hem verwacht dat hij zijn
bevindingen terstond bij stukjes en beetjes in hanteerbare vorm ter beschikking van de praktijk stelt.
Hij weet wel dat dat nodig is. De tijd is te kort
om eerst via de weg van jarenlange onderzoekingen
volledige zekerheid te krijgen (als hij dat stadium
al ooit bereikt) alvorens deze ook aan de praktijkbeheerders te verschaffen. Tegen die tijd kon er
wel eens niets meer te beheren over zijn. Daar
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staat tegenover dat het voor een gewetensvol onderzoeker een hachelijke zaak is onbewezen hypothesen en veronderstellingen als leidraad voor de praktici te lanceren. Vooral als men weet, dat die praktici bij gebrek aan alternatieven maar al te zeer geneigd zullen zijn om op iedere gedane suggestie in
te gaan in de hoop daarmee de belangen van de
aan hun zorgen toevertrouwde terreinen zo goed
mogelijk te behartigen.
In deze weinig benijdenswaardige situatie bevindt
zich thans het veldbïologisch onderzoek in Nederland. De behoefte aan concrete adviezen is bovendien zo groot, dat het verstrekken ervan het fundamentele en toegepaste onderzoek door tijdgebrek in
gevaar dreigt te brengen. Een vicieuze cirkel dus:
de om concrete adviezen vragende praktijk belemmert daarmee het besteden van voldoende tijd
aan het snel leggen van een degelijk fundament
onder tal van veronderstellingen en theorieën. Daar
staat echter tegenover, dat met name in het kader
van de op te stellen beheersplannen de wetenschap
permanent in de gelegenheid is om haar nieuwste
inzichten en voorstellen naar de praktijk door te
spelen. De continue stroom van om advies binnenkomende ontwerpplannen vormt een welhaast unieke
gelegenheid voor een slagvaardige begeleiding van
het beheer door de onderzoeker.
Bovengegeven situatietekening is hier en daar
misschien wat gechargeerd, zij dient om te verklaren hoe het mogelijk is dat een nog zo duidelijk
in ontwikkeling verkerende tak van wetenschap
toch reeds zulk een duidelijk stempel heeft kunnen
drukken op het beheer van onze natuurterreinen.
Want die invloed is niet gering. Dat zij bij het opstellen van beheersplannen voor natuurreservaten
de dominante factor is, is reeds in diverse toonaarden betoogd. Haar stem is ook duidelijk hoorbaar in de beheersplannen voor terreinen, die niet
of slechts ten dele de status van natuurreservaat
bezitten, zoals boswachterijen. Zij is er in niet geringe mate mede voor verantwoordelijk dat over
aanzienlijke arealen naaldhout in loofhout of zelfs
in heide of stuifzand wordt omgevormd: een terugdraaien van de klok naar een meer natuurlijke toestand, waar enkele decennia geleden nog geen
denken aan was. Het gebruik van oecologisch ter
plaatse thuishorende boomsoorten bij het aanbrengen
van beplantingen is nog zo'n uitvloeisel van het
wetenschappelijk denken. Ook heeft dit er sterk toe
bijgedragen dat het facet "natuurbehoud" (één van
de componenten van de veelzijdige functie, die de
beheersobjecten van het Staatsbosbeheer naar de
moderne inzichten te vervullen hebben) ook in terririaal opzicht op royale wijze aan bod komt. Een
sprekend voorbeeld hiervan is het Speulder- en
Sprielderbos waar het aspect natuurbehoud over een
veel groter areaal boven de andere belangen zal
gaan prevaleren dan de destijds officieel ingestelde

reservaten ooit omvatten. Ik moge daarvoor naar de
bijdrage van mijn collega Kuipers in ditzelfde tijdschriftnummer verwijzen (3).
De weerslag, die de adviezen en inzichten van het
oecologisch onderzoek in de beheersplannen vinden,
duidt erop, dat zij door de veelal bosbouwkundig
opgeleide en ingestelde terreinbeheerders als juist
worden aanvaard. Dat dit voor de beheerders van
natuurreservaten geldt ligt misschien eerder voor
de hand dan voor de beheerders van terreinen met
meervoudige doelstelling. Maar juist de goedgekeurde en vastgestelde beheersplannen voor deze
laatste categorie van terreinen bezegelen de voortschrijdende integratie van twee disciplines, die ik
nu maar duidelijkheidshalve "bosbeheer" en "natuurbescherming" zal noemen, het genuanceerder
denken aan de lezer overlatend.
Het beheersplan zelf
Na alle geschrijf eromheen lijkt het nu zinvol het
beheersplan zelf in grote trekken door te nemen.
Daarbij zullen namelijk enkele punten de aandacht
vragen, die het specifieke karakter van beheersplannen voor natuurterreinen demonstreren. Een
beheersplan voor een natuurreservaat levert daarvan uiteraard de markantste voorbeelden.
Hoe is zo'n plan nu ingedeeld? De opzet komt in
beginsel sterk overeen met die van een beheersplan voor bijvoorbeeld een boswachterij. De nadruk
valt echter ten dele op andere facetten. Schematisch
weergegeven is de indeling als volgt:
Deel I

Deel II

o riëntatie
korte kenschets
ligging
grootte
privaat- en publiekrechtelijke situaties

A: inventarisatie
B: planning voor 10 jaar

doelstelling
planning op lange
termijn

areaal, indeling e.d.
toegankelijkheid, ontsluiting
bodem, waterhuishouding
natuurwetenschappelijke betekenis
beheersmaatregelen
recreatie
rechten en verplichtingen
economie
onderzoek, documentatie

Doelstelling en planning op lange termijn
De opzet is duidelijk: na een aantal feitelijke gegevens over ligging en grootte en over de positie
van het reservaat in b.v. planologisch opzicht volgt
allereerst de doelstelling. Die is voor een natuurreservaat enkelvoudig. Het instandhouden van de
natuurwetenschappelijke kwaliteiten van het terrein
prevaleert boven alle andere belangen. Wat daarnaast aan mogelijkheden tot recreatieve ontsluiting,
wetenschappelijk onderzoek, exploitatie van natuur13

produkten of dienen van educatieve functies bestaat
is in eerste instantie bijzaak. In tweede instantie
worden die mogelijkheden natuurlijk heus wel uitgebuit, maar nooit ten koste van de primaire doelstelling van het beheer van deze terreinen: het
handhaven van de erin voorkomende levensgemeenschappen, planten en dieren in een optimaal milieu
en het zonodig herstellen van aangetaste of verdwenen milieuvoorwaarden, die karakteristiek waren
voor het terrein in kwestie. Hierin verschilt een
beheersplan voor een natuurreservaat duidelijk van
dat voor een boswachterij, waaraan een meervoudige doelstelling ten grondslag ligt [1).
De planning op lange termijn is feitelijk een uitwerking van de doelstelling. De in deze laatste
globaal en soms vrij abstract aangegeven beheersprincipes worden erin uitgewerkt aan de hand van
de concrete inventaris van het reservaat. Zegt de
doelstelling: "Het handhaven van de aanwezige
levensgemeenschappen in het voor hen meest geschikte milieu", dan zegt de planning op lange termijn: "Regelmatig zullen gedeelten van de moerasgordel worden weggebaggerd om het verlandingsproces nieuwe aanzetpunten te geven". De planning
op lange termijn geeft dus niet concreet aan hoe,
waar en wanneer precies ingegrepen zal moeten
worden, maar wel wèt er te doen staat
Het tweede deel van het beheersplan overtreft het
eerste vele malen in omvang. Het bestaat ook zelf
weer uit twee parallel-geschakelde delen. Het
eerste daarvan, de inventarisatie, omschrijft de
stand van zaken ten tijde van het opstellen van het
plan. Waar nodig wordt tevens een blik in het verleden geworpen. In het erop volgende deel ("Planning") passeren dezelfde onderwerpen in grotendeels dezelfde volgorde nogmaals de revue, thans
echter afgestemd op wat de beheerder in de tien
jaren, waar het plan voor geldt, zal moeten uitvoeren.
Die - vrij korte - planperiode is gekozen om
door een betrekkelijk frequent vernieuwen der plannen hun inhoud regelmatig aan de ontwikkelingen in
het onderzoek te kunnen aanpassen. Zelfs binnen
tien jaar zullen sommige plannen herzien of tenminste aangevuld moeten worden naar gelang de toename van ons inzicht in de complicaties van het
natuurbeheer ons andere, betere wegen dan de
aanvankelijk uitgestippelde gaat wijzen.
De terreinindeling
Reeds meteen bij de indeling van het te beheren
areaal stuiten wij op een karakteristiek punt. De indeling in vakken en afdelingen (beheerseenheden)
van veel boswachterijen zal gegeven zijn door het
patroon van wegen en paden en door de bloksgewijze
groepering van opstanden van verschillende houtsoorten, leeftijdsklassen en dergelijke. Dat patroon
kan door inrichter en beheerder met een zekere
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mate van vrijheid zelf worden gecreëerd. Ook al zal
de bodemgesteldheid beperkingen opleggen, bijvoorbeeld ten aanzien van de houtsoortenkeuze, zelfs
dan kan zowel de omvang van de beheerseenheden
als het tijdstip van verschillende bewerkingen met
een aanzienlijke mate van vrijheid gekozen worden.
Niets van dat alles geldt voor een natuurterrein.
De ligging der diverse samenstellende terreintypen,
het vegetatiepatroon, de er voorkomende soorten
planten en dieren, het er voorheen gevoerde beheer
of het van het terrein gemaakte gebruik: de beheerder heeft dit alles als gegevenheden te aanvaarden
en in zijn planning te verwerken. Hij moet maar zien
hoe hij hiervan uitgaande een verantwoord beheer
voert. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Een met
berken of dennen dichtgegroeid terrein kan men
weer tot heide maken, een verland moeras kan men
openbaggeren; hakhout kan men omvormen tot opgaand bos, naaldhout tot loofhout en loofhout tot
naaldhout (een bij natuurbeschermers zeldzaam,
zo niet non-existent verlangen). Maar toch: de bewegingsvrijheid is zeer beperkt. Beperkt zijn evenzeer de mogelijkheden tot indeling van het beheersobject in vakken en afdelingen. In grote terreinen geeft het wegen- en padennet en soms het
kavelpatroon een eerste houvast. Soms doet ook de
verspreide ligging van reservaatsonderdelen dat.
Veel reservaten zijn echter klein en vormen ogenschijnlijk één beheerseenheid ware het niet, dat
daarbinnen bijvoorbeeld een voedselarm ven, omgeven door drasse heide, een stukje hoger gelegen,
drogere heide en een hakhoutbosje liggen. Stuk
voor stuk terreintypen die ieder hun eigen, aan hun
specifieke karakter aangepaste behandeling vergen.
De te onderscheiden beheerseenheden zullen voor
een natuurterrein dan ook als regel dezelfde vorm
en ligging hebben als de grove eenheden, die een
vegetatiekaart van het terrein zou tonen.
Of die eenheden goed bereikbaar, bedrijfseconomisch verantwoord te bewerken, voor arbeiders,
bewakers, onder- en bezoekers begaanbaar zijn
hangt er maar van af. Aanpassingen in die richting
betekenen in beginsel steeds storing, aantasting van
het terrein, dus: ongewenste ingrepen. Dat die
soms natuurlijk toch wel worden uitgevoerd komt
doordat bij afweging der belangen de primaire doelstelling tegenover lokaal belangrijke nevenaspecten
wel steeds een "opgepast!" maar niet altijd een
"veto" doet horen.
De paragrafen over de toegankelijkheid, ontsluiting
en zonering zullen hetzelfde stempel dragen als die
over de terreinindeling: het terrein dicteert het
grondpatroon, inrichter en beheerder dansen naar
de pijpen van bodem, water, vegetatie en fauna.
Verdraagt de begroeiing geen betreding, is rustverstoring ten enenmale ongewenst, dan zal het
terrein hetzij tijdelijk hetzij permanent voor het
publiek gesloten moeten worden. De ontsluiting zal

rekening moeten houden met de biologische infrastructuur van het gebied en kwetsbare delen moeten
ontzien. Zo zullen in een terrein met geleidelijke
overgangen in milieutypen (dus in gradiëntsituaties)
nieuwe paden in beginsel niet evenwijdig aan ma ar
juist loodrecht op die overgangen moeten worden
aangelegd om de waardevolle gradiëntzones zo min
mogelijk aan te tasten.
Uit dit alles zal duidelijk zijn, dat een vegetatiekaart als basis voor de beheersvoering in hoge mate
gewenst, ja in principe zelfs onontbeerlijk is. De
mate van detaillering zal echter kunnen worden afgestemd op de schaal waarop het beheer in de
praktijk wordt bedreven. Zo zullen verschillende
plantengemeenschappen, die tezamen een als één
geheel te behandelen beheerseenheid vormen, niet
afzonderlijk ingetekend behoeven te worden. De beheerskaart is dus inderdaad niet meer dan een grove
vegetatiekaart.
Zonering zal pas in grotere terreinen een rol kunnen spelen en dan zelf moeten resulteren in een
gradiënt van stille naar onrustiger terreingedeelten,
waarin aan het ene einde het schuwe dier en aan
het andere de opgetogen recreant zich beide welbevinden.
Veel doen, iets doen, niets doen
Bodem en waterhuishouding komen beide vanzelfsprekend aan bod. Er is echter een accentverschil
in benadering. De bodem is een factor, waarmee in
beginsel niet wordt gemanipuleerd. Hij wordt zoveel
mogelijk ongerept gelaten. Zijn samenstelling, profiel en relief zijn het produkt van eeuwen. Hij is
daarom voor de natuurbeheerder sacrosanct. Kennis
van de in een reservaat voorkomende bodemtypen
en -gesteldheden is in de eerste plaats interessant
voor het onderzoek naar de betrekkingen tussen
bodem, begroeiing en dierenwereld (8). Voor de
dagelijkse praktijk is vooral kennis van de ligging
van gestoorde of weinig kwetsbare terreingedeelten
van belang. Daar kan de beheerder op inhaken als
hij een voerakker, een recreatieve voorziening of
een werkschuur een verantwoord plaatsje moet
geven. Natuurlijk zal van een toegenomen inzicht in
de betrekkingen tussen bodemgesteldheid en vegetatie geprofiteerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld
reeds gebeurt bij het verjongen van houtopstanden
in hellingbossen in Zuid-Limburg (2). Voorlopig is de
bodemgesteldheid echter nog vooral een belangrijk
gegeven voor de oecoloog, meer dan voor de planner van beheersmaatregelen. Alleen als wetenschappelijke adviezen of van ouds bestaande gebruiksvormen dat voorschrijven zal de beheerder in de
bodem ingrijpen.
Meestal komt dat dan neer op het verwijderen van
min of meer organisch materiaal, plaggen of baggeren bijvoorbeeld. De bodemopbouw omvormen

om zodoende tot een bepaalde opbrengst van gewassen te komen is hem als bewaker van een status
quo vreemd. Slechts bij uitzondering zal hij de
grond "bewerken", zoals wanneer hij een houtsingel
of een voerakker wil aanleggen.
In theorie zou het voorgaande ook voor het water
in natuurgebieden moeten gelden. In beginsel hebben
wij er geen behoefte aan hun waterhuishouding te
veranderen. In de praktijk ligt dat echter anders. In
tal van natuurterreinen staat het water onder- of
bovengronds in verbinding met de omgeving. Peilveranderingen, watervervuiling en grondwaterwinningen zijn aan de orde van de dag en hebben
nogal eens een nadelige invloed op natuurterreinen
in hun buurt. Om tijdig zo goed mogelijke tegenmaatregelen te kunnen nemen vereisen de stand en
de samenstelling van grond- en oppervlaktewater
dan ook de voortdurende waakzaamheid van de beheerder. Daarbij blijkt het dikwijls noodzakelijk om
hydrologisch en hydrobiologisch onderzoek te verrichten en is men regelmatig tot (soms nogal krachtdadig) ingrijpen gedwongen. Dat dit aspect, dat een
essentiële bestaansvoorwaarde voor ieder reservaat
vormt, in extenso in de beheersplannen behandeld
moet worden, spreekt vanzelf. Dat geldt natuurlijk
ook voor de natuurwetenschappelijke waarden van
het reservaat. Dat de vegetat/ekund/ge, floristische
en faunistssche kwaliteiten de meest uitgebreide
aandacht krijgen behoeft nauwelijks vermelding. Om
hen is het immers allemaal begonnen? Men kan wellichtvan mening verschillen over de mate van uitvoerigheid, waarmee de levende have van een terrein
in het beheersplan of in de daarbij te voegen bijlagen moet worden gespecificeerd. Essentieel is
echter het noemen van dié levensgemeenschappen en
soorten, waarvan de aanwezigheid bepalend is voor
het te voeren beheer.
De in een vorig onderdeel van dit artikel reeds
besproken noodzaak om met het beheer nauw aan
te sluiten bij het gebruik, dat vroeger van het
terrein werd gemaakt, maakt het nodig dat voormalige gebruik duidelijk in het beheersplan te omschrijven. Wel zullen financiële overwegingen de beheerder dikwijls dwingen te zoeken naar mechanisatiemogelijkheden om onbetaalbaar geworden
handwerk te vermijden. Immers: onbetaalbaar betekent onuitvoerbaar en onuitvoerbaar betekent
géén beheer, wat strijdig is met het continuïteitsbeginsel. Zowel wat hun in- als wat hun uitwerking
op bodem en begroeiing betreft zullen moderne
mechanische methoden het handwerk dat zij opvolgen zo getrouw mogelijk dienen te imiteren.
Daartoe zullen de oude cultuurvormen bekend en
in het plan vastgelegd moeten zijn.
Een afzonderlijke vermelding verdient de beheersmaatregel "n/efs doen". Van de motieven, die
kunnen leiden tot de keuze van deze maatregel
(die wel degelijk als zodanig beschouwd moet wor15

Continuïteit Is een grondregel voor het natuurbeheer, maar
niet altijd gemakkelijk te realiseren. Rietsnijder in de Biesbosch. Riet behoort tot het terreintype en de beheersklasse
moeras.

denl) zijn er twee positief en is één negatief. Om
met de laatste te beginnen: continuering of imitatie
van het oorspronkelijk grondgebruik kan zo kostbaar worden, dat dit slechts over een deel van de
reservaatsoppervlakte betaalbaar blijkt Na selectie
van de meest waardevolle gedeelten geeft men de
rest dan "prijs" aan de natuurlijke successie.
Positief zijn de keuzen van "niets doen" in gevallen
waarin (a) ook voorheen niets werd gedaan en (b)
bewust gekozen wordt voor een natuurlijke terreinen vegetatie-ontwikkeling omdat men die daar ter
plaatse graag ziet

stelling van het reservaatbeheer. Dat wil zeggen,
dat de faciliteiten voor bezoekers niet worden uitgebreid boven het niveau dat de natuurwetenschappelijke belangen ten hoogste toelaten, terwijl men
als regel bovendien nog een zekere veiligheidsmarge in acht zal nemen. Dat niveau kan overigens
zeer laag liggen: tot nul toe. Het beheersplan zal
duidelijk moeten aangeven welke de uiteindelijk toelaatbaar geachte vormen en intensiteiten van recreatie zijn en in welke terreingedeelten deze kunnen
worden beoefend. Wordt het recreatief gebruik van
een natuurterrein in sterkere mate beperkt dan in
het kader van het door de beherende instantie gevoerde beleid voor terreinen van dat type gebruikelijk is, dan dient het beheersplan de motieven, die
daartoe geleid hebben, te bevatten.
Op het punt van de rechten en verplichtingen verschillen beheersplannen voor natuurreservaten niet
wezenlijk van die voor andere beheersobjecten, maar
de econom/sche paragrafen weerspiegelen duidelijk
het niet op rendement gerichte karakter van het
beheer. Niet dat de beheerder zich boven een bedrijfsmatige aanpak verheven zou voelen, maar het
exploiteren van de natuurlijke rijkdommen wordt beperkt door de noodzaak dit veelal extensief en
bovendien nog op (quasi-)archaische wijze te doen.
Ook zijn de opbrengsten aan natuurprodukten vaak
noch kwalitatief noch kwantitatief interessant voor
potentiële afnemers. Als de terreinen zich niet lenen
voor verpachting is de balans dan ook vaak zeer
ongunstig. Deels wordt dat veroorzaakt doordat
tegenover posten als verzorging van de vegetatie,
regeling van de waterhuishouding, terreinbewaking,
vaste lasten en dergelijke weinig of geen inkomsten
staan, deels ook doordat het niveau van eventueel
wèl mogelijke inkomsten door uit de primaire beheersdoelstelling voortvloeiende beperkingen nog
eens extra gedrukt wordt.
Tenslotte zal het beheersplan moeten aangeven
waar onze kennis over het reservaat tekort schiet,
zodat geen zekerheid bestaat of met bepaalde
aspecten voldoende rekening is gehouden, ja zelfs
de mogelijkheid aanwezig is dat het voorgenomen
beheer schadelijk is voor de nog onvoldoende
onderzochte facetten van het reservaat Dit zal
moeten resulteren in een wenslijstje van nader in
te stellen onderzoekingen, liefst in volgorde van
prioriteit.
Het natuurbeheer als facetbelang

Recreatie; rechten en plichten; in- en uitgaven
Het onderwerp recreatie is vanzelfsprekend nogal
veelomvattend en betreft evenzeer de tracering van
wandelroutes als het afgeven van hengelvergunningen, het plaatsen van uitkijktorens of het organiseren van rondleidingen. Alle planning blijft echter
ook in dit opzicht gebaseerd op de primaire doel16

De voorgaande paragrafen waren gewijd aan het
beheersplan voor een natuurreservaat. Ta! van
natuurterreinen maken echter (al dan niet met de
reservaatsstatus bekleed) deel uit van grotere
beheersobjecten. Zo liggen er bijna honderd officiële
reservaten in de boswachterijen van het Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn er dan nog de terreinen waar-

voor in het kader van de meervoudige doelstelling
het accent op "natuurbehoud" valt. Dat zou men
officieuze reservaten kunnen noemen. In principe
geldt alles wat hiervoor over het individuele natuurreservaat werd gezegd onverkort ook voor deze
categorieën van terreinen. Het feit dat zij deel
uitmaken van een groter geheel veroorzaakt echter
een wisselwerking tussen natuurterrein en omgeving,
die ook in het beheersplan tot uitdrukking komt.
Zo zal de ligging van de natuurterreinen in sterke
mate mede bepalend zijn voor de opzet van het
totale ontsluitings- en zoneringssysteem. Kwetsbare
terreinen of gebieden waarvoor rust een essentiële
voorwaarde vormt zullen niet ontsloten en in de
zonering aan het rustige uiteinde van de gradiënt
geplaatst moeten worden. Ook op de landschappelijke vormgeving van het totale beheersobject zal
de aanwezigheid der - nu eenmaal niet verplaatsbare - natuurterreinen zijn stempel drukken. Voor
wat klein uitgevallen natuurterreinen kan in het
kader der beheersplanning in bepaalde gevallen
(zoals heide) areaalvergroting door omvorming van
aangrenzende percelen overwogen worden.
Beïnvloedt een natuurterrein het beheersplan van
het grotere verband waarin het is opgenomen, het
profiteert ook dikwijls van de bufferende werking
van zijn omgeving. Het is in die omgeving (dus: de
percelen, waarvoor het accent op andere belangen
dan het natuurbehoud valt) dat een "diffuus" natuurbeheer gevoerd kan worden. Dat kan bestaan uit
zaken als het instandhouden van bloemen- en insektenrijke bermen, het onverhard laten van wegen
en paden, het omvormen van naald- in loofhout, het
niet gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen,
het sparen van bomen, waarin zich roofvogelhorsten,
spechtennesten of vleermuisonderkomens bevinden,
het instellen van rustgebieden voor het wild en
dergelijke meer. Allemaal wenselijkheden, die ook
in het beheersplan gesignaleerd of zelfs voorgeschreven kunnen worden. Het gaat hier veelal om
zaken, die bij het kleinschalig beheer van reservaten
volkomen vanzelfsprekend zijn, doch die zonder bezwaar ook in groter verband kunnen worden toegepast.
Het beheersplan voor een samengesteld beheersobject als bijvoorbeeld een Staats bos wachte rij (de
boswachterijen "Texel" en "Terschelling" mogen genoemd worden om duidelijk te maken voor welk
een groot percentage deze uit natuurterreinen kunnen bestaan) zal dus ten aanzien van daarvoor in
aanmerking komende onderdelen van het gebied
niet principieel van dat voor een afzonderlijk gelegen
natuurreservaat verschillen, terwijl elementen uit de
typische natuurbeheerssfeer zullen opduiken in de
planning voor de andere terreingedeelten.

Het beheersplan en het beleid
Tot dusverre kwamen vooral twee bronnen van
inspiratie voor de tekst van een beheersplan aan de
orde: de ideeën van de beheerder en de adviezen
van wetenschappelijke en vakspecialistische zijde.
De derde - belangrijke! - bron is die, welke
het beleid van de beherende dienst of instantie
vertolkt
Soms zal het beleid zich moeten voegen naar de
feitelijke situatie, in andere gevallen is de vrijheid
echter groter. Een paar voorbeelden: men kan ervan
uitgaan, dat in een natuurreservaat flora en fauna het
alleenrecht hebben en dat die terreinen daarom
alleen bij uitzondering voor bezoekers zonder geleide
opengesteld kunnen worden. Men kan ook zeggen:
natuurreservaten zijn Staatsbezit, mede gekocht ten
behoeve van het publiek, dus zijn alle reservaten in
beginsel vrij toegankelijk en moet een eventuele
afsluiting gegrondvest worden op een waterdichte
argumentatie.
De jachtverhuur is een ander voorbeeld. Eén mogelijk standpunt is: jacht hoort in een natuurreservaat
niet thuis. Als er op dieren geschoten moet worden,
dan alleen als zoölogische beheersmaatregel.
Daarentegen kan men ook stellen: er werd altijd
gejaagd; desondanks of zelfs daardoor bleef de
wildstand op een gezond peil en bleek het terrein
mede vanwege zijn fauna de reservaatsstatus
waardig. Waarom dus niet als regel de jacht verhuurd en deze alleen in bijzondere gevallen uitgesloten of drastisch beperkt?
Een laatste voorbeeld: eigen beheer of uitbesteding.
Duidelijk ligt dit dilemma vooral bij het beheer van
cultuurgronden in de natuurbehoudssfeer, zoals
ganzenpleisterplaatsen en weidevogelterreinen. Men
kan daar het beheer geheel in eigen hand nemen
en zodoende flexibel en even extensief of rigoureus
tewerk gaan als men nodig acht, men kan ook
trachten pachters te interesseren tegen gereduceerde
prijzen als compensatie voor het tegemoet komen
aan zekere, contractueel vastte leggen eisen van
natuurbeheerszijde.
In al dergelijke gevallen zal het eindresultaat technisch gezien wel afgestemd worden op de primaire
beheersdoelstelling, maar de wegen waarlangs dat
wordt bereikt kunnen principieel verschillend zijn en
worden aangegeven door het beleidsstandpunt, dat
in het beheersplan zal zijn terug te vinden in de
vorm van directieven voor de verwezenlijking van de
doelstelling en van argumenten voor de daartoe gekozen oplossingen.
Samenvatting
Voor het handhaven van de kwaliteiten van natuurterreinen is het voeren van een actief beheer noodzakelijk. Even noodzakelijk is het vastleggen van het
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te voeren beheer in een beheersplan. Van de
redenen daarvoor mogen speciaal genoemd worden: (a) het waarborgen van de continuïteit van de
beheersvoering onafhankelijk van de persoon van
de beheerder en (b) het bijstaan van de beheerder
met concrete aanwijzingen op soms zeer uiteenlopende en daarenboven nog voortdurend evoluerende vakgebieden van het natuurbeheer.
De definitieve tekst van het beheersplan vormt de
weergave van de opvattingen en voornemens van
de beheerder, gebaseerd op de eisen die het terrein stelt, op eigen en andermans ervaringen en inzichten, alsmede op adviezen op verschillende vakspecialistische gebieden, en afgestemd op de door
hem in de praktijk door te voeren beleidsstandpunten.
Een goed beheersplan stelt de beheerder in staat om
meer gericht aandacht aan de hem in het bijzonder
interesserende facetten van zijn werk te schenken,
waarvan wetenschap en praktijk kunnen profiteren.
Het wetenschappelijk onderzoek is immers voor
gegevens dikwijls aangewezen op praktijkresultaten
van - bedoeld of onbedoeld - beheer. Het is dan
ook zaak de uitgevoerde maatregelen, daarmee
vergelijkbare gebeurtenissen (inundaties, branden
e.d.), en hun uitwerking op flora en fauna zorgvuldig te registreren. Dit vereist een deugdelijk
georganiseerde verslaglegging. Waar het samenspel
tussen beheer en onderzoek goed verloopt zal het
beheersplan mede als functies kunnen hebben: (a) die
van een programma voor praktijkexperimenten in
milieubeheer en (b) die van het aangeven van de
grenzen van de armslag, die het onderzoek in het
terrein geboden kan worden.
Een geleidelijk verlopende produktie en vernieuwing van beheersplannen biedt het zich in volle ontwikkeling bevindende vetdbiologisch onderzoek een
welhaast ideale gelegenheid tot het continu doorspelen van de nieuwste Inzichten en opvattingen
naar de praktijk van het terreinbeheer.
Beheersplannen voor natuurterreinen hebben enkele
kenmerkende eigenschappen, (a) De primaire doelstelling is eenzijdig en geeft de voorrang aan de
belangen van flora, fauna, geo(morfo)!ogie en oudheidkunde boven alle andere belangen, (b) De looptijd is betrekkelijk kort (10 jaar) teneinde een tijdig
en regelmatig in overeenstemming brengen met de
nieuwste beheersopvattingen te verzekeren, (c) De
indeling van het terrein in beheerseenheden wordt
in beginsel gedicteerd door de bodem- en vegetatiekundige situatie en zal de grenzen van een grove
vegetatiekaart volgen, (d) Waterhuishouding, flora
en fauna worden - uiteraard - uitvoerig behandeld,
(e) Het voormalige gebruik van het terrein en de
mogelijkheden tot voortzetting daarvan in een of
andere vorm worden zo duidelijk mogelijk vastgelegd. (f) De balans van inkomsten en uitgaven
demonstreert de ondergeschikte rol van de (eventueel
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aanwezige) mogelijkheden tot exploitatie van natuurlijke rijkdommen.
Elementen van beheersplannen voor afzonderlijk
gelegen natuurgebieden zijn terug te vinden in beheersplannen voor gecompliceerder beheersobjecten
zoals boswachterijen. Zeer duidelijk als het gaat om
daarin liggende natuurreservaten of gebieden, waarvoor het accent op "natuurbehoud" valt, meer diffuus
of met beperkter consequenties voor de overige terreingedeelten.
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