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Inleiding
De natuur en in het bijzonder ook de vogelstand
wordt overal bedreigd door ontwikkelingen in de samenleving, die voor de in het wild levende planten
en dieren te weinig plaats en te weinig goede levensmogelijkheden overlaten.
Het is daarom van belang alle moderne ontwikkelingen nauwlettend te volgen om na te gaan wat er kan
en zou moeten worden gedaan om ongewenste en
vooral onnodige nevenfactoren tegen te gaan en nivellering te voorkomen. Het streven moet zijn een zo
groot mogelijke rijkdom, o.a. van vogels te behouden.
Wanneer men zich in de problematiek verdiept,
blijkt dat er bijna altijd mogelijkheden zijn. De
"natuurlijke" rijkdom kan in bepaalde gevallen zonder
veel moeite en zonder noemenswaardige kosten worden behouden en zelfs vergroot. Dat kan ook in het
Nederlandse bos, o.a. door in de bosbouw en bij het
bosbeheer met dit aspect rekening te houden. Op
een aantal plaatsen is dat al jarenlang gedaan, zowel
in bossen van het Staatsbosbeheer als in andere
bossen. Dat is vaak succesvol geweest. Het staat
daardoor vast, dat het kan. Er is evenwel behoefte
aan een meer categorische aanpak.
Bossen, leefgebieden voor vogels
Bossen, ook de Nederlandse bossen, behoren van
nature tot de vogelrijkste levensgemeenschappen van
het NW-Europese laaglandgebied. Dat geldt vooral
voor de loofbomen, maar oudere naaldhoutbomen zijn
eveneens opvallend vogelrijk.
Deze rijkdom is zowel een rijkdom aan soorten als,
per soort, een rijkdom aan individuen. Dit hangt samen met de structuur van het bos. Er zijn meer
oecologische nissen in het bos dan in andere levensgemeenschappen. De bodem, de kruidlaag, de struiklaag en de boometage bieden specifieke levensmogelijkheden aan een grote verscheidenheid van soorten. De bosranden geven daaraan nog een extra dimensie. Er zijn — ingedeeld volgens hun levenswijze
— bodemvogels, struik- en boomvogels en bij de
laatste kan men nog onderscheid maken tussen stam-,
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tak- en kroonvogels Cvgl. Tinbergen 1967). Deze
verscheidenheid is nog uitgesprokener, doordat verschillende bostypen al naar gelang van klimaat, bodem, grondwaterstand, bosbouwkundige maatregelen
en verschillen van ouderdom verschillende soorten
combinaties hebben. De verschillen van onderscheiden successiestadia zijn bijvoorbeeld — goed verklaarbaar — bijzonder groot.
De beschouwingen betreffende de verschillen in vogelrijkdom, die in dit artikel worden gegeven zijn
gebaseerd op jarenlang onderzoek van vogelpopulaties in tal van bossen in alle delen van het land.
Deze onderzoeken gingen veelal uit van het Staatsbosbeheer - Natuurbehoud en van het RIN (voorheen
RIVON). Er zijn ook, maar minder gegevens van andere instanties en personen. Erg talrijk zijn de
"opnamen" niet, hetgeen niet verwonderlijk is,
wanneer men zich realiseert dat een onderzoeker in
feite per jaar (broedseizoen) slechts één of twee boscomplexen van hoogstens 50 ha kwantitatief betrouwbaar kan opnemen. Het is evenwel mogelijk uit alle
thans beschikbare gegevens, die voor het merendeel
in het natuurwetenschappelijk archief van het RIN
zijn samengebracht, gevolgtrekkingen te maken. Er
zijn vrij veel 'gedifferentieerde gegevens beschikbaar,
maar er is vrijwel niets gepubliceerd. De resultaten
zijn vastgelegd in rapporten, verslagen, kaarten en
tabellen. De wijze van verslaglegging is echter erg
uiteenlopend, evenals de voor de opnamen gebruikte
methoden. De gegevens zijn daarom voor meer exacte kwalitatieve vergelijkingen vaak niet nauwkeurig en
volledig genoeg.
Het moet daarom in eerste instantie gaan om e«n
principiële benadering, een oriëntatie. Het zou zijn
toe te juichen, wanneer het broedvogelpopulatie-onderzoek van bossen in de naaste toekomst op een
meer exacte basis zou kunnen worden opgezet.
Bosbouw invloeden
Bosbouwkundige maatregelen zijn van grote, vaak
doorslaggevende invloed op de vogelrijkdom. Deze
maatregelen zijn in eerste instantie gericht op de
instandhouding van het bos als bos, opdat dit voor
zijn veelzijdige functies in de samenleving optimaal
tot zijn recht komt. Die maatregelen hebben tevens

— en vanzelfsprekend — tot doel het bos voor de
houtproduktie zo goed mogelijk te beheren. Bij bosbouwkundige maatregelen wordt gewoonlijk niet aan
de vogels gedacht. Toch zou ook daarmee rekening
kunnen worden gehouden. Goed houtteeltkundig beheer behoeft namelijk niet in strijd te zijn met een
goed natuurbeheer, vooral niet wanneer er overleg
wordt gepleegd.
Het is praktisch — i n verband met de behandelde
problemen - een aangepaste indeling in categorieën
bos te benutten. Ten behoeve van de beschouwingen
over de vogelstand wordt uitgegaan van de volgende
categorieën:
1 natuurlijke bossen - niet primair voor produktie
beheerd.
2 loofhout - produktiebossen.
3 naaldhout - produktiebossen.
De betekenis voor de vogels neemt van 1 naar 3 af,
maar men mag daarbij niet te veel generaliseren.
J

Natuurlijke bossen

De natuurlijke bossen zijn in dit verband de bossen,
die, ook 'al zijn zij geplant en worden zij weIHcht intensief beheerd, een samenstelling en structuur hebben,
waarvan men op basis van onderzoek en ervaring
aanneemt, dat zij het oorspronkelijke natuurbos benaderen. De natuurlijke bossen zijn afhankelijk van aard
en omvang, rijk aan vogels.
Er is een grote verscheidenheid van "natuurlijke"
bostypen. Voor nadere beschrijvingen van en beschouwingen over deze verscheidenheid wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende literatuur.
(Doing, 1962, Westhoff en Van den Held, 1969 en
Westhoff e.a. 1973).
Vrijwel alle natuurlijke bostypes hebben hun eigen
kenmerkende vogelbevolking, met een bijna even grote differentiatie als die van de plantenwereld. Men
kan ook kenmerkende soortengroepen en differentiërende soorten aanwijzen, ook al is natuurlijk het aantal vogelsoorten heel veel kleiner, dan het aantal
plantensoorten. De soortenrijkdom is in het algemeen
groter in de bossen op voedselrijker bodem. Vochtiger bossen herbergen meer vogels dan droge bossen.
Er is in Nederland niet veel meer over van het
natuurlijke bos. Het gaat slechts om één of enkele
procenten van het bosareaal. De percelen zijn gewoonlijk klein van oppervlakte en liggen zeer verspreid. Slechts enkele boscomplexen zijn zo groot
(tientallen ha), dat zij de "volledige'- door hun type(n)
kenmerkende bosvogelpopulaties levensmogelijkheden
kunnen bieden. Het gaat dus meest om fragmenten.
Dit betekent, uit oogpunt van behoud en beheer van
de in deze bossen thuis behorende vogelpopulaties,
dat er met de bestemmingen en het beheer van deze
bospercelen, bewust rekening zou moeten worden gehouden met het behoud van deze populaties. Dit zou
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moeten worden gezien als een facet van het behoud
van de boslevensgemeenschappen in zijn geheel.
2

Loofhout

produktiebossen

In deze categorie moet onderscheid worden gemaakt
tussen opgaand hout en hakhout en tussen opstanden van ter plaatse thuis behorende soorten en die
van exoten. Het opgaande loofhoutproduktiebos van
ter plaatse thuishorende soorten (vgl. Van Leeuwen
en Dolng, 1959) is vogelkundig al gauw even belangrijk als een "natuurlijk" bos.
Het is in ieder geval potentieel even belangrijk, ook
al is de huidige vogelrijkdom door bepaalde beheersmaatregelen (dunnen, opsnoeien, onkruidbestrijding)
misschien niet optimaal. Exotenbos (b.v. Amerikaanse
eik, Amerikaanse vogelkers, lokaal wellicht ook wel
eens populier of beuk) is duidelijk armer, vaak zelfs
veel armer dan het niet exotenbos. Dit zou een reden
te meer kunnen zijn, om hier bij het bosbeheer te
denken aan speciale maatregelen, die de vogelrijkdom zouden kunnen vergroten.
Hakhoutbossen, meest van eik, es, els of wilg zijn,
vooral op de rijkere, vochtige gronden bijzonder
vogelrijk. In Nederland zijn tenminste de hoogste territoriadichtheden vastgesteld in voedselrijk
broekbos-hakhout. Deze rijk-dom houdt verband
met de omstandigheid dat hakhoutbossen enerzijds
het karakter hebben en houden van jong, relatief
open groeiend bos en anderzijds van uitgedijde bosranden. Dit zijn biotooptypen, die bijna altijd rijk zijn
aan vogels. Er is daarover wel het een en ander
bekend en er zou in het beheer rekening mee kunnen worden gehouden (Westhoff en Mörzer Bruyns,
1964) Hoogenhout, 1972; Stefels, 1966.)
3

Naaidhoutproduktiebossen

Het gaat hierbij voornamelijk om bossen van Pinussoorten. van Pseudotsuga, Picea en van Larix. De
levensgemeenschappen van deze bossen zijn
"afgeleid" van die van de natuurlijke bossen ter
plaatse, meest op de armere'gronden. Zij zijn daarom biologisch b.v. wat soortenrijkdom betreft vrij
arm. Dat gaat vooral op voor jongere opstanden. Oudere naaldhoutbossen (al met ca. 40 jaar) zijn soms
onverwacht rijk aan vogels.
Het is zelfs zo, dat in deze bossen en in de gemengde een aantal vogelsoorten voorkomen, die in
het natuurlijke bos in Nederland niet worden gezien,
omdat zij daar geen levensmogelijkheden hebben.
Deze naaldbossoorten zijn b.v. zwarte mees, kuifmees, goudhaan, zwarte specht en tot op zekere
hoogte ook het vuurgoudhaantje. Zij zijn pas door de
uitbreiding van het naaldbosareaal in Nederland
"aanwinsten" geworden voor de Nederlandse avifauna.
Naaldhoutopstanden hebben, behalve de inbreng van
specifieke soorten, ook nog andere avlfaunistische

voordelen. De structuren (groeivormen) van bomen en
van bos, maken de opstanden in verschillende leeftijdsfasen aantrekkelijk als nestgelegenheid voor verschillende vogelsoorten, die overigens niet aan naaldhout zijn gebonden. Dit verschijnsel is vooral goed
ontwikkeld, wanneer loofbos en naaldbos gemengd
zijn. Het is b.v. bekend genoeg, dat goudvinken een
uitgesproken voorkeur hebben voor nestelen in jong
naaldhout in de buurt van loofhout en hetzelfde
geldt, al is het in mindere mate, voor lijsterachtigen,
tuinfluiter, zwartkop, winterkoning en bosrietzanger.
Houtduiven broeden bij voorkeur op horizontale takken van wat jonger en ouder naaldhout, sperwers
nestelen graag in of onder de kronen van oudere
naaldhoutbomen, terwijl havik en buizerd vaak ideale
nestgelegenheid vinden in de takvorken van de zware
kronen in hoogopgaande dennen of sparren. Ransuil
en bosuil zoeken zowel in als na de broedtijd vaak
hun toevlucht in dichte naaldbosbegroeiingen b.v.
kleine beplantingen temidden van loofbos.
Er zijn ongetwijfeld nog meer voorbeelden te noemen. De reeds genoemde tonen evenwel al genoegzaam aan, dat het naaldhoutelement, althans wat de
vogelrijkdom betreft, zeker niet alleen als verarmend moet worden geclassificeerd, ook al is dat in
bepaalde opzichten vooral botanisch zeker waar. In
dit verband is het in ieder geval interessant te mogen constateren dat oudere naaldhoutbossen (60-70
jaar), vaak een rij pingsprocedure doormaken, waardoor het mogelijk wordt dat een aantal van nature in
Noordeuropees naaldbos voorkomende plantensoorten
(zoals de dennenorchis) zich ook in de Nederlandse
naaldbossen vestigen en handhaven. De manier waarop de naaldbossen worden beheerd (b.v. de omlooptijd) speelt daarbij een grote rol. Een vergelijking van
de avifauna van Nederlandse naaldhoutbossen en die
van Scandinavië en van de Alpen leverde een soortgelijke waardering op. De vogelbevolking van de Nederlandse naaldhoutbossen stak zeker niet ongunstig
af tegen die van de natuurlijke naaldhoutbossen in
aangrenzende landen (Mörzer Bruyns en van der
Ven 1963; Van derVen en Mörzer Bruyns 1965).
De gegevens betreffende de gevolgen van bosbouwkundige beheersmaatregelen (vooral bosaanleg en
soortenkeus) tonen aan, dat in ieder geval onder
bepaalde omstandigheden de bosbouw ten aanzien
van de vogelrijkdom van het Nederlandse bos verrijkend heeft gewerkt. Dat heeft enerzijds te maken met
meer en betere levensomstandigheden voor specifieke
soorten, anderzijds speelt hierbij de vergroting van
de verscheidenheid (bosranden, perseelgrenzen) een
belangrijke rot.

lijkheid die avifauna "rijker" te maken of hem tot
een minimum te laten verschralen.
Er zijn bosbouwkundig geen overwegende bezwaren
aan te voeren tegen het streven naar het verkrijgen
van een zo rijk mogelijke avifauna in ieder bos. De
meeste vogels zijn alleen maar nuttig. Vermeend
schadelijke soorten, zoals specht(?) zouden indien
nodig kunnen worden "geweerd of beperkt. Er zijn
met de verrijking niet of nauwelijks extra kosten gemoeid. Het gaat om de belangstelling van de beheerders en daarmee om de bereidheid bij de inrichting
en het beheer de bosbouwkundige maatregelen zodanig te beramen en uit te voeren, dat het geheel van
activiteiten de vogels ten goede komt, althans niet
schaadt.
Het bosbeheer kan in beginsel op drie manieren de
vogelrijkdom bevorderen:

Bosbeheer voor vogelrijkdom
Het'is zonder meer duidelijk, dat bosbouwkundige
beheersmaatregelen van grote betekenis zijn voor de
avifauna van het bos. De beheerder heeft de moge-

Koolmees met jongen.
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1 zorgen voor verscheidenheid
2 zorgen voor levensmogelijkheden
3 zorgen voor rust.
Verscheidenheid in het bos-landschap kan worden
verkregen door het zorgvuldig beramen van grootte
en vorm van de vakken en het streven naar afwisseling van vakken met verschillende beplantingen.
Het is van vitaal belang voor de vogelstand, dat de
vakken niet te klein zijn, dus niet te veel paden.
Het is moeilijk daarbij een maat aan te geven, omdat
deze soort voor soort verschillen. Voor grotere roofvogelsoorten moet men rekenen op (ca. 10 ha)
"vakken" van tenminste 200 x 200 m2, dus 4 ha, beter
nog 300 x 300 m2. Voor de kleinere zangvogelsoorten
kunnen de vakken kleiner zijn, in bepaalde gevallen
bijvoorbeeld 50 x 50 m2. Toch moet ook voor de
meeste soorten een vak van 100 x 100 m2 als de
meest gewenste situatie worden gezien.
Vooral in "recreatiebossen" wordt aan deze regel te
weinig aandacht geschonken. Verder kan voor verscheidenheid worden gezorgd door het traceren, aanleggen en onderhouden van wegen en paden, van
brandgangen en open plekken. Eveneens door het
bepalen van de grootte en de vorm van kapvlakten
en het regelen van de herinplant.
Er kan ook gezorgd worden voor verscheidenheid in
soorten. De keuze van hoofdhoutsoorten is weliswaar
beperkt, maar het inbrengen van verantwoorde afwisseling is zeker mogelijk. Het plantverband en het
daarbij rekening houden met menging is eveneens
een factor waarmede men de verscheidenheid kan
opvoeren, vooral wanneer daarbij in het gebied voorkomende gradiënt-situaties worden benut. Het sparen of inbrengen van ter plaatse thuis behorende
soorten, b.v. elk, berk, lijsterbes, ratelpopulier in
naaldbos op de armere gronden is ook een mogelijkheid. Dit wordt momenteel ook vanwege andere, b.v.
landschappelijke overwegingen al toegepast.
Er zijn eveneens allerlei mameren om te zorgen
voor meer levensmogelijkheden voor vogelsoorten.
Het plaatsen van nestkasten is een daarvan, dat is
niet zozeer een bosbouwkundige maatregel, tenzij het
wordt gedaan om het aantal insekten etende vogels
op te voeren. De levenskansen voor veel vogels worden beter naarmate het bos ouder is. Het bepalen
van de omlooptijd is daardoor belangrijk. Wanneer
een bos uit economische overwegingen bij voorkeur
al op relatief jeugdige leeftijd (30 of 40 jaar oud)
zou kunnen worden geveld is dat voor de vogelwereld in het algemeen ongunstig. Het verdient dan
aanbeveling tenminste een aantal percelen tot zwaarder hout te laten doorgroeien.
Het wegnemen van holle bomen beperkt in ieder
geval levensmogelijkheden van allerlei vogels en hetzelfde geldt voor dunnen en opsnoeien als dat op
ingrijpende wijze wordt gedaan. In het algemeen is
het veroorzaken van veranderingen in het bos in
de broedperiode altijd iets waarbij voorzichtigheid
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is geboden. Dat geldt natuurlijk helemaal voor
vellen, uitslepen en voor opruimen van ondergroei of
andere vormen van onkruidbestrijding. Het laten liggen van kaphout kan weer gunstig zijn. Er zijn natuurlijk nog meer beheersmaatregelen, die invloed
hebben op de levensmogelijkheden van de vogels.
De vermelde voorbeelden geven in eerste instantie
in voldoende mate aan waar het in beginsel om gaat.
De bovenbedoelde maatregelen zijn niet alleen van
invloed vanwege de levensmogelijkheden, zij brengen
ook een zekere mate van onrust met zich. In bepaalde gevallen is dat nog erger dan de veranderingen
in het bos.
Het zorgen voor voldoende rust is een van de moeilijkste taken, die een beheerder heeft. Het gaat om
het voorkomen van verstoring, zowel door activiteiten
van het eigen personeel, als van het publiek. Wanneer men daarop bedacht is, is het niet zo moeilijk
het eigen personeel zo te instrueren, dat verstoring
wordt voorkomen. Het is 'b.v. mogelijk niet te dunnen
of te vellen in een bosperceel, wanneer zich daarin
Juist een buizerd of een havikpaar heeft gevestigd of
een andere kwetsbare vogelsoort. Dat is een kwestie
van uitkijken. Het broedseizoen begint voor sommige
soorten al in februari. De rust moet worden gehandhaafd tot in juli of misschien wat eerder als de jongen
uitgevlogen en min of meer al zelfstandig zijn.
Als het niet voldoende rustig is in het gebied, kunnen alle andere voorzorgsmaatregelen vergeefs zijn.
Alle vogelsoorten hebben een zekere mate van rust
nodig, d.w.z. een kleiner of groter gebied waarin zij
niet worden gestoord, waarbinnen zij zich veilig voelen. Er zijn vogels, die met een opvallend klein gebiedje tevreden zijn, zoals een merel of een winterkoning. Andere "gewone" soorten, zoals roodborst,
grote lijster of grote bonte specht hebben meer
"ruimte" nodig, leder heeft zijn specifieke eisen. Het
meest gevoelig zijn de grotere, schuwere soorten,
waartoe de roofvogels behoren.
Die rust moet voor alle bosvogel soorten verzekerd
kunnen zijn. Dat kan in het algemeen, als de beheerder er maar op bedacht is. Het kan worden verwezenlijkt door een zorgvuldig ontsluitings- en openstellingspatroon, waarin zo nodig wegen, permanent of tijdelijk
moeten worden afgesloten. Men kan en moet het
publiek geleiden om de nodige rust te verzekeren. Er
moet daarom overleg zijn bij het ontwerpen-van openstelling van wegen en paden en het aanbrengen
van voorzieningen, zoals wandelroutes, natuurpaden en picknickplekken. Andere mogelijkheden om de nodige rust te waarborgen zijn het geven van voorlichting, van aanwijzingen en het houden van toezicht.
Vooral het laatste is een kostbare zaak. Daarin zouden zoveel mogelijk eigenaren, beheerders, jachtopzieners, politie en wellicht ook plaatselijke natuurwachters moeten kunnen samenwerken. Dit kan tot
het gewenste resultaat leiden. Het is evenwel geen
eenvoudige zaak.

Het belangrijkste is en blijft de belangstelling voor
de problematiek. Wanneer die er is, kunnen er altijd
oplossingen worden gevonden.
Samenvatting
Bossen en vogels behoren van nature bij elkaar. De
natuurlijke vogelrijkdom is in bossen, mede door de
verscheidenheid van bostypen, zeer groot. Bosbouwkundige maatregelen beïnvloeden deze verscheidenheid, doch behoeven de rijkdom niet te schaden. De
diversiteit kan daardoor zelfs toenemen, zowel in natuurlijke bossen als in loofhout- en naaidhoutproduktiebossen.
Het bosbeheer dient daartoe wel bepaalde beginselen in achtte nemen en voorzorgen te treffen. Het
gaat daarbij om het zorgen voor verscheidenheid, het
zorgen voor levensmogelijkheden en het zorgen
voor rust De te nemen maatregelen behoeven een
normaal bosbeheer niet of nauwelijks in de weg te
staan. Wanneer er ten behoeve van de vogelrijkdom
in de bosbouw beperkingen moeten worden aanvaard,
is dat gewoonlijk slechts plaatselijk nodig.
Overleg en samenwerking van de bosbouwer-beheerders met ter zake kundige natuurbeheerders zal
steeds tot voor beide zijden volledig aanvaardbare
oplossingen kunnen leiden.
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