Opinie, reactie, ingezonden
we hopelijk doorbroken en achter ons gelaten,
met inbegrip van het ‘diverse’ bos dat er uit zou
ontstaan.
De bewering dat het bos dat zich momenteel
ontwikkelt minder divers is dan de verzameling van gelijkjarige monocultures van weleer is
trouwens wat merkwaardig. Je moest je vroeger
met een behoorlijke snelheid door het bos
verplaatsen om een beleving van diversiteit te
kunnen ervaren. Momenteel ontstaat er in onze
bossen diversiteit op de belevingsschaal van
de wandelende recreant. Vanuit dat perspectief
zou je het ook moeten bekijken. Dat die beleving van diversiteit niet subjectief is blijkt uit de
toename aan soorten broedvogels per oppervlakte eenheid uitkapbos.
Mét Nabuurs constateer ik dat niet overal spontaan bosverjonging ontstaat en dat de verjonging die er komt lang niet altijd aan onze wensen voldoet. Dat dwingt ons om slimmer met
het bestaande bos om te gaan, opdat die gewenste verjonging wél ontstaat, óf om gewoon
te accepteren wat zich aandient. Een alternatief,
in de zin van rendabel planten, is er zelden.
Het is overigens een heugelijke constatering
dat het Nederlandse bos in de afgelopen
22 jaar gemiddeld maar liefst 17 jaar ouder is
geworden. We gaan inderdaad richting ouder
bos, maar daar mag je niet uit concluderen dat
het bosbeheer minder duurzaam wordt, zoals
impliciet wordt gedaan. Je kan hoogstens de
conclusie trekken dat het bossysteem juist
dúúrzamer wordt beheerd dan voorheen.

Ook wil ik even ingaan op de stelling dat het
juist voor een klein land belangrijk zou zijn om
zelf ook in grondstoffen te kunnen voorzien.
Dat is een vals argument om de bosbeheerder
tot onrendabele investeringen te verleiden.
Niemand voelt zich namelijk geroepen om
de bosbeheerder daar vervolgens voldoende
financieel voor te belonen. Een land, groot of
klein, moet vooral doen waar het goed in is en
prioriteiten stellen. We kunnen vaststellen dat
het produceren van de ruwe grondstof hout in
urbaniserend Nederland niet hoog scoort. Dit
levert een extra uitdaging aan de multifunctioneel denkende bosbouwer om deskundig en
creatief met het bos om te gaan en te zoeken
naar mechanismen waarbij het produceren
van hout meelift met de bosfuncties die in
Nederland wél hoog scoren: natuur en landschap. De Pro Silva-benadering is niet toevallig
ontstaan. Juist in het optimaliseren van de bosfuncties moeten wij ons vakgebied tot zijn recht
laten komen!

Juridica
Right of way
Elke keer als mensen terugkomen van vakantie
in een Scandinavisch of een Angelsaksisch land
hoor je het weer: je hebt daar overal nog onbeperkt toegang tot natuurgebieden. Je mag in
beginsel gewoon overal wandelen, paardrijden
of mountainbiken, tenzij er een verbodsbordje
staat. Dat is eigenlijk precies omgekeerd aan
de Nederlandse situatie: je mag er pas in als het
opengesteld is.
In Engeland en Wales is er een algemeen
rechtsbeginsel van doorgang (right of way) in
het buitengebied dat ook is vastgelegd in de
wet (de vermaarde Countryside and Rights of Way
Act 2000). Wel is er bij die gelegenheid voor het
eerst een soort afbouw (moratorium) afgekon-

Met de aanbeveling van Nabuurs dat we serieus
moeten overwegen om in een deel van ons bosareaal functies te scheiden omdat van alles een
beetje in één opstand niet altijd de juiste keuze
is, zijn we in ieder geval weer terug in dat vakgebied. Laten we dat op de juiste wijze blijven
inzetten om verantwoorde keuzes te kunnen
maken.
Jaap Kuper, juli 2009.
j.kuper@kroondomeinhetloo.nl

Toch ook nog even een opmerking over de
genetische kwaliteit van onze grove dennenbossen. Die dennen met ogenschijnlijk slechte
genetische kwaliteit zouden volgens Nabuurs
ook verjonging van slechte kwaliteit leveren. Ik
heb hierboven al aangegeven dat we dat, waar
het zich voordoet, dan zouden moeten accepteren. Maar, is die genetische kwaliteit altijd wel
zo slecht? De oude dennen worden nog te vaak
alleen op hun uiterlijk beoordeeld. Dat uiterlijk
is vooral het resultaat van de groeiomstandigheden van destijds. De huidige verjonging
van grove den vindt doorgaans onder totaal
andere omstandigheden plaats dan voorheen.
De bestaande voorbeelden van goede kwaliteit
grove dennenverjonging onder matig tot slecht
ogende oude bomen spreken wat dat betreft
boekdelen.

digd voor die paden die wel in gebruik waren
voor 1949 maar die niet zullen zijn vastgelegd
op een kaart van de locale overheid in 2026. De
gemeentelijke overheid moet dus gaan bepalen
welke publieke rights of way nog gelden en
welke automatisch zullen stoppen op 1 januari
2026. In wezen wordt het aantal rights of way
dus afgebouwd en beperkt tot een limitatief
aantal zoals is terug te vinden op gemeentelijke
(plan)kaarten en die bovendien ook in het veld
als zodanig gemarkeerd moeten worden door
de gemeente. Men lijkt dus een beetje af te willen van deze oude traditie.
Schotland kent daarentegen nog wel een algemene veronderstelling van toegang tot het gehele buitengebied. Het Schots parlement heeft
dit nog vrij recentelijk bevestigd in de wet (Land
reform Act 2003). Deze wet formaliseerde de lange traditie van ongehinderde doorgang in het
buitengebied. Er is wel een vrijwillige Outdoor
Access Code. Het right of way in Schotland is dus
beduidend ruimer dan dat in Engeland, waar
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over een voetpad door Natura 2000-gebied
Meijendel en Berkheide nabij Katwijk en ABRS
14 mei 2008 (200704100/1) over recreatie in
Natura 2000-gebied Voordelta op het strand
van Schouwen-Duiveland.
Met betrekking tot de EHS liep de aanleg van
een recreatief fietspad ook al tegen het ‘nee,
tenzij’-kader op (Rechtbank Utrecht 30 juli
2008, Journaal Flora en fauna (JFf ) 2008, 157
inzake fietspad over EHS Utrechtse Heuvelrug,
tracé Doorn): niet alleen in verband met “significante aantasting van de factor rust” en “uitstraling naar de omgeving”, maar vooral ook
omdat “niet op voorhand aannemelijk is dat
een groot openbaar belang wordt gediend met
de aanleg van het fietspad”. De oplossing moet
van geval tot geval gevonden worden langs het
‘nee, tenzij’-afwegingskader en niet langs een
‘ja, tenzij’- kader zoals dat van right of way.

nog op te lossen met juridisch niet-bindende
guidances. Monitoring vindt momenteel nog
plaats en daarna zal evaluatie volgen.

Voor EHS en Natura 2000 geldt in beginsel nee
en niet een ja. De rechtsuitgangspunten botsen
hier dus.
Je kunt dan juridisch-theoretisch gezien beter
maar gewoon aansluiten bij dit ‘nee, tenzij’kader en uitgaan van het beginsel van ‘geen
toegang, tenzij aangegeven dat het wel mag’.
Via het ‘nee, tenzij’-afwegingskader zal getoetst
moeten worden aan instandhoudingsdoelstellingen en EHS-waarden van het desbetreffende gebied waar men toegankelijkheid wil
realiseren. De Europeesrechtelijke instandhoudingsdoelstellingen (conservation objectives)
en EHS-waarden zullen in concreto doorslaggevend moeten zijn en niet een rechtshistorisch
uitgangspunt van vrije doorgang.
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het recht beperkt wordt tot bepaalde paadjes
en ook nog afgebouwd wordt over een lange
periode. Schotland lijkt het meest verregaande
stelsel van vrije toegang ter wereld te hebben,
want ook landen als Nieuw-Zeeland en Zweden
lijken right of way respectievelijk Allemansrätt
een beetje te willen afbouwen. Denemarken
schijnt er al helemaal mee gestopt te zijn.
Er is intussen in Schotland wel groeiende kritiek op dit ruime principe van right of way.
Scottish Natural Heritage (SNH) maakt melding
van paden die vaak zwaar door landeigenaren
aangevochten worden en men is vooral ook
bezorgd voor de potentiële schade die kan ontstaan door het principe van onbeperkte doorgang in allerlei kwetsbare natuur.
Er zijn al problemen met Schotse Natura 2000gebieden met veel broedvogels. Ook watersport
levert problemen op. Deze poogt men voorals-

Het in sommige landen nog bestaande beginsel
van right of way (met een toegankelijkheidsregime van ‘ja, tenzij’) kan voortdurend botsen
met de nieuwe ‘nee, tenzij’-rechtsregimes voor
natuur en landschap. Deze ‘nee, tenzij’-regimes
zijn van Europeesrechtelijke origine (habitattoets, soortentoets) of zijn van nationaal recht
(zoals de Nederlandse EHS en het landschapsrecht).
Een beginsel van vrije doorgang gaat uit van
‘toegang mag, tenzij’ in plaats van de in het
natuur- en landschapsrecht steeds meer gebruikelijke ‘nee, tenzij’-regime.
Voor alle EU-lidstaten geldt de juridisch bindende habitattoets voor Natura 2000-gebieden.
In Nederland is een voetpad door de duinen
en het recreatief gebruik van het strand op
Schouwen-Duiveland al aanleiding geweest
tot natuurjurisprudentie. Voor de liefhebbers: ABRS 19 december 2007 (200700097/1)

Fred Kistenkas
Alterra en Wageningen Universiteit
Fred.kistenkas@wur.nl
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Wat een heerlijke dag voor een fietstochtje!
Even weg uit die urbane omgeving. Of het is
lawaaiig en druk, of er wordt verbouwd, of
dat ligt weer stil met alle ongemak van dien .
. . Nee, het is zulk mooi weer, met een totaal
onbewolkt zwerk en heerlijke geuren in het
verschiet . . . lekker het hoofd leegmaken
op het platteland. Je ziet nog eens wat, en ja
hoor: je bent de stad nog niet eens uit of je
oog valt op deze twee bomen met netten. Wat
is daar nu weer de bedoeling van?
a. Het is een proefopstelling, waarbij wordt
gekeken welke insectenaantastingen deze
bomen krijgen als er géén vogels zijn die
rupsen of andere larven eten. De proef
maakt onderdeel uit van een Europees
onderzoek waarin wordt gekeken welk effect vogels hebben op de ontwikkeling van
schadelijke insectenpopulaties.
b. Het zijn paardenkastanjes en in dit drukke
gebied zijn er de laatste jaren diverse mensen gewond geraakt door vallende kastanjes. De netten zijn zo fijnmazig dat tijdens
de bloei van de kastanjes er geen insect bij
de bloemen kan komen, de bloemen dus
niet bevrucht worden en er in het najaar
geen kastanjes aankomen. Mocht dit toch
niet werken dan vallen de kastanjes alsnog
in de netten, heel handig.
c. Een actieve Arnhemmer heeft zich laten
inspireren door de beeldententoonstelling in Park Sonsbeek vorig jaar, en door
andere inpakkende kunstenaars. Hij heeft
als kunstwerk deze bomen ingepakt. De
Arnhemse groendienst vond echter een
dicht doek te gevaarlijk voor de gezond-

