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Maatregelen die nu worden toegepast om biodiversiteit te verhogen, bestaan voornamelijk uit het
plaatselijk realiseren van open plekken, al dan niet
door middel van het ringen en omduwen van bomen.
Maatregelen worden als geslaagd beschouwd als na
enkele jaren de biodiversiteit hoger ligt dan voor het
ingrijpen. Dit is een weinig uitdagende doelstelling,
aangezien het verhogen van het aandeel open fase
praktisch altijd zal leiden tot een hogere biodiversiteit.
Deze fase kent immers ook de hoogste soortenrijkdom.
Waarschijnlijk hebben deze maatregelen echter een
voornamelijk kortstondig positief effect op de soortenrijkdom. Zonder een onderlinge samenhang tussen
de maatregelen en de groeiplaats, zal ingrijpen op de
lange termijn niet bijdragen aan het natuurlijker worden van het bos. Bij de keuze voor bepaalde ingrepen,
is het voor ontwikkeling en behoud van biodiversiteit
belangrijk een bosecosysteem na te streven waarin alle
elementen van dit systeem in de juiste verhoudingen
aanwezig zijn.

Meer informatie:
De kunst afkijken in het bos: omvorming naar een natuurlijker
bosstructuur op twee verschillende groeiplaatsen ter verhoging
van de biodiversiteit (Afstudeerrapport)
Delforterie, W., 2008
Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd binnen de afstudeerperiode
van de opleiding Bos- & Natuurbeheer, major Bosbouw/Urban
forestry aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein in opdracht
van Buiting Advies. De opdracht is begeleid door Ad Olsthoorn
(VHL), Tineke Velthorst (Buiting Advies) en Ronald Buiting
(Buiting Advies).

Ergens in de Europese natuur troffen wij om
de 250 meter deze jerrycans aan. Telkens dezelfde jerrycans met dezelfde opdruk. Dat kan
geen toeval zijn. Daar zit beleid achter, zou je
denken. Wat is dit nu weer?
a.	Deze foto is in Portugal genomen in een
kurkbomenplantage even ten zuiden van
Braga. Kurken zijn tegenwoordig van plastic
en de bomen worden massaal omgezaagd.
Daarvoor is benzine nodig en die zit in die
jerrycans. Triest voor die bomen: we voelen
al een droeve fado van Cristina Branco opkomen: tristezas no coracao. Jammer voor
de kurkbomen, maar er worden olijfbomen
voor teruggeplant.
b.	Dit was in de droge zomer van 2008 in
Zuid-Turkije de manier van de boswachter
om bezoekers bluswater tegen beginnende
brandjes aan te bieden. Het opschrift luidt
niet voor niets: bluswatertankje.
c.	De foto is gewoon dichtbij huis in de boswachterij Austerlitz genomen. Het zijn illegaal
gedumpte vaten met afval van synthetische
drugs; snelle vluchtroute voor de stadse
onverlaten naar A12 en A27.
d. Op de in wielerkringen overbekende
Kemmelberg op de grens van Vlaanderen
en Frankrijk wordt niet alleen professioneel gekoerst, maar ook in de zomer door
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toeristen en mountainbikers. Hier kunnen
ze water drinken. Wielervereniging De
Westhoek uit Poperinge zet traditioneel in
de eerste dinsdag van augustus deze reuzebidons neer. Er is dan de Omloop van de
Westhoek.
e.	Foto is in Schotland genomen. Het eilandje
Arran aan de Schotse westkust is in wezen
één grote edelhertenfokkerij. In droge zomers moet er drinkwater worden geregeld.
In kleine bassins van cement wordt af en
toe een beetje uit deze bidons bijgegoten.
Het opschrift is Scots English of Gaelic voor
waterbidon.

Oplossing:
Antwoord b is juist.
Het ziet er amateuristisch uit, maar het is toch echt
bedoeld om bosbrand te voorkomen. Volgens de
dienstdoende boswachter gaat er ook een preventieve werking vanuit: bezoekers worden er zo ook
op geattendeerd dat er acuut brandgevaar is en
zullen voorzichtiger zijn met vuur. Turkije heeft één
van de strengste boswetten ter wereld. Iedereen
weet dat er zeer zware straffen staan op brandstichting (zie ook Vakblad van maart 2008, p. 15).

Wouter Delforterie (wouter.delforterie@gmail.com) is recentelijk afgestudeerd aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein (BSc
Bos- & Natuurbeheer). Momenteel is hij werkzaam als onderwijsassistent binnen deze opleiding.
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De processen en relaties binnen een bosecosysteem
zijn vaak direct afhankelijk van elkaar en het gevolg
van duizenden jaren evolutie. Deze laten zich niet
dwingen. Zolang er binnen een bosecosysteem nog
steeds belangrijke elementen ontbreken zullen kritische soorten een gebied niet kunnen koloniseren, laat
staan dat ze duurzaam aanwezig kunnen blijven.u

