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Opvangbeleid
in de natuur

foto Ido Borkent

Wie vindt dat biologen vooral de achteruitgang
van soorten in de Nederlandse natuur benadrukken, moet eens naar de tientallen natuurberichten van de afgelopen maand kijken. Er
zaten opvallend veel positieve berichten bij.
Het komt niet elke maand voor dat er twee voor
ons land nieuwe vogelsoorten worden waargenomen. Achtereenvolgens ontdekten vogelaars
de Kaspische plevier en de taigastrandloper.
De twee steltlopers kwamen in een druk vogelland terecht. Nederland is in deze periode de
Randstad van Europa als het om vogels gaat.
Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid ganzen.
Kolganzen spannen met bijna een miljoen
overwinteraars de kroon. Het zijn er zoveel dat
we een speciaal opvangbeleid voor ze hebben.
Hiermee is het gelukt om ongeveer 60% van de
ganzen in ganzenopvanggebieden te krijgen.
Veertig procent dus nog niet. Al met al kost het
rond de 17 miljoen euro om ze te huisvesten.

Oplossing:
De oplossing a] zou kunnen, maar dat wordt
toch wel door vrijwel alle collega’s niet
meer gedaan. Het is wel duur krachtwerk,
en houtproductie op armere gronden blijft
natuurlijk gekrabbel in de marge. “Dat kan
beter” zou Henk Gemser (u weet wel, die
schaatscoach van de hartreclame):: elders dus,
op betere gronden. Oplossing b] is natuurlijk
gewoon onzin. De keuze voor de voorste den als
toekomstboom is echter niet gek. Oplossing c]
is zeker plausibel. Het is wel onjuist, maar dat
het aandeel grove den in het Nederlandse bos
over enkele decennia wellicht gedecimeerd is
geraakt, is niet geheel ondenkbaar. Het goede
antwoord is dus d]. Inderdaad, een omvorming
van bos naar droge heide, al enkele jaren
geleden ingezet met een stevige begrazing van
de ondergroei, maar tot openkappen was het
niet gekomen vanwege de Boswet. Nu kan, in
het kader van instandhoudingsdoelstellingen
binnen een Natura 2000-gebied, ontheffing
van de herplantplicht gegeven worden om door
versnippering geïsoleerd geraakte populaties
van genoemde soorten te verbinden door
bepaalde bosstroken te kappen, hier ter breedte
van circa 50 meter. Dit plaatje is afkomstig uit
het Nationaal Park de Maasduinen in NoordLimburg. En het levert nog eens een aardig
partijtje hout op ook!

a. Het is gewoon een forse lichting om deze
jonge, beetje belabberd groeiende eerste
generatie grove den eens om te vormen naar
meer productieve opstand, en geen gedoe
met verticale sluiting. Klepelen, oogsten,
ruimte maken, beplanten met corsicaan en
gaan met die banaan;
b. De deelnemers aan eende cursus hoogdunnen hadden weinig remmingen en stelden
tenminste één grove den, met een acceptabele stamvorm, flink vrij;
c. Natuurlijke verjonging is leuk, maar op de
droge zandgronden ontaardt het vaak in
berk, braam en eik, terwijl grove den niet
meekomt. Zo verdwijnt deze fraaie boom uit
het Nederlandse natuurbos. Dat kan niet de
bedoeling zijn. Door veel licht te maken met
deze coulisse / schermkap/coulissekap, gevolgd door een aantal zuiveringen, moet hier
over een tiental jaar een mooie gesloten grovedennenverjonging hebben plaatsgevonden;
d. Er is hier sprake van een te creëren ecologische verbindingszone voor heidefauna. Na
een aantal jaren drukbegrazing met schapen

wordt nu een groot deel van de opstand gekapt en geruimd, zodat hagedissen, slangen
en heivlinders vlot hun soortgenoten op
kunnen zoeken.

Ido Borkent en Renske Schulting

Deze maand eens even een recht-voor-zijn-raap
raadsel, beste lezers. Wat ons betreft appeltjeeitje voor de doorgewinterde terreinbeheerder.
Welke beheersmaatregel, of poging daartoe,
wordt hier uitgevoerd?
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Een van de eerste nesten van de eikenprocessierups die in Friesland zijn gevonden
Ook uit de onderwaterwereld veel opvallende
berichten. In de Oosterschelde worden steeds
meer Amerikaanse venusschelpen gevonden.
Er zitten al uitzonderlijk grote en oude exemplaren bij. In de rivieren blijkt het te krioelen
van de exotische grondels. Vooral de kesslersgrondel heeft de kribben van het Pannerdens
kanaal bevolkt. Van de meerval blijken alleen in
Gelderland al tienduizenden exemplaren voor
te komen. Voor het eerst zijn er ook zeer jonge
dieren aangetroffen van deze vis die in enkele
tientallen jaren tot enkele meters groot kan
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worden. Ook positief nieuws over een inheemse
vis, de kwabaal. Veel populaties zijn de vorige
eeuw verdwenen. Dat er op één dag maar liefst
5 kwabalen gevangen werden in Flevoland, was
dan ook zeer bijzonder.
Toch was er niet alleen maar positiefs te melden. Het gentiaanblauwtje is bijna weg uit
Friesland en de argusvlinder verdwijnt uit OostNederland. De argusvlinder is meer dan 90%
achteruit gegaan in vergelijking met 1990. Een
andere vlinder doet het juist geweldig, maar
daar zitten we niet op te wachten: de eikenprocessierups. Hij werd eerder dit jaar ontdekt in
de zuidelijke gemeenten van Drenthe en blijkt
nu ook delen van Friesland gekoloniseerd te
hebben. Waarschijnlijk zal hij binnenkort in
heel Nederland overlast gaan veroorzaken. Een
andere verrassing van dit beestje, voor het eerst
zijn in oktober nog nesten gevonden met daarin
poppen die nog niet waren uitgevlogen. Zeer
uitzonderlijk.
Arnold van Vliet
arnold.vanvliet@wur.nl
www.natuurbericht.nl / www.natuurkalender.nl

Het ministerie van LNV heeft drie interessante
bosgerelateerde studies laten verrichten,
waarvan de rapportages zojuist zijn verschenen. Een korte beschrijving van de inhoud:
1) ‘Over de schaal van bosbeheer en het niveau
van planning’ is een studie (door Bureau Silve)
naar hoe je als bosbeheerder het multifunctioneel (geïntegreerd) bosbeheer kunt uitvoeren.
Het gaat nader in op de kleinschaligheid van ingrepen zoals die doorgaans worden uitgevoerd
(verjonging en kap). Wat blijkt: hier en daar op
grotere schaal te werk gaan biedt extra kansen.
Door meer te variëren kan de bosbeheerder beter sturen op abiotiek en natuurwaarden in het
bos, de soortensamenstelling en het bosklimaat
en zijn er voordelen te verwachten in de bosexploitatie. Food for thought.

advertentie

2) ‘Betere verwerking en afzet van inheems
loofhout’ is een studie (door SHR Houtresearch)
waarin een inschatting is gemaakt van opbrengst, rendement en toepassingsmogelijkheden van inheems berken, essen en esdoornhout.
Met het groeiend areaal loofboomsoorten in
onze bossen ligt het voor de hand om na te
gaan of er naast laagwaardige toepassingen
(pallet- en verpakhout, snippers) er nog meer
gebruiksmogelijkheden voor deze soorten zijn.
De lichte kleur en houtstructuur maken specifieke toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld in de
wooninrichting en interieurbouw. Eén van de
conclusies van het rapport is, is dat loofhout van
de rijkere gronden geschikter is voor hoogwaardige toepassingen.
3) ‘Populieren in het Nederlandse bos en landschap’ (door Bureau Silve) beschrijft de betekenis van de populierenhoutsector in Nederland
en het buitenland. De teelt van populieren is
de laatste decennia enorm afgenomen. Het
rapport gaat in op de oorzaken van afname van
het populierenareaal en breekt een lans voor
nieuw leven in de populierenhoutsector. Het
gebruik door diverse beheerders, de kwaliteiten
en kansen van populierenbossen wordt belicht.
Opzienbarend is dat de potentiële natuurwaarden van een populierenbos momenteel worden
onderschat. Het rapport bevat een scala aan
facts, figures en aanbevelingen voor initiatieven.
Pieter Joop, redactie
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