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Samenvatting
ARK Natuurontwikkeling is een organisatie die uitgestrekte, robuuste en dynamische natuur in
Nederland en Europa ontwikkelt. Belangrijk is dat de nieuwe natuurgebieden zo worden ontworpen
en ingericht dat de natuurlijke processen die op de specifieke locatie thuishoren, in beweging
kunnen en mogen komen.
Vaak zijn de gebieden waar ARK aan de slag gaat niet in hun eigendom; ARK initieert en organiseert
gebiedsontwikkelingen waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische alsmede het
sociaaleconomische functioneren van de regio. Na de opstartperiode draagt ARK deze gebieden over
aan andere beherende natuurorganisaties. Op deze manier werkt ARK samen met andere terrein
beherende organisaties. Hierbij komt regelmatig naar voren dat de handelwijzen en keuzes van
nieuwe beheerders en beleidmakers niet altijd aansluiten bij de filosofie van wilde natuur, natuurlijke
processen en natuurlijke begrazing.
ARK is geïnteresseerd hoe het gesteld is met de aandacht voor en het begrip van procesnatuur en
natuurlijke begrazing binnen groene vervolgopleidingen, omdat de kennis en zienswijzen van nieuwe
groene denkers, planners en uitvoerders voor een groot deel worden beïnvloed door de
vooropleiding. ARK heeft de afgelopen 30 jaar veel kennis en inzichten opgedaan en wil deze kennis
graag delen. Daaruit volgt ook de vraag hoe ARK – al dan niet via de opleidingen- kan bijdragen aan
een verdieping van de kennis op dit gebied. Met dit probleem in gedachte is er een kennisvraag
opgesteld.
Op welke manieren besteden groene opleidingen aandacht aan procesnatuur en natuurlijke
begrazing in hun lesprogramma en op welke manieren kan ARK Natuurontwikkeling bijdragen aan
verbreding en verdieping van deze aandacht binnen deze opleidingen?

Om deze vraag te beantwoorden heb ik 7 opleidingen bereid gevonden om mee te werken aan dit
onderzoek die zijn weergegeven in de onderstaande lijst. Het doel om van alle opleidingsniveaus een
duidelijk beeld te krijgen is daarmee ook bereikt. In verhouding zijn er relatief veel Mbo opleidingen
die met het thema natuurbeheer te maken hebben, dit komt ook terug in de selectie van de
onderzoeksgroepen
-

MBO Bos- en Natuurbeheer en Eco- en Wildlife, Helicon Aperloorn
MBO Toegepaste Biologie, Groenhorst Ede
MBO Eco- en Wildlife, Helicon Geldermalsen
HBO Landscape Environment Management, InHolland Delft
HBO Bos- en Natuurbeheer, Van Hall Larenstein Velp
BSc & MSc Bos- en Naturbeheer, Wageningen Universiteit.

Voor elke opleiding is een semi-gestructureerd interview georganiseerd met een docent en/of de
studiebegeleider. Daarnaast is er een digitale enquête onder de docenten en studenten verspreid.
Een opleiding is namelijk geen vaststaand geheel, maar valt uiteen in de verschillende groepen
mensen die bepalen hoe een lespakket er uit komt te zien. Daardoor is het noodzakelijk om niet
alleen docenten te ondervragen, maar ook de studenten. Daarnaast volgende wilde ik ARK als
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organisatie goed leren kennen om beter onderschied te maken tussen de visie van ARK en andere
stromingen in het Nederlandse natuur- en begrazingsbeheer. Dit heb ik gedaan door het bezoeken
van gebieden, het lezen van informatiebrochures en het praten met verschillende medewerkers.
De gegevens van de interviews en enquêtes worden geanalyseerd op de aandacht voor procesnatuur
en natuurlijke begrazing binnen het lesprogramma. Ook de kennis en meningen van docenten over
deze begrippen wordt meegenomen in deze analyse. Verder wordt er gekeken naar de bekendheid
van ARK en de behoefte aan kennisdeling binnen de verschillende opleidingen.
De bevindingen uit de 6 interviews met vijf docenten van en één studiebegeleider bieden maar één
perspectief op hoe verschillende thema’s binnen een opleiding worden behandeld. Om die reden
gelden deze resultaten als een blik op de studie door een bepaald venster, op deze manier dient dit
onderzoek dan ook gebruikt te worden door ARK. Men krijgt door deze interviews een bepaald
inzicht door een gekleurd venster, maar kan niet met zekerheid stellen dat het huis (opleiding) er van
binnen precies zo uitziet als het specifieke beeld door een enkel raam (interview). Op deze manier
kunnen de resultaten uit de interviews niet gegeneraliseerd worden voor andere docenten of vakken
binnen zo’n opleiding. De enquêtes zouden deze algemene inzichten wel kunnen bieden, op die
manier wordt het makkelijker om de opleidingen te vergelijken en de data binnen de interviews te
verifiëren of tegen te spreken. Ondanks de tijdige verspreiding van de enquête door de
geïnterviewde docenten en een aantal herinneringsmails, vielen de reacties op de enquêtes tegen.
Uiteindelijk blijkt dat verschillende opleidingen procesnatuur en natuurlijke begrazing op andere
manieren behandelen in het lesprogramma. De variatie loopt van een volledige uitleg van alle
natuurlijke processen die een rol spelen binnen die procesnatuur tot het behandelen van enkele
natuurlijke processen. De mate van betrokkenheid met een opleiding door ARK en bekendheid van
de educatieve middelen bij de docenten zouden een rol kunnen spelen in de aandacht die de
procesnatuur krijgt binnen de verschillende lesprogramma’s. Deze relatie zou echter ook andersom
kunnen liggen; opleidingen die procesnatuur en natuurlijke begrazing behandelen zijn eerder op de
hoogte van de visie van ARK en de educatieve middelen die daarbij horen. Binnen de huidige
opleidingen wordt soms zijdelings aandacht wordt besteed aan procesnatuur en natuurlijke
begrazing en dat docenten vaak niet goed op de hoogte zijn van de visie die ARK nastreeft in de
natuur. Om deze situatie te verbeteren is het aan te raden dat ARK een actievere rol inneemt in de
kennisdeling op groene scholen.
Naast deze conclusie roept dit onderzoek ook andere vragen op. Daarom worden er een aantal
mogelijkheden voor vervolgstudies aangekaart. Ten eerste zou een goed overzicht van meningen
binnen groene opleidingen met de ontwikkelde enquête de data uit dit onderzoek kunnen
ondersteunen of tegenspreken. Door de tegenvallende ervaring met de digitale enquête zou het slim
zijn om de enquêtes persoonlijk of klassikaal af te nemen. Zo kunnen er genoeg data om de
verbanden tussen bekendheid, aandacht voor, en bekendheid met, proces natuur en natuurlijke
begrazing en andere variabelen (leeftijd, agrarische achtergrond, zelf identificatie met natuur)
worden verkregen.
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Hoofdstuk 1 – Introductie en Probleemstelling
ARK Natuurontwikkeling is een organisatie die uitgestrekte, robuuste en dynamische natuur in
Nederland en Europa ontwikkelt. Zij willen laten zien wat er mogelijk is in de natuur; ARK werkt niet
met natuurdoeltypes maar schept voorwaarden in het landschap waarin natuur zich spontaan kan
vestigen. Belangrijk is dat de nieuwe natuurgebieden zo worden ontworpen en ingericht dat de
natuurlijke processen die op de specifieke locatie thuishoren, in beweging kunnen en mogen komen.
Deze dynamiek draagt bij aan de ecologische diversiteit. Daarnaast wil ARK bijdragen aan de
sociaaleconomische waarde van natuur in de regio. De natuur moet aantrekkelijk en intens te
beleven zijn voor een breed publiek, zowel voor jong als oud. Daarom zijn de natuurgebieden ook
buiten de paden vrij toegankelijk. Daarnaast organiseert ARK excursies, veldlessen voor basisscholen
en gastcolleges op groene opleidingen; niet alleen om mensen iets te leren maar vooral om de
interesse voor wilde natuur aan te wakkeren.
Vaak zijn de gebieden waar ARK aan de slag gaat niet in hun eigendom, ARK initieert en organiseert
gebiedsontwikkelingen waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische alsmede het
sociaaleconomische functioneren van de regio. Soms treedt ARK wel op als eigenaar en beheerder
van de gronden, maar ambieert geen permanent bezit en permanent beheer van natuurgebieden.
Na de opstartperiode draagt ARK deze gebieden namelijk over aan andere beherende
natuurorganisaties. ARK werkt samen met andere terrein beherende organisaties en daarbij komt
regelmatig naar voren dat de handelwijzen en keuzes van beheerders en beleidmakers op het gebied
van natuurontwikkeling van natuur en begrazing niet helemaal aansluiten bij de filosofie van wilde
natuur, natuurlijke processen en natuurlijke begrazing. Binnen ARK worden verschillende redenen
aangedragen waardoor de aandacht voor- en toepassing van procesnatuur in de verdrukking kan
komen.

1.1 – Waterveiligheid
Procesnatuur komt in Nederland tegenwoordig voor het grootste gedeelte voor in de buitendijkse
gebieden langs de grote rivieren. De afgelopen 25 jaar is het beheer van rivieren en daarmee ook de
uiterwaarden ingrijpend veranderd. In Plan Ooievaar (1987) werden de doelen van
natuurontwikkeling en waterveiligheid voor het eerst gecombineerd (Fliervoet, Van den Born, Smits,
& Knippenberg, 2013). Door het extensiveren van de uiterwaarden was het mogelijk om grote
hoeveelheden (overtollig) water te bergen, tevens was het ook een kans om nieuwe natuur te
ontwikkelen. Hiervoor waren wel een aantal veranderingen nodig in de uiterwaarden. In Plan
Ooievaar werd uitgelegd de waterveiligheid zou stijgen en dat de originele biodiversiteit van het
rivierensysteem zich zou herstellen als:
-

Landbouw niet meer buitendijks plaatsvond
Er meer ruimte werd gegeven aan eroderende en sedimentaire processen.
Grazers werden geïntroduceerd

Nadat eind Jaren ’90 de rivieren bijna overstroomden werd natuurontwikkeling in de uiterwaarden
ondergeschikt aan de waterveiligheid. Zo werd in het kader van het plan Ruimte voor de Rivier (2000)
besloten dat er onder andere in de Millingerwaard meer ruimte moest komen voor waterberging
door een diepe geul met nevengeulen in het gebied te graven (Van der Hoeven, 2016). Deze ingreep
kan niet gezien worden als een aanval op de procesnatuur zelf, maar is eerder een voorbeeld van het
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toenemende belang van de waterveiligheid binnen de natuur in de uiterwaarden. Wel biedt de focus
op waterveiligheid een voedingsbodem voor latere concessies op het gebied van de nagestreefde
procesnatuur. Die focus op waterberging en waterveiligheid werd in 2007 nog eens versterkt door de
tweede Deltacommissie (2008). In dit verslag lieten experts weten dat door klimaatverandering de
standaarden voor waterafvoer door de rivieren omhoog moesten (Fliervoet, Van den Born, Smits, &
Knippenberg, 2013).
Ook bleek dat er in de uiterwaarden een spontane toename van natte bossen gezien kon worden.
Waterbeheerders waren met de aangescherpte eisen van de overheid bang dat deze bossen zouden
zorgen voor een lagere doorstroming van water en een hogere opslibbing wat resulteert in hogere
kosten voor beheer en ontwikkeling. (Fliervoet, Van den Born, Smits, & Knippenberg, 2013) (Alterra,
Hommel, van Rooij, & Olsthoorn, 2007). Uit het perspectief van waterbeheerders zou deze vegetatie
moeten worden gekapt zodat de waterafvoer aan de veiligheidseisen voldoet. Hierdoor worden
terreinbeheerders genoodzaakt om de natuurlijke processen van successie en afbraak binnen de
bepaalde zones alsnog met menselijke hand beheren. Door sommige partijen wordt dit gezien als
een aderlating voor de procesnatuur in Nederland. Ook al zijn er veel vruchtbare kansen voor
ooibossen met diverse functies (recreatief, ecologisch, economisch) langs rivieren, veel
waterbeheerders zijn nog steeds huiverig (Alterra, Hommel, van Rooij, & Olsthoorn, 2007). Op die
manier kan de toegenomen focus op waterveiligheid resulteren in concessies binnen de
procesnatuur, zeker omdat procesnatuur voor het grootste deel plaatsvindt langs de grote rivieren.
Om dit veiligheids- natuurdilemma op te lossen zullen beide partijen tot een gedeelde beheervisie
komen, anders wordt het lastig om ecologische doelen van procesnatuur te combineren met de
veiligheidsnormen (Fliervoet, Van den Born, Smits, & Knippenberg, 2013).

1.2 – Natuurdoeltypen
Een andere factor binnen het natuurbeheer in Nederland staat ook op gespannen voet met de
idealen die worden nagestreefd in de procesnatuur door ARK. Om de kosten voor (nieuwe) natuur te
verantwoorden beschikt de overheid sinds 1995 over kwaliteitskenmerken in de vorm van
doelstellingen voor een natuurgebieden; de natuurdoeltypen. “Deze doeltypen zijn doelgerichte
beschrijvingen van ecotopen of ecosystemen (Bal, 1995).” In het vaststellen van doeltypenatuur
spelen doelsoorten een leidende rol, deze worden gedefinieerd als nationaal en internationaal
bedreigde soorten. Deze bedreiging moet wel goed aangetoond kunnen worden, daarnaast moeten
er ook goede mogelijkheden zijn voor monitoring van de doelsoort (Bal, 1995). Dit middel wordt nog
steeds gebruikt voor het ontwikkelen van natuur.
Er kan ook gezegd worden dat de doeltypen te succesvol zijn geworden. Ook bestaande natuur wordt
tegenwoordig ingedeeld op natuurdoeltype. Natuurbeheerders maken graag gebruik van de
doeltypen om hun beheermaatregelen op af te stemmen en tot slot zijn overheden ze gaan
gebruiken om de doeltreffendheid van het natuurbeheer te toetsen en respectievelijk het correcte
bedrag aan subsidie te verlenen (Smit, 2005). De ontwikkeling en toepassing van natuurdoeltypen
geeft bepaalde fricties bij de realisatie van procesnatuur. Binnen de procesnatuur staat het herstel
van natuurlijke processen centraal terwijl het eindresultaat van die natuurlijke ontwikkeling minder
belangrijk is. Daarnaast wordt de complexiteit van de natuur met al haar gradiënten in 92 doeltypen
sterk vereenvoudigd (Smit, 2005). Verder is procesnatuur een dynamisch geheel van natuurlijke
processen die zich ruimtelijk en in de tijd moeilijk vast laat leggen in een definitieve
soortensamenstelling. Daarom worden er voor bepaalde gebieden met procesnatuur uitzonderingen
gemaakt; de natuurdoeltypen hoeven niet vast te liggen, maar moeten wel voorkomen binnen een
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grotere gebiedseenheid. Dit kan voor terreinbeheerders tijdrovend zijn en leiden tot hogere kosten
(monitoring), op die manier zou procesnatuur meer in de verdrukking kunnen komen.

1.3 – Verkopen van natuur (vlees).
De afgelopen jaren heeft de overheid haar budgets voor rivier- en natuurbeheer verlaagd (Buijs,
Mattijssen , & Arts, 2014), (Fliervoet, Van den Born, Smits, & Knippenberg, 2013). Vaak moeten
beheerders op zoek naar een alternatieve bron van inkomsten om het beheer te bekostigen (De Wit,
2014). Tegenwoordig worden veel procesmatig beheerde natuurgebieden begraasd door
wildlevende kuddes van runderen of paarden. Dit wordt door sommige terreinbeheerders gezien als
een goedkope beheermaatregel om het gebied open te houden, daarnaast kan er met de productie
van wildernisvlees geld verdiend worden (De Wit, 2014).
Deze focus op de vermarkting van het natuurvlees kan echter frictie veroorzaken met de principes
van de nagestreefde procesnatuur. Om een interessant product aan de consumenten te leveren
moeten kuddebeheerders voor een constante kwaliteit en kwantiteit vlees zorgen. Bij de principes
van natuurlijke begrazing die vallen binnen de procesnatuur wordt er incidenteel geslacht en alleen
op voorwaarde dat de dieren:
-

Te veel lijden
Het publiek lastig vallen
Overplaatsing naar andere gebieden niet mogelijk is.

Als een beheerder toch meer vlees wilt vermarkten, zal er een zekere selectie moeten plaatsvinden
binnen de kuddes. Het is bijvoorbeeld aantrekkelijk om jongere dieren te slachten (mals), of oudere
dieren in te rasteren waardoor ze weinig beweging krijgen en vetter worden. Hierdoor verandert de
samenstelling van de natuurlijke kudde wat kan resulteren in een minder dynamisch begrazings- en
verspreidingspatroon. Het spanningsveld tussen het vermarkten van vlees en natuurlijke begrazing
kan er op deze manier voor zorgen dat de principes van procesnatuur in een andere vorm vertaald
worden.

1.4 – Onderzoek
Al de voorgenoemde factoren spelen vooral op de schaal van de (kudde)beheerder. ARK is juist
geïnteresseerd hoe het gesteld is met de aandacht voor en het begrip van procesnatuur en
natuurlijke begrazing binnen groene vervolgopleidingen, omdat de kennis en zienswijzen van nieuwe
groene denkers, planners en uitvoerders voor een groot deel worden beïnvloed door de
vooropleiding. ARK heeft de afgelopen 30 jaar veel kennis en inzichten opgedaan en wil deze kennis
graag delen. Daaruit volgt ook de vraag hoe ARK – al dan niet via de opleidingen- kan bijdragen aan
een verdieping van de kennis op dit gebied. Het onderzoek zal niet alleen ingaan op de vraag hoe de
verschillende groene vervolgopleidingen het thema natuur- en landschapsontwikkeling onder invloed
van natuurlijke processen behandelen. Ook wordt er getracht om na te gaan hoe studenten en
docenten dit thema ervaren en waarderen. Tot slot wordt er ook een adviesrapport geschreven over
hoe ARK een rol kan vervullen in het proces van kennisoverdracht en beeldvorming rond dit thema.
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Hoofdstuk 2 – Theoretisch kader
Binnen dit onderzoek zijn er twee concepten erg belangrijk om uit te leggen; natuurbeheer en
begrazing. Er bestaan meerdere invalshoeken hoe natuur zou moeten worden beheerd en welke rol
grazers daar in spelen. Het onderstaande literatuuroverzicht legt in grote lijnen de verschillende
stijlen uit. Met behulp van de literatuur worden er categorieën beschreven waarmee de data uit de
interviews en enquêtes kan worden geanalyseerd.

2.1 – Natuurbeheer
Het begrip natuurbeheer lijkt vanzelfsprekend; het beheren van de natuur. De betekenis van
natuurbeheer is in de loop der jaren echter veel veranderd en kan ook nu nog meerdere dingen
betekenen. Eerst wordt er een kort historisch overzicht gegeven van de verschillende vormen van
natuurbescherming en de ideologieën. Daarna worden enkele extreme ideologische thema’s
besproken die steeds terugkomen in het Nederlandse natuurbeheer. Deze categorieën worden
gebruikt om in de analyse van de interviews om te weten te komen welke thema’s er worden
behandeld binnen groene opleidingen. Komen al deze extremen terug in een studie of worden er
alleen bepaalde visies belicht?
2.1.1 – Historische context
In de Nederlandse natuurbescherming zijn er 3 hoofdperiodes te herkennen die allen eigen
kenmerken hebben
1945 – 1975
In de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog stond natuurbescherming niet centraal
als politiek doel. De overheid voerde wel haar formele verplichtingen op het gebied van
natuurbescherming en Natuurmonumenten was al actief bezig om stukken natuur te beschermen. Al
met al werd er weinig initiatief genomen in het beschermen van de natuur; het thema leefde niet bij
grote groepen in de samenleving. Door de grote invloed van Nederlandse ecologen bleef de nadruk
liggen op het beschermen van gebieden met interessante vegetatie. Die gebieden werden niet
gekarakteriseerd door een grote natuurlijk spontaniteit, maar waren een resultaat van menselijke
handelingen voortkomend uit de traditionele landbouw en waterbeheer. Binnen dit type
natuurbescherming was het dus logisch dat het traditionele beheer van deze gebieden in stand werd
gehouden nadat een gebied als natuur bestempeld werd. Het referentiebeeld van deze natuur moet
gezocht worden in het pastorale landschap omstreeks 1850 (Rientjes, 2002). In de Jaren ’60 begon
dit type natuurbescherming te veranderen, steeds meer burgers en groene Ngo’s hadden belang bij
de bescherming en het beheer van de natuur. Vooral de functie recreatie werd een belangrijk doel
binnen het natuurbeheer. Door de intensivering van de landbouw was er sprake van overproductie,
een reden voor de overheid om het natuur-areaal uit te breiden. Boeren speelden wel een grote rol
in het beheer van die gebieden en werden nu ingezet als producenten van extensieve (boeren)natuur
(Rientjes, 2002).
1975 - 2010
Het vrijkomen van agrarische gronden en een nieuw discourse in de ecologie zouden zorgen voor een
radicale verandering in het Nederlandse natuurbeheer. Die verandering omvatte ook een andere
interpretatie van het referentiebeeld van de nagestreefde natuur. Ecologen claimden dat de meeste
beschermde gebieden niet refereerden naar echte natuur, omdat er te veel door mensen werd
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ingegrepen. In hun ogen zouden mensen helemaal niet moeten ingrijpen in de natuur
(klapstoelbeheer). Daarnaast moesten lokaal uitgestorven diersoorten weer geïntroduceerd worden.
Ook niet-inheemse soorten moesten uit het ecosysteem verwijderd worden.
Tevens vond er een verplaatsing van natuurbehoud naar natuurontwikkeling plaats. Door inzichten
uit de Oostvaardersplassen lieten ecologen zien dat spontane ontwikkeling van ‘echte’ natuur
mogelijk was. Daaruit volgde dat aaneensluiting van natuurgebieden door het ontwikkelen van
nieuwe natuur een speerpunt werd van de overheid. (Rientjes, 2002). In de praktijk bestonden er
vanaf eind Jaren ’80 naast het ontwikkelen van nieuwe natuur ook andere vormen van natuurbeheer
(bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer) plaats. Ook praktische combinaties met andere functies
bleven belangrijk in het beheren van natuur. (Buijs, Mattijssen , & Arts, 2014). De combinatie tussen
het ontwikkelen van nieuwe natuur en het traditioneel beheren van bossen en boerennatuur wordt
het conservation development discourse genoemd en bewees zichzelf succesvol. Dit komt onder
andere door de brede en daarmee vage ambitie van het discours; het verbeteren van de natuurlijke
kwaliteit. Hierdoor ontstond er ruimte voor verschillende types van natuurbeheer zoals: intensief
beheer, agrarisch natuurbeheer en klapstoelbeheer (Buijs, Mattijssen , & Arts, 2014). Tijdens de
opkomst van dit nieuwe discourse begin Jaren’ 90 werden de belangrijke thema’s zoals ‘nieuwe
natuur’ en een focus op soorten en biodiversiteit en snel geïnstitutionaliseerd in verschillende lagen
in de Nederlandse samenleving en politiek in het natuurbeleidsplan van 1990. (LNV, 1990). Vanaf
2000 waren in er verschillende tegengeluiden op deze visie van natuurbescherming, met name
omdat de doelstellingen van biodiversiteit niet werden behaald en er veel geld werd uitgegeven om
bepaalde soorten te behouden. Dit zorgde ook voor een vermindering van draagvlak binnen de
economische sector en bij het publiek in het algemeen. De kritische stemmen werden echter
afgedaan als triviaal, ondanks deze omkeer in de maatschappij bleef het conservation development
discourse in de praktijk de dominante zienswijze tot 2010 (Buijs, Mattijssen , & Arts, 2014).
2010- heden
Al die tegengeluiden kregen in oktober 2010 vorm in de installatie van het kabinet Rutte 1. Al de
partijen in deze coalitie lieten zich kritisch uit over het natuurbeleid. Toen Henk Bleker werd
geïnstalleerd als minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) was de tijd rijp voor
een nieuw discourse in het Nederlandse natuurbeleid. Bleker zette vooral in op natuurbeleid waarin
er veel minder ruimte was voor natuurontwikkeling. De doelen van het Nederlands Natuurnetwerk
werden naar beneden bijgesteld en de einddatum uitgesteld. In totaal werd het budget voor
natuurbeheer gehalveerd. Deze economische maatregelen werden gerechtvaardigd door de
economische crisis in 2008, maar aan de andere kant kan er gezegd worden dat de besparing
buitenproportioneel is geweest en dus een ideologische reden heeft gehad (Buijs, Mattijssen , & Arts,
2014). In de praktijk werd het natuurbeleid meer decentraal georganiseerd en kregen boeren een
grotere rol in het natuurbeheer. In het begin waren de natuurbeherende organisaties geschokt door
deze afwijking van het conservation development discourse waar zij al jarenlang binnen opereerden.
Uiteindelijk leidde dit binnen natuurorganisaties ook tot veranderingen; ze richtten zich meer op het
publiek dan op de centrale overheid. Over het algemeen is er een polarisatie tussen de twee
zienswijzen te bekennen, de kritische discoursen worden beter gehoord, maar ook het
conservation/development discourse is veranderd. Hedendaags bestaan de twee zienswijzen naast
elkaar binnen het Nederlandse natuurbeheer. Ook is het groene doe-het-zelf discourse in opkomst,
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waar lokale partijen (urban argriculture) of individuen (guerilla gardening) proberen te zorgen voor
een groenere en natuurlijkere leefomgeving (Buijs, Mattijssen , & Arts, 2014).
2.1.2 – Ideologische visies op natuurbeheer
In het historische overzicht zijn een aantal verschillende ideologische visies op natuurbeheer te
bekennen die hieronder worden toegelicht.
Referentiebeelden
Bij het beheren of ontwikkelen van nieuwe natuur wordt er vaak (maar niet altijd) een bepaald
referentiebeeld gebruikt; eerder was al te lezen dat het landschap en soortensamenstelling rond
1850 als referentie werd gebruikt. In het beheer van sommige natuurterreinen (hooilanden en
blauwgraslanden, droge heide) is dit referentiebeeld nog steeds dominant. Tegenwoordig grijpen
veel beheerders vaker terug op de tijd voordat de mens een grote impact had op Nederland: 3000
BC. Echter is er wel een probleem met dit referentiekader; er kan alleen gespeculeerd worden hoe de
natuur er destijds heeft uitgezien, zo leeft nog steeds de discussie over de invloed van grazers in het
‘oer landschap’. Het ene wetenschappelijke kamp beweert met behulp van data dat grote grazers
zorgen voor een halfopen parklandschap terwijl het andere kamp deze invloed niet onderschrijft en
argumenten levert voor een landschap met gesloten bossen en meer openheid langs de rivieren. Het
is interessant om te zien of, en welke referentiebeelden er worden behandeld binnen de opleidingen
en op welke manier de visie van ARK wordt behandeld.
Beheren op proces of patroon
Ook zijn er verschillende stijlen van beheer te bekennen in het Nederlandse natuurbeheer. Het
patroonbeheer richt zich vooral op instandhouding van bepaalde natuurlijke waardes waarbij
beheermaatregelen zich jaar na jaar herhalen. Dit kan onder andere gezien worden in het hooiland
beheer waar elk jaar zorgvuldig wordt gemaaid waarna de biomassa wordt afgevoerd. Het
uiteindelijke doel is om een bepaald waardevol vegetatiepatroon in stand gehouden. Deze vorm van
beheer resoneert met het nastreven van bepaalde natuurdoeltypen. Daartegenover staat het
procesbeheer; hier is de doelstelling om natuurlijke processen zoals erosie en sedimentatie,
begrazing en bosontwikkeling zoveel mogelijk hun gang te laten gaan. Soms wordt deze vorm van
beheer zelfs niet gekoppeld aan natuurdoeltypen, het proces is belangrijker dan het uiteindelijke
resultaat. Deze twee ideologische vormen van natuurbeheer komen beide voor in Nederland en
dienen elk hun specifieke doel. Binnen dit onderzoek wordt gekeken of, en op welke manier, deze
twee extreme visies op beheer worden behandeld binnen groene opleidingen.

2.2 – Begrazing
Ook begrazing is een breed concept dat een kader nodig heeft dat als input zal dienen voor de
analyse van de interviews. Begrazing in natuurgebieden kan veel verschillende dingen betekenen, zo
kan niet alleen de graasdruk of de graasduur per gebied verschillen maar ook de soorten grazers of
de samenstelling van een kudde. Verder is het belangrijk te realiseren dat veel soorten begrazing
plaatsvinden zonder de inmenging van mensen, denk bijvoorbeeld aan konijnen, ganzen en insecten,
maar ook edelherten en bevers horen hierbij.
2.2.1 – Theoretische context
Binnen dit onderzoek wordt er vooral gekeken op welke manier groene opleidingen de rol de van
wildlevende grote grazers in de natuur (runderen en paarden) behandelen. Belangrijk bij deze vraag
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is dan ook vanuit welke ideologische achtergrond grazers worden gedefinieerd. Er zijn vier
hoofdgroepen die runderen (en wellicht paarden) op verschillende manieren definiëren en voor
verschillende doelen inzetten. De benaderingswijzen die relevant kunnen zijn voor de begrazing van
natuurterreinen worden hieronder besproken.
Agrarisch
Binnen de agrarische sector worden runderen vooral gehouden voor een snelle en goedkope
productie van eiwitten, dit kan in de vorm van vlees of melk zijn. Stieren worden hierbij gebruikt als
middel om de gewilde genetische informatie te selecteren. Er wordt binnen deze sector vooral naar
de toekomst gekeken en succes wordt afgemeten in vooruitgang en winst. Onvruchtbare, kleine,
zwakke en gevaarlijke runderen worden gezien als abnormale types (Driessen & Lorimer, 2013). De
agrarische karakterisering van paarden is binnen Nederland minder goed waar te nemen, omdat er
op grote schaal weinig paardenvlees wordt geproduceerd.
Behoud
Deze benaderingswijze wordt vooral gebruikt door boeren of organisaties die het behoud van
bijzondere en bedreigde rassen van runderen belangrijk vinden. Het genetische erfgoed wordt
binnen deze benaderingswijze verheerlijkt door het behouden -en hercreëren van oude rassen. Er
wordt binnen deze sector teruggegrepen op het verleden, maar gestuurd op de toekomst door de
continuïteit van de oude rassen veilig te stellen. De Turbo-koe wordt hier gezien als onnatuurlijk en
negatief, omdat deze niet in geografische regio thuishoort. Of zoals Driessen en Lorimer (2013)
schrijven: “Like Frankenstein, this is a monstrous victim; a pained and alienated freak generated by
the hubristic logic and interventions of modernisation” (Driessen & Lorimer, 2013). Deze
benaderingswijze kan mogelijkerwijs ook worden toegepast op paarden, omdat ook bepaalde
paardenrassen doelmatig in stand worden gehouden. Alleen kunnen er wel vraagtekens worden
gezet bij de keerzijde van het verhaal; is er een monsterlijk type paard waarop deze benaderingswijze
een reactie is? Binnen de procesmatige vorm van natuurbeheer worden delen deze visie ook
gebruikt; er zijn zelfs organisaties die het oerrund weer willen hercreëren door verschillende
bestaande rassen terug te kruisen.
Welzijn
Deze beweging wordt gedreven door groeiende zorgen over de gevolgen van de bio-industrie voor
de gezondheid (zowel mentaal als fysiek). Runderen worden gezien als sociaal en bewust van hun
omgeving, het einddoel is echter wel de productie van vlees of melk. Er zijn veel maatregelen
getroffen in het ontwerp van bedrijven en slachthuizen om de leef- en sterfomstandigheden van
runderen te verbeteren. Het ideale rund wordt omschreven als een blije gedomesticeerde koe die
zowel mentaal als fysiek gezond is een actief sociaal leven heeft. Het tegengestelde beeld is
wederom de productiekoe uit de bio-industrie (Driessen & Lorimer, 2013).
Rewilding
De vierde hoofdgroep wordt gekarakteriseerd door de denkwijze van Frans Vera. Het doel is dan ook
om de ecologische processen in verarmde landschappen te herstellen. Dit doel is geïnspireerd op
nieuwe paleo-ecologische inzichten, het rund is hierbij een ecologische actor: een vormgever van de
natuur en uiteindelijk een dood lichaam met voedingstoffen voor het ecologische systeem.
Vleesproductie speelt dus geen rol in deze benaderingswijze van runderen. Het ideale rund wordt
gezien als een wildlevende en zelfredzame soort die op verschillende manieren het landschap
beïnvloed. Het rund dat binnen deze zienswijze wordt gedemoniseerd geldt als een gedomesticeerde
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koe die ver af staat van de ecologische relaties met het landschap en afhankelijk is van industriële
vormen van immunisatie en voortplanting. Deze modus kan ook worden toegepast op de verschillen
tussen wildlevende paarden en bijvoorbeeld manegepaarden (Driessen & Lorimer, 2013).
2.2.2 – Ideologische visies op runderen en paarden
In het bovenstaande theoretische overzicht over benaderingswijzen van runderen zijn een aantal
verschillende ideologische extremen te bekennen die in het Nederlandse begrazingsbeheer een rol
spelen en hieronder worden toegelicht.
Begrazing als doel of middel
Deze concepten sluiten aan bij de scheiding tussen het proces -en patroon denken in het
natuurbeheer. Bij begrazing zijn er echter ook andere factoren die meespelen. Begrazing als doel sluit
aan bij procesbeheer; hierbij worden grote grazers als missende ecologische schakel in de
Nederlandse natuur beschouwd. De runderen en paarden zijn dus ook onderdeel van de natuur en
worden niet als instrument gezien. Na hun tijd van leven blijven de grazers in de natuur binnen deze
ideologische visie. Deze manier van denken sluit het meeste aan bij het voorgaande thema van
rewilding. In de andere visies wordt begrazing door grote grazers als middel gezien, om bijvoorbeeld
het landschap open te houden, kosten te besparen (niet meer maaien) of zelfs door het vermarkten
van vlees (De Wit, 2014). De grazers worden dan ook duidelijk gezien als beheermaatregel. Deze
vorm van kuddebeheer sluit deels aan bij de eerdergenoemde thema’s van welzijn en rewilding,
omdat de grazers wel worden gehouden voor vlees en andere functies, maar na een goed leven
worden gebruikt voor het vlees. Binnen dit onderzoek is het doel om er achter te komen of -en op
welke manier groene opleidingen begrazing als doel en middel binnen de lessen behandelen.
Kuddes
Binnen het begrazingsbeheer met wildlevende runderen en paarden in Nederland zijn nog veel
keuzes te maken in de samenstelling van een kudde; wordt er alleen gegraasd met koeien, of horen
stieren ook bij die kudde? Delen van het welzijns- en rewilding perspectief samen vormen een
combinatie die uitmondt in een extreme ideologische visie op het de samenstelling van een kudde:
de natuurlijke kudde. Hierbij is het belangrijk dat runderen en paarden worden gerespecteerd als
sociale dieren en de kudde daar op af te stellen. Ook is het binnen het rewilding thema belangrijk dat
de samenstelling van de kudde teruggaat naar de natuurlijke vorm. Dit resulteert in een kudde die
zowel stieren en koeien van alle leeftijdscategorieën bevat. Zulke kuddes zijn zowel door begrazing
als door sociale aspecten ideaal voor het creëren van natuurlijke dynamiek in een natuurgebied. In
de praktijk worden vanwege de aanwezigheid van recreanten, of de aard van individuele dieren vaak
concessies gedaan aan de natuurlijk samenstelling van de kuddes. Soms mogen mannelijke dieren
tijdelijk het gebied niet in en in andere gevallen wordt er gekozen om helemaal geen mannelijke
dieren in te zetten. Het is interessant om te zien op welke manier groene opleidingen het concept
van natuurlijke kuddes en de daarmee verbonden dilemma’s in de lessen naar voren komen. Verder
is het ook goed om op te letten hoe docenten zich uitlaten over de verschillen tussen natuurlijk
samengestelde- en andere kuddes van grote grazers.
Begrazing door boerenvee of ‘wilde’ rassen
Voor beheerders is er ook een keuze om het vee van boeren te laten grazen. Hiervoor ontvangen
terreinbeheerders vaak pachtgelden, de boeren daarentegen moeten zich aan bepaalde regels
houden (graasdruk). Dit is vaak een aantrekkelijke keuze, want de verantwoordelijkheden voor het
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welzijn van de kudde worden zo afgewenteld en daarnaast levert het ook inkomsten op voor de
terreinbeheerder. Er is een groot verschil tussen boerenvee en een ‘wild’ en zelfredzaam ras. Veel
productiekoeien kunnen niet zelfstandig kalfjes werpen, dit kan tot gevaarlijke situaties voor de koe
en het kalf leiden als de bevalling niet tijdig wordt gesignaleerd. Zelfredzame rassen zijn daarentegen
geselecteerd op makkelijke bevallingen. Verder zijn zelfredzame rassen in staat om heel het jaar hun
eten te vinden in de natuur. Voor een boer die zich binnen het agrarische thema beweegt is
jaarrondbegrazing minder aantrekkelijk omdat dit leidt tot een vermindering in productie van melk of
vlees in de winter. Daarom haalt de boer zijn vee vaak naar binnen in de winter, dit heeft andere
effecten op een natuurgebied dan jaarrondbegrazing. Binnen deze studie wordt er aandacht besteed
op welke manier groene studies de keuzes tussen het gebruik van zelfredzame kuddes en boerenvee
toelichten in de lessen.
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Hoofdstuk 3 – Visie ARK
De visie van ARK wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt om zo helder te krijgen welke aspecten er terug
komen in de lesprogramma’s van groene opleidingen. Voor ARK zijn de onderstaande natuurlijke
processen van belang in het functioneren van natuurgebieden en het creëren van visueel
aantrekkelijke landschappen.

3.1 – Wandelende Bossen en Catastrofes
Als een bos ouder wordt zal de soortensamenstelling alleen uit een beperkt aantal schaduw
verdragende planten en bomen bestaan, omdat lichtminnnende soorten niet verjongen onder het
kronendak. Maar in natuurlijke systemen komen gelukkig geregeld grootschalige gebeurtenissen
zoals windworp, plagen en brand voor, die er voor zorgen dat grote stukken bos in een keer sterven.
Het licht kan zo doordringen tot op de bodem en zorgen voor andere vegetatie. Dit trekt weer
grazers aan die een rem op de bossuccessie zetten. Hierdoor worden de open plekken langer
opengehouden, wat ook weer andere diersoorten aantrekt. Uiteindelijk zal het bos weer
dichtgroeien. Door de drie processen van afbraak, stagnerende successie en opbouw van het bos
wandelt het gesloten bos als het ware door het landschap heen. ARK beschouwt beboste en open
plekken niet als gescheiden systemen, maar elk als onderdeel van één en hetzelfde (begraasde)
systeem.

3.2 – Natuurlijke invloed van water en wind
Door de natuurlijke krachten van water en wind weer een kans te geven in de natuur worden
waardevolle systemen langs de kust en in het binnenland hersteld. Zo kan de invloed van het getij
schorren en slikken in het landschap vormen die een plaats bieden aan zilte vegetatie en talloze
vogelsoorten. Daarnaast zijn de kreken een plaats waar jonge vissen veilig kunnen opgroeien. Verder
biedt de gradiënt van de zoute zee naar de zoete rivier een overgangszone voor trekvissen. Een
andere manier waarop water en wind het landschap kunnen vormen is door erosie en sedimentatie
in rivier- en beeksystemen. Deze processen worden veelal aan banden gelegd door kribben in de
rivier, het gladtrekken van de uiterwaarden en de aanleg van vaste beschoeiingen langs beken. Door
de natuurlijke processen weer een kans te geven, zullen wind en water de natuur belonen met
gevarieerde sedimentatiepatronen, reliëf en plantenzaden. Hierdoor ontstaan riviersystemen die
natuurlijker zijn en ruimte bieden aan meer verschillende soorten leven. Beken kunnen weer
meanderen en het landschap actief vormgeven. Maar er kan ook gedacht worden aan verstuivende
duinen die onder de invloed van wind steeds in beweging zijn. De wind beïnvloedt ook het
achterliggende duingebied door het transport van kalkrijk stuifzand.

3.3 – Predatie
Het natuurlijke proces van predatie is een ontbrekende schakel in de Nederlandse natuur volgens
ARK. De invloed van predatie op de populatiegrootte van prooien is beperkt, maar predators kunnen
wel ongeremde groei van deze populaties voorkomen. Vooral omdat de roofdieren een invloed op
het gedrag van hun prooien hebben; door de aanwezigheid van een roedel wolven in een gebied
zullen herten, reeën en andere dieren na verloop van tijd bepaalde stukken natuur (waar ze snel
gepakt worden) mijden. Daardoor verandert de begrazingsintensiteit op deze plekken wat weer
zorgt voor meer variatie binnen het gebied. Andere voorbeelden van predators zijn de lynx,
goudjakhals en de wilde kat. Samen met de wolf begeven deze dieren zich steeds vaker en dichterbij
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de grenzen van Nederland. ARK verwelkomt deze dieren en bereidt de natuur, beleidsmakers en het
publiek op verschillende manieren voor op hun komst.

3.4 – Natuurlijke Begrazing
Begrazing van natuurgebieden draagt bij aan een gevarieerde structuur en samenstelling van de
vegetatie. Niet alleen de begrazing zelf, maar ook betreding, bemesting, lichaamsverzorging, vechten imponeergedrag, en zelfs sterfte draagt bij aan die variatie. ARK ziet grote grazers niet zozeer als
beheerinstrument, maar als een ontbrekende ecologische schakel. Naarmate de kuddes langer in een
gebied zijn en hun kennis en ervaring aan de jonge dieren doorgeven, is de invloed van de kudde op
het gebied sterker merkbaar. De grazers worden steeds meer verweven met het gebied en met
elkaar. Daarbij heeft iedere soort grazer nog specifieke eigenschappen en wordt er per gebied
gekeken wat er het beste past. Daarom introduceert ARK wisenten, runderen, edelherten en
paarden als aanvulling op andere grazers zoals bevers, ganzen, hazen en konijnen. Het wilde rund is
uitgestorven, maar de genetische informatie is nog steeds beschikbaar in de hedendaagse rassen.
Fokprogramma’s hebben geleid tot verschillende rassen die het hele jaar buiten kunnen leven en
zelfredzaam zijn. Idealiter zouden grazers in de winter van de voedselrijke, maar natte plaatsen
migreren naar droge (voedselarmere) gebieden, helaas is deze gradiënt binnen Nederlandse natuur
grotendeels afwezig. Daarom worden grazers in het natuurlijke beheer van kuddes soms verplaatst
naar hoger gelegen gebieden waar ze kunnen overwinteren. Hieronder wordt specifiek ingegaan op
de verschillende manieren waarop grote grazers de natuur beïnvloeden.
3.4.1 – Mobiliteit
Grote grazers die zich verplaatsen binnen het gebied zorgen voor open paden door een dichte
begroeiing; op die manier scheppen ze plaatsen voor andere planten. Ook verspreiden ze door hun
mobiliteit zaden doordat deze blijven hangen in hun vacht. Verder dragen deze herbivoren ook bij
aan het transport van nutriënten binnen het gebied; een rund graast bijvoorbeeld op een
voedselrijke groene plek maar verteert en poept het liefst op de warmere maar armere
stroomruggen. Zo worden voedselrijke plekken armer en de arme plekken voedselrijker. Ook dit
aspect van natuurlijke begrazing draagt bij aan het creëren van een verschuivend mozaïeklandschap.
Tot slot drukken de hoeven zachte aarde in; combineer dit met de zaad- en mestverspreiding en er
ontstaat een ideaal zaaibed voor allerhande planten.
3.4.2 – Vraat
Als er geen begrazing zou zijn in natuurgebieden zal het bos al snel de overhand krijgen. Maar grote
grazer vreten kiemplanten van bomen en ze schillen jonge boompjes waardoor er open plekken in
het landschap ontstaan. Daarnaast eten ze het liefst snelgroeiende, voedselrijke planten, waardoor
er meer ruimte ontstaat voor andere (bloemdragende) planten en kruiden die op hun beurt
wederom specifieke insectensoorten aantrekken. Verder scheppen grazers voorwaarden voor de
aanwezigheid van ander grazers, de zogenaamde facilitatie. De koe vreet het liefst lang gras, daarna
kan het paard er nog iets vanaf knabbelen, gevolgd door de gans. Zo ontstaat er een dynamisch
systeem waar verschillende groepen grazers en individuen een belangrijke rol spelen.
3.4.3 – Sociale kuddes
Naast begrazing en mobiliteit speelt ook het sociale gedrag van grote grazers en grote rol in de
vormgeving van het landschap en daardoor ook de biodiversiteit. Runderen leven namelijk in
verschillende kleine sociale groepen, dit zorgt voor een optimale spreiding van grazers binnen het
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gebied. Zeker in de bronst is het goed te zien hoe het sociale gedrag van de stieren het landschap
beïnvloedt. In deze tijd wordt er bepaald wie de sterkste is en dus ook wie de meeste koeien kan
dekken. Om tegenstanders te imponeren wordt zand uit een stierenkuil losgewoeld en over de rug
gegooid. Dit zijn weer perfecte plekken voor pionier planten en insecten die hun holletjes in het zand
maken. Ook trekken de stieren, doornen of soms hele struiken uit de grond om indruk op elkaar te
maken, meer dynamiek in de natuur dus. Uiteindelijk zijn er winnaars en verliezers; de oudere stieren
die het na meerdere jaren afleggen tegen de winnaars zoeken rustige plekken in het gebied op die
door andere runderen wordt gemeden. Ook dit draagt bij aan de spreiding van het graasgedrag. Bij
andere grote grazers liggen sociale verhoudingen weer anders, dit zorgt dan ook voor andere
natuurlijke dynamiek in het natuurgebied.
3.4.4 – Natuurlijke kudde
Paarden, runderen en wisenten in natuurlijke kuddes leven in verschillende sociale groepen. Dat is
heel anders dan in bijvoorbeeld op een boerderij of in een extensief door boerderijvee begraasd
gebied. ARK gelooft dat deze natuurlijke kuddes rustiger zijn tegenover menselijke bezoekers.
Paarden leven van nature in sterke sociale groepen, de basiseenheid bestaat uit een haremgroep die
uit een leidmerrie, leidhengst, andere merries en veulens. De veulens trekken al snel weg bij de
originele haremgroep, de jonge hengsten sluiten zich aan bij een hengstengroep en de jonge merries
leven een tijdje in een pubergroep alvorens zich aan te sluiten bij een (nieuwe) haremgroep. In de
bronst duelleren jonge hengsten met de leidhengsten om hun plaats in te nemen. Dit gedrag
voorkomt op een natuurlijke manier inteelt als de populatiegrootte en genetische diversiteit dat
toestaat. Bij runderen is ook zo’n mechanisme te beschrijven, daar is de basis groep een koeiengroep
met een leidkoe, haar (klein)dochters en kalfjes. Ook de jonge stiertjes leven tot een leeftijd van
ongeveer 3 jaar in deze groep, daarna sluiten ze zich aan bij een stierengroep. Het is belangrijk dat
jonge stieren in hun geboortegroep opgroeien en indien nodig door een oudere stier op hun plek
gezet worden. Hun rivaliserend “puber” gedrag richten ze op elkaar en de oudere stier en niet op
menselijke bezoekers. Op die manier is een natuurlijke kudde vaak veiliger dan boerderijvee of
kuddes die louter koeiengroepen met jonge stiertjes bevatten; oudere individuen brengen de rust
over op jonge generaties. In kleine gebieden leven de stieren vaak bij de koeiengroep, over het
algemeen geldt dat hoe groter de het gebied hoe beter het kuddegedrag te zien is.
Omdat gebieden binnen Nederland vaak niet groot genoeg zijn om een genetisch gezonde kudde in
stand te houden moet er af en toe met grazers worden gerouleerd. Ook worden kuddes soms naar
wintergebieden verplaatst, omdat er in de zomergebieden ongeschikt zijn om te overleven (te weinig
eten, of te veel water). Dit kan gezien worden als menselijk ingrijpen in de natuurlijke relatie tussen
dieren en hun gebied, maar van nature trekken wildlevende dieren in de winter ook naar hogere en
armere gebieden. Daarom kan deze wisseling van gebieden wel worden geplaatst binnen het
natuurlijke gedrag van grazers. Er worden altijd hele kuddes verplaatst en groepen worden niet
gescheiden bij de winterverhuizing. Ook bij de genetische roulatie houdt men rekening met de
bestaande sociale structuren. Om te beginnen worden er alleen volwassen dieren verhuisd. Bij
paarden wordt er altijd met meerdere paarden tegelijkertijd gerouleerd, dat kunnen pubergroepen
van merries, hengstengroepen of hele harems zijn. Het is echter uit den boze om individuele paarden
te rouleren en bestaande groepen op te splitsen; zo wordt de sociale structuur verstoord. Bij
runderen worden vooral de stieren gewisseld, koeiengroepen worden bij voorkeur niet van gebied
gewisseld omdat de kennis en verwevenheid met het gebied de koeien zelfredzaam maakt. Daarom
wordt er per definitie in het voorjaar gerouleerd omdat wildlevende paarden en runderen dan een
heel jaar het gebied kunnen leren kennen alvorens de winter intreedt. Daarnaast heeft ARK ook
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richtlijnen voor het vangen, het vervoer en het weer loslaten van wildlevende dieren opgesteld, die
zijn er op gericht om stress voor de dieren zoveel mogelijk te beperken.
3.4.5 – Niet op mensen gerichte dieren
ARK vindt het belangrijk dat mensen in staat zijn om de natuur te beleven, ook als daar paarden en
runderen in het wild leven. Om de veiligheid te verhogen is het belangrijk dat de runderen en
paarden niet gericht zijn op mensen. Paarden en runderen die nooit geleerd hebben dat er een link
bestaat tussen mensen en eten of knuffels vertonen prima gedrag richting publiek. Ze houden
afstand van de in hun ogen oninteressante wandelaars. Ze scharrelen zelf hun voedsel bij elkaar en
onderhouden warm contact met hun groepsgenoten. Ze hebben geen tijd en belangstelling om zich
aan mensen op te houden. Aan de andere kant zijn met de hand opgekweekte dieren niet gelijk
inzetbaar voor natuurlijke begrazing in gebieden die vrij toegankelijk zijn. Op mensen gerichte
runderen leveren eerder gevaarlijke situaties op voor bezoekers. Pas na een gedegen heropvoeding
en socialisering met oude koeien erbij is begeleid uitwennen mogelijk, waarbij streng gemonitord
wordt op ongeschikte gedrag.
Bezoekers kunnen het gedrag van dieren ook beïnvloeden, Voeren, opjagen of uitdagen bijvoorbeeld
kunnen veranderingen in het gedrag van de runderen veroorzaken. Met ieder goed verlopen bezoek
aan een gebied krijgen de dieren meer vertrouwen naar mensen toe. Daarom geeft ARK veel
aandacht aan het voorlichten van de bezoekers van natuurgebieden met wildlevende grazers zodat
de bezoekers zich correct naar de dieren toe gedragen. Op het moment dat dieren gevoerd worden,
gaan ze hun gedrag meer op mensen richten. In de meeste winters is het niet noodzakelijk om de
wildlevende paarden en runderen bij te voeren. De beheerder van de grazers houdt de conditie van
de dieren dan in de gaten. Hij kijkt naar de vetlaag van de dieren, de hoeveelheid vegetatie in het
gebied en hoe lang het winterseizoen nog aanhoudt. Als het wel nodig is om bij te voeren is het
belangrijk dat de dieren een vaste persoon, auto of tractor herkennen die altijd bij het voeren
betrokken is. Zo zal er een identificatie tussen die specifieke persoon, auto, tractor en het krijgen van
eten tot stand komen in plaats van identificatie met mensen het algemeen.

3.5 – Dood doet leven
Ook na de dood beïnvloeden grote grazers de natuurlijke dynamiek op een gunstige manier.
Karkassen van grote dieren in de natuur zijn namelijk een belangrijke schakel in de voedselketen. In
de praktijk worden veel karkassen opgeruimd, omdat de wet dit voorschrijft (behalve in spoor Agebieden e.g. Oostvaardersplassen) maar ook omdat het publiek kadavers associeert met
besmettelijke ziektes en stank. ARK aan de andere kant, maakt zich hard om karkassen in
natuurgebieden te laten liggen en de levensgemeenschap van de aaseters in ere te herstellen. ARK
vergelijkt het met de terugkeer van dood hout in de bossen. Net zoals dood hout brengen dode
dieren weer leven voort en geven nutriënten terug aan het systeem. De Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA) beschouwt (wilde) runderen en paarden echter als gehouden vee. Alleen
bij zeer uitzonderlijke omstandigheden staat ze toe om een karkas van paard of rund in de natuur te
laten liggen, namelijk wanneer een kadaver onvindbaar is, op een zeer kwetsbare plaats ligt of al in
verre staat van ontbinding verkeert; de NVWA spreekt dan van buitenmachtelijk. Vanwege de (nog)
beperkte mogelijkheden stimuleert ARK nu om schone (ziektevrije) karkassen van aangereden reeën,
edelherten en ander wild in natuurgebieden te plaatsen. Op deze proeflocaties volgt ARK welke
dieren op de kadavers afkomen, tegelijkertijd laat ARK door middel van webcams en struintochten
mensen kennis maken met de dood in de natuur en de levensgemeenschap van de aaseters.
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Hoofdstuk 4 – Hoofdvraag, Deelvragen en Afbakening
De hoofdvraag bij dit onderzoek kan geformuleerd worden als:
Op welke manieren besteden groene opleidingen aandacht aan procesnatuur en natuurlijke
begrazing in hun lesprogramma en op welke manieren kan ARK Natuurontwikkeling bijdragen aan
verbreding en verdieping van deze aandacht binnen deze opleidingen?

4.1 – Procesnatuur en begrazing
ARK is geïnteresseerd in hoe verschillende opleidingen het thema natuurlijke begrazing interpreteren
en doceren. In het onderzoek zal er eerst worden gevraagd hoe opleidingen procesnatuur definiëren
en hoe dit terugkomt in de lessen, daarna wordt er specifiek ingegaan op het thema natuurlijke
begrazing.

4.2 – Groene opleidingen
ARK is geïnteresseerd in een breed spectrum van opleidingen. In overleg met de stagebegeleider en
andere personen bij ARK is er een lijst van opleidingen samengesteld voor het onderzoek. Daarbij is
het belangrijk dat alle opleidingsniveaus (MBO, HBO en WO) vertegenwoordigd zijn. Groene
opleidingen worden gedefinieerd als opleidingen die studenten voorbereiden op het werk in de
natuursector bijvoorbeeld als: ecoloog, terreinbeheerder, beleidsmaker of boswachter. Doordat
verschillende opleidingen andere lespakketten gebruiken wordt er verwacht dat procesnatuur en
natuurlijke begrazing op verschillende manieren worden behandeld. Onder de term lespakketten
worden alle gemeenschappelijke vormen van kennisoverdracht door de opleiding verstaan. Deze
vormen van kennisoverdracht kunnen zich manifesteren als hoorcolleges, practica, veldexcursies
en/of algemene (groeps-) opdrachten. Stages worden niet meegerekend omdat deze vorm van leren
strikt individueel is. Daardoor zal de opgedane kennis in deze fase te veel verschillen tussen
individuen opleveren om samen te vatten binnen deze studie. Een opleiding is natuurlijk geen
opzichzelfstaande eenheid, maar bestaat uit verschillende lagen. Zo maken niet alleen de docenten,
maar ook studenten en opleidingsverantwoordelijken (studiebegeleiders) onderdeel uit van een
opleiding en kunnen invloed hebben op hoe natuurlijke processen terug komen in de lessen.

4.3 – Deelvragen
1) Op welke manieren benaderen docenten procesnatuur en natuurlijke begrazing in hun
lessen?
2) In hoeverre komen de thema’s van procesnatuur en begrazing binnen de opleiding overeen
met de visie van ARK?
3)

In hoeverre zijn de opleidingen bekend met de educatieve middelen die ARK aanbiedt?

4) In welke vormen is er behoefte of interesse bij de opleidingen aan kennisdeling vanuit ARK?
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Hoofdstuk 5 – Methode
Om deze vragen te beantwoorden is er voor elke opleiding een semi-gestructureerd interview
georganiseerd met een docent en/of de studiebegeleider. Daarnaast is er een digitale enquête onder
de docenten en studenten verspreid. Een opleiding is namelijk geen vaststaand geheel, maar valt
uiteen in de verschillende groepen mensen die bepalen hoe een lespakket er uit komt te zien.
Daardoor is het noodzakelijk om niet alleen docenten te ondervragen, maar ook de studenten.

5.1 – Materiaal
Natuurlijk hebben de docenten veel invloed op welke wijze procesnatuur en natuurlijke begrazing
binnen de studie worden benaderd. Daarom is het interessant om docenten die deze thema’s
behandelen te interviewen over hoe deze lessen er uit zien: Wat wordt er besproken? Wat zijn de
leerdoelen? Welke uitgangspunten hebben de lessen over natuurlijke processen? Wat is de kennis
en het enthousiasme van de docenten wat deze thema’s betreft? Op het gebied van begrazing is er
vooral gevraagd naar de bekendheid met de thema’s van de natuurlijke kudde en de toepassing in de
lessen; daarbij is specifiek gekeken naar bekendheid met de sociale aspecten van een kudde en de
verschillende invloeden die grazers hebben op het landschap. Daarnaast zijn de interviews met
docenten en/of studiebegeleiders ook gebruikt om te weten te komen of begrazing als doel of
middel wordt beschouwd. Een onderwerpenlijst voor de interviews met docenten en/of
opleidingsvertegenwoordiger zijn bijgevoegd in bijlage 1. De interviews zijn georganiseerd als een
iteratief proces, waarbij de resultaten uit voorgaande interviews als input golden voor de volgende.
Daarom staan de onderwerpenlijsten met vragen in bijlage 1 niet vast maar kunnen ze tijdens het
onderzoek nog veranderen. Ook de ervaringen opgedaan binnen ARK gelden als input voor dit
proces. Naast deze diepte interviews zijn er ook enquêtes onder docenten verspreid om een
algemene indruk te krijgen van hun visie op natuurlijke begrazing en de ontwikkeling van natuur
onder invloed van natuurlijke processen. Tot slot is de enquête ook onder zoveel mogelijk studenten
verspreid om te weten te komen op welke manier zij over natuurlijke processen en natuurlijke
begrazing denken. Door middel van stellingen kunnen de studenten en docenten hun mening geven
over natuurlijke begrazing en andere natuurlijke processen. Deze stellingen belichten steeds
verschillende visies op natuurlijke begrazing, natuurlijk kuddebeheer en ontwikkeling van (nieuwe)
natuur onder de invloed van natuurlijke processen. Door beide visies te behandelen kan er een
duidelijk onderscheid worden gemaakt. Deze enquête is te vinden in bijlage 2.

5.2 – Interne opleiding
Om volledig bekend te raken met de natuurlijke processen die ARK nastreeft in haar gebieden en
deze uiteindelijk te vergelijken met de visies van verschillende opleidingen maak ik me tot doel om
de organisatie goed te leren kennen. Dit kan door het bezoeken van gebieden, het lezen van
informatiebrochures en het praten met verschillende medewerkers.
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In tabel 1 schema wordt weergegeven welke methoden worden gebruikt om de specifieke
deelvragen te beantwoorden.
1) Op welke manieren benaderen docenten procesnatuur en natuurlijke begrazing in hun
lessen?
2) In hoeverre komen de thema’s van procesnatuur en begrazing binnen de opleiding overeen
met de visie van ARK?
3)

In hoeverre zijn de opleidingen bekend met de educatieve middelen die ARK aanbiedt?

4) In welke vormen is er behoefte of interesse bij de opleidingen aan kennisdeling vanuit ARK?

Tabel 1: Deelvragen en Methode

Methode↓ Deelvraag →

1

2

3

4

Interviews docenten en studiebegeleiders

Enquête studenten en docenten

Interne opleiding

5.3 – Onderzoeksgroepen
De opleidingen die binnen dit onderzoek zijn benaderd zijn te zien in bijlage 3. Uiteindelijk stemden 7
opleidingen in om mee te werken aan dit onderzoek. Het doel om van alle opleidingsniveaus een
duidelijk beeld te krijgen is daarmee ook bereikt. In verhouding zijn er relatief veel Mbo opleidingen
die met het thema natuurbeheer te maken hebben, dit komt ook terug in de selectie van de
onderzoeksgroepen. Via de contactpersoon binnen een opleiding zijn de docenten die de thema’s
van begrazing en procesnatuur doceren geselecteerd.

5.4 – Analyse
Binnen deze studie worden de interviews en enquêtes geanalyseerd op aandacht voor procesnatuur
en natuurlijke begrazing binnen de lesprogramma’s van verschillende opleidingen. Ook de kennis en
meningen van docenten over deze begrippen wordt meegenomen in deze analyse.
In het vorige hoofdstuk viel te lezen welk ideologisch standpunt ARK inneemt met betrekking tot
natuurbeheer. Dit standpunt is echter lastig te vergelijken met de benaderingswijze van
natuurbeheer door een groene studie. Groene studies zijn er juist om een compleet overzicht van
verschillende vormen van natuurbeheer aan hun pupillen mee te geven. Daarom is te verwachten
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dat veel aspecten van de ideologische standpunten die in het theoretisch kader zijn beschreven terug
komen in het lesprogramma. Wat wel onderzocht wordt is in welke mate er aandacht wordt besteed
aan de visie van ARK. Daarnaast wordt er gekeken in welke mate er aandacht wordt besteed aan de
andere ideologische standpunten omtrent natuurbeheer. Tot slot kan een docent een voorkeur
hebben voor een type beheer en dat meegeven aan de leerlingen, daarom zal er tijdens het
uitwerken van de interviews ook aandacht worden besteed op welke manier docenten zich uitlaten
over bepaalde ideologische thema’s.
Wat begrazing betreft zijn er een aantal extreme visies belangrijk in de analyse (zie Hoofdstuk 2.2.2).
Deze benaderingswijzen hebben weer implicaties voor het beheren van een kudde en de relatie met
het landschap waar ze in leven. Daarnaast is het ook belangrijk hoe groene opleidingen het begrip
van natuurbeheer communiceren en doceren. Ook hier zijn er verschillende extreme visies te
omschrijven (zie Hoofdstuk 2.2.1).
Signaalwoorden die horen bij de twee uiteinden van een spectrum zijn een belangrijk element in de
analyse van de interviews. In de vraagstelling van zowel de enquêtes als de interviews komen deze
uitgangspunten over heel de linie terug. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen de
verschillende ideologische benaderingswijzen binnen natuurbeheer en begrazing. Idealiter
functioneren de enquêtes als vergelijkingsmateriaal tussen de opleidingen, omdat de kwantitatieve
waarden bij genoeg respons waardes goed te generaliseren en te ordenen zijn. De diepte-interviews
zijn belangrijk om de context te schetsen; wat komt er allemaal aan bod binnen de studies? Is dit
terug te zien in de resultaten van de enquêtes? Daarnaast wordt de data uit de interviews ook
gebruikt om de bekendheid van ARK bij de opleidingen te peilen en de behoefte aan kennisdeling
door ARK vast te stellen.
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Hoofdstuk 6 – Producten
De eindproducten die aangeleverd worden bij het afronden van de stage bestaan uit verschillende
verslagen en andere productvormen en worden hieronder besproken.

6.1 – Resultaten Rapport
De resultaten van de enquêtes en de interviews worden in dit rapport gepresenteerd. De interviews
zijn per studie georganiseerd en worden er door middel van quotes en korte analyserende teksten
thematische gepresenteerd. Ook de data van de enquêtes wordt samengevat weergegeven.

6.2 – Onderzoeksrapport
In dit rapport worden het onderzoek besproken en de data geanalyseerd waarbij de deelvragen
worden beantwoord (huidig document).

6.3 – Adviesrapport
Het advies bevat een aanbeveling voor ARK over de mogelijke manieren waarop zij kunnen bijdragen
aan een verdieping van de kennis wat natuurlijke processen betreft. Dit advies zal per opleiding
worden uitgewerkt. Daarnaast zal dit rapport ook algemene adviezen voor ARK bevatten welke
aansluiten bij de behandelde thema’s.

6.4 – Blog
Naast de drie bovenstaande verslagen zal ik tijdens de stage een blog schrijven over mijn
werkzaamheden en bevindingen van het onderzoek bij ARK. ARK publiceert die blogs via haar online
media.

6.5 – Presentatie/Workshop
Tot slot wordt er in samenwerking met andere stagiaires een presentatie voorbereid voor
medewerkers van ARK.
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Hoofdstuk 7 – Resultaten Interviews
7.1 – Helicon, Apeldoorn
Op 6 februari is de docent en studiebegeleider van de twee MBO opleidingen Eco- en Wildlife en Bosen Natuurbeheer aan het helicon in Apeldoorn geïnterviewd. De studenten worden opgeleid als
opzichter of uitvoerder van een natuurbeherende organisatie.
Docent: “Het kwalificatiedossier heet opzichter/uitvoerder groene ruimte, dus ze zouden op termijn
met een beetje ervaring als terreinbeheerder aan de slag kunnen gaan; de boswachter of beheerder
die bij Staatsbosbeheer of Natuur Monumenten zit.”
Met deze verschillende opleidingen kun je dus in hetzelfde beroep en werkveld terecht komen, er
zijn echter wel verschillen.
Docent: “Bos- en natuurbeheer studenten worden echt meer een boswachter beheer of ze gaan in de
aannemerij verder. Eco- en Wildlife, een variant op BNB, is meer gericht op soortenkennis, bredere
natuurkennis gaat meer naar de publiekskant maar doet ook meer met monitoring en inventarisatie.
Maar in principe moeten beide groepen aan de slag kunnen gaan als beheerder.”
7.1.1 – Proces -en patroonbeheer
Dat spontaniteit belangrijk is binnen de natuur komt terug in de ideologische scheiding tussen proces
en patroonbeheer. Wel ligt er een rol voor de mens om de voorwaarden te scheppen voor een goed
functionerend natuurgebied. Hier kan gedacht worden aan het herstellen van natuurlijke processen.
“Het is maar zien welke soorten daar op af komen; en of dat bedreigde of onbedreigde soorten zijn
maakt niet uit, ik ben daarin een voorstander om de natuur zijn gang te laten gaan. Mits we de goede
randvoorwaarden scheppen voor de bereikbaarheid voor soorten en dat ze zich daar kunnen
vestigen.”
In deze quote ligt de nadruk niet op het einddoel van natuurontwikkeling, maar eerder op het
herstellen van de spontaniteit in de natuur; de soorten die verschijnen zijn ondergeschikt aan de
manier waarop natuur zich ontwikkelt. Toen ik uitleg gaf over de procesnatuur die ARK nastreeft
reageerde de geïnterviewde echter met een term die meer bij het patroonbeheer past.
Daan: “We (ARK) hebben geen vaste omschrijving van natuur voor ogen, maar herstellen natuurlijke
processen, dan komt de natuur vanzelf.”
Docent: “ Ja dan krijg je je natuurdoeltype eigenlijk vanzelf.”
In deze reactie wordt de losse omschrijving van procesmatige natuur vertaald in een vaststaand
geheel; het natuurdoeltype. Door dit te doen heeft de procesnatuur alsnog tot doel om een bepaald
vegetatietype op te leveren. Al wordt procesnatuur in eerste instantie als vertrekpunt gezien dan nog
wordt de uitkomst gemeten in de aan- of afwezigheid van bepaalde vegetatietypen. Deze visie valt
dus tussen de twee ideologische extremen tussen proces -en patroonbeheer.
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7.1.2 – Aandacht procesnatuur
Binnen de lessen komen een aantal aspecten van de procesnatuur zoals ARK die nastreeft terug in
zowel theoretische als praktische als lesvormen. De nadruk ligt vaak op de praktische gevolgen van
natuurlijke processen op het beheer van een gebied.
Docent: “Binnen de opleiding zit een groot stuk ecologie… ik moet even goed denken hoor… eigenlijk
alles wat we hier doceren heeft te maken met natuurlijke processen.”.
Docent: “Er zit zeker ook een stuk bodemkunde in het pakket waar ook het ontstaan van verschillende
landschappen wordt behandeld. We hebben het ook altijd over biotopen en hoe die ontstaan en wat
de kenmerken er van zijn. Ook de ecologische kenmerken en begroeiing heel specifiek.”
Bij de vorming van het landschap kan gedacht worden aan de natuurlijke processen van erosie en
sedimentatie, dit blijkt echter niet duidelijk uit de uitleg. Wel wordt er een praktisch voorbeeld
gegeven over de invloed van een natuurlijk proces op een natuurgebied.
“Over twee weken hebben we een excursie naar de Biesbosch en dan kijk je ook naar die polder
die nu in het kader van ruimte voor de rivier wordt teruggegeven aan de natuur. We kijken dan
hoe de getijden invloed hebben op dat natuurgebied.”
De bovenstaande quotes geven de indruk dat niet alle natuurlijke processen die ARK in haar
gebieden nastreeft worden behandeld binnen deze studie, ook de docent is het er mee eens dat
natuurlijke processen een grotere rol zouden moeten spelen in het lesprogramma.
“Wat mij betreft mag er nog wat meer aandacht besteed worden aan natuurlijke processen,
omdat dat ons begrip vergroot van wat er nou daadwerkelijk om ons heen gebeurt en daar als
beheerder – want daar leidt je ze natuurlijk ook voor op - op in kunt spelen.”
Deze reactie wekt de indruk dat het verhaal van procesnatuur slechts marginaal wordt behandeld
binnen de opleiding.
7.1.3 – Begrazing als doel of middel
Toen ik vroeg hoe deze docent natuurlijke begrazing zou omschrijven kreeg ik een antwoord dat
aansluit bij de proces-georiënteerde kijk op begrazing. Hierbij is begrazing een doel op zich; begrazing
hoort bij de natuur.
Docent: “Een natuurlijke manier van terreinbeheer, kijk je stemt het aantal dieren en ook de soorten
af op het type vegetatie en hoeveelheid biomassa die er is en je laat dat lekker z’n gang gaan. De
dieren bepalen dan zelf waar ze gaan grazen waardoor je dus een mozaïeklandschap krijgt en zo. Dat
is wat ik onder natuurlijke begrazing versta.”
Wel komen er signaalwoorden terug die meer aansluiten bij de andere kant van het ideologische
spectrum. Het gebruik van de woorden terreinbeheer en afstemmen past meer bij die doelmatige
visie op begrazing. Als deze quote echter beter wordt gelezen staan die signaalwoorden alsnog in de
context van de procesmatige benadering van begrazing. Het doel is namelijk om de dieren zelf te
laten bepalen waar te grazen, daardoor wordt een natuurlijk proces hersteld dat uiteindelijk
resulteert in een mozaïeklandschap. Ook wordt er verwezen naar natuurlijke manier van
terreinbeheer, hierbij horen de runderen en paarden bij de natuurlijke gang van zaken wat resoneert
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met de procesmatige visie op begrazing. In een volgende discussie over begrazing maakt de docent
gebruik van een andere ideologische visie op begrazing.
Docent: “Het (begrazing) is een beheermaatregel, want je moet echt iets zelf doen om het te krijgen.
Als je een natuurgebied zou hebben of je geeft een stuk land terug aan de natuur en je doet er niets
aan, dan komen er vanzelf wel dieren en dat is dan echt natuur, maar om toch echt richting een
bepaald type landschap te gaan, ga je juist ingrijpen, ga je sturen; en in feite doe je dat ook met het
inzetten van begrazing.”
Daan: “grote grazers dan”
Docent: “Ja”
Daan: “En hoe zit dat met herten dan?”
Docent: “Als die vanzelf komen dan is het echt natuur.”
Daan: “maar als je dieren introduceert…”
Docent: “Is dat in feite een ingreep.”
In dit gesprek laat de docent duidelijk weten dat de toepassing van begrazing met grote grazers als
een beheermaatregel gezien wordt. Dit heeft wederom te maken met de mate van spontaniteit;
omdat mensen de dieren moeten introduceren in een gebied zijn ze per definitie een
beheermaatregel wat aansluit bij de doelmatige visie op begrazing. Hoe anders is dat met begrazing
door andere, meer ‘wilde’ dieren zoals het hert; als deze dieren zich zonder hulp van mensen kunnen
vestigen in gebieden worden deze gezien als natuurlijk en niet als een ingreep. Begrazing door grote
grazers wordt omschreven als een instrument om in te grijpen en te sturen naar een bepaald type
landschap. Natuurlijk kan dat type ook procesnatuur zijn. Daarom sluit deze redenering de
procesmatige manier van begrazen niet uit, omdat sturen op een bepaald type landschap
(mozaïeklandschap) natuurlijk ook gebeurt binnen het procesbeheer. Er is echter wel een
ideologische verschil te herkennen.
Docent: “En je zou dus ook zo’n populatie moeten volgen of de aantallen nog conform zijn met het
draagvlak van het gebied zoals je dat als beheerder graag zou willen zien; want daar ga je als
beheerder toch een beetje op sturen.”
Voor al de woorden ‘zoals je dat als beheerder graag zou willen zien’ geven een inzicht hoe dat
ideologische verschil zich verhoudt tot het nagestreefde natuurbeeld. Er bestaan meerdere vormen
van begrazing, maar het is aan de beheerder om daar een doelbewuste keuze in te maken. Begrazing
is op deze manier altijd een praktisch middel, maar het ideologische doel dat uitlegt dat grote grazers
onderdeel van de natuur zijn wordt niet genoemd.
7.1.4 – Kuddesamenstelling
Toen ik vroeg of het onveilig was voor recreanten als een kudde uit mannelijke en vrouwelijke dieren
bestaat reageerde de docent als volgt:
Docent: “Geen mening, daar ben ik te weinig in thuis. Wilde zwijnen kunnen ook heel erg gevaarlijk
zijn dus dit is niet anders wat mij betreft.”
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Ook de manieren waarop een natuurlijke kudde een andere invloed kan hebben op het landschap
dan een homogene kudde kwamen niet naar voren. Deze reactie geldt dan ook als indicatie van het
gebrek aan kennis over dit thema.

7.1.5 – Boeren vee of wildlevende kuddes
Na de uitleg over de aspecten van wildlevende kuddes vroeg ik of je wildlevende (maar juridisch
gehouden) paarden en runderen als ‘natuurlijk’ kunt beschrijven. Het antwoord resulteert in een
genuanceerd beeld op het lastige begrip van de-domesticatie.
Docent: “Jaaaa.. dat is lastig, dat is ook een discussie die we af en toe met de leerlingen voeren. Is
het natuur of geen natuur? -…- de dieren die zijn uitgezet zijn in feite voor het grootste deel
gedomesticeerde dieren, ook al proberen we daarbij zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke
soorten te komen: de oeros enzo.”
Uit deze reactie wordt niet echt duidelijk welk standpunt deze docent inneemt, er zijn echter een
paar aanknopingspunten die kunnen wijzen op het feit dat wildlevende dieren (nog) niet natuurlijk
zijn. Een voorbeeld hiervan is de indruk dat deze grazers voortkomen uit gedomesticeerde dieren,
dus per definitie niet als natuurlijk gezien kunnen worden, zelfs al komen ze qua uiterlijk en gedrag
dicht bij de oorspronkelijke wilde soort in de buurt. Hier wordt dus een strikte scheiding gemaakt
tussen ‘wilde’ dieren en gededomesticeerde, wildlevende kuddes. De effecten die deze wildlevende
kuddes op de natuur kunnen hebben worden wel belicht in zijn antwoord.
Docent: “Als je alleen seizoensbegrazing zou doen dan krijg je niet echt dat mozaïeklandschap.
Dan zal je zien dat je zelf toch weer maatregelen moet gaan nemen om bepaalde vormen van
successie tegen te gaan houden. En door jaarrondbegrazing kun je dat voorkomen.”
In dit antwoord wordt niet gezegd dat boerenvee een ander graasgedrag kan hebben en zo een
ander effect of de natuur. Wel komt er naar voren dat seizoensbegrazing (vaak door boerenvee) een
ander, minder positief, effect heeft op het nagestreefde mozaïeklandschap dan jaarrondbegrazing.
Deze visie sluit aan bij het ideologische thema van begrazing met wildlevende kuddes en kan als
indicatie gelden voor de mate van kennis over verschillende stijlen van begrazing.
7.1.6 – Aandacht begrazing
Binnen het interview kwamen er ook een aantal reacties naar voren die ingaan op het de aandacht
van begrazing binnen de lessen van beide studies. Opvallend was dat die reacties spraken over
begrazing (in al haar vormen) als een ontbrekend onderdeel van de studie.
Docent: “We vertellen wel over begrazing en we benoemen het in onze lessen, we gaan er iets op in,
want het wordt tegenwoordig natuurlijk heel veel toegepast maar we hebben daar niet de expertise
voor in huis.”
Toen ik vroeg hoe veel aandacht er in de lessen werd besteed aan begrazing in het algemeen
reageerde de docent als volgt:
“Ik denk best weinig, kijk het wordt steeds meer toegepast, het (begrazing) is meer een gewoonte aan
het worden dan een uitzondering en dus moet het ook gewoon een structureel karakter krijgen
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binnen de opleiding. Ik weet dat het bij Bos- en Natuurbeheer benoemd wordt, maar niet echt wat
mee gedaan. En bij Eco- en Wildlife geef ik dan een vak dat heet vegetatiebeheer waarbij ik dat dan
wel expliciet benoem en er ook een beetje op inga.”
Het is duidelijk dat binnen de opleiding Bos- en Natuurbeheer er minder aandacht is dan bij de
opleiding Eco- en Wildlife. Er wordt binnen de laatstgenoemde opleiding wel ingegaan op begrazing,
maar begrazing is dan altijd gekoppeld aan het beheren van de vegetatie, het wordt niet als
natuurlijk proces behandeld. De ontbrekende expertise over verschillende soorten begrazing kan
worden samengevat in de volgende quote:
Docent: “Zoals ik al zei leg ik het uit als een beheermaatregel om een gebied open te houden.”
Hierbij wordt de inzet van begrazing gereduceerd tot een middel om de openheid van een gebied in
stand te houden. Dit sluit ook weer aan bij het doelmatige beheer van een natuurgebied.
7.1.7 – Bekendheid ARK en educatieve middelen
Toen ik vroeg naar de bekendheid en doelen van ARK kreeg ik te horen dat deze docent ARK vooral
kent door stagiaires.
Docent: “ja, we hebben daar ook wel eens stagiaires lopen.”
Docent: “Wat ik er van begrepen heb doen zij (ARK) de uitvoering van Rewilding Europe en één van de
dingen die zij doen is dieren inzetten voor begrazing binnen bepaalde natuurgebieden en dat is in
grote lijnen voor mij wat ARK doet.”
Ook de bekendheid met het werk dat ARK doet valt tegen, er wordt een link gelegd met Rewilding
Europe, maar de invulling van op welke manier ARK gebieden inricht is buiten begrazing niet bekend.
Tot slot is de docent ook niet echt bekend met de educatieve middelen die ARK aanbiedt, dat terwijl
er wel een behoefte is aan kennis op het gebied van procesnatuur en natuurlijke begrazing.
Docent: “Ja…. Ik weet wel dat ze wat doen, maar we maken er volgens mij ook te weinig gebruik van,
dus ik weet ook niet welke mogelijkheden er precies zijn.”
7.1.8 – Kennisdeling
Uit de onderstaande quotes blijkt dat er veel gaat veranderen binnen de opleidingen Bos- en
Natuurbeheer en Eco- en Wildlife. De docent laat dan ook weten dat dit een ideaal moment is om
meer aandacht te besteden aan begrazing.
Docent: “We zijn op dit moment heel erg aan het nadenken hoe wij ons onderwijs opnieuw kunnen
vormgeven, omdat de overheid weer een nieuw kwalificatiedossier op heeft gesteld.”
Daan: “is er binnen de opleiding behoefte aan kennisdeling vanuit ARK?”
Docent: “Ja ik denk dat wel, want de opleiding gaat er nu als volgt uitzien: we hebben dan een
basisjaar met een basisdeel een profieldeel en nog keuzedelen en wij hebben geopperd om een van
die keuzedelen ook te laten gaan over begrazing en dan zou het heel handig zijn als we daarin
samenwerken met ARK.”
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Docent: “Wat mij betreft zie ik dat wij een vraag hebben en ARK de kennis heeft en voor mij sluit dat
naadloos op elkaar aan. Want wij zijn aan het kijken hoe we in onze nieuwe opleiding structureel
kunnen toepassen, want ik wil daar ook echt veel meer mee doen, dan wat er op dit moment
gebeurd.”
Binnen deze opleidingen heerst er dus een gevoel dat er een noodzaak is om meer les te geven over
begrazing, ARK is daar ook zeer welkom in om een rol als kennispartner te vervullen, de docent geeft
zelfs een paar concrete voorbeelden over welke soorten en vormen kennis er nuttig kunnen zijn
binnen de opleidingen.
Docent: “We hebben er over nagedacht en dingen aangevraagd om bijvoorbeeld een docentstage
daarin te doen, een cursus te volgen of lezingen bij te wonen of wat dan ook. Om zo ook begrazing
goed op te kunnen nemen in ons lesprogramma.”
Docent: “Het zou mooi zijn als je een referentiegebied zou hebben waarbij je een opdracht kunt
uitvoeren. Waarbij leerlingen zouden kijken: wat voor dieren zou jij dan hier neerzetten en hoeveel?
En dus die draagvlakberekening en ook de specifieke kenmerken van de soorten graasgedrag, daar
kunnen we nog wel meer mee doen.”
Docent: “Waar zeker wel behoefte aan is, en dan heb ik het nog niet eens over dat keuze deel zelf, een
excursie, of gewoon een dag meelopen ofzo, hoe werkt die begrazing nou?”
ARK kan op verschillende niveaus op deze vraag inspringen: door het aanbieden van een (online)
begrazing/kennis cursus voor docenten die eventueel gekoppeld is aan de bredere procesnatuur.
Maar ook door het aanleveren van informatie over referentiegebieden met natuurlijke begrazing. Tot
slot zouden door ARK begeleide excursies naar natuurlijk begraasde gebieden een waardevolle
toevoeging zijn aan het lesprogramma.

7.2 – Van Hall Larenstein, Velp
Op maandag 13 februari ben ik naar Velp afgereisd om een docent cultuurtechniek aan de HBO
opleiding Bos- en Natuurbeheer te interviewen. Studenten krijgen de eerste twee jaar een
basisprogramma, daarna is er ruimte voor specialisatie in verschillende richtingen. Binnen dit
interview ging het specifiek over het algemene deel van de opleiding.
7.2.1 – Referentiebeelden
Toen ik vroeg of het half-open parklandschap een referentiebeeld is bij de inzet van natuurlijke
begrazing reageerde gaf de docent een genuanceerd antwoord.
Docent: “Nou half open is dan weer wat moeilijk, want dat is echt een strijd. Het is de vraag van is het
zoals Frans Vera beweert of al de andere paleo-ecologen. En dat is de tegenstelling van hoe sterk
landschapsvormend het begrazingsproces kan zijn, en daar is discussie over: kijk Frans Vera zegt
duidelijk, dit is een sturend proces in het eindbeeld wat er ontstaat en dat is een parkboslandschap
met veel openheid. Terwijl alle andere wetenschappers de zelfde uitgangsdata te hebben maar tot
een andere conclusie komen; Die van het bos mozaïek dat toch een gesloten bos is in Noordwest
Europa, met op bepaalde plekken wel openheid, bij overstromingsvlaktes langs de rivier en tijdelijke
open plekken bijvoorbeeld na brand of plagen.”
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De docent nuanceert de spanning tussen verschillende benaderingen van het ‘oorspronkelijke’
natuurbeeld in Nederland. Hoewel deze referentiebeelden verschillen, zijn beide beelden gebaseerd
op de periode voordat de mens een grote invloed heeft gehad op de natuur. De inzet van natuurlijke
begrazing past volgens deze docent het beste bij die tijdsperiode. Een andere tijd van referentie
(kleinschalige landbouw van 1850) wordt namelijk niet genoemd. De docent spreekt zich echter niet
uit over het gewenste referentiebeeld binnen het Nederlandse natuurbeheer.
7.2.2 - Proces -en patroonbeheer
De keuze tussen het ontwikkelen van proces- en patroonbeheer in Nederland is volgens deze docent
gebonden aan een paar dingen.
Docent: “Kijk dat (ontwikkelen van procesnatuur) is gebonden aan….kijk… alle natuurlijke processen
hebben ruimte nodig, heb je de ruimte niet dan kan het niet.”
Die ruimte voor procesnatuur is niet alleen te meten in het aantal hectares, maar ook andere dingen
kunnen de ruimte voor het ontwikkelen van die procesnatuur belemmeren.
Docent: “Een andere beperkende factor is de aanwezigheid van recreatie; er zijn de nodige gebieden
waar een sociale kudde onmogelijk is, waar de stieren er uitgehaald worden of de hengsten omdat
het tot problemen heeft geleid.”
Ook recreatie stelt volgens deze docent grenzen aan de compleetheid van het procesbeheer. Hier
kan uit worden opgemaakt dat een a-sociale kudde niet behoort tot het procesbeheer. Toen ik vroeg
of er binnen de opleiding een ideologische keuze wordt gemaakt kwam er naar voren dat vooral de
gebiedseigenschappen en het gebruik belangrijk zijn in de keuze tussen patroon en procesbeheer.
“Docent: “Jawel, dat wel, want dat zeg ik net, er zijn allerlei redenen om voor de één of voor de
andere te kiezen. Natuurbeheer is allemaal maatwerk, je moet kijken in dit terrein…. wat kun je
ermee? En als je een streefbeeld voor ogen hebt is de vraag welke maatregelen zet ik in om dat
eindbeeld te bereiken en in het ene geval kan dat procesnatuur zijn en in het andere geval moet dat
anders.”
Hieruit spreekt wel een bepaalde doelgerichtheid: vooral de signaalwoorden streefbeeld en
eindbeeld geven dit aan. Procesnatuur wordt op deze manier omschreven als een middel om een
bepaald doel (type vegetatie) te realiseren en niet als een doel op zich. In de praktijk kan er gezegd
worden dat op deze manier het procesbeheer vertaald wordt naar een andere, doelmatige, visie.
Docent: “Er worden streefbeelden opgesteld voor ieder natuurterrein, zeker Natura2000 gebieden
gaan over instandhoudingsdoelstellingen en dat gaat altijd over bijzondere, vaak bedreigde soorten,
dus ik denk dat het inherent is aan het natuurbeheer in Nederland.”
Verder geeft de leraar ook nog aan dat in het Nederlandse natuurbeheer altijd gebruik wordt
gemaakt van die streefbeelden. Het gebruik van die vaststaande streefbeelden en instandhoudingsdoelstellingen sluiten weer aan bij het patroonbeheer.
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7.2.3 - Aandacht procesnatuur
Binnen de studie bos- en natuurbeheer aan Van Hall Larenstein te Velp wordt uitgebreid aandacht
besteed aan verschillende vormen van natuurbeheer. Ook de verschillende aspecten van
procesnatuur worden besproken.
Docent: “Procesnatuur is natuurlijk veel meer dan met grazers aan de gang gaan. Het gaat ook om
allerlei andere natuurlijke processen. Begrazing is maar een van de dingen die landschapsvormend
kunnen zijn, vaak ook nog lokaal. Kijk in de duinen heb je ook allemaal natuurlijke processen die het
landschap vormen. Dus het is allemaal veel ruimer en dat wordt uiteraard allemaal behandeld.”
Hieruit blijkt dat verschillende natuurlijke processen belangrijk zijn in het vormen van het landschap
en deze docent daar aandacht aan besteedt binnen zijn lessen. Dat is soms op theoretisch gebied,
maar leerlingen gaan ook praktisch aan de slag met de inrichting van een gebied.
Docent: “Als je het hebt over natuurlijke processen, dat is natuurlijk veel meer dan alleen begrazing,
maar studenten moeten bijvoorbeeld in het tweede jaar een inrichtingsplan maken, en daar moet dan
ook gedacht worden over het beheer wat daar bij past. Dat is vrijwel altijd begrazing en het nagenoeg
natuurlijk beheer: en dat betekent procesnatuur.”
Daan: “En in zulke opdrachten is er dan ook meer ruimte voor de natuurlijke invloed van water en
wind.”
Docent: “Ja ja, en omdat het in de uiterwaarden is komt er natuurlijk ook bij dat
hoogwaterbeheersing erg belangrijk is en dat die twee soms met elkaar in conflict staan; door
begrazing kun je verstruweling krijgen van bepaalde delen, en dan is de vraag, waar kan dat wel en
waar mag dat niet.”
Niet alleen de natuurlijke processen worden theoretisch en praktisch benaderd, maar er wordt ook
aandacht geschonken aan de spanningen met andere belanghebbenden die in de praktijk kunnen
voorkomen.
7.2.4 – Begrazing als doel of middel
De docent geeft geen eigen mening over het de ideologische redenen voor het inzetten van grote
grazers, wel legt hij duidelijk uit hoe de opleiding met deze twee uitersten omgaat.
Docent: “Je hebt de begrazing als doel, zoals ARK het ziet en je hebt ook begrazing als middel en dat is
een beheermaatregel, bijvoorbeeld in het heidebeheer. Begrazen doe je om daar de heide te fixeren,
naast andere maatregelen zoals plaggen of branden.”
Daan: Dus die twee uitersten worden belicht?
Docent: Ja en duidelijk gescheiden.
Binnen de studie worden dus beide ideologische uitersten behandeld en duidelijk gescheiden. Het
ligt dan ook voornamelijk aan het type beheer dat binnen een gebied wordt nagestreefd of begrazing
als doel of middel wordt gedefinieerd. Hierbij speelt een ideologische voorkeur geen rol in het
lesprogramma.
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7.2.5 – Kuddesamenstelling
Deze docent heeft veel kennis over de verschillende invloeden van natuurlijke/sociale kuddes binnen
het Nederlandse natuurbeheer. Daarnaast heeft hij ook een sterke mening over het bestaan van die
sociale kuddes in de praktijk.
Natuurlijke begrazing wordt uitgevoerd door natuurlijke kuddes, vaak meerder soorten binnen een
terrein -…- Natuurlijk zijn dat de paarden en de runderen en de schapen of geiten die we er in zetten,
maar ook konijnen hazen ganzen en herten. En zo construeren we dan een kudde.”
Zo is hij op de hoogte dat een natuurlijke graasdruk niet bestaat uit 1 enkele soort, maar dat er meer
soorten grazers bij komen kijken, daarnaast legt hij een nadruk op het belang van sociale/natuurlijke
kuddes. Aan de andere kant is hij misschien niet op de hoogte dat begrazing door schapen of geiten
niet echt past binnen de term ‘natuurlijke begrazing’ omdat die soort van begrazen een ander
referentiepunt heeft (agrarisch landschap 1850).
Docent: “Een sociale kudde is belangrijk, want dan krijg je opdelingen in groepen, dan krijg je
stierengroepen en koeiengroepen met jonkies, dus dan kan het wel verschil uitmaken (op de invloed
op het landschap).”
Ook het belang van de verweving van grote grazers met hun gebied wordt uitgelegd.
Docent: “Een kudde kent z’n terrein natuurlijk hartstikke goed, je hebt leidkoeien en leidstieren en in
die zin is stabiliteit het beste wat er is. Bij alle populaties is stabiliteit erg belangrijk dus veel slepen
zou je niet moeten doen. Anderzijds heb je als het om gehouden kuddes gaat met bloedlijnen te
maken en moet je wel wat verslepen, maar dat kun je wel beperken.”
Deze kennis resoneert met de natuurlijke kudde zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.2. De docent
heeft echter wel een sterke mening over het voorkomen van deze sociale/natuurlijke kuddes binnen
het Nederlandse natuurbeheer.
Docent: Een kuddebeheerder heeft ook altijd – en dat zullen ze niet snel toegeven – een financieel
aspect: het vlees moet verkocht worden. Kijk dat is geen hoofddoelstelling, maar het wordt wel aardig
meegenomen, dat weet ik zeker.
Binnen dit verhaal zou de vermarkting van vlees een invloed hebben op de samenstelling van de
kudde.
Docent: “Je ziet dat er natuurlijke kuddes worden nagestreefd, maar ga maar naar een kudde kijken;
je vind bijna geen oude klasse dieren. Het is een populatie die absoluut niet sociaal is, wel de manvrouw verhouding, maar als je naar de leeftijdsopbouw van de populatie gaat kijken is het bijna altijd
afwijkend van een natuurlijke situatie. En dat komt maar op 1 manier: omdat dieren op tijd geslacht
moeten worden. ik denk het, maar weet het niet zeker.”
Op deze manier zouden verschillende kuddebeheerders concessies doen aan het ideaal van de
natuurlijke begrazing . Zo zou de natuurlijkheid van de kudde niet meer centraal staan maar zijn er
andere doelen die de natuurlijkheid inperken belangrijker kunnen zijn. De docent is sceptisch, maar
weet niet zeker of dit in de praktijk echt gebeurt. Ook over het samengaan van natuurlijke kudde met
recreanten heeft de docent een duidelijke mening.
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Daan: “Het is onveiliger voor recreanten als een kudde grazers zowel mannetjes als vrouwtjes van
verschillende leeftijden bevat.”
Docent: “dat is zo… in principe is dat zo… maar je loopt hier tegen iets aan en dat is de onwetendheid
en de onkunde van het publiek. En het is waanzinnig moeilijk om het publiek daar van op de hoogte te
stellen en zich daar ook naar te laten gedragen. Als je mensen zou kunnen bijbrengen wat ze moeten
doen aan gedragingen, dan is het geen gevaar. Maar ja dat geldt voor alles. Dus je moet uitgaan van
wat de bevolking doet, en de bevolking doet niet zo slimme dingen in deze, dus zijn sociale kuddes een
gevaar.”
De docent stelt dat diverse kudde in de praktijk meer gevaren met zich mee brengt. Maar deze
gevaren liggen niet bij de samenstelling van de kuddes, maar eerder bij de onwetendheid van het
publiek. Als het publiek zich anders zou gedragen binnen een gebied met natuurlijke kuddes zou het
gevaar geweken zijn. De verantwoordelijkheid moet dus ook bij de recreanten zelf liggen.
Docent: “Iedereen zou eigenlijk hartstikke helemaal eigen verantwoordelijkheid moeten hebben voor
zijn gedrag in natuurgebieden. Daar ben ik persoonlijk heel duidelijk in. Voor mij hoeven nergens
sociale kuddes uit elkaar getrokken te worden omdat er toeristen komen.”
Het is duidelijk dat de docent van Van Hall Larenstein veel kennis heeft over de natuurlijke
kuddesamenstelling van grote grazers. Daarnaast zijn de meningen over die samenstelling van
kuddes in de praktijk en het samengaan met recreanten vrij extreem te noemen, het is interessant
om te zien of deze dingen ook terugkomen in zijn lessen.
7.2.5 – Boerenvee of wildlevende kuddes
Deze ideologische scheiding in het begrazingsbeheer komt terug in de lessen van deze docent, hierbij
is het verschil tussen twee types van begrazing belangrijk.
Docent: “Ja..jaa, dat gaat om het verschil tussen jaarrond- en seizoensbegrazing en dat komt
automatisch ter sprake. Ik denk dat de voorkeur voor de natuur altijd ligt bij jaarrondbegrazing, tenzij
dat niet kan; en dat kan te maken hebben met de grootte van het gebied, de vochtigheid of die
recreatie dingen die we al genoemd hebben. Dus er zijn allerlei dingen waarom het niet kan maar
anders is jaarrondbegrazing natuurlijk het aantrekkelijkste.”
Er wordt ook een duidelijke voorkeur gegeven voor jaarrondbegrazing wat meestal wordt gedaan
met wildlevende kuddes van geharde rassen. Echter de invloed soort ras maakt volgens de docent
weinig uit.
Daan: “Inscharing door boerenvee is een goed instrument om de natuurkwaliteit te verhogen.”
Docent: “Als het om seizoensbegrazing gaat in een terrein waar alleen seizoensbegrazing kan… kijk
dat is al een voorwaarde. Dan maakt het in principe niet uit of dat boerenvee is of een wildlevende
kudde, een sociale kudde dan weer wel.”
De eerste voorwaarde is dat een vergelijking tussen de begrazing met twee verschillende rassen
moet gaan om het graasgedrag, en niet hoe lang de dieren in de natuur zijn. De docent ziet echter
geen fysische (wel sociale) verschillen tussen het graasgedrag van boerenvee en andere geharde
rassen. Deze reactie sluit niet aan op de ideologische visie van het beheren met wildlevende kuddes
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aangezien er meer verschillen zijn tussen boerenvee en wildlevende paarden en runderen dan het
graasgedrag en de sociale structuur. Zo krijgen de wildlevende paarden en runderen alleen
geneesmiddelen wanneer dat echt nodig is, hierdoor is de mest ‘schoner’ kan beter gebruikt worden
door allerlei insecten.
7.2.6 – Aandacht begrazing
Het concept begrazing wordt zeer breed uitgedragen binnen deze studie, drie quotes geven aan
welke thema’s er allemaal behandeld worden
Docent: “In het eerste jaar wordt het wel eens genoemd, maar het tweede jaar wordt wat
gestructureerder gebracht. Er wordt heel duidelijk op ingegaan wat alle effecten van begrazing zijn.
En dat loopt via vraat, via nutriëntenverplaatsing, via tred, via facilitatie. Dus al die aspecten die
voortkomen uit begrazing worden behandeld met voorbeelden. Met waarom wel en niet en
uiteindelijk ook wat het resultaat is.”
Docent: “Ook sociale kuddes, dan wel de keuzes die vaak gemaakt worden om geen sociale kuddes in
te zetten dat wordt allemaal belicht. Ook het winterhard zijn van beesten wat daar allemaal voor
eisen aan zitten, wettelijke bepalingen die er aan vast zitten.”
Docent: “Verder wordt er ook ingegaan op verschillende begrazingsmethoden, standsbeweiding,
seizoensbeweiding, jaarrondbeweiding en dan ook met welke dieren. Dus ingezoomd op welke
soorten, niet zozeer welk ras, maar echt de soorten; dat ieder z’n eigen niche heeft, z’n eigen voedsel
en wat daar alle gevolgen van zijn met de sociale context die erbij hoort.
Binnen deze opleiding wordt er ingegaan op verschillende vormen van begrazing, en ook de
natuurlijke begrazing komt aan bod. Verder worden ook de precieze invloeden op de natuur van
zowel fysische als sociale behandeld. Wel wordt er een slag om de arm genomen door de docent.
Docent: “Ja, al deze dingen worden heel breed behandeld, het is wel zo dat het in een kort tijdsbestek
in colleges wordt gegeven, maar er is heel veel zelfstudie bij en daar moet je zelf……. Het wordt wel
allemaal aangeprikt in de colleges.”
Studenten hebben dus ook een eigen verantwoordelijkheid in het eigen maken van de lesstof over
begrazing.
7.2.7 - Bekendheid ARK en educatieve middelen
In de onderstaande dialoog kan gelezen worden dat de docent goed op de hoogte is van ARK als
organisatie en waar zij voor staan.
Daan: “Kent u ARK?”
Docent: Jaja, zeker
Daan: “En hoe goed kent u ARK?””
Docent: “Nou vrij goed denk ik, er zijn al jaren lang stagiaires bij ARK zo ongeveer vanaf 10 jaar
geleden. Er waren ook regelmatig stagiaires die met name de kuddes onderzoeken.”
Docent: “En ik ken mensen die bij ARK werken.”
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Daan: “Dan kunt u me vast ook vertellen waar ARK voor staat.”
Docent: “Ja, dat is me helemaal bekend, zij bieden ruimte in hun projecten voor procesnatuur.”
Deze docent is bekend met ARK en dat is goed te zien in de voorgaande paragrafen, alle thema’s die
ARK belangrijk vind in het natuurbeheer komen terug in zijn lessen en hij weet de visie van ARK goed
uit te leggen. Er wordt vooral door stagiaires en lezingen contact gehouden met ARK. Ook sommige
educatieve middelen worden in de lessen gebruikt.
Daan: Bent u bekend met de educatieve kant van ARK?
Docent: ja, daar weet ik niet zo veel van, ik weet wel dat ze op de lagere school met kinderen werken,
dat ze van die koffers hebben waar ze het een en ander uitleggen. Waar ik een heel sterk voorstander
van ben en ik vertrouw er ook op dat ARK ook heel erg de Wildheid van de natuur benadrukt. Verder
weet ik niet wat zij precies doen, ik weet wel dat ARK hier in het eerste jaar een gastcollege komt
geven.
Daan: en bent u bekend met de grote zoekplaten.
Docent: ja ja ja ja, zeker! die zitten ook in mijn PowerPoints
Daan: “Bent u bekend met de dWaalfilm?
Docent: “Ja dat ken ik wel, maar daar kijk ik zelden naar.
Daan: “En ook niet om toe te passen binnen de les?
Docent: “Ik geloof dat ik er niet eens naar verwijs. Ik heb er wel eens naar gekeken maar had het idee
dat het iets te eenvoudig was voor de HBO leerlingen. Ik denk dat het prima is om het in de lucht te
houden, want ik heb er wel eens naar gekeken en dacht oh ja…dat is wel aardig, maar niet voor hier.”
Daan: “Bent u bekend met de begrazingscursus van FREE Nature?”
Docent: “ARK en FREE komen natuurlijk voort uit een organisatie enne dus ik heb nog steeds nog zo
dat ik de scheiding niet zo sterk maak tussen ARK en FREE. Maar die cursus ken ik persoonlijk niet.”
De zoekplaten van ARK worden in de lessen op Van Hall Larenstein gebruikt, van de dWaalfilm was
deze docent wel op de hoogte, maar het wordt op geen enkele manier gebruikt omdat het niveau te
laag wordt geacht. De begrazingscursus van FREE Nature is niet bekend bij deze docent.
7.2.8 – Kennisdeling
Uit de onderstaande conversatie komt duidelijk naar voren dat deze opleiding geen behoefte heeft
aan verdere kennisdeling van ARK.
Daan: “Heeft deze opleiding behoefte aan kennisdeling door ARK?”
Docent: “Ik denk dat wij ARK heel goed weten te vinden en FREE Nature ook, dus ik denk dat het geen
probleem is. Er zijn contacten via stages en afstudeerders, dus er is regelmatig contact. Ik weet niet of
er meer behoefte is. Ik denk het niet eigenlijk.”
Daan: “Want de inbreng van ARK … wat ze nu doen is genoeg?”
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Docent: “Ja. En ik denk dat het verhaal wat wij brengen over begrazing een vrij compleet verhaal is en
het verhaal van ARK of FREE daar extra bij zou een herhaling zijn binnen de opleiding. Het gastcollege
is in het eerste jaar en dan is het juist extra leuk om iemand van de praktijk binnen te halen, dat die
het verhaal komt vertellen: en daar past het heel goed.”
Docent: “Ik denk dat we binnen deze opleiding heel aardig verwoorden wat ARK wil.”
Aangezien er binnen de opleiding in Velp veel aandacht wordt besteed aan procesnatuur en
natuurlijke begrazing is het voor ARK niet aan te raden om verdere kennisdeling te ambiëren. Wel is
het belangrijk om de contacten, met stages en gastcolleges vol te houden zodat de procesnatuur op
de agenda blijft staan bij Van Hall Larenstein.

7.3 – Groenhorst, Ede
Op 16 februari bezocht ik de Groenhorst in Ede voor een interview met een docente die les geeft aan
de MBO opleiding toegepaste biologie. Dit is een brede studie studenten opleidt tot medewerker in
het milieu onderzoek, daarnaast woorden de studenten voorbereid op een eventuele doorstroming
naar een HBO opleiding. Er worden verschillende thema’s behandeld waaronder ook natuurbeheer.
Docent: “De onderwerpen lopen uiteen van veredeling, biologische bestrijding, microbiologie; dus van
klein tot groot: de bodem, natuurbeheer dus ook grote grazers horen daar bij en ecologie. Dus er zit
veel in deze studie.”
7.3.1 – Proces -en patroonbeheer
Binnen de ideologische scheiding van het proces en patroonbeheer had deze docent een duidelijke
voorkeur voor de patroonmatige aanpak.
Daan: “De inrichting van een natuurgebied moet zou gericht moeten zijn op het herstellen van
bedreigde soorten.”
Docent: “Ja, op zich is dat handig want met die bedreigde soorten behoud je een heel ecosysteem, dus
dat kan.”
Daan: “Dus als je die bedreigde soorten maar weer herstelt dan is het ecosysteem daar omheen ook
goed?”
Docent: “Ja, daarom! Dan heb je het volledige ecosysteem te pakken.”
Een heel ecosysteem behouden wordt gereduceerd tot het beschermen van een aantal bedreigde
soorten. Dit spreekt van een doelmatige aanpak waarbij het herstellen van natuurlijke processen niet
het belangrijkste aspect is binnen de inrichting van een natuurgebied.
7.3.2 – Aandacht procesnatuur
Binnen deze studie wordt zijdelings aandacht geschonken aan de procesnatuur, er worden echter
maar weinig specifieke voorbeelden gegeven van de natuurlijke processen in kwestie.
Docent: “Wij doen veel ….euhhh… bijvoorbeeld in heel veel vakken komt de invloed van wind en water
op het landschap terug eigenlijk. We hebben natuurbeheer, we hebben een project inrichting en
beheer van natuurgebieden, bij bodemkunde komt het aan bod, maar ook bij ecologie natuurlijk. En
die natuurlijke processen komen ook terug in excursies.
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In het onderstaande gesprek wordt meer duidelijk hoe verschillende soorten natuurbeheer
terugkomen binnen de studie en welke thema’s er worden behandeld.
Daan: wat is nou het voornaamste leerdoel als je het over natuurbeheer hebt?
Docent: “……… Jaa ......... Nou dat vind ik een ingewikkelde vraag, maar de OVP is altijd een mooi
voorbeeld, wat vinden we daar nu van…en hoe gaan we daar nu mee om? Dus dan kun je het er weer
mooi over hebben: beheren of laten gaan? Maar we hebben het ook over, wat is nu natuur? Is er nog
wel natuur in Nederland? Ik vind het heel belangrijk dat wij kritische studenten afleveren. Dus die zelf
na kunnen denken en zelf de gevolgen van hun handelen of het handelen van de natuurbeheerders
kunnen beredeneren.”
Daan: “Krijgen ze zo dat spectrum mee van verschillende soorten natuurbeheer?”
Docent: ja.
Daan: “En wordt daar later ook kritisch op teruggekomen?”
Docent: “Ja zeker in de lessen daarna bespreken we altijd kort zo’n excursie en het gevoerde beheer.”
Hier wordt een beeld geschetst dat diverse vormen van beheer worden behandeld, maar dat ook de
meer elementaire vragen (wat is natuur) worden aangekaart in de opleiding. Verder is het een doel
om de studenten kritisch te laten reflecteren op een visie op natuurbeheer. Er wordt echter niet
duidelijk op welke manier procesnatuur daar een rol in speelt. Wel wordt toegestemd dat heel het
spectrum van verschillende soorten beheer wordt behandeld, dus kan er aangenomen worden dat
ook procesnatuur terugkomt in het curriculum. Toen ik iets directer vroeg naar de aandacht voor
procesnatuur werd reageerde de docent als volgt:
Daan: “Vindt u dat er op deze manier genoeg aandacht besteed wordt aan procesnatuur binnen de
opleiding?”
Docent: “Nou ja… weet je… dat vind ik ook een ingewikkelde vraag aangezien wij….ons aanbod is zo
breed dat wij…. Kijk wij leiden niet op tot natuurbeheerders, bos- en natuurbeheer is een
gespecialiseerde opleiding… die doet drie jaar bos- en natuurbeheer en wij doen een half jaar bos- en
natuurbeheer als je het al zo mag zien, zo alles bij elkaar geharkt. Dus dat kun je niet vergelijken
toch? Dus doen wij er genoeg aan?? Ja, vergeleken met wat?”
Hier wordt duidelijk dat door de aard van de opleiding en de grote diversiteit aan thema’s er minder
ruimte is voor natuurbeheer en zo ook procesnatuur. Ook wordt er duidelijk dat het thema
natuurbeheer niet in een aaneensluitende periode wordt gegeven waardoor er een
onsamenhangend verhaal kan ontstaan. Dit zou uiteindelijk kunnen resulteren in een marginalisering
van de aandacht voor procesnatuur binnen de lessen over natuurbeheer.
7.3.3 – Begrazing als doel of middel
Binnen dit thema wordt duidelijk dat begrazing duidelijk wordt ingekaderd als een instrument om
een bepaald doel te realiseren.
Daan: “Wat houdt begrazing in volgens jou, hoe zou je het definiëren?”

39

Docent: “Het begrazen van natuurterreinen, dat is een vorm van beheer dat wordt ingezet met
diverse doelen. Ofwel economisch ofwel ecologisch ofwel allebei.”
Daan: “Kun je een voorbeeld van zo’n economische doel geven?”
Docent: “Dat je niet hoeft te maaien, dat is dan het besparen van kosten meer dan het verkrijgen van
inkomsten. Want ik vind zelf dat ze daar nog veel meer een verdienmodel op kunnen loslaten want ze
kunnen veel meer vermarkten, het vlees, de beleving wellicht, educatieve programma’s …. Verzin
het!”
Bovenstaande reacties staan haaks op het idee van begrazing als doel, de procesmatige ideologie
komt dan ook niet naar voren. Het is duidelijk dat begrazing een vorm van beheer is dat draait om de
verwezenlijking van economische of ecologische doeleinden. De grazers worden eigenlijk meer
gezien als een natuurlijke maaimachine. De specifieke invloeden op, en de verweving met, het
landschap worden niet belicht in dit antwoord. Natuurlijk heeft procesmatige begrazing ook een
doel, maar dat doel wordt gekoppeld aan het herstellen van een natuurlijk proces en niet zozeer de
economische effecten. In het bovenstaande dialoog stuurde ik het gesprek naar het economische
doel omdat ik dacht dat dit erg te maken had met de doelmatige kijk op begrazing. Later komt de
docente uit zichzelf op dat instrumentale gedachtengoed over begrazing terug.
Docent: eeuh ja, we hebben het er toevallig in de Millingerwaard nog over gehad, want er is een hele
hoop opschot van wilgen…..enne euh….. dus de kudde is te klein. Je kunt dit niet zo laten, want dan is
het over tien jaar bos. Nou dat was niet de bedoeling inderdaad. Dus dan moeten ze (SBB) alsnog
gaan maaien en iedereen heeft daar een mening over en ik ook. En ik denk dan doe een soort van
drukbegrazing (ok dat doe je alleen met schapen maar goed) maar in ieder geval een groter kudde er
in, voor een kortere tijd en hupaketee door.
Hier komt goed naar voren dat een grazer een instrument is dat vervangen kan worden door een
maaimachine en vice versa. Verder wordt er geen aandacht besteed aan de andere invloeden dan de
maaifunctie alleen die grazers op een landschap kunnen hebben. Zou dit te maken kunnen hebben
met een blinde vlek in de kennis van begrazing?
7.3.4 – Kuddesamenstelling
Bij een discussiepunt over de samenstelling van een kudde en de veiligheid van recreanten geeft de
docent een kort maar krachtig antwoord.
Daan: “Het is onveiliger voor recreanten als een kudde zowel mannetjes als vrouwtjes van
verschillende leeftijden bevat.”
Docent: “Ja, dat is zo…”
Daan: “Omdat?”
Docent: “Nou omdat je …… zeker met jongen en zeker ook in bepaalde seizoenen…… ja dan is
er wel wat meer risico.”
Er wordt echter geen oordeel geveld over de verschillen tussen het gebruik van natuurlijke kuddes
tegenover andere samenstellingen van kuddes binnen het Nederlandse begrazingsbeheer.
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7.3.5 – Boerenvee of wildlevende kuddes
Binnen dit thema werd er niet veel gesproken over de verschillen tussen boerenvee of wildlevende
kuddes, wat wel opmerkelijk was is hoe de docent de wildheid van verschillende dieren beschrijft.
Docent: “Een edelhert is wild en een paard is gewoon gefokt en half gedomesticeerd en een edelhert
valt ook niet onder de veewet en paarden en koeien wel.”
Daan: “En als zo’n kudde dan jaarrond buiten staat zouden dat dan per definitie wilde dieren zijn?”
Docent: “Nou… jah.. weet je, dat vind ik in Nederland een beetje onzin, je hebt ook de plicht om ze te
verzorgen natuurlijk, of je schiet ze af, dus wild is het niet.”
Docent: “Ik vind het geen wild, want ze worden als vee beschouwd, behalve dan in de OVP, maar voor
de rest is het….overal hebben ze oormerken in en de paarden zijn gechipt.”
Ook al leven paarden en runderen in een natuurlijke situatie dan nog worden ze niet als wild gezien
door deze docent. Dit is voor een groot deel gebaseerd op de juridische status van de dieren en op
de zorgplicht die daar bij hoort. Op die manier worden de dieren gelijkgesteld met boerenvee. Het
maakt dan niet uit of ze jaarrond een wild leven leiden. Dit agrarische thema wordt ook doorgezet in
andere reacties op mijn vragen.
Docent: “We gaan ook op werkweek naar Schiermonnikoog dus daar doen we ook weer wat met
natuur en veldwerk op verschillende manieren. Daar hebben ze nu de Wisent.”
Daan: “En ga je daar iets mee doen?”
Docent: “Nouu… Jaaa weet je eerlijk gezegd ik ben er een beetje septisch (sic.) over …..Jaaa waarom
de wisent wel en niet gewoon een Hollands sterk oud koeienras?!? Dat is gewoon een beetje leuk
doen omdat het teruggaat naar oernatuur ofzo.”
Ten eerst zijn er nog geen Wisenten op Schiermonnikoog, wel is het de wens van
Natuurmonumenten om deze ieren daar uit te zetten. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de voorkeur
wordt gegeven aan een Hollands (dus agrarisch) koeienras dat zou kunnen worden ingezet als grazer
in plaats van de wisent. Alleen het motief van natuurbeleving (oernatuur) wordt als argument
gegeven dat de doorslag zou hebben gegeven in de keuze van de beheerder. Die beleving zou
volgens deze docent ook bereikt kunnen worden met een boerenras. Een ecologisch argument voor
deze keuze wordt echter niet belicht. Ook de functie van jaarrond begrazing wordt eerder gekoppeld
aan beleving en productie dan aan de positieve invloed op de natuur.
Daan: “Wat is nou de toegevoegde waarde van jaarrondbegrazing tegenover de
seizoensbeweiding?”
Docent: “Nou jaaa…. Dat is natuurlijk de binding met het publiek. En soms is het (jaarrondbegrazing)
misschien helemaal niet handig, maar meestal wordt het wel gedaan, omdat je gewoon vaak in de
uiterwaarden zit en daar genoeg eten beschikbaar is. Gewoon benutten van het gras dat groeit. En
ook het openhouden van… en besparen op… en een beetje kostenneutraal produceren van vlees.”
In een ander voorbeeld wordt het agrarische thema niet gebruikt, wel wordt ecologische uitleg
gegeven door het belang van grote karkassen te benadrukken.
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Daan: “Dode grote herbivoren horen niet in de Nederlandse natuur.”
Docent: “Neeeeee, moet je wel gewoon doen. Daar ben ik het dus niet mee eens, die horen er wel in.”
Daan: “En waarom dan?”
Docent: “Nou.. pfff.. de cirkel he, ecologie gaat om processen, het zijn een soort kringlopen en zonder
dode dieren heb je in principe geen nieuw leven…die cirkel is niet rond dan.”
Op deze manier zouden de gedomesticeerde, maar vrij levende grazers alsnog tot de natuur
behoren.
7.3.6 – Aandacht begrazing
Binnen sommige excursies komt natuurlijke begrazing aan bod, zo zijn de docent en haar leerlingen
laatst nog naar de Millingerwaard geweest.”
Docent: “We hebben een rondleiding gehad door de beheerder …..euhh hoe heet dat nou….
Daan: FREE Nature?
Docent: “Ja, FREE Nature inderdaad, Het ging over voeding en gezondheid (van de dieren), de
dynamiek van de terreinen en wat begrazing daar in doet; dat laatste werd meegenomen maar was
niet het hoofdthema.”
Het thema natuurlijke begrazing wordt dus zijdelings behandeld binnen deze studie met behulp van
een excursie van FREE Nature. Toen ik informeerde of de invloeden van begrazing wel werden
behandeld in de lessen kreeg ik het volgende antwoord.
Docent: “Ja, en we hebben natuurlijk ook die map van het IPC over grote grazers. Dat is een hele
cursusmap: grofwildbeheer heet ie.”
Daan: “En worden daar alle grote grazers behandeld?”
Docent: “Ja”
Bij het coderen van dit interview heb ik die cursusmap opgezocht en ontdekte dat dit alleen over
reeën herten, zwijnen en moeflons gaat. De invloed van grote grazers op het landschap worden niet
in deze map behandeld. Daarnaast biedt deze cursus vooral handvatten voor het populatiebeheer
(jacht) van dit grofwild en staat er weinig in over de invloed van begrazing op het landschap. Al met
al wordt er binnen deze opleiding weinig aandacht besteed aan natuurlijke begrazing.
7.3.7 – Bekendheid ARK en educatieve middelen
De docent is wel bekend met ARK als organisatie van door de natuurgebieden waar ARK actief is en
op een persoonlijke manier, maar kan niet goed uitleggen wat voor type natuur ARK in haar gebieden
nastreeft.
Docent: “Ja, vorige week waren we op excursie in de Millingerwaard en dat is ook wel een beetje jullie
werkveld…”.
Daan: “En dat is de enige manier waarvan je de organisatie kent?”
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Docent: “Nee, ik ken het wel al jaren, ik kom zelf uit de wereld van stichting voor natuurbeheer enzo,
dus daar ken ik ARK ook wel van.”
Daan: “Weet je dan ook waar ARK voor staat?”
Docent: “Jaaaaa…….eeeuhm.. Het is natuurbeheer en natuurbehoud, maar vooral beheer met grote
grazers en ook het publiek daarbij betrekken en zowel ook de consument voorzien van wat
bewustwording.”
Daarnaast is er ook geen kennis over de educatieve middelen die ARK en FREE aanbiedt, zelfs na een
uitleg van de diverse educatieve middelen was er geen herkenning.
Daan: “Ben je bekend met de educatieve kant van ARK”
Docent: “Nee”
Daan: “Ben je bekend met de begrazingscursus van FREE?”
Docent: “Nee.”
7.3.8 – Kennisdeling
Wel is deze docent enthousiast over de verschillende educatieve middelen die ARK aanbiedt, in
eerste instantie leeft er een wens voor een complete lesmodule waar de visie van ARK wordt
uitgelegd. Maar de bestaande educatieve middelen kunnen ook een rol spelen in de persoonlijke
ontwikkeling van het begrip van procesnatuur en natuurlijke begrazing.
Docent: “Al die dingen die je net hebt gezegd (bestaande educatieve middelen) kan ik allemaal zelf op
het internet vinden, maar ik dacht misschien heb je wel gewoon een hele lesmodule met belangrijke
onderwerpen maar ik begrijp dat dat er niet is.”
Docent: “Nou wat ik nu hoor, zeker voor mezelf, wat ik nu kan meepikken: want dat doet een docent
altijd graag, die gebruikt graag elementen van bestaande dingen. Zoals die filmpjes en die zoekplaten
nou ja en wellicht een excursie.”
De docent reageerde ook positief op de uitleg van de inhoud van de begrazingscursus van FREE.
Docent: “Ja als studenten zo’n switch willen maken dan is deze cursus wel een goeie denk ik. Als het
naar voren komt binnen de opleiding zal ik daar zeker naar verwijzen.”
De wensen vanuit deze opleiding zijn duidelijk, ze gebruiken graag materiaal dat reeds in een
lesmodule gevormd is, ARK zou hier aan mee kunnen werken door een korte module over begrazing
of procesnatuur te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk hierbij rekening te houden met de
diversiteit en focus van deze opleiding, omdat natuurbeheer hier maar een kleine rol speelt. Het zou
wel waardevol zijn als ARK actie onderneemt om procesnatuur en vooral natuurlijke begrazing op de
kennisagenda van deze opleiding te zetten.

7.4 – WUR, Wageningen
Op 31 januari heb ik de studiebegeleider van de Master Forestry and Nature Conservation
geïnterviewd. Hij behandelde in zijn antwoorden niet alleen het master programma, maar ook de
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(WO) bachelor bos- en natuurbeheer waar de thema’s meer aan bod komen. Zelf heb ik beide studies
(bijna) afgerond dus kan waar nodig aanvullingen maken uit mijn persoonlijke ervaring. Aangezien de
studiebegeleider weinig inhoudelijke kennis heeft over begrazing en procesnatuur is er vooral
besproken hoe deze thema’s terugkomen in het curriculum.
7.4.1 – Proces -en patroonbeheer
Binnen de ideologische scheiding tussen het proces en patroonbeheer neemt de studiebegeleider
geen positie in, wel legt hij nadruk op de aanpak die nu belangrijk is binnen het Nederlandse
natuurbeheer.
Studiebegeleider: “U vraagt wij draaien, zo zit het een beetje in Nederland, wat willen we hebben? Ik
denk dat het in Nederland echt zo gaat, wat willen we hebben? Wat is er mogelijk? En dat gaan we
doen.”
Het natuurbeheer wordt wel hier wel omschreven als doelgericht (dat gaan we doen), maar aan de
andere kant sluit die doelgerichtheid de procesmatige vorm van natuur niet uit (wat willen we
hebben).
7.4.2 – Aandacht procesnatuur
Procesnatuur komt op verschillen de manieren (zij het indirect) binnen de Bachelor Bos- en
Natuurbeheer.
Daan: “En wat is er dan belangrijker in de praktijk? Het herstellen van natuurlijke processen of het
uiteindelijke resultaat in doeltypes?”
Studiebegeleider: “Ik denk dat het een beetje van beide is, dat hangt natuurlijk ook van de eigenaar
van het gebied af, of het een Natura2000 gebied is; dus wat de juridische status is. Maar ik denk dat
er in de praktijk beide dingen gebeuren.”
In de reactie op mijn vraag hoe deze verschillende benaderingswijzen terugkomen in binnen de
opleiding blijkt dat deze zaken niet direct worden geadresseerd.
Studiebegeleider: “Binnen de opleiding heb je natuurlijk de veldpracticums (veldpracticum 1,2 en 3)
en dat is de plek waar dit soort zaken langs komen, maar wederom het is dan vaak niet een expliciet
onderwerp wat er op staat, maar meer dat je er mee bezig gaat als werkgroep en dan kom je met die
verschillende facetten in aanraking. Kijk stichting ARK is…. Dat weet je misschien nog wel… dan een
van de stakeholders die je als rol binnen een gebied toebedeeld krijgt. En op die manier ga je je erin
verdiepen en kom je dit soort zaken en tegenstellingen met andere stakeholders in aanraking.”
Het is inderdaad waar dat ARK een van de rollen is die groepen toebedeeld krijgen binnen zo’n
veldpracticum waar een beheerplan wordt geschreven voor een specifiek gebied. Maar in de
onderhandelingen tussen de stakeholders krijgt niet elke student (mijn groep had de rol van het
Gelders Landschap) de uitgangspunten van procesnatuur mee. Ook binnen de theorie van dat vak
werd er geen directe aandacht geschonken aan verschillende gedachtenstromingen binnen het
natuurbeheer. Zoals blijkt uit de onderstaande quotes wordt er binnen andere vakken ook geen
directe aandacht besteed aan het begrip procesnatuur.
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Daan: “En wordt er op deze zijdelingse manier ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van
natuur onder de regie van natuurlijke processen?”
Studiebegeleider: “Ja, in ieder geval niet expliciet.”
Wel biedt de studie ruimte voor studenten om zich in het thema van procesnatuur te verdiepen dit
kan in de vorm van keuzevakken, theses en stages.
Gijs: “Dus als je daar echt meer van wilt weten, moet je daar ruimte voor maken in je bachelorthesis,
stage of masterthesis”
Gijs: “En in je vrije keuze zijn er natuurlijk ook vakken te kiezen; bijvoorbeeld binnen restoration
ecology wordt er natuurlijk ook aandacht aan besteed.”
Daan: “Dat gaat dan uit van een bepaald ecosysteem dat doelmatig hersteld moet/kan worden? hoe
herstel je nu het hoogveenveenmos bijvoorbeeld? Maar dat vak gaat niet in op het herstellen van
natuurlijke, spontane processen als het belangrijkste doel?
Studiebegeleider: nee, dat niet
De studiebegeleider geeft zelfs een voorbeeld van een vak binnen de vrije keuze dat over het herstel
van natuurlijke processen gaat, in mijn beleving is dit echter een vak dat doelmatig bepaalde type
natuur en vegetatie herstelt door cultuurtechnische maatregelen. Het vrijlaten van processen komt
daarbij niet aan de orde. Al met al wordt de procesnatuur vanuit de opleiding zelf marginaal
behandeld.
7.4.3 – Begrazing als doel of middel
Zoals blijkt uit de onderstaande quotes omschrijft de studiebegeleider begrazing als een instrument
om een bepaald doel te realiseren. Dat doel is om een landschap open te houden en niet om het
natuurlijke begrazingsproces te herstellen. Wel schenkt hij aandacht aan het feit dat begrazing niet
alleen over het inzetten van paarden of runderen gaat.
Studiebegeleider: “Het woord begrazing; het openhouden van natuurterreinen door grazers, en dat
kunnen grote of kleine zijn, alles wat graast eigenlijk.
Studiebegeleider: “Het is een beheermaatregel… en dan focus je puur op die maatregel zelf; hoe zet ik
de kudde in; puur het praktische aspect van het inzetten van een kudde grote grazers in dit geval als
beheermaatregel om je gebied open te houden.”
7.4.4 – Aandacht begrazing
Binnen de opleiding Bos- en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit wordt het thema van
begrazing in het algemeen en begrazing als natuurlijk proces niet direct behandeld. Zeker in de
master is die aandacht gebaseerd op initiatief van de student.
Studiebegeleider: “Ik denk dat dat thema met name in het bachelor programma zit, daar zitten
vakken in waar er wel wat aandacht aan besteed wordt. In de master is dat op vakniveau wat minder
het geval, het zal dan meer de persoonlijke interesse van studenten zijn, die daar misschien in een
thesis, of zoals jij in een stage met dat onderwerp bezig zijn.”

45

Daan: “En wordt er iets over het beheren van een kudde gedoceerd?”
Studiebegeleider: “Nee daar wordt niets over geleerd. Bij ons ligt dan meer de nadruk op welke dieren
zou je kunnen gebruiken, en waarom? Wat voor doeleinde heb ik met de natuur, welke richting wil ik
op? Dus meer die kennis van de natuur en dan welk instrument er bij past. Of er wordt gekeken naar
hoe reageert de natuur nu op de aanwezigheid van die dieren, de vegetatie.
Uit de voorgaande quote blijkt niet alleen dat er geen aandacht is voor de praktische kanten van
kuddebeheer, maar ook dat begrazing als zeer instrumentaal wordt gedoceerd. De ideeën van
natuurlijke begrazing binnen de procesnatuur komen dan ook niet terug in de reactie van de
studiebegeleider. Toen ik er expliciet naar vroeg kreeg ik echter een ander antwoord.
Daan: “Worden de twee kanten van grazers als beheermaatregel en grazers als onderdeel van de
natuur beide belicht?”
Studiebegeleider: “Ja ik denk dat die beide kanten wel belicht worden.”
Hier ontstaat een beeld dat beide kanten van het begrazingsverhaal wel belicht worden binnen de
studie, maar toen ik doorvroeg bleek zelfs die procesmatige blik waar de dieren tot de natuur
behoren blijkt dat deze gedachtenstroming alsnog wordt ingekaderd als instrumentaal.
Daan: “En op welke manieren wordt dit dan gedaan?”
Studiebegeleider: “Je kunt er vanuit een management perspectief naar kijken maar natuurlijk vanuit
een ecologisch perspectief naar kijken. Als je het belicht vanuit de meer sociaal-maatschappelijke
leerstoelgroep, zal die het meer behandelen als beheersmaatregel. Terwijl de meer ecologische
leerstoelgroepen het toch wat meer zien als onderdeel van de natuur; we gebruiken die dieren en wat
zijn daar nu de ecologische consequenties van.”
Zelf heb ik weinig ervaring met de benaderingswijze binnen de ecologische leerstoelgroepen
aangezien ik alleen in algemene deel van de bachelor ecologische vakken heb gevolgd. Wat daar naar
voren kwam ging voornamelijk over het rekenen met verschillende begrazingsmodellen. Deze
opdrachten gingen echter niet over systemen en soorten die in Nederland voorkomen. Uit de reactie
van de studiebegeleider blijkt dat de ecologische leerstoelgroepen begrazing (en dus grazers) zien als
onderdeel van de natuur. De signaalwoorden gebruiken en consequenties verwijzen echter meer
naar de instrumentale visie op begrazing.
Daan: “Bestaat er een begrazing vak?”
Studiebegeleider: “Nee, nee, dat absoluut niet.”
Daan: “Kan je zeggen dat het niet een doel is van de studie om het over begrazing specifiek te
hebben, maar dat het altijd behandeld wordt?”
Studiebegeleider: “Ja, ik denk het wel, hier wordt over geschreven, gediscussieerd en gepresenteerd
omdat je er later in de praktijk ook altijd mee in aanraking zult komen en de discussies tussen
begrazing als middel of als proces altijd zult houden.”
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In de bovenstaande quotes wordt duidelijk dat er binnen de opleiding geen vak bestaat die
verschillende vormen en ideologische stijlen van begrazing aankaart. Wel komen volgens de
studiebegeleider de thema’s van begrazing als middel en als proces terug in de opleiding binnen een
aantal vakken, het is echter niet helder op welke manieren dit gebeurt. Daarnaast wordt de rol van
begrazing als proces wel benadrukt, maar deze blijkt vaak een andere inhoud te hebben dan de
ideeën van natuurlijke begrazing.
7.4.5 – Bekendheid ARK en educatieve middelen
Uit de onderstaande reacties blijkt dat de studiebegeleider ARK als organisatie wel kent maar er geen
contacten mee onderhoud.
Daan: “Ken je ARK?”
Studiebegeleider: “Ik weet wie ze zijn, maar ik heb er geen contacten mee.”
Daan: “En weet je ook waar ze voor staan?”
Studiebegeleider: “In grote lijnen weet ik dat wel inderdaad.”
Daan: “Heeft deze studie veel contact met ARK?”
Studiebegeleider: “Niet dat ik weet, kijk in de werkveldcommissie zitten ze niet in, ze zullen heus wel
her en der connecties hebben met docenten, dus echt het persoonlijke netwerk.”
Ook weet de studiebegeleider wel in grote lijnen wat ARK doet, maar wijdt niet uit over haar
doelstellingen. Verder wordt het duidelijk dat enkele docenten contacten kunnen hebben, maar dat
de organisatie ontbreekt in de werkveldcommissie van de opleiding.
Daan: “Ben je bekend met de educatieve producten die ARK aanbiedt?”
Studiebegeleider: “Nee”
Het wordt al snel duidelijk dat de studiebegeleider niet op de hoogte is van de educatieve middelen
die ARK aanbied. Zelf kan ik ook niet herinneren dat die educatieve middelen in de lessen werden
gebruikt op een enkel gastcollege van Leo Linnartz na. Ook na de uitleg van de begrazingscursus van
FREE werd duidelijk dat de studiebegeleider hier niet van op de hoogte is.”
Daan: “Je bent hier dus niet mee bekend?”
Studiebegeleider: “Nee, nooit van gehoord.”
7.4.6 – Kennisdeling
Toen ik vroeg of er binnen de opleiding behoefte was aan kennisdeling door ARK kreeg ik het
volgende antwoord:
Studiebegeleider: “Ik denk dat docenten als ze iets missen daar zelf achter aan gaan. Kijk laat ik het
zo zeggen: de opleidingsdirecteur zal nooit van bovenaf de docenten instrueren ga nou eens die
filmpjes van stichting ARK gebruiken. Tenzij hij daar persoonlijk heel enthousiast over is, maar dan
altijd als een suggestie voor een vak of als casus. En als een docent nou zoiets ziet en dat interessant
vind en denkt dat hij het kan gebruiken; dan gebruikt ie het. Maar die moeten het dan wel weten.”
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Het is dus op het initiatief van docenten dat er kennis kan worden aangevraagd bij ARK. Een
voorwaarde daarbij is wel dat de docenten wel op de hoogte moeten zijn van de educatieve
middelen die ARK aanbiedt.
Studiebegeleider: “Kijk ik denk dat iedereen stichting ARK wel kent binnen de opleiding…maar of ze
weten van de educatieve middelen…?”
Verder wordt er ook geuit dat contact met het werkveld belangrijk is voor de studie, en de
studenten. Misschien is excursie een door ARK overbodig, maar er zijn ook andere manieren om
betrokken te raken bij een curriculum.
Studiebegeleider: “Kijk de bachelor organiseert zelf al heel veel excursies dus wat een excursie van
ARK daar voor toegevoegde waarde heeft kun je je afvragen. Maar het is in principe altijd goed als
het werkveld betrokken is bij het curriculum.”
Tot slot kwam er nog een interessante conversatie op gang over de aanleiding van dit onderzoek en
de recente ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeheer op het gebied van procesnatuur.
Studiebegeleider: “Maar je zou de vraag natuurlijk ook andersom kunnen stellen wat is de
meerwaarde voor ARK om betrokken te zijn bij ons curriculum?
Daan: ARK wilt juist graag betrokken bij groene opleidingen omdat ze de ideeën van de
procesnatuur, natuurlijke begrazing en natuurlijke kuddes onder aandacht willen brengen binnen
deze opleidingen. En zeker omdat ze nu merken dat er een verandering is binnen beherende
organisaties die minder feeling hebben voor de procesnatuur.
Studiebegeleider: “Het kan ook nog op een ander manier komen: dat de opleidingen de praktijk
volgen…. De praktijk loopt minder warm voor zulke natuur, dus volgen de opleidingen dat. Een hele
tijd lang is de functie natuur heel dominant geweest…. recreatie blijft een belangrijk punt dus de
beleving is nu wel belangrijker geworden. Maar ik denk dat er nu weer wel een verschuiving
plaatsvindt van een stukje functie natuur naar bijvoorbeeld productie… de economische waarde,
bosbouw, of extensieve vleesproductie… En heeft dat dan nog te maken met die procesnatuur???
Nee! Ik denk dat het op dit moment gewoon wat minder belangrijk is en dat het meer om die andere
zaken gaat.”
Hieruit blijkt dat opleidingen de praktijk binnen het natuurbeheer volgen in hun curriculum, daardoor
is het misschien juist nog belangrijker voor ARK om betrokken te zijn binnen opleidingen. Zeker ook
in Wageningen omdat er binnen de opleiding maar matig aandacht wordt besteed aan procesnatuur
en natuurlijke begrazing. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om de kennis van ARK te delen binnen
deze opleidingen aangezien de docenten individueel verantwoordelijk zijn voor hun lesmaterialen en
aanpak binnen de vakken. Misschien is waardevol voor ARK om lid te worden van de
werkveldcommissie (commissie waar werkveldpartijen in zijn vertegenwoordigd en op de hoogte
worden gehouden van het lesprogramma en activiteiten). Zo kan er beter gekeken worden wat er
leeft binnen de opleiding en op ingespeeld worden.
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7.5 – InHolland, Delft
Op woensdag 15 februari bezocht ik hogeschool InHolland om daar een docent van de HBO
opleiding Landscape Environment Management. Deze opleiding is het resultaat van het samengaan
van drie voormalig zelfstandige opleidingen.
Docent: “We zijn nu een opleiding die vanuit bos- en natuurbeheer en milieukunde en planologie
samen zijn gegaan en je hebt wel een specialisatie op stad en milieu of natuur en landschap.”
De verschillende richtingen zijn nu vormgegeven in twee brede specialisaties. Zelf heeft de docent de
bachelor en master Bos- en Natuurbeheer aan de universiteit van Wageningen gevolgd. Daarnaast
heeft hij de lerarenopleiding gevolgd.
7.5.1 – Proces -en patroonbeheer
In eerste instantie ontstaat er een beeld dat de docent verwijst naar een idee uit het patroonmatige
beheer.
Docent: “Dat de studenten beseffen dat door middel van aansturen van ecologische processen doelen
kunt bereiken in je natuurlijk beheer; als je ergens een heggetje of een plant wilt hebben, dat je die
daar niet neer moet zetten met zaden, of in moet planten en dan rondknippen maar juist door het
aansturen van die bodemfactoren en dergelijke dat ze dan naar een eindbeeld kunnen sturen.”
Daan: “Dus als ik het goed begrijp: het scheppen van de voorwaarden die een plant of dier nodig
heeft stelt je in staat om een bepaald doel te bereiken.”
Docent: “Ja inderdaad, zulke doelen zíjn vaak vast omschreven en daar wordt ook wel aandacht aan
besteed, Dus hoe kun je pioniervegetatie behouden als zeg maar het natuurtype is wat je in je gebied
wilt behouden.”
Ondanks het feit dat de docent een idee uit het procesbeheer gebruikt (spontane vestiging door het
scheppen van de juiste omstandigheden) komen er ook veel ideeën uit het doelmatige beheer terug.
De signaalwoorden, aansturen, doelen kunt bereiken en eindbeeld geven aan dat het doel
belangrijker is de weg er naartoe. Wat dat eindbeeld voor de docent in de praktijk precies inhoudt
wordt ook duidelijk: het is een vast omschreven doel dat zorgt voor het behoud van een bepaald
natuurtype. Deze visie sluit niet aan bij de procesnatuur waarbij het einddoel een dynamisch en
natuurlijk geheel is. Wat opviel is dat de docent op een andere moment binnen het interview juist
wel ideeën gebruikt uit procesmatige beheer van natuur.
Docent: “Hmmm… huuh.. ik denk dat je wel de condities zou moeten scheppen waarin die soorten
zich kunnen vestigen, maar als dat dan niet gebeurt, dan vind ik niet dat je de hele boel weer
overhoop moet gooien en het op een andere manier proberen, dat moet natuurlijk tot stand komen.”
Daan: “En wat er dan (voor natuur) verschijnt is minder belangrijk dan de weg er naar toe?”
Docent: “Ja vind ik wel.”
Hier wordt duidelijk dat de docent zich positief uitlaat over de ideeën van het procesmatige
natuurbeheer. Hij geeft in deze reactie ruimte aan natuurlijke processen en vertelt ons dat er tijd
nodig is voor een natuurlijke totstandkoming van het landschap. Daarnaast is de weg er naar toe (het

49

proces) belangrijker dan het einddoel. Deze visie staat haaks op de vorige quote, wat bij mij tot
verwarring leidt. Wat echter niet duidelijk wordt is hoe de procesmatige aanpak van natuurbeheer
zich volgens de docent verhoudt tot de doelmatige aanpak. Er wordt in zijn reacties wel een
duidelijke scheiding gemaakt, maar het is niet bekend of en op welke manier deze twee vormen van
natuurbeheer in de lessen worden uitgelegd.
7.5.2 – Aandacht procesnatuur
Uit de reacties van de docent blijkt niet dat procesnatuur veel aandacht krijgt binnen de opleiding.
Toen ik vroeg op welke manier natuurlijke processen terug komen in de studie reageerde de docent
met voorbeelden uit het doelgericht natuurbeheer; procesnatuur kwam niet ter sprake.
Docent: “We hebben nu een vak voor de eerstejaars is, dat heet ecologisch groenbeheer in de praktijk
en daar komen eigenlijk allemaal facetten van natuurlijk ecologisch beheer van groen en
verschillende vegetatietypes aan bod.”
Welke verschillende facetten dat natuurlijke ecologisch beheer er dan aan bod komen wordt niet
duidelijk. De docent geeft echter alleen voorbeelden van lesstof die aansluit bij een doelgerichte visie
op beheren van de natuur. Zo kan er gezegd worden dat natuurlijke processen wel worden
behandeld, maar dat procesnatuur daar niet mee in verband wordt gebracht.
Docent: “We beginnen heel breed met de invloed van bodem, water en nutriënten, wat natuurlijke de
belangrijkste factoren zijn die bepalen wat voor vegetatie er allemaal opkomt. Daar beginnen we
mee, en dan gaan we kijken of je per vegetatietype op een natuurlijke, ecologische verantwoorde
manier naar een bepaald einddoel kunt werken voor die vegetatietypes die je wilt hebben in je
gebied.”
Op de vraag of er genoeg aandacht werd geschonken aan de invloed van natuurlijke processen op
het landschap reageerde de docent twijfelend.
Docent: “Hmmm… wat zouden we meer kunnen….jaaa.. misschien meer verdieping en meer specifiek,
dat we bij bepaalde vakken toch dieper ingaan, -…- omdat je altijd met een mix van geïnteresseerden
in de klas zit is het soms lastig om helemaal op die fysiologische aspecten in te gaan van die
natuurlijke processen.”
Zeker de fysiologische aspecten van de natuurlijke processen verdienen volgens deze docent extra
aandacht maar dit blijft lastig om dit als algemeen deel binnen de opleiding in te voeren; door de
diversiteit aan interesses kan er niet te specifiek op zulke dingen worden ingegaan.
7.5.3 – Begrazing als doel of middel
Uit het volgende gesprek blijkt dat de docent begrazing ziet als een middel om een bepaald doel te
verkrijgen.
Daan: “Is begrazing dan een vorm van beheer?”
Docent: “Ja, binnen onze opleiding is dit echt wel een vorm van beheer, vooral half-natuurlijke
begrazing, en ook de natuurlijke vorm van begrazen is ook te beheren door je afschotbeheer zeg maar
aan te passen om de populatie in stand te houden.”
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Ook binnen de opleiding wordt begrazing benaderd op een instrumentale manier, het
begrazingsproces staat hier niet centraal maar eerder de uiteindelijke resultaten waar je als mens op
kunt sturen.
Daan: “Dus eigenlijk is begrazing altijd een beheermaatregel?”
Docent: “Ja”
Daan: “En wat wordt als reden gegeven voor het gebruik van begrazing?”
Docent: “Veelal dat het geld scheelt en daarnaast is het de meest natuurlijke manier om een
natuurgebied te beheren maar dat je toch de touwtjes in handen hebt dat je kunt sturen daarin.”
Ook het economische (instrumentale) motief wordt gebruikt om de reden van begrazing uit te
leggen, daarnaast verwijst het zinsdeel “de touwtjes in handen” naar de instrumentale benadering.
Het begrazen als doel op zich wordt niet belicht, hierdoor staat de grazer in dienst van de mens en
wordt niet gezien als onderdeel van de natuur. Ook het signaalwoord half-natuurlijke begrazing kan
leiden tot het beeld dat grazers niet helemaal behoren tot de natuur.

7.5.4 – Kuddesamenstelling
Over de invloed van de effecten van een heterogene samenstelling van grazers was weinig bekend bij
deze docent.
Daan: “Ben je bekend met het begrip van een sociale kudde?”
Docent: “De sociale kudde………..?”
Na mijn uitleg over de sociale invloed van een heterogene kudde op een gebied reageerde de docent
wel geïnteresseerd.
Docent: “Dat is niet iets waar ik in…..misschien dat mijn voorganger daar lessen over gegeven heeft,
maar daar ben ik tot nu toe niet aan toe gekomen om die sociale structuur in zo’n kudde te
behandelen …. Nee, daar heb ik tot nu toe geen aandacht aan besteed. Het is wel een heel
interessant aspect inderdaad.”
Uit deze reactie blijkt dat de verschillende samenstellingen van de kuddes en de invloed op het
landschap niet worden behandeld tijdens de lessen. Door te zeggen dat er tot nu toe geen aandacht
aan wordt besteed geeft de docent echter wel aan dat dit thema meer naar voren kan komen binnen
de lessen.
7.5.5 – Boeren vee en wildlevende kuddes
De verschillen tussen boerenvee en wildlevende kuddes (hier half-natuurlijke begrazing genoemd)
worden behandeld binnen de opleiding. Daarnaast geeft de docent ook een duidelijke persoonlijke
voorkeur half-natuurlijke grazers.
Daan: “Seizoensbegrazing door boerenvee is een goed instrument om de natuurlijke kwaliteit te
verhogen.”
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Nick: “Dat is vaak een beetje eentonig he, het natuurlijke gedrag is er wel een beetje uitgeselecteerd
dan bij de half-natuurlijke grazers. Ik zou dan de voorkeur geven aan half-natuurlijke grazers.”
Hier wordt duidelijk dat de docent van mening is dat wildlevende kuddes een natuurlijker gedrag
vertonen dan boerenvee. Daarnaast worden ook de verschillen tussen seizoensbegrazing en
jaarrond-begrazing behandeld binnen de opleiding.
Daan: “Wordt er verschil gemaakt tussen wilde kuddes die jaarrond buiten leven en het inscharen van
boerenvee en seizoensbeweiding?”
Docent: “Ja, dat wordt zeker behandeld hoe verschillende typen begrazing, dus ook intensiteit:
jaarrond of seizoensbegrazing inderdaad wat het effect daar van is. Ook bijvoorbeeld
schapenbegrazing wordt ook behandeld bij heidebeheer.”
Er wordt geen voorkeur uitgesproken, maar het moge duidelijk zijn dat de studenten in ieder geval
verschillende invalshoeken van begrazing meekrijgen binnen hun opleiding.
Daan: “Word er ook gekeken naar de risico’s van de combinatie recreant en grazer?”
Docent: “Ja er wordt wel aandacht aan besteed, zeker bij de recreatie. Dat je bijvoorbeeld ook
rustplekken moet creëren voor die dieren waar bezoekers niet kunnen komen, zodat de dieren echt
keuze hebben en niet constant onder druk staan van die bezoekers.”
Tot slot worden ook de combinatie tussen wildlevende kuddes en recreanten behandeld binnen het
curriculum.
7.5.6 – Aandacht begrazing
Eerder zagen we al dat de uitgangspunten van een sociale kudde niet worden behandeld binnen de
lessen, maar de verschillende effecten van verschillende typen begrazing wel. Daarnaast is er ook
aandacht binnen de opleiding voor de spanningen die in de combinatie recreatie en begrazing naar
voren kunnen komen. Hieronder valt te lezen welke theoretische en praktische lesvormen belangrijk
zijn bij het behandelen van begrazing.
Docent: “Nou wij hebben een tweedeling tussen echt natuurlijke begrazing: het grofwild. En half
natuurlijke begrazing door eeuh de half gedomesticeerde dieren die dan vaak in beheer staan van een
beheerder als FREE Nature of ARK. Enne euhm.. we gaan dan in op - …- hoe die effect hebben op de
compositie van de vegetatie en vooral de structuur; dat je meer open plekken krijgt en op sommige
stukken waar meidoorn opkomt en waar die dieren dan niet aan knabbelen dat daar een bosje kan
ontstaan. Zulke aspecten komen terug in die lessen.”
Opvallend is dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het ‘natuurlijke begrazing’ door
grofwild en de ‘half-natuurlijke begrazing’ door gededomesticeerde grote grazers. Wel wordt er
binnen deze half-natuurlijke vorm van begrazing aandacht geschonken aan de natuurlijke processen
die een hoofdrol spelen in de procesnatuur.
Docent: “In het vierde jaar hebben we Randstedelijke ecologie en faunabeheer en daar komt ook een
heel stuk over die grote grazers in terug, en daar kunnen we wel echt dieper induiken op die
processen en hoe die uiteindelijk het beeld van de natuur bepalen.”
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Niet alleen wordt de theorie van begrazing behandeld, ook gaan de studenten op verschillende
manieren praktisch aan de slag.
Docent: “We hebben volgende week bijvoorbeeld een excursie naar Meijendel, ze (de leerlingen)
moeten voor het vak natuur en recreatie een recreatie inpassing voor Meijendel maken en dan komt
die begrazing natuurlijk ook weer terug en dan gaan ze natuurlijk ook kijken in het veld wat die
effecten van begrazing zijn.”
“We zitten nu bijvoorbeeld ook in het project van de Noordwaardpolder bij de Bieschbos; dat is dan
Free nature die daar actief is -…- wij zijn nu in charge of de sociologische kant van het onderzoek om
te kijken wat de bezoekers nu willen wat betreft die grote grazers.”
Wat wel blijkt uit deze reacties dat verschillende soorten en thema’s van begrazing wel worden
behandeld, maar niet duidelijk worden gescheiden binnen de opleiding. Als je dit combineert met de
doelmatige focus van het begrazingsbeheer binnen deze opleiding, kan het zijn dat de
uitgangspunten van de procesmatige manier van begrazen naar de achtergrond verdwijnen.
7.5.7 – Bekendheid ARK en educatieve middelen
In het volgende dialoog valt te lezen hoe deze docent ARK kent.
Docent: “Ik ken ARK natuurontwikkeling wel ja”
Daan: “En waarvan ken je ze?”
Docent: “Vooral door de natuurlijke begrazing, ze zijn actief in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
met de Wisent volgens mij. En ik heb laatst nog contact gehad met Yvonne volgens mij….? Dat ging
over een mogelijke stageplaats voor een student van mij, uiteindelijk is dat helaas niet doorgegaan,
maar het contact is altijd heel enthousiast dus eeuh… dat is een beetje mijn beeld bij ARK.”
Daan: “Ben je bekend met de uitgangspunten van ARK?”
Docent: “Nou… ja… zo natuurlijk mogelijk groenbeheer toepassen, vooral met behulp van de halfnatuurlijke begrazing is dat dan.”
Het komt naar voren dat de docent ARK vooral kent van de begrazing in gebieden, maar ook zijn er
persoonlijke contacten door stages van leerlingen. Tot slot wordt ARK als zeer enthousiast
omschreven en legt de docent de visie van ARK uit als het natuurlijk toepassen van groenbeheer. Het
opvallende is dat het herstellen van natuurlijke processen, of de procesnatuur in het algemeen niet
in verband wordt gebracht met ARK. Daarnaast zijn de educatieve middelen die ARK aanbiedt ook
niet bekend bij deze docent hij is echter wel geïnteresseerd naar de verschillende mogelijkheden.
Daan: “Ben je bekend met de educatieve middelen van ARK?”
Docent: “Hmmm……nee”
Daan: “De site van ARK staat vol met informatie over de toegevoegde waarde van sociale kuddes. Zo
ook de zoekplaten van Jeroen Helmer, ben je hier mee bekend?”
Docent: “De zoekplaten?”
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Docent: “Zijn vrij beschikbaar?”
Docent: “We hebben veel contact met FREE Nature dan, nu zeker met dat Noordwaardproject, ze
komen hier ook af en toe een gastcollege geven. En we hebben ook wel wat gastcolleges van ARK
gehad.”
Daan: “Ik hoorde dat jullie al contacten hadden met FREE Nature, ben je bekend met hun
begrazingscursus?”
Docent: “Nee daar ben ik niet bekend mee, maar dat is wel even goed om te noteren.”
De docent is niet bekend met de educatieve materialen van ARK en FREE, maar schrijft wel mee
tijdens mijn uitleg van de verschillende mogelijkheden. Ook vertelt hij me dat er reeds contacten
liggen bij FREE en dat ze soms een gastcollege van ARK of FREE opnemen in hun lesprogramma.
7.5.8 – Kennisdeling
Toen ik vroeg of deze opleiding behoefte zou hebben aan kennisdeling vanuit ARK reageerde de
docent als volgt:
Docent: “Nou dat denk ik wel; ik denk wel dat we een stukje missen, vooral een praktische vorm is wel
interessant voor onze studenten, zodat ze toch een beetje kunnen snuffelen aan hoe dat nou precies
in het veld in het werk gaat. Niet alleen die koeien daar neergooien en hopen dat de natuurlijke
processen tevoorschijn komen, maar leren dat daar meer bij komt kijken.”
Daan: “En in welke vorm zie je dat voor je?”
Docent: “Ik denk meer dat richting een excursie zou gaan ofzo dat we met iemand van ARK een
gebied bezoeken”
De docent geeft eerlijk toe dat er binnen de opleiding iets mist en dat kennisdeling in de vorm van
een praktische excursie wenselijk is. Het onderdeel dat mist gaat niet over het kuddebeheer en
begrazing, maar waarschijnlijk eerder over het functioneren van procesnatuur. Toen ik vroeg of er
budget was voor zo’n excursie kwam de docent met een interessant concept, waar beide partijen
kostenneutraal kunnen bijdragen aan een vermeerdering van kennis aan beide kanten.
Daan: “Die praktische kanten zoals excursies die bieden ze niet kosteloos aan natuurlijk, is er budget
binnen de opleiding voor zulke excursies?”
Docent: “Praktisch niet, dat is een beetje een tegenvaller. Maar ja wij moeten zelf ook de broek
ophouden in deze. Kijk we zijn in transitie van school naar kenniscentrum dus samen met
werkveldpartijen zoeken we naar onderzoeksopdrachten die we tegen betaling kunnen uitvoeren. Er
komt dus subsidie vanuit economische zaken beschikbaar als we samen met werkveldpartijen een
multidisciplinaire onderzoeksvraag aanpakken. En daar is de Noordwaard een voorbeeld van.”
Daan: “Zou dit ook met ARK een werkvorm kunnen wezen waarin jullie je kunnen vinden?”
Docent: “Ja ik zou het wel positief vinden om in gesprek te gaan daarover. Als zij een vraag hebben
waar ze tegenaan lopen in het veld gaan wij onder leiding van een docent met studenten een
antwoord op verzinnen in relatie met andere kennispartijen.”
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Daan: “En wat moet ik me daar dan bij voorstellen?”
Docent: “Je hebt een soort paraplu van een docent die een bepaald vraagstuk heeft, en daarbij kan
die delen van het vraagstuk uitzetten aan stagiaires die bijvoorbeeld stage loopt bij een
werkveldpartij die de vraag heeft ingediend, of bijvoorbeeld door green juniors, dat is in het vierde
jaar, er wordt dan een groepje van vier verschillende opleidingen gevormd die een project uitvoeren:
in Wageningen heet dat ACT. En al die antwoorden op de deelvragen die verzamelt de docent weer in
een groot antwoord door middel van een verslag.”
Daan: “En daar krijg je dan subsidie voor vanuit EZ?”
Docent: “Ja, het werkt zo dat 1/3 van het budget , is vaak in uren van de werkveldpartij (begeleiding,
beschikbaar stellen van ruimtes, excursies en dat soort dingen) er is ook 1/3 van het budget
beschikbaar voor de school (begeleiding en coördinatie van docent). en dat bij elkaar doet EZ 1/3
subsidie bij om het voor beide partijen aantrekkelijk te maken.”
Aangezien er binnen de studie weinig aandacht wordt besteed aan procesnatuur en de ideeën van
de natuurlijke begrazing niet duidelijke gescheiden worden van andere soorten begrazing kan de
bovenstaande vorm van kennisuitwisseling voor ARK zeer aantrekkelijk zijn. Voor ARK wordt er een
praktische kennisvraag beantwoord en tegelijkertijd kunnen ze hun opgedane kennis delen met
docenten en studenten. Zo kan de procesnatuur een grotere rol gaan spelen binnen de lessen van
natuurbeheer.

7.6 – Helicon, Geldermalsen
Op 28 maart had ik een afspraak op het Helicon in Velp, daar heb ik een docent vegetatiekunde die
les geeft aan het Helicon Geldermalsen geïnterviewd. Hij heeft zelf bos- en natuurbeheer gestudeerd
aan het CitaVerde College in Roermond en geeft nu les aan de studenten van de MBO opleiding Ecoen Wildlife. Deze opleiding heeft een iets andere focus dan bos- en natuurbeheer.
Docent: “Bij Eco- en Wildlife licht iets meer de nadruk op communicatie, er wordt ook iets meer
aandacht geschonken aan duurzaamheid en ecologie.”
De docent geeft ook aan dat hij brede ervaring met verschillende aspecten van het natuurbeheer
heeft.
Docent: “Ik kom ook heel veel in natuurgebieden dus ik zie ook het beheer wat er gevoerd wordt, ik
heb ook bij een herder stage gelopen, en ik heb zelf ook dieren.”
7.6.1 – Proces –en patroonbeheer
Het wordt al snel duidelijk dat deze docent de twee stijlen binnen natuurbeheer als gescheiden ziet
en ook zo behandelt in de lessen. Wel heeft hij een persoonlijke voorkeur over de aanpak van
soortenbehoud bij planten.
Daan: “Maar heb ik het goed als ik zeg dat er iets minder nadruk ligt op het systeem en het
uiteindelijke doel meer benadrukt wordt?”
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Docent: “Ja wel dat systeem, het gaat over procesbeheer en patroonbeheer en in het patroonbeheer
pak ik traditionele begrazing, en bij procesbeheer behandel ik het beeld van ARK. Maar het beste
voor soortbehoud van planten is denk ik wel…. Ik ben wel voorstander van het hooiland beheer…”
Daan: “Maaien en afvoeren…”
Docent: “Ja, puur vanwege de stikstofdepositie, en dan kan je als tegenargument zeggen dat je je
bodem niet alleen maar verarmt door stikstof en fosfaat af te voeren maar ook andere nutriënten,
maar als je dan gaat kijken hoeveel er in de bodem zit is dat minder erg dan wanneer je de stikstof er
in laat.”
Hier is duidelijk te persoonlijke voorkeur te bekennen voor het patroonbeheer, aan de andere kant
waardeert hij ook de principes van de procesnatuur en het beeld in het landschap wat dat met zich
mee brengt.
Docent: “Ik vind het heel leuk wat ze (ARK) doen, ik vind het een aantrekkelijk landschap, en heel
interessant hoe de vegetatie zich ontwikkelt. Ik denk dat het voor ruigteplanten heel interessant is en
ook zolang die tijdelijke milieus bestaan … want het probleem is natuurlijk dat die natuurlijke
processen niet de volledige ruimte hebben… dan is het ook best wel interessant, maar zodra de
successie te veel gevorderd is dan vind ik het nog wel leuk, maar dan ben ik ook blij dat er ook andere
organisaties naast ARK bestaan, en ik denk dat die combinaties van verschillende organisaties het
landschap meer divers en soortenrijker maakt dan alleen die visie van procesnatuur zou doen.”
De docent heeft echter wel wat persoonlijke aanmerkingen op de principes van de procesnatuur
zoals ARK die in haar gebieden nastreeft. Zo speelt vooral het ontbreken van de volledige ruimte voor
natuurlijke processen een rol in het te ver vorderen van de successie. Hij is echter wel van mening
dat proces- en patroonbeheer elkaar aanvullen in het Nederlandse landschap en zo zorgen voor een
diversiteit.
7.6.2 – Aandacht procesnatuur
Gelijk aan het begin van het interview vertelde de docent mij dat hij zijn lessen over procesnatuur
afstemt op de inzichten en materialen van ARK.
Daan: “Dit onderzoek gaat over Groene opleidingen en hoe zij aandacht besteden aan de visie van
ARK.”
Docent: “Ik heb mijn lessen op hun eigen materiaal afgesteld.”
Dat deze docent de materialen van ARK gebruikt is ook goed te merken in de thema’s die binnen de
lessen worden behandeld.
Daan: “Procesnatuur is natuurlijk niet alleen begrazing, wat behandel je daar nog meer in?”
Docent: “Erosie, sedimentaties, catastrofes, dus precies dat van ARK, voor dat ik die lessen heb
gemaakt heb ik eerst de site van ARK doorgestruind en dat heb ik op de leerlingen afgestemd, ik heb
er ook wat andere dingen bijgehaald.”
Docent: “Ook de projecten van dood doet leven heb ik ook wel eens gevolgd met die webcams en de
steenuil. En dat vind ik dan heel erg leuk. En dat behandel ik ook heel uitgebreid in de lessen.”
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Op deze manier is er dus veel aandacht voor de procesnatuur binnen zijn lessen vegetatiekunde.
7.6.3 – Begrazing als doel of middel
Toen ik vroeg hoe de docent de reden van begrazing benaderd in zijn lessen kreeg ik het volgende
antwoord.
Docent: “Nou in Nederland is gewoon het grootste probleem de stikstofdepositie en het fosfaat, kijk ik
behandel wel begrazing maar het beste voor soortbehoud van planten is denk ik wel…. Ik ben wel
voorstander van het hooiland beheer…”
Uit dit antwoord blijkt dat de stikstofdepositie en het fosfaat redenen zijn om te verschralen, dit kan
volgens de docent op twee manieren, door begrazing en door het hooiland beheer. Op deze manier
stelt de hij begrazing gelijk aan een maaier. Begrazing is misschien niet de beste optie om
verschraling van de natuur te verkrijgen, maar het wordt wel behandeld als een instrument om een
bepaald doel te bereiken. Begrazing wordt dus niet gezien als een hoofddoel waar het herstellen van
het natuurlijke begrazingsproces centraal staat. Deze visie komt ook terug in de manier waarop de
lessen zijn georganiseerd.
Daan: “En hoe komt dit dan precies terug in je lessen, zijn de begrazingsmethodes ook echt aan
bepaalde doelen gekoppeld?”
Docent: “Ik koppel ze aan de planten, want ik geef vegetatiekunde, dus ik koppel de dieren aan de
planten -…- ,maar ik behandel dus ook predatie, maar ook de bodem: de bodem bepaalt de vegetatie
en de grazers de structuur, en de roofdieren bepalen op hun beurt weer de grazers.”
Daan: “En dat haakt dan allemaal in elkaar…”
Docent: “Ja… en dan krijg je dat doeltype.”
De uitleg over de koppeling tussen verschillende begrazingsmethodes aan bepaalde planten kan niet
gezien worden als het instrumentaal gebruik van begrazing. De docent kan namelijk ook de
begrazingsmethode die past bij procesnatuur behandelen en koppelen aan vegetatiekenmerken. Ook
de aaneenhakende processen sluiten meer aan bij begrazing als doel dan begrazing als middel. Het is
echter de laatste opmerking die weergeeft dat begrazing een instrument is structuur te vormen en
daarmee een bepaald doel te verwezenlijken; het natuurdoeltype.
7.6.4 – Kuddesamenstelling
De docent is (door het bestuderen van de site van ARK) op de hoogte van het begrip natuurlijke
kudde en de gevolgen van bijvoeren dit wordt dan ook behandeld binnen de lessen.
Daan: “Dus er wordt ook niet ingegaan op de juridische status en verantwoordelijkheden van de
beheerder?”
Docent: “Dat zeg ik dan wel, de zorgplicht doe ik dan ook, maar niet van injecties of verzorging…. Wat
ik wel doe is de gevolgen van bijvoeren uitleggen, dan heb je geen natuurlijke kudde meer heb. Maar
niet wat je dan gaat bijvoeren. Ook niet hoe je die beesten in moet vangen of in de kraal krijgt, kijk
dat kunnen leerlingen wel leren, maar zulke dingen doen ze dan via stages.”
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De praktische aspecten van het kuddebeheer worden niet aangeboden binnen de studie, maar
leerlingen kunnen dit door stages alsnog opdoen.
7.6.5 – Boeren vee en wildlevende kuddes
Toen ik de term natuurlijke begrazing liet vallen reageerde de docent met het volgende antwoord. Hij
gaat onder andere in op de natuurlijkheid van begrazing met half gedomesticeerde dieren.
Docent: “jaaaa…. Maar natuurlijk is het in Nederland niet hé…. Kijk de grazers moeten trekken dan,
he en met roofdieren erbij en natuur zonder hekken ook. En het komt natuurlijk ook omdat die dieren
half-gedomesticeerd zijn he, wisenten zijn dan toch een stuk wilder.”
Docent: “Dat de-domesticatie proces duurt misschien nog wel honderd tot duizend generaties, kijk
uiteindelijk…. als je heck runderen hebt, of tauros, Galloways of Schotse hooglanders en je laat ze min
of meer een wildstatus vervullen, dan zou je theoretisch over duizend jaar 4 soorten wilde koeien
kunnen hebben.”
De docent laat duidelijk weten dat begrazing in Nederland niet gaat op de natuurlijke manier,
daarvoor staan er te veel hekken in het landschap wat seizoenstrek onmogelijk maakt en het
ontbreken van roofdieren. Wat ook een grote rol speelt is dat de dieren die ingezet worden (nog)
niet als wild gezien kunnen worden. Pas als ze de wildstatus voor een lange tijd vervullen zou je hun
begrazing als natuurlijk kunnen beschouwen. Toch wordt er ook gezegd dat zelfs die halfgedomesticeerde dieren op een bepaalde manier tot de natuur behoren.
Daan: “Dode grote herbivoren horen niet in de Nederlandse natuur.”
Docent: “Daar ben ik het niet mee eens.. haha, die horen er juist wel in te liggen. Omdat ze allemaal
mineralen bezitten die belangrijk zijn om de kringloop gezond te houden.”
Daan: “Geldt dit dan ook voor wildlevende paarden en runderen?”
Docent: “Ja, dat geldt voor ieder levend organisme, het maakt niet uit of ze gedomesticeerd zijn of
niet. Ze hebben materialen gegeten uit de omgeving en die energie en mineralen moet ook weer
teruggaan naar dat systeem zodat die kringloop sluitend blijft.”
Op deze manier zijn er dus geen verschillen te bekennen tussen wilde dieren en de halfgedomesticeerde paarden en runderen. Wat opvalt in het de onderstaande reactie is dat
seizoensbegrazing door boerenvee wordt gezien als een natuurlijke manier van begrazing.
Daan: “Seizoensbegrazing door boerenvee is een goed instrument om de natuurkwaliteit te
verhogen.”
Docent: “Ja, want euh… die grazers doen precies hetzelfde als de Galloways en ik denk dat
seizoensbegrazing het beste aansluit bij de natuurlijke wintertrek van dieren.”
Hier komt ook weer het instrumentale gedeelte van begrazing naar voren, het gaat namelijk alleen
om het graaseffect van een dier. Het graasgedrag van een boerenkoe en een wildlevend rund wordt
dan ook als gelijk gezien. Daarnaast wordt er geopperd dat seizoensbegrazing beter aansluit met de
natuurlijke wintertrek van dieren dan jaarrondbegrazing.
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7.6.6 – Aandacht begrazing
Begrazing wordt binnen deze opleiding uitgebreid behandeld omdat het als een belangrijk aspect van
natuurbeheer wordt gezien.
Docent: “In ieder geval, begrazing is een belangrijk aspect van natuurbeheer vandaar dat ik er ook
aandacht aan besteed. En ook vooral de verschillende grazers en de verschillende functies die ze
vervullen.”
Docent: “Begrazing komt altijd terug in de opleiding, ik heb in het eerste leerjaar 10 weken van
patroonbeheer, dus daar komt vooral de begrazing door herderen (begrazing door kuddes schapen)
terug en drukbegrazing aan bod, en dan periode drie van volgend jaar wordt meer procesbeheer zoals
we er nu over denken.”
Ook komt in die lessen de scheiding tussen patroon- en procesbeheer terug. Binnen deze twee
overkoepelende thema’s komen verschillende soorten van begrazing aan bod.
Docent: “We proberen het hele spectrum, het plaatje van ARK, maar ook het totaalplaatje van
Europa, maar ik pak ook gewoon drukbegrazing van schapen, het herderen probeer ik uit te leggen en
dan pak ik die groeves mee in Zuid Limburg; dus de geitenbegrazing en dat dat het beste is om
bosvorming tegen te gaan. Ik behandel ook de onderzoeken die nu worden gedaan met de wisenten
dat is interessant en dat pak ik erbij omdat ze bijvoorbeeld ook kardinaalsmuts eten.”
Daan: “Vind je dat er genoeg aandacht besteed wordt aan begrazing binnen de opleiding?”
Docent: “Ik denk het wel, wel binnen onze studie, maar het is natuurlijk meer dan natuurbeheer
alleen, want we besteden ook aandacht aan communicatie, duurzaamheid en een stukje reisleiding.
Want de opleiding is best breed , want het is belangrijk omdat onze leerlingen ook heel divers
uitstromen.”
De docent is ook van mening dat er voldoende aandacht aan de verschillende typen van begrazing
wordt geschonken binnen de opleiding. De lesvormen die worden gebruikt representeren een
mengeling tussen theorie en praktijk.
Daan: “En welke lesvormen worden er dan gebruikt binnen die 10 weken is dat alleen theorie of gaan
ze ook zelf aan de slag?”
Docent: “Ja eigenlijk alles wel, ook excursies horen hier natuurlijk bij. Maar die excursies is wel meer
op onze vestiging omdat ik het leuk vind om met leerlingen excursies te doen.”
7.6.7 – Bekendheid ARK en educatieve middelen
Deze docent baseert zijn lessen over procesnatuur op de inzichten van ARK, dus ik ging er van uit dat
hij de organisaties goed kent. Dit blijkt ook uit zijn reactie.
Daan “Je vertelde me net al dat je je lesmethodes baseert op de inzichten van ARK…?
Docent: “Ja, en FREE Nature”
Daan: “Hoe ken je die organisaties?”
Docent: “Ik heb zelf stage gelopen bij ARK.”
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Daan: “Bij wie dan?”
Docent: “Ooh jee dat is al lang geleden…. Bart Beekers!”
Naast deze persoonlijke band met ARK heeft hij ook contacten via zijn leerlingen die stage lopen bij
ARK of FREE.
Docent: “Ja we hebben geregeld leerlingen bij FREE, maar ook bij ARK.”
Verder is hij ook goed op de hoogte van de educatieve middelen die ARK aanbiedt en gebruikt er
zelfs meerder in zijn lessen.
Daan: “Ben je bekend met de educatieve kant van ARK?”
Docent: “Ja, ik weet dat ze wel eens excursies aanbieden, maar ik doe meestal de excursies wel zelf.
Want het ligt er een beetje aan wie je krijgt wat de kwaliteit van de excursie is, er zijn hele goeie hoor,
maar die doen vaak niet het educatieve werk.”
Daan: “En maak je dan ook gebruik van die zoekplaten van ARK?”
Docent: “Ja, die vind ik heel mooi die tekeningen en wat ik erbij probeer te zoek zijn foto’s waarop je
ook echt ziet dat het gebeurt, kijk een schematisch overzicht is prachtig maar het is lastig om die
foto’s er bij te vinden om het effect op het landschap te zien. Of eventueel filmpjes, maar dat is wel
lastig soms…”
Daan: “Oh ben je ook bekend met de Dwaalfilm dan?”
Docent: “Eeh van gehoord… volgens mij staan die op hun website he?”
Wel heeft de docent een paar opmerking bij de educatieve materialen die ARK aanbiedt. Ondanks de
schoonheid van de schematische tekeningen zijn foto’s of video’s die de effecten in de praktijk laten
zien lastig te vinden. Daarnaast is deze docent niet altijd tevreden met de kwaliteit van de
excursieleiders van ARK en vind het fijner om zelf het woord te doen, waarschijnlijk omdat het
behandelde thema binnen de excursie bij het lesprogramma moet aansluiten. Hier kunnen nog
verbeterpunten van ARK liggen om opleidingen nog beter te bereiken.

1.6.8 – Kennisdeling
Daan: “Ben je bekend met de begrazingscursus van FREE Nature?”
Docent: “Ja, euuhmm alleen … ik ben er niet echt in geïnteresseerd.”
Daan: “En voor studenten bijvoorbeeld die later wel door zouden willen als kuddebeheerder?”
Docent: “In principe als wij informatie krijgen over zulke cursussen dan stuur ik dat via de e-mail door
en hang ik het hier op het prikbord. Dus posters en affiches zijn altijd welkom. Maar mijn ervaring is
dat jongeren… ik verwijs ze ook altijd naar IVN natuursociolocisich gezelschap, euhh de jeugdafdeling
van de KNNV, maar uiteindelijk zijn het zeer weinig leerlingen die daar echt iets mee doen.”
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De docent is dus op de hoogte van de begrazingscurus maar is zelf niet geïnteresseerd leert de
praktijk dat leerlingen niet warmlopen voor zulke extra-curriculaire activiteiten. De deur tot
kennisdeling blijft echter open staan in de zin dat de docent alles leest en communiceert naar zijn
leerlingen.
Daan: “Denk je dat de opleiding behoefte heeft aan kennisdeling vanuit ARK?”
Docent: “Ze mogen alles opsturen, ik lees het allemaal door.”
Daan: “Maar in principe komen alle thema’s die zij belangrijk vinden aan bod binnen de studie.”
Docent: “Ja, we nodigen trouwens wel altijd iemand uit van ARK om te spreken. Het lukt niet altijd,
maar ARK vind het meestal wel belangrijk om langs te komen.”
Doordat de docent al goed op de hoogte is van de manier waarop ARK natuur voor zich ziet is er
weinig extra behoefte aan kennisdeling door ARK. Daarnaast wordt er binnen de studies ook
aandacht besteed aan alle thema’s die vallen onder de procesnatuur. Daarom is het voor ARK minder
noodzakelijk om zwaar in te zetten op kennisdeling wat deze opleiding betreft. Wel is het raadzaam
om bestaande contacten te behouden aangezien de persoonlijke mening van de docent sterk afwijkt
van de idealen van ARK.
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Hoofdstuk 8 – Analyse
In dit hoofdstuk worden de resultaten kort samengevat in verschillende tabellen en figuren. Voor een dieper begrip van deze analyse is het aan te raden om
de verslagen van de interviews in het resultatenrapport te bestuderen. Binnen de meeste opleidingen hebben maar enkele personen op de enquête
gereageerd, daardoor kunnen de data niet gebruikt worden om de aandacht voor- en meningen over begrazing en procesnatuur te meten en statistische te
analyseren. Bij twee opleidingen zijn de enquêtes wel het redelijk ingevuld. Daarom worden de enquêtes onder studenten van WUR en docenten van VHL
wel meegenomen in deze analyse. Binnen elke paragraaf eerst worden de resultaten beknopt weergegeven, waarna deze wordt aangevuld met een korte
interpretatie. Vervolgens wordt er afgesloten met een overzicht en analyse van de data uit de enquêtes.

8.1 - Aandacht procesnatuur
Tabel 2: Aandacht Procesnatuur

Niveau

Aandacht

Uitleg

1 - Helicon
Apeldoorn

MBO 4

Weinig

Sommige natuurlijke processen komen aan bod, maar thema van procesnatuur wordt niet expliciet behandeld.

2 - VHL
Velp

HBO

Volledig

Heel het spectrum van de procesnatuur komt terug in de opleiding in zowel theoretische als praktische lesvormen. Ook
wordt procesnatuur als opzichzelfstaand behandeld.

3 – Groenhorst
Ede

MBO 4

(Zeer)
Weinig

Aandacht voor verschillende visies op natuurbeheer komen verspreid in lessen en excursies terug, procesnatuur speelt
hierin een te verwaarlozen rol.

4 - WUR
Wageningen

WO

Gemiddeld

Procesnatuur wordt niet expliciet behandeld, maar de visie komt terug in verschillende vakken. Ook zijn er
mogelijkheden om procesnatuur op een individuele manier in het studieprogramma in te passen.

5 - Inholland
Delft

HBO

Gemiddeld

De meeste natuurlijke processen die belangrijk zijn binnen de procesnatuur worden behandeld, deze worden echter
niet gekoppeld aan een module over procesnatuur zelf.

6 – Helicon
Geldermalsen

MBO 4

Volledig

Procesnatuur komt binnen de opleiding terug als opzichzelfstaand thema en is afgestemd op de inzichten van ARK
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In tabel 2 wordt de aandacht voor procesnatuur binnen verschillende opleidingen samengevat. In de
derde kolom wordt de aandacht binnen zo’n opleiding gevat in een ordinale waarde. Daarnaast
wordt er ook een nominale uitleg van gegeven die gebaseerd is op de weergave van de gegevens in
Het resultaten rapport. Binnen deze uitleg wordt er vooral gekeken of procesnatuur als
opzichzelfstaand thema wordt behandeld. Binnen de verschillende opleidingen is er geen direct
verband te bekennen tussen opleidingsniveau en de aandacht voor procesnatuur binnen de lessen.
Opvallend is wel dat twee verschillende opleidingen de procesnatuur als volledig behandelen, in
paragraaf 8.3 wordt daarvoor een mogelijke verklaring gegeven. Verder springt er één opleiding uit
door het gebrek aan aandacht voor procesnatuur in het curriculum. Dit kan verklaard worden door
de brede focus van die opleiding toegepaste biologie; slechts een klein deel van het lesprogramma
wordt gewijd aan natuurbeheer, en daarmee ook procesnatuur. Tot slot kan er gezegd worden dat
bij twee opleidingen er gemiddelde aandacht is voor procesnatuur; vaak komen aspecten van een
dergelijke visie op natuurbeheer binnen verschillende lessen terug, maar een opzichzelfstaande
benadering ontbreekt.
7
6
5
4
3
2
1
Wind en
water

Wandelend
bos

Dood doet
leven

Van Hall Larenstein, Velp

Natuurlijke
begrazing

Predatie

WUR Wageningen

De aandacht voor de
natuurlijke processen die
belangrijk zijn binnen de
procesnatuur is gemeten
onder docenten van Van
Hall Larenstein (n=9) en
onder studenten van de
WUR (n=13). Ik ben me
ervan bewust dat het
beperkte aantal reacties
weinig inzicht biedt in de
diversiteit aan meningen
binnen zo’n opleiding en
dat een vergelijking tussen
meningen van docenten
en studenten problemen

geeft. Daarom worden
deze data alleen gebruikt
als aanvulling op de resultaten uit de interviews. In figuur 1 er duidelijk worden gezien dat de
docenten (Van Hall Larenstein) de aandacht die besteed wordt aan verschillende natuurlijke
processen over het algemeen hoog waarderen (1 = zeer weinig aandacht 7 = zeer veel aandacht).
Deze waardering van docenten spreekt de bevindingen weergegeven in tabel 2 niet tegen. Uit het
interview met de studiebegeleider van de WUR blijkt dat procesnatuur wel terugkomt in het
lesprogramma, maar niet als losstaand thema wordt behandeld. Deze trend is ook terug te zien in
gegevens gepresenteerd in figuur 1 De studenten waarderen de aandacht voor de meeste natuurlijke
processen binnen de studie over het algemeen lager. Opvallend zijn de uitschieters op het gebied van
het wandelende bos en begrazing; studenten waarderen dit als hoogste aandachtpunt van de
gevraagde natuurlijke processen binnen de opleiding. Uit eigen ervaring weet ik dat er binnen het
vak bosecologie veel wordt verteld over het natuurlijke proces van bos- successie en afbraak, dat zou
de hoge waarde kunnen bij dit aspect kunnen verklaren. Begrazing wordt echter niet als apart vak
behandeld binnen de studie dus het is opvallend dat de studenten met een hoge score reageren.
Figuur 1: Aandacht natuurlijke processen
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8.2 - Kennis van- en aandacht voor natuurlijke begrazing
Tabel 3: kennis van- en aandacht voor natuurlijke begrazing

Niveau

Kennis

Aandacht

Uitleg

1 – Helicon
Apeldoorn

MBO 4

Weinig

Weinig

De docent is op de hoogte van begrazing als doelgericht beheermiddel, maar weet wel de verschillen
tussen jaarrondbegrazing en seizoensbegrazing te verduidelijken. Alleen bij de studie Eco- en Wildlife
wordt er een beetje aandacht aan begrazing geschonken, maar natuurlijk begrazing als proces wordt
niet behandeld.

2 - VHL
Velp

HBO

Veel

Volledig

De docent is goed op de hoogte van verschillende manieren van begrazing, zowel begrazing als
instrument en als proces worden behandeld binnen de studie.

Weinig

De docent is alleen op de hoogte van begrazing als doelgericht en economisch voordelig instrument
om natuur te beheren. De ecologische invloed van begrazing als proces wordt niet genoemd in het
interview. Binnen de lessen wordt er een beetje aandacht besteed aan begrazing, maar natuurlijke
begrazing wordt (ondanks excursie o.l.v. FREE ) sporadisch behandeld.

Gemiddeld

De studiebegeleider is op de hoogte van verschillende visies op begrazing maar ziet het altijd als een
instrument. Binnen de bachelor van opleiding worden de twee stromingen binnen begrazing
zijdelings behandeld; er bestaat geen speciaal vak over begrazing. In de bachelor en nog meer in de
master kan kennis over begrazing op individuele basis worden opgedaan.

Gemiddeld

De docent is bekend met verschillende soorten van begrazing, maar niet met alle aspecten die bij
natuurlijke begrazing horen. Er is een speciaal vak over begrazing en binnen meerdere projecten
moet er rekening worden gehouden met begrazing. Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt
tussen begrazing als instrument en als proces.

Volledig

Ondanks dat de meningen van de docent niet aansluiten bij de principes van het begrazingsbeheer , is
hij goed op de hoogte van de verschillende soorten en stijlen van begrazing. Binnen de lessen wordt
er een scheiding gemaakt tussen begrazing in de procesnatuur en de patroonnatuur. Studenten gaan
zowel met de theorie als praktijk aan de slag met deze twee thema’s.

3 - Groenhorst
Ede

4 - WUR
Wageningen

5 – Inholland
Delft

6 – Helicon
Geldermalsen

MBO 4

WO

HBO

MBO 4

Weinig

Gemiddeld

Gemiddeld

Veel
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In tabel 3 zijn de resultaten van de interviews gewaardeerd en kort samengevat. In de derde kolom
staat een ordinale waardering van de kennis van de geïnterviewden over verschillende aspecten van
natuurlijke begrazing. In de daaropvolgende kolom wordt de ordinale waarde van de aandacht voor
natuurlijke begrazing binnen de opleiding weergegeven. In de uitleg in kolom 5 wordt gelet op de
bekendheid van begrazing als proces en als instrument, wat dat voor implicaties heeft voor het
begrazingsbeheer en op welke manier dit terug komt in de lessen. Als beide vormen van begrazing
terugkomen in de lessen en de docent weet goed uit te leggen wat voor implicaties dat heeft voor
het beheer van de kuddes wordt de waarde ‘volledig’ toegekend. Als één van deze twee kenmerken
niet terugkomt binnen het interview wordt de waarde ‘gemiddeld’ toegekend. Wanneer beide
aspecten grotendeels ontbreken wordt de waarde ‘weinig’ toegekend. Het is opvallend dat de mate
van kennis en de aandacht van natuurlijke begrazing binnen de opleiding bij alle studies lijken te
corresponderen; helaas is er niet te zeggen of er een causaal verband is en hoe die causaliteit dan
kan worden verklaard. Weten docenten veel van natuurlijke begrazing af omdat ze het doceren, of
ligt dat verband juist andersom? Daarnaast corresponderen de waardes in kolom 4 ook met de
aandacht die wordt besteed aan procesnatuur (Tabel 2). Dit kan worden verklaard door het feit dat
natuurlijke begrazing een onderdeel is van de bredere procesnatuur.
Binnen de enquête reageerden docenten van Van Hall Larenstein en studenten van de WUR ook op
de open vraag wat begrazing volgens hun inhoudt. Bij de docenten van Van Hall Larenstein heerst er
een algemene definitie van het concept: “Begrazing door wild en/of ingebrachte kuddes die vrij
bewegen door een gebied” een andere docent merkt daarbij op dat hoe zo’n gebied er dan uitziet en
op welke manier de kuddes beheerd moeten worden. “Lage graasdruk, grote gevarieerde gebieden,
weinig menselijke bemoeienis met kuddes.” Hieruit spreekt het beeld dat aansluit met dat van ARK
waar begrazing wordt gedefinieerd als een natuurlijk proces. Bij de studenten van de WUR is er een
grote diversiteit aan meningen waar te nemen waarin verschillende visies op begrazing terugkomen.
“Begrazing door dieren die uit zichzelf in een gebied gekomen zijn of hier zijn uitgezet en niet in hun
foerageergedrag gestuurd worden. In deze vorm komt de definitie van begrazing het meeste overeen
met de visie van ARK op natuurlijke begrazing. Aan de andere kant van het spectrum vinden we het
perspectief instrumentale begrazing terug: “Het inzetten van grazende dieren die successie
tegengaan en een bepaald vegetatietype in stand houden.” Vervolgens waren er ook verschillen in
welke grazers onder de natuurlijke begrazing vallen. Sommige studenten lieten weten dat dit alleen
inheemse en wilde dieren kunnen zijn waar anderen ook wildlevende dieren toestonden binnen de
natuurlijke begrazing. Deze diversiteit kan verklaard worden doordat er binnen de opleiding geen
specifieke aandacht aan begrazing wordt besteed, daarnaast kunnen de verschillende specialisaties
binnen de opleiding ook een rol spelen in het verwoorden van een bepaalde mening.
Verder reageerden de geënquêteerden ook op een aantal stellingen over de invloed van
kuddesamenstelling op het landschap en de combinatie van natuurlijke begrazing met recreatie.
Hierbij konden ze hun mening geven door één keuze per stelling maken (1 = helemaal oneens 7 =
helemaal mee eens). De visie van ARK staat centraal in de analyse van deze stellingen. De scores van
beide opleidingen werden genormaliseerd en daarna per thema gemiddeld; dit resulteert in een
gemiddelde score van 1 tot 7. Dit cijfer representeert in hoeverre de mensen binnen een opleiding
dezelfde ideeën hebben als ARK. Hoe hoger de waarde, hoe beter de visie van de docenten en
studenten aansluit bij de visie van ARK. Om die reden wordt de eenheid ‘de schaal van ARK’
genoemd.
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Zoals blijkt uit figuur 2 komen de overtuigingen van de docenten van Van
Hall Larenstein redelijk overeen met die van ARK. Zeker op het gebied van
de impact van natuurlijke begrazing op een gebied is er een convergentie te
zien. Dit kan men ook terug zien in de aandacht die aan begrazing wordt
besteed binnen het curriculum. De overtuigingen over de combinatie tussen
recreatie en begrazing (met natuurlijke, sociale kuddes) geeft een ander
beeld weer; deze visie neigt maar net richting de visie van ARK. Dit kan
betekenen dat recreatie en natuurlijke begrazing binnen deze opleiding niet
helemaal als compatibel gezien wordt. De balans in de visie op de invloed
van natuurlijke begrazing slaat ook bij de studenten door naar de visie van
ARK. Ook zijn zij mild positief over het samengaan van recreatie en
natuurlijke kuddes. Er is echter niet met zekerheid te zeggen dat de
verschillen in de data gecorreleerd kunnen worden met de aandacht die aan

n op de schaal van ARK

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Invloed natuurlijke begrazing
WUR

Begrazing en recreatie
Van Hall Larenstein

begrazing wordt geschonken binnen de lessen.

Figuur 2: Visie op begrazing

8.3 – Bekendheid en kennisdeling
In tabel 4 is te zien in welke mate ARK bekend is bij docenten van groene opleidingen. Om de bekendheid in kolom 3 te bepalen is vooral gelet op welke
manier docenten ARK kennen en wat ze verstaan onder de visie op natuur van ARK en het werk dat zij uitvoeren. Ook werd er binnen het interview
gevraagd of de docenten bekend waren met de educatieve middelen die ARK aanbiedt en die eventueel gebruiken in de lessen. Deze nominale scores zijn
zijn terug te vinden in Kolom 4. In de laatste kolom worden de resultaten kort samengevat.
Table 4: Bekendheid ARK en behoefte aan kennisdeling

Niveau

1 – Helicon
Apeldoorn

MBO 4

ARK

Gemiddeld

Educatie

Laag

Kennisdeling

Veel

Uitleg
De docent kent ARK vooral via stagiaires, maar weet niet goed te vertellen waar ARK
voor staat, hij is ook niet bekend met de verschillende educatieve middelen die ARK
aanbiedt. De opleiding wilt graag gebruik maken van de inzichten van ARK om
begrazing structureel te behandelen binnen de studie. Dit kan gebeuren in een vorm
van een lesprogramma, excursie of een gastcollege.
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Niveau

2 – VHL
Velp

3 - Groenhorst
Ede

4 - WUR
Wageningen

5 - Inholland,
Delft

6 - Helicon,
Geldermalsen

HBO

MBO 4

WO

HBO

MBO

ARK

Hoog

Laag

Gemiddeld

Gemiddeld

Hoog

Educatie

Hoog

Laag

Geen
data

Laag

Hoog

Kennisdeling

Uitleg

Neutraal

De docent kent ARK heel goed door stagiaires en persoonlijke contacten. Daarnaast
weet hij goed te vertellen waar ARK voor staat. Elk jaar is er een spreker van ARK en de
docent gebruikt de zoekplaten in zijn lessen. Aangezien natuurlijke begrazing en
procesnatuur volledig wordt behandeld binnen deze opleiding wordt verdere
kennisdeling door ARK gezien als herhaling in het programma.

Veel

De docent van deze opleiding kent ARK vooral van de gebieden waar ze actief zijn
(geweest). Verder kent ze ARK uit haar vorige werkveld (stichting voor natuurbeheer).
Ze is niet bekend met de educatieve middelen die ARK aanbiedt, maar is wel
geïnteresseerd. Het liefst ziet ze een complete lesmethode, maar de informatie op de
site kan ze ook gebruiken en eventueel combineren met een excursie.

Geen
data

De studiebegeleider kent ARK van naam waar ze voor staan. Als er contact is met ARK
dan zal dat via individuele docenten zijn. Er wordt niet van hogerhand bepaald welke
middelen docenten gebruiken in hun lessen. Dus ook de kennisdeling zal dus via
individuele docenten gaan. Wel wordt er aangegeven dat betrokkenheid van ARK (op
welke manier dan ook) bij het curriculum goed is voor beide partijen.

Veel

Deze docent kent ARK vooral van voorbeeldgebieden en studenten die stage lopen bij
ARK. Er is echter niet precies bekend wat de visie van ARK op natuurbeheer is. Er is wel
interesse in kennisdeling door bijvoorbeeld excursies, maar daar is binnen de opleiding
weinig geld voor beschikbaar. Wel wordt een interessante samenwerkingsvorm
voorgesteld waarbij kennisgeneratie en kennisdeling op een kostenneutrale manier
kunnen worden gerealiseerd.

Neutraal

De docent is goed op de hoogte van de doelstellingen van ARK en kent de organisatie
door een eigen stage (Bart Beekers), ook heeft hij vaak studenten die bij ARK stage
lopen. Daarnaast leest hij altijd de nieuwsbrief van ARK. Hij is ook bekend met de
educatieve middelen en gebruikt de zoekplaten en er is meestal een jaarlijks
gastcollege door ARK. Hierdoor is er geen extra behoefte aan kennisdeling, maar de
deur blijft wel openstaan.
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In tabel 4 zijn de kolommen 4 en 5 die horen bij Wageningen Universiteit ingevuld met de afkorting
voor geen data. Individuele docenten zijn verantwoordelijk voor het lesprogramma en daarmee ook
voor de contacten met betrekking tot kennisdeling. Aangezien er geen speciale vakken zijn waar
beide thema’s opzichzelfstaand worden behandeld is het lastig om een toegangsweg te vinden waar
de bekendheid en behoefte aan educatieve middelen van ARK gemeten kan worden. Voor de andere
opleidingen konden deze indicatoren wel worden geëvalueerd. Het is opvallend maar niet geheel
onverwacht dat de docenten die aangeven niet goed bekend te zijn met ARK het meeste behoefte
hebben aan kennisdeling in de opleiding. De docenten die heel goed op de hoogte zijn hebben juist
geen extra behoefte aan kennisdeling van ARK. Als we dit verband verder beschouwen zien we ook
een andere trend in de data; Docenten van studies, waar procesnatuur en natuurlijke begrazing
weinig of niet behandeld wordt, geven aan behoefte te hebben aan kennisdeling van ARK. Misschien
zijn ze geïnspireerd door het concept dat ARK probeert te realiseren in de natuur en willen ze deze
visie uitdragen in hun lessen. Aan de andere kant geven de docenten van studies waar procesnatuur
en natuurlijke begrazing uitgebreid wordt behandeld aan dat verdere kennisdeling een herhaling zou
zijn van het lesprogramma. Een gedetailleerde beschrijving van de gewenste soorten van
kennisdeling komt terug in een apart adviesrapport.
Naast de individuele interviews is er ook data uit de enquêtes over de bekendheid van ARK
beschikbaar. In figuur 3 zijn de reacties van docenten (VHL) en studenten (WUR) weergegeven. Het

Van Hall Larenstein

WUR

bekend met
ARK

bekend met
ARK

niet bekend
met ARK

niet bekend
met ARK

Figuur 3: Bekendheid met ARK

overgrote deel van de docenten is bekend met ARK. Dit bevestigt het beeld dat de visie van ARK goed
behandeld wordt binnen het lesprogramma en veel docenten contacten hebben met ARK. Zo geven
zij aan dat ze ARK kennen van: een gastdocent (Wouter Helmer), persoonlijke contacten, opleiding,
lezingen en colleges en de gebieden waar ARK actief is. Deze bekendheid van ARK heeft dus vooral de
eigen opleiding als oorsprong. De gegevens van de studenten en docenten kunnen niet met elkaar
vergeleken worden, omdat er aangenomen wordt dat docenten per definitie meer kennis hebben
van verschillende partijen in het natuurbeheer. Toch kunnen de reacties van de studenten wel als
aanvullend materiaal dienen op het interview met de studiebegeleider. Bij de studenten van de WUR
is ARK bij net iets meer van de ondervraagden bekend. In slechts twee gevallen wordt deze
bekendheid gekoppeld aan de centrale lessen binnen de opleiding. Andere manieren van bekendheid
zijn: lezingen bij externe partijen (NJN) en een individueel onderzoek naar Rewilding. Door deze
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resultaten zou het beeld dat binnen de opleiding aan de WUR de visie van ARK weinig aan bod komt
bevestigd kunnen worden.
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Hoofdstuk 9 – Discussie en Conclusie
In dit hoofdstuk worden de bevindingen binnen het onderzoek op een kritische manier besproken;
hoe kunnen deze bevindingen worden geïnterpreteerd? En op welke wijze kan ARK deze gebruiken?
Daarna worden de deelvragen beantwoord. Vervolgens wordt in de conclusie de hoofdvraag
beantwoord. Tot slot worden de lijnen voor eventueel vervolgonderzoek uitgezet. De adviezen aan
ARK over het benaderen van groene opleidingen worden in een apart adviesrapport behandeld.

9.1 – Reflectie op het onderzoek
De bevindingen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk resulteerde uit 6 interviews met vijf
docenten van groene opleiding en één studiebegeleider. Zo’n interview biedt altijd maar één
perspectief op hoe verschillende thema’s binnen een opleiding worden behandeld. Om die reden
gelden de resultaten als een blik op de studie door een bepaald venster, op deze manier dient dit
onderzoek dan ook gebruikt te worden door ARK. Men krijgt door deze interviews een bepaald
inzicht door een gekleurd venster, maar kan niet met zekerheid stellen dat het huis (opleiding) er van
binnen precies zo uitziet als het specifieke beeld door een enkel raam (interview). Op deze manier
kunnen de resultaten uit de interviews niet gegeneraliseerd worden voor andere docenten of vakken
binnen zo’n opleiding. De enquêtes zouden deze algemene inzichten wel kunnen bieden, op die
manier wordt het makkelijker om de opleidingen te vergelijken en de data binnen de interviews te
verifiëren of tegen te spreken. Ondanks de tijdige verspreiding van de enquête door de
geïnterviewde docenten en een aantal herinneringsmails, vielen de reacties op de enquêtes tegen.
Veel (MBO) studenten zijn in deze periode bezig met hun stage en reageerden niet op het verzoek
van hun docent om de online enquête in te vullen. Van de twee HBO docenten kreeg ik ook te horen
dat veel ouderejaars bezig waren met afstuderen en daardoor geen tijd konden/wilden besteden
aan het invullen van een enquête. Daarnaast was er ook weinig respons van docenten. Deze
beperking in het onderzoek doet af aan de volledigheid van de manieren waarop procesnatuur en
natuurlijke begrazing worden behandeld binnen een opleiding. Desalniettemin beschrijven de
interviews met de docenten op welke manier procesnatuur en natuurlijke begrazing wordt
behandeld in de lessen. Wat studenten daar over denken, van meekrijgen en onthouden is helaas
niet te zeggen. Een andere aanname is dat de docenten binnen het interview een verhaal vertellen
dat de realiteit recht doet. Zo zou men kunnen redeneren dat docenten de aandacht voor
procesnatuur en natuurlijke begrazing binnen de opleiding overdrijven om niet uit de toom te vallen
bij een vertegenwoordiger van ARK (ik). Aan de andere kant kan een docent de aandacht voor
procesnatuur en natuurlijke begrazing binnen de opleiding bagatelliseren om daarmee een
voorrangspositie te verwerven binnen de kennisdeling. Tijdens het transcriberen van de interviews
ben ik zulke dingen echter niet tegengekomen; door vervolgvragen te stellen wanneer iets niet
duidelijk was kreeg ik een duidelijk beeld wat er binnen de lessen wordt behandeld en wat niet. Wel
moet de mogelijkheid van het bewust vertroebelen van de realiteit altijd worden meegenomen in de
interpretatie van deze data. De data beschrijven echter wel een deel van de werkelijkheid binnen
opleidingen en kunnen zo alsnog functioneren als antwoord op een aantal vragen van ARK.
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Op welke manieren benaderen docenten van verschillende groene opleidingen begrazing en
procesnatuur?
De aandacht voor procesnatuur varieert per groene opleiding. Binnen twee opleidingen waar veel
aandacht aan deze thema’s wordt besteed is te zien dat studenten door verschillende lesvormen in
aanraking komen met de twee thema’s. Zo worden de uitgangspunten van de procesnatuur niet
alleen in theorie uitgelegd, maar ook de praktijk komt aan bod tijdens excursies en
groepsopdrachten. Verder is het duidelijk dat procesnatuur binnen deze opleidingen als
opzichzelfstaand onderdeel behandeld wordt en duidelijk gescheiden van andere soorten
natuurbeheer. Automatisch wordt ook begrazing binnen deze lessen behandeld, de docenten zijn
goed op de hoogte van het begrip ‘natuurlijke begrazing’ en zijn goed bekend met de diversiteit op
gebied van begrazing. Deze andere vormen van begrazing komen samen met de natuurlijke
begrazing aan bod binnen de opleiding in zowel praktische en theoretische lesvormen.
Binnen twee andere studies wordt er slechts zijdelings aandacht besteed aan procesnatuur. Ondanks
het feit dat het thema niet apart behandeld wordt komen sommige aspecten van procesnatuur en
natuurlijke begrazing wel terug binnen de lessen. De scheiding tussen procesnatuur en andere
vormen van natuurbeheer wordt niet benadrukt binnen deze lessen. Begrazing wordt wel besproken
binnen deze studies; Bij één van de twee opleidingen is er een apart vak over begrazing, maar daar
worden ideeën van de natuurlijke (sociale) kudde niet behandeld. Binnen de andere opleiding
worden twee stromingen (instrumentaal & procesmatig) binnen verschillende vakken zijdelings
besproken. Binnen deze tweedeling worden de principes van de natuurlijke (sociale) kudde en de
implicaties voor het kuddebeheer echter niet behandeld. Wel kunnen studenten het vrije deel
inrichten om meer over begrazing en procesnatuur te weten te komen, dit is echter altijd een
individuele keuze van de student.
Er zijn ook twee opleidingen waar de aandacht voor procesnatuur en natuurlijke begrazing binnen de
lessen erg gering is. Bij beide studies komt procesnatuur niet als zelfstandig lesdeel aan bod en
worden slechts enkele thema’s binnen het Nederlandse natuurbeheer op een procesmatige wijze
behandeld. Binnen één opleiding wordt begrazing kort uitgelegd als beheermaatregel, ook wordt er
ingegaan op de invloeden dit kan hebben op de vegetatie. De andere opleiding behandeld zijdelings
een aantal soorten van begrazing. Bij beide opleidingen wordt begrazing als een (economisch)
instrument gezien en komen de ideeën van de natuurlijke (sociale) kudde niet terug in het
lesprogramma.
In hoeverre komen de thema’s van procesnatuur en begrazing binnen de opleiding overeen met de
visie van ARK?
Binnen elke opleiding komen verschillende vormen van natuurbeheer en begrazing terug in het
lesprogramma. De vergelijking met de ideeën van ARK is moeilijk te maken aangezien een groene
opleiding tot doel heeft om de studenten bekend te maken met verschillende stijlen van
natuurbeheer. Daardoor worden uiteenlopende vormen van natuurbeheer behandeld waarbij
(soms) ook het natuurbeeld dat ARK binnen haar gebieden nastreeft (zie Hoofdstuk 3). Wel kan er
geconcludeerd worden dat de lesprogramma’s waar procesnatuur en natuurlijke begrazing als aparte
thema’s behandeld worden goed overeenkomen met de visie van ARK. Op die manier is het
streefbeeld van ARK een referentiepunt binnen deze groene opleidingen. Bij de andere opleidingen
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worden deze thema’s een weinig of niet behandeld, de visie van ARK komt , dan ook gedeeltelijk of
helemaal niet terug binnen de opleidingen. Het totaalplaatje van alomvattende procesnatuur is dus
ook geen referentiepunt binnen die lesprogramma’s.
In hoeverre zijn de opleidingen bekend met de beschikbare info van ARK?
Het is opvallend om te zien dat de opleidingen die veel aandacht aan procesnatuur en natuurlijke
begrazing besteden goed bekend zijn met ARK zelf en de educatieve informatie die zij aanbiedt. Ook
worden binnen deze opleiding verschillende middelen gebruikt binnen de lessen. Daarnaast geven de
docenten aan dat ze ARK goed kunnen vinden als zij behoefte hebben aan hun expertise. Ondanks
contacten via stagiaires zijn de docenten van andere opleidingen zijn niet goed op de hoogte waar
ARK voor staat. Daarnaast zijn de educatieve middelen ook niet bekend bij de docenten. Het is niet
onmogelijk dat de onbekendheid met de organisatie (ARK) in verband staat met de lagere aandacht
van procesnatuur en natuurlijke begrazing binnen de lessen.
In welke vormen is er behoefte of interesse bij de opleidingen aan kennisdeling vanuit ARK?
Docenten die de visie van ARK binnen hun lessen uitdragen geven aan weinig behoefte te hebben
aan verdere kennisdeling door ARK, in de meeste gevallen is er binnen het bestaande lesprogramma
al ruimte voor sprekers en excursies door ARK. Drie andere docenten reageerde positief op het
voortel van kennisdeling over procesnatuur en natuurlijke begrazing. Ze geven te kennen dat ARK op
verschillende manieren betrokken kan zijn bij het curriculum. Deze verschillende benaderingswijzen
worden per studie uitgewerkt in het adviesrapport. De studiebegeleider van de WUR gaf aan dat het
initiatief voor kennisdeling altijd bij de individuele docenten binnen de opleiding ligt, daardoor is het
moeilijk te peilen welke behoeftes er zijn binnen deze opleiding.

9.2 – Reflectie op literatuur
In het literatuuroverzicht (Hoofdstuk 2) wordt beschreven dat er verschillende vormen en stijlen van
natuurbeheer en begrazing zijn in Nederland. ARK heeft hierbij een visie die te plaatsen is in de laatmoderne periode rond 1975. In deze periode staan de principes van wildernisnatuur centraal.
Er is echter een spanning te herkennen in de visie op natuurbeheer die ARK nastreeft. Zo vind ARK
het aan de ene kant erg belangrijk dat natuurlijke processen de ruimte krijgen in de Nederlandse
natuur. Tegelijkertijd refereren ze ook naar een bepaald beeld over hoe die procesnatuur er dan
moet uitzien: de periode voor de voorlaatste ijstijd, waar begrazing een grote sturende invloed op de
natuur heeft. Op deze manier wordt de wildheid niet in huidige natuurlijke processen gezocht maar
wordt er gestuurd op een replicatie van een bepaald patroon in de natuur. Dus het gebruik van de
term procesnatuur is niet helemaal geoorloofd omdat er juist op een bepaald patroon gestuurd
wordt waar vroegere natuurlijke processen een grote rol spelen.
Deze spanning kan ook worden waargenomen in het begrazingsbeheer dat ARK in haar gebieden
nastreeft. ARK duidt de huidige natuurlijke begrazing aan als een adequate vervanging voor grazers
die voorkwamen in het referentiebeeld van natuur. Echter ziet de populatiedynamiek van huidige
kuddes er heel anders uit dan de natuurlijke vorm. Er wordt binnen de gebieden van ARK namelijk
beheerd op aantallen, met draagvlakberekeningen wordt bepaald hoe veel dieren er binnen een
gebied mogen grazen. Deze vorm van kuddebeheer heeft ten dele zijn oorsprong in de juridische
status van de grazers; zij worden namelijk gezien als gehouden vee waar onnodig lijden
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(verhongeren) voorkomen moet worden. Door de toegepaste begrazing te karakteriseren als
natuurlijk (referenties naar het oerrund, wisent en wilde paarden) en tegelijkertijd de kuddes in
aantallen te beheren wordt de dualiteit in de visie van ARK zichtbaar. Er wordt duidelijk verwezen
naar de wildheid en natuurlijkheid als kenmerken van de huidige begrazing maar er wordt ook
beheerd op aantallen, wat in een natuurlijke situatie niet zou gebeuren. Op deze manier resoneert
de visie op procesnatuur en begrazing van ARK niet met de praktijk.
Bij het delen van kennis met groene opleidingen moet ARK zich realiseren dat ook docenten een
bepaalde visie hebben op natuurbeheer. De dualitiet in de visie van ARK kan haar te parten spelen bij
het delen van kennis. In sommige gevallen is de visie van docenten op het proces- en patroon beheer
erg extreem en niet compatibel met de visie van ARK (hoofdstuk 7). Op die manier kan de boodchap
van ARK in latere lessen door de docent vertaald worden als niet samenhangend of achterhaald.
Hierdoor moeten de adviezen (Hoofdstuk 11) in een ander licht worden bekeken. Het is hiebij juist
belangrijk om de visie van de docent mee te nemen wanneer ARK aan kennisdeling wilt doen. Meer
kennisdeling leidt dan ook niet gelijk tot meer aandacht van de visie van ARK binnen een groene
opleiding. Dit doel van ARK kan als achterhaald beschouwd worden, omdat een groene opleiding zich
meer met feiten over natuurbeheer en begrazing bezig moet houden dan met specifieke visies op
natuurbeheer.

9.3 – Conclusies en vervolgonderzoek
Op welke manieren besteden groene opleidingen aandacht aan procesnatuur en natuurlijke
begrazing in hun lesprogramma en op welke manieren kan ARK Natuurontwikkeling bijdragen aan
meer aandacht voor deze natuurlijke processen binnen deze opleidingen?
Verschillende opleidingen behandelen procesnatuur en natuurlijke begrazing op andere manieren.
De variatie loopt van een volledige uitleg van alle natuurlijke processen die een rol spelen binnen die
procesnatuur tot het behandelen van enkele natuurlijke processen. De mate van betrokkenheid met
een opleiding door ARK en bekendheid van de educatieve middelen bij de docenten zouden een rol
kunnen spelen in de aandacht die de procesnatuur krijgt binnen de verschillende lesprogramma’s.
Deze relatie zou echter ook andersom kunnen liggen; opleidingen die procesnatuur en natuurlijke
begrazing behandelen zijn eerder op de hoogte van de visie van ARK en de educatieve middelen die
daarbij horen. Binnen het adviesrapport worden per opleiding adviezen gegeven aan ARK die
kunnen bijdragen aan een verhoging van de aandacht voor procesnatuur en natuurlijke begrazing.
Naast deze conclusie en adviezen aan ARK roept dit onderzoek ook andere vragen op. Daarom
worden er een aantal mogelijkheden voor vervolgstudies aangekaart. Ten eerste zou een goed
overzicht van meningen binnen groene opleidingen met de ontwikkelde enquête de data uit dit
onderzoek kunnen ondersteunen of tegenspreken. Door de tegenvallende ervaring met de digitale
enquête zou het slim zijn om de enquêtes persoonlijk of klassikaal af te nemen. Zo kunnen er genoeg
data om de verbanden tussen bekendheid, aandacht voor, en bekendheid met, proces natuur en
natuurlijke begrazing en andere variabelen (leeftijd, agrarische achtergrond, zelf identificatie met
natuur) worden verkregen. Wel is het advies om naast deze enquêtes wederom interviews met
docenten uit te voeren. De data uit de interviews kunnen de algemene trends uit de statistische data
aanvullen met uitleg. Verder is er slechts een kleine selectie groene opleidingen bestudeerd binnen
73

deze studie. Als ARK een beter beeld wil krijgen hoe procesnatuur en natuurlijke begrazing binnen
andere groene opleidingen wordt behandeld is het aan te raden om deze opleidingen in een andere
studie te evalueren. Het huidige onderzoek is vrij breed opgezet en geeft een globaal inzicht in de
aandacht voor procesnatuur, natuurlijke begrazing, de bekendheid van ARK en de behoefte aan
kennisdeling. Een engere focus binnen een volgend onderzoek kan gewenst zijn, op deze wijze kan
elk thema in meer detail worden beschreven. Ook is het waardevol om te onderzoeken hoe
verschillende studies de educatieve materialen waarderen. Deze kennis zou kunnen leiden tot het
ontwikkelen van een lesprogramma over procesnatuur en natuurlijke begrazing. Tot slot is er een
aanname die in een volgend onderzoek getoetst zou kunnen worden. Binnen dit onderzoek wordt
namelijk aangenomen dat de visie op procesnatuur en natuurlijke begrazing van natuurbeheerders in
Nederland is gekoppeld aan de kennis die ze hebben opgedaan in hun opleiding. Het zou goed zijn
om te onderzoeken of de visie op procesnatuur en natuurlijke begrazing door praktijkervaring, de
terrein beherende organisatie of andere structurele factoren dan de genoten opleiding kunnen
worden verklaard. Dit neemt echter niet weg dat binnen de huidige opleidingen soms zijdelings
aandacht wordt besteed aan procesnatuur en natuurlijke begrazing en dat docenten vaak niet goed
op de hoogte zijn van de visie die ARK nastreeft in de natuur. Om deze situatie te verbeteren is het
aan te raden dat ARK een actievere rol inneemt in de kennisdeling op groene scholen.
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Hoofdstuk 10 – Algemene Adviezen
Uit de interviews met docenten zijn een aantal algemene leringen te trekken. Deze trends zijn
samengevat in een aantal algemene adviezen voor ARK; sommige daarvan hebben betrekking op het
benaderen van groene opleidingen, anderen zijn nog algemener van aard.

10.1 – Referentiebeelden Natuurlijke Begrazing
In de interviews kwam vaak naar voren dat bij studies waar weinig aandacht aan natuurlijke
begrazing wordt besteed de Oostvaardersplassen als referentiebeeld voor natuurlijke begrazing
wordt gebruikt. De discussies die daarmee verbonden zijn spelen echter geen grote rol in de
gebieden waar ARK met natuurlijke begrazing actief is. De Oostvaardersplassen zijn echter een
makkelijk referentiebeeld doordat er zoveel over gezegd is. Ook reageerden docenten vaak negatief
op het beheer dat daar gevoerd wordt en wordt de vergelijking met een dierentuin al snel gemaakt.
Het lijkt me voor ARK niet wenselijk dat de gevoelens die kleven aan Oostvaardersplassen worden
geextrapoleerd naar de natuurlijke begrazing zoals ARK dat nastreeft. Mijn advies is dat bij iedere
voorlichting op het gebied van begrazing er kort uitgelegd wordt wat de verschillen zijn tussen het
natuurbeheer in de Oostvaardersplassen en in de gebieden waar ARK actief is (geweest). Verder is
het belangrijk om teleurstelling en verontwaardiging bij mensen te voorkomen door de verschillen in
het streefbeeld van ARK en de praktijk te duidelijk te maken. Het streefbeeld van natuurlijke
begrazing wordt in de educatieve middelen en excursies goed behandeld, maar in veel gebieden
moeten er concessies worden gedaan aan dat streefbeeld. Als bezoekers deze concessies wel zien
maar niet krijgen uitgelegd zou de beleving van zo’n gebied een deuk kunnen oplopen. Daarom is
mijn advies om de concessies die worden gemaakt op het gebied van natuurlijke begrazing ook op te
nemen in de voorlichting.

10.2 – Vergelijking Dood Doet Leven
Als het gaat om natuurlijke begrazing weten veel docenten niet altijd uit te leggen wat dat inhoudt.
Daarentegen zijn alle docenten bekend met het thema dood doet leven en staan ze lijnrecht achter
de visie van ARK. Dit kan worden uitgelegd doordat de boodschap van dood doet leven erg
eenvoudig is; Wat voortkomt uit natuur moet na het leven wederkeren naar natuur. De visie van
natuurlijke begrazing moet aan de andere kant concurreren met verschillende andere stijlen van
begrazen. Wat ook een oorzaak kan zijn is de verdeling van aandacht van ARK. Tijdens het
begrazingsoverleg met FREE en de vergadering met WilderNL merkte ik van verschillende kanten dat
dood doet leven veel aandacht heeft gekregen de laatste tijd; en met succes! Mijn advies is om om
de visie op natuurlijke begrazing op social media en de site weer in de spotlight te zetten en duidelijk
te maken hoe dit verschilt met andersoortige begrazingsmethoden: wat is de meerwaarde van
natuurlijke begrazing?

10.3 – Geschiktheid dWaalfilm als Educatief Middel
De dWaalfilm blijkt voor docenten van het HBO en WO niet geschikt te zijn als educatief middel
omdat het niveau te laag wordt geacht. Misschien is het wel een goede optie om de fimpjes te
verwerken in een internet opdracht of essay voor MBO studenten. Mijn advies is dan ook om te
onderzoeken op welke manieren dit gerealiseerd kan worden en de opdrachten online aan te bieden
aan relevante MBO studies.
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10.4 – Docenten
Binnen de interviews blijkt dat docenten vooral zelf bepalen wat er wordt gedoceerd. Binnen het
onderzoek zijn er twee docenten van dezelfde opleiding en dezelfde school (Eco- en Wildlife, Helicon
Geldermalsen & Apeldoorn) onderzocht. Binnen deze twee studies wordt er totaal anders omgegaan
met procesnatuur en natuurlijke begrazing. De verschillen tussen de opleidingen zijn vooral te
verklaren door de mate van kennis bij de docenten. Daarom adviseer ik ARK om een webcollege voor
docenten te ontwikkelen waar:
-

procesnatuur wordt uitgelegd
natuurlijke begrazing wordt uitgelegd
de educatieve middelen van ARK worden aangeprezen

Ook zal ARK actief moeten zoeken naar docenten binnen groene opleidingen om dit webinar te
verspreiden. Verder is het raadzaam om voor het plannen van een excursie of college altijd te vragen
wat er al aan procesnatuur en natuurlijke in het lesprogramma terugkomt om herhaling en
teleurstelling te voorkomen.

10.5 – Werklast
Tijdens mijn stage bij ARK heb ik op verschillende manieren gemerkt dat de werklast voor sommige
medewerkers erg hoog is. Als ARK de resultaten uit de onderzoeken van stagiaires uit wil voeren is
daar waarschijnlijk extra budget voor nodig, maar ook extra manuren. Mijn advies is om ruimte vrij te
maken zodat ARK aan de slag kan gaan met de aanbevelingen in dit rapport.

10.6 – Aanvullend onderzoek
Deze studie geeft een bepaald (misschien niet volledig) inzicht op welke wijze groene opleidingen
aadacht aan procesnatuur en natuurlijke begrazing besteden. Door het ontbreken van de data die
statischtische analyses mogelijk maakt is het aan te raden om het onderzoek te herhalen. Hierbij is
het te adviseren om een grotere nadruk op de enquêtes te leggen. Om meer reacties te verkrijgen
kan zo’n enquête bijvoorbeeld persoonlijk worden afgenomen.
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Hoofdstuk 11 – Advies per opleiding
In dit hoofstuk worden de adviezen per opleiding gepresenteerd, in elke paragraaf wordt een aparte
opleiding behandeld.

11.1 – Bos- en Natuurbeheer & Eco- en Wildlife, Helicon Apeldoorn
Binnen deze opleiding worden procesnatuur en natuurlijke begrazing niet als losstaande thema’s
behandeld. Wel leeft de wens bij de geinterviewde docent om begrazing in al haar vormen een
grotere rol te geven binnen het lesprogramma. De docent noemt een aantal manieren waarop ARK
als kennispartner kan bijdragen aan de verbreding en verdieping van de aandacht voor deze twee
thema’s binnen de studies. Die verschillende vormen van kennisdeling worden hieronder kort
weergegeven.
-

Ontwikkelen keuzedeel over begrazing
Organiseren van excursies
Organiseren van gastcolleges
Organiseren van ‘docentstages’

Advies Aan ARK
Bij deze opleiding ontbreekt de kennis over de beginselen van de procesnatuur en natuurlijke
begrazing bij de docent(en). Er komt vaak naar voren dat docenten altijd zelf verantwoordelijk zijn
voor hun bijscholing; er wordt weinig vanuit de opleidingen of op hoger niveau (MBO breed)
georganiseerd. Het is daarom ook te adviseren om voor alle docenten binnen een opleiding een
themadag/opfriscursus te organiseren waar niet alleen de visie van ARK wordt uitgelegd, maar ook
aandacht wordt besteed hoe deze visie verschilt van andere soorten natuurbeheer met begrazing.
Die scheiding benadrukken is belangrijk omdat de identiteit van ARK dan los komt te staan van alle
andere vormen van natuurbeheer en zo ook duidelijker terug kan komen in het lesprogramma. De
vorm van een opfriscursus heeft een dubbel doel: De docenten krijgen een beter beeld van wat
procesnatuur met natuurlijke begrazing inhoudt en worden er worden tegelijkertijd persoonlijke
contacten tussen docenten en ARK gelegd waardoor de deur voor kennisdeling open blijft staan.
Ondanks de directe behoefte aan excursies en gastcolleges kunnen deze vormen van kennisdeling
beter worden ingezet wanneer er wat meer aandacht aan procesnatuur met natuurlijke begrazing
wordt geschonken binnen het lesprogramma. Uiteindelijk is herhaling de sleutel tot het begrijpen en
onthouden van een concept. Één excursie of gastcollege binnen het lesprogramma van 3 jaar maakt
weinig blijvende indruk op studenten. Het is beter om een meer structurele vorm te vinden waarbij
zowel procesnatuur als natuurlijke begrazing in het lesprogramma worden opgenomen. Het
(meehelpen) ontwikkelen van een keuzedeel binnen de opleidingen is een aantrekkelijke vorm om
dit te bereiken. Uiteraard heeft een studie niet tot doel om een bepaalde vorm van natuur- of
begrazingsbeheer te promoten. Daarom zou zo’n module verschillende visies op natuurbeheer en
begrazing moeten belichten en worden gescheiden zonder daar een waardeoordeel aan te
verbinden. Misschien is het een idee om met andere werkveldpartijen en docenten binnen deze
opleidingen samen te werken om zo’n lesmodule te ontwikkelen. Binnen dit keuzedeel zouden
gastcolleges en excursies die aansluiten bij de procesnatuur en natuurlijke begrazing wel goed
passen.
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Contact: Arjan van Erk, Studiebegeleider en Docent, a.vanerk@helicon.nl

11.2 – Bos- en Natuurbeheer, Van Hall Larenstein Velp, HBO
Binnen deze opleiding worden de thema’s die centraal staan in de visie van ARK uitgebreid
behandeld en duidelijk gescheiden van andere vormen van natuurbeheer. De opleiding onderhoudt
op meerdere manieren contact met ARK waardoor verdere kennisdeling geen prioriteit heeft voor de
geinterviewde docent. Bovendien worden educatieve middelen zoals gastcolleges, de website en de
zoekplaten van Jeroen Helmer reeds gebruikt in de lessen. Binnen de opleiding wordt een
intersivering van deze kennisdeling dan ook gezien als een herhaling in het lesprogramma.
Advies Aan ARK
Dat procesnatuur en natuurlijke begrazing goed worden behandeld binnen deze studie kan komen
doordat beide partijen elkaar op dit moment goed kunnen vinden. Desondanks wil ik ARK adviseren
om het bestaande contacten goed te onderhouden omdat er door die betrokkenheid snel kan
worden ingespeeld op veranderingen in het lesprogramma. Het is niet waarschijnlijk dat docenten
ARK zullen informeren wanneer- en hoe het lesprogramma verandert. Om inzichten in het
lesprogramma van de opleiding te garanderen adviseer ik de contactpersonen van ARK om te blijven
informeren naar de status van het lesprogramma. Zo kan er goed worden ingespeeld op eventuele
onduidelijkheden en kunnen niewe inzichten van ARK worden gedeeld.
Contact: Marius Cristiaans, Docent Cultuurtechniek, marius.christiaans@hvhl.nl

11.3 – Toegepaste Biologie, Groenhorst Ede
In het lesprogramma van deze opleiding worden de onderwerpen van procesnatuur en natuurlijke
begrazing maar weinig behandeld en zeker niet als losstaand thema. Ook de kennis van de
geinterviewde docente van beide onderwerpen is gering en begrazing wordt vooral gezien door een
agrarische bril. De docente geeft aan dat er wel behoefte is aan kennisdeling door ARK. Zelf gaf ze
aan om de bestaande educatieve middelen op site bestuderen. Aanvullende kennisdeling door ARK is
ook in andere vormen wenselijk. Zo is er onder andere behoefte aan:
-

Excursies
Lesmodule over procesnatuur en begrazing

Advies Aan ARK
Aangezien deze studie de leerlingen niet opleidt tot natuurbeheerder heeft kennisdeling voor ARK
misschien minder prioriteit. Ik adviseer ARK echter wel om moeite te doen om procesnatuur en
natuurlijke begrazing op de kennisagenda van deze opleiding te zetten, omdat de mate van aandacht
en kennis voor deze onderwerpen dermate laag is. Dit zou ARK kunnen bereiken door een lesmodule
te ontwikkelen. Er moet hierin rekening gehouden worden met het feit dat deze opleiding verspreid
over drie jaar maar een half jaar aandacht aan het thema natuurbeheer besteed. De module zal dus
een korte en duidelijke impressie van procesnatuur en natuurlijke begrazing moeten bewerkstelligen.
Om dit op een kostenefficiente manier te realiseren is het aan te raden om individuele of
groepsopdrachten bij de bestaande educatieve middelen (dWaalfilm / zoekplaten) te ontwikkelen.
Hierbij is het belangrijk dit in samenspraak gaat met de opleiding, de visie van ARK goed naar voren
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komt, maar ook dat de studenten praktisch aan de slag kunnen met de beginselen van de
procesnatuur. Zo kan er gedacht worden aan een opdracht waar studenten een fotoverslag moeten
maken waarbij de resultaten van procesnatuur en begrazing die naar voren komen in de filmpjes
en/of zoekplaten worden vastgelegd in voorbeeldgebieden zoals de Millingerwaard. Op deze manier
komen de studenten op zowel een theoretische en praktische wijze in contact met de visie van ARK.
Een eventuele excursie voorafgaand aan de opdracht is ook aan te raden, zo hebben de studenten
een beter idee bij de gebieden in kwestie.
Contacht: Marlies Beukenkamp, Docent, m.beukenkamp@groenhorst.nl

11.4 – BSc & MSc Bos- en Natuurbeheer, Wageningen Universiteit
Bij deze twee opleidingen wordt er zijdelings aandacht besteed aan procesnatuur en begrazing, maar
deze twee onderwerpen worden niet binnen aparte vakken behandeld. Er zijn voor studenten wel
manieren om op individuele basis kennis vergaren over deze onderwerpen. De studiebegeleider
geeft aan dat het lastig te peilen is of- en op welke manier verschillende docenten behoefte hebben
aan kennisdeling door ARK. Wel geeft hij aan dat het voor beide partijen belangrijk is om in contacten
te onderhouden.
Advies Aan ARK
Het is belangrijk om te onthouden dat deze opleidingen studenten klaarstomen als wetenschapper.
Toch komen veel studenten in de natuurwereld terecht en kan het voor ARK belangrijk zijn om
betrokken te zijn bij het curriculum. Aangezien er weinig informatie is over de behoeftes van
docenten wat kennisdeling betreft adviseer ik om toenadering tot de studie in het geheel te zoeken.
Dit kan heel goed door de mogelijkheden te onderzoeken om lid te worden van de
werkveldcommissie van de studie. Hierdoor kunnen persoonlijke contacten met docenten worden
gelegd en zo leiden tot een overzicht van de behoefte aan kennisdeling. Daarnaast is het ook aan te
raden om binnen de eigen organisatie op zoek te gaan bestaande contacten met individuele
docenten en die te intensiveren.
Contact: Gijs Elkhuizen, Studieadviseur en Opleidingsdirecteur, gijs.elkhuizen@wur.nl

11.5 – Landscape Environment Management, InHolland Delft
De docent aan deze opleiding geeft aan dat er binnen de studie wel een stukje mist op het gebied
van procesnatuur en natuurlijke begrazing. Er is dan ook te zien dat sommige aspecten van deze
onderwerpen wel worden behandeld, maar niet als losstaande thema’s in het lesprogramma. Verder
worden verschillende soorten natuur- en begrazingsbeheer niet duidelijk gescheiden. Er is weinig
budget beschikbaar om de kennisdeling te bekostigen, toch geeft de docent aan dat er wel behoefte
is aan kennisdeling van ARK. De volgende vormen kwamen terug in het gespek:
-

Gastcollege
Excursies
Kennisuitwisseling

Advies Aan ARK
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Doordat de financiele middelen binnen deze opleiding om kennisdeling te bekostigen grotendeels
ontbreken is het voor ARK aantrekkelijker om een samenwerkingsverband aan te gaan met deze
opleidingsinstelling. Mijn advies voor ARK is dan ook om in te gaan op de uitnodiging van de docent
om opdrachten aan te leveren voor het kenniscentrum van binnen die opleiding. Door aanspraak te
maken op de speciale subsidie van economische zaken kan ARK op een kostenneutrale manier
vragen omtrent procesnatuur en natuurlijke begrazing laten onderzoeken door studenten en
docenten van deze opleiding. Op haar beurt kan de opleiding op een financieel verantwoorde manier
de kennis en expertise van ARK gebruiken in hun lesprogramma. Ook de studenten die aan de slag
gaan met de opdrachten van ARK worden zo op een prettige manier op de hoogte gebracht van de
principes in de procesnatuur. Zo onstaat er een win-win situatie voor beide partijen en kan de
aandacht voor procesnatuur en natuurlijke begrazing binnen de studie worden verbreedt en
verdiept.
Contact: Nick Pruijn, Docent, nick.pruijn@inholland.nl

11.6 – Eco- en Wildlife, Helicon Geldermalsen
Binnen deze studie komt procesnatuur met natuurlijke begrazing uitgebreid aan bod, de lessen zijn
namelijk gebaseerd op de informatie die te vinden is op de website van ARK. Ook gebruikt de docent
de zoekplaten in zijn lessen en komt er jaarlijks iemand van ARK of FREE een gastcollege geven.
Doordat de deze onderwerpen al zo goed behandeld worden ziet de docent geen grote behoefte aan
verdere kennisdeling, maar hij geeft wel aan dat de deur van kennisdeling altijd openstaat aangezien
hij alles leest en met de leerlingen deelt wat doorgestuurd wordt.
Advies Aan ARK
Ondanks de aandacht die wordt gegeven aan natuurlijke begrazing binnen de procesnatuur wil ik
ARK adviseren om het bestaande contacten goed te onderhouden. Zo kan ARK er voor zorgen dat de
aandacht voor procesnatuur en natuurlijke begrazing op de agenda blijft staan.
Contact: Robert Knops, Docent vegetatiekunde, r.knops@helicon.nl
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Bijlage 1: Onderwerpen en vragen interviews
Datum interview:
Naam docent:
Geeft les in:
Naam opleiding:
Studierichting:
Niveau: MBO / HBO / WO

1. Kent u ARK Natuurontwikkeling?
 Nee? Info geven!
 Ja? Waarvan?
 Ja? Waar staat ARK voor?
2. Op welke manier wordt er aandacht geschonken aan procesnatuur binnen de opleiding?
 Wat wordt hierbij geleerd?
 Welke lesvormen gebruikt de opleiding hierbij?
 Wat is het belangrijkste in die lessen?
 Welke thema's komen aan bod?
 Vindt u dat er voldoende aandacht aan procesnatuur wordt besteed binnen de
opleiding? Toelichting?
3. Wat is volgens u natuurlijke begrazing?
 Op welke manier staan grazers volgens u in verhouding tot het landschap/ natuurgebied?
 Is begrazing volgens u een vorm van beheer?
 Door wie zouden de grazers volgens u beheerd moeten worden?
 Wat is volgens u de toegevoegde waarde voor de natuur bij jaarrondbegrazing door
wildlevende kuddes?
 Zou u paarden en runderen die het hele jaar in de natuur zijn omschrijven als wilde
dieren? Waarom wel/niet?
4. Op welke manier wordt er aandacht geschonken aan natuurlijke begrazing binnen de opleiding?
 Geeft u in de lessen aan waarom natuurgebieden worden begraasd? Wat is uw uitleg
daarbij?
 Behandelt u verschillende manieren van begrazing? Wat zijn de verschillen?
 Wat leren de studenten over het beheren van wildlevende kuddes?
5. Hoe houdt u uw kennis op peil/ actueel met betrekking tot natuurlijke processen (inclusief
natuurlijke begrazing)?
6. Hieronder volgen een paar stellingen, daar mag u op reageren met eens of oneens, maar u mag
natuurlijk ook uw mening nuanceren met een uitleg.
- De inrichting van een (nieuw) natuurgebied moet gericht zijn op het herstellen van bedreigde
soorten.
- De natuur volgt een vast patroon. Je kunt na bepaalde ingrepen voorspellen welke soorten je
kunt verwachten.
- Dode grote herbivoren horen niet in de Nederlandse natuur.
- Het is onveiliger voor recreanten als een kudde grazers zowel mannelijke als vrouwelijke dieren
bevat.
- Het is goed voor kuddes om geregeld van tussen natuurgebieden te wisselen.
- Grote grazers zorgen door begrazing voor een divers landschap.
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-

Bij het ontwikkelen van (nieuwe) natuurgebieden moeten de oorspronkelijke natuurlijke
processen worden hersteld.
De invloed die grote grazers op het landschap hebben is zeer complex.
De veiligheid van bezoekers is ermee gebaat als er niet te veel wordt geschoven met de kuddes
grote grazers.
Inscharing door boeren vee is een goed instrument om de natuurkwaliteit in een gebied te
verhogen.

7. Bent u bekend met de educatieve kant van ARK?
 Dwaalfilm
 zoekplaten (wandelend bos, dood doet leven, rol grazers)
 Delta Talent
 Site
 Excursies en gastcolleges
8. Bent u bekend met FREE Nature? En met de cursus natuurlijke begrazing die deze organisatie
jaarlijks aanbiedt?
9. Is er behoefte aan kennisdeling door ARK?
 welke thema’s
 welke vormen (digitaal, excursies, gastcolleges, kennis dag voor docenten, webinar, ....)
 indien excursies en/of gastcolleges: is hier budget voor beschikbaar?
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Bijlage 2: Enquête
ARK Natuurontwikkeling zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe natuur waarin natuurlijke processen een
hoofdrol spelen. Deze enquete is gemaakt om te onderzoeken op welke manier groene opleidingen natuurlijke
processen behandelen. Ben jij een student of docent van zo’n opleiding? Dan zou je ons heel goed kunnen
helpen door mee te werken aan dit onderzoek.
De enquete bestaat uit 5 korte delen en zal ongeveer 8 tot 10 minuten duren.

Deel 1: Algemene Vragen
1

Bent u student of docent? (meerkeuze)

2

(Alleen voor docenten) Welke studie(s) heeft u zelf gevolgd? (open vraag)

3

Wat is de naam van de opleiding waar je les volgt/geeft? (open vraag)

4

In welke (woon)plaats is deze opleiding gevestigd? (open vraag)

5

Wat is het niveau van deze opleiding (meerkeuze: MBO niveau 3, MBO Niveau 4, HBO, WO,
anders)

6

In welk leerjaar zit u? (meerkeuze: 1, 2, 3, 4, 5, 6 of hoger, n.v.t.)

7

Omschijft u zichzelf meer als natuurmens of stadsmens? (zevendelige schaal: extremen
natuurmens en stadmens)

8

In hoeverre heeft uw familie een agrarische achtergrond? Geef aan welke leden van uw
familie een agrarisch beroep hebben (gehad). (meerkeuze: ouders, grootouders, broers en/of
zussen, andere familieleden, geen agrarische achtergrond)

9

Ken je ARK Natuurontwikkeling? zo ja, waarvan? (opties: nee, ja met uitlegoptie)

10

Bent u lid of donateur van een natuurorganisatie? (opties: ja, nee)

11

(alleen voor mensen die lid/donateur van een natuurorganisatie zijn) Van welke
natuurorganisatie bent u lid/donateur? U kunt meerdere organisaties invullen. (open vraag: 5
invulregels)

Deel 2: Natuulijke processen binnen de opleiding
12

Hoeveel aandacht wordt er binnen de opleiding besteed aan de onderstaande natuurlijke
processen? Geef je mening door een vakje aan te vinken. Hierbij geldt: 1 = zeer weinig
aandacht 4 = gemiddelde aandacht 7 = zeer veel aandacht. Vink n.v.t. aan als er helemaal
geen aandacht wordt besteed. (zevendelige schaal: 1 tot 7)

-

De natuurlijke invloed van wind en water op het vormen van een landschap.

-

De processen van afbraak, stagnerende successie en opbouw van het bos waardoor bos zich
door het landschap verplaatst ("wandelend bos").

-

De rol en invloed van (grote) dode dieren binnen een natuurlijk systeem.
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-

De rol en invloed van natuurlijke begrazing binnen natuurgebieden.

-

De rol en invloed van predatie binnen het functioneren van natuurlijke systemen.

Deel 3: Natuurontwikkeling en natuurlijke begrazing
13

Kunt u kort aangeven wat verstaat u onder natuurlijke begrazing? (open vraag)

14

In Nederland wordt nieuwe natuur ontwikkeld waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van
begrazing. Lees de stellingen goed door en geef bij je mening door een vakje aan te vinken.
Hierbij geldt: 1 = helemaal mee oneens 4 = neutraal 7 = helemaal mee eens. Vink n.v.t. aan
als u geen mening over de stelling heeft. (zevendelige schaal: 1 tot 7)

-

De inrichting en het beheer van een (nieuw) natuurgebied moet gericht zijn op het herstellen
van bedreigde soorten.

-

De introductie van grote grazers is net als maaibeheer een beheermaatregel.

-

Wildlevende paarden en runderen kunnen net als reeën en edelherten volledig onderdeel
worden van de natuur.

-

Een kudde paarden met natuurlijke leeftijdsverdeling en geslachtsverhouding heeft een
dezelfde invloed op de natuur als een (homogene) groep ruinen of en groep merries.

-

Ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden moet vooral gericht zijn op het herstellen van de
oorspronkelijke natuurlijke processen.

-

Een kudde runderen met natuurlijke leeftijdsverdeling en geslachtsverhouding heeft een
andere invloed op de natuur dan een (homogene) groep koeien.

-

Natuurlijke kuddes zorgen voor meer diversiteit in de natuur dan boerenvee.

-

Grote grazers zijn een essentiële schakel in de Nederlandse natuur.

-

Het beheer van een natuurlijke kudde wildlevende paarden of runderen kan het beste aan
boeren overgelaten worden, gezien hun verstand van vee.

15

Deze ruimte is bedoeld om desgewenst een argumentatie of uitleg te geven bij de
bovenstaande stellingen. Geef door middel van een cijfer aan over welke stelling het gaat.
(tekstvak)

Deel 4: Kadavers in de natuur
16

Binnen Nederland is er discussie over de vraag of dode grote grazers in de natuur mogen
blijven liggen. De onderstaande stellingen gaan over dit thema. Lees de stellingen goed door
en geef bij je mening door een vakje aan te vinken. Hierbij geldt: 1 = helemaal mee oneens 4
= neutraal 7 = helemaal mee eens. Vink n.v.t. aan als u geen mening over de stelling heeft.
(zevendelige schaal: 1 tot 7)
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-

Dode paarden en runderen kunnen beter niet in de Nederlandse natuur blijven liggen. Het
risico op verspreiding van ziektes is te groot en zal de veehouderij op kosten jagen.

-

Dode paarden en runderen kunnen beter niet in de Nederlandse natuur blijven liggen. Het
roept te veel negatieve reacties op van het publiek.

-

Kadavers van grote herbivoren maken het ecosysteem completer.

17

Deze ruimte is bedoeld om desgewenst een argumentatie of uitleg te geven bij de
bovenstaande stellingen. (tekstvak)

Deel 5: Begrazing en recreatie.
18

In veel natuurgebieden worden recreatie en begrazing gecombineerd, dit kan risico's
opleveren voor bezoekers en dieren. De onderstaande stellingen gaan over dit thema. Lees
de stellingen goed door en geef bij je mening door een vakje aan te vinken. Hierbij geldt: 1 =
helemaal mee oneens 4 = neutraal 7 = helemaal mee eens. Vink n.v.t. aan als u geen mening
over de stelling heeft. (zevendelige schaal: 1 tot 7)

-

Een natuurlijke kudde van paarden of runderen die geen binding heeft met mensen, is
onveiliger voor recreanten dan tamme grazers (boerenvee)

-

In een vrij toegankelijk gebied zorgen wildlevende paarden en runderen voor onveiligheid en
onverantwoorde risico’s

-

Grote grazers in opengestelde natuurgebieden zijn goed geaccepteerd in Nederland

-

Een natuurlijke kudde runderen met stieren , koeien en kalfjes is veiliger voor recreanten dan
boerenvee.

-

In natuurgebieden met wildlevende paarden en runderen kan beter geen publiek worden
toegelaten.

-

Een natuurlijke kudde paarden met hengsten, merries en veulens is onveiliger voor
recreanten dan manegepaarden.

-

Een natuurlijke kudde van paarden of runderen die sterk verbonden is met zijn eigen
leefgebied, is onveiliger voor recreanten dan tamme grazers (boeren vee)

-

Bezoekers moeten zelf verantwoordelijk zijn voor schade wanneer zij de regels voor het
betreden van een gebied met wildlevende grote grazers niet opvolgen.

-

Een natuurlijke kudde van paarden of runderen met een hechte, levenslange onderlinge
band , is veiliger voor recreanten dan tamme grazers (boeren vee).

19

Deze ruimte is bedoeld om desgewenst een argumentatie of uitleg te geven bij de
bovenstaande stellingen. (tekstvak)
Bedankt voor je medewerking aan dit onderzoek.
Kijk ook eens op: www.ark.eu
87

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur
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Bijlage 3: Lijst van groene opleidingen
Naam studie

school

plaats

niveau

docent

Groenhorst

Ede

MBO niveau 4

Marlies Beukenkamp

Bos- en Natuurbeheer

Helicon

MBO niveau 4

Arjan van Erk

a.vanerk@helicon.nl

Eco & Wildlife

Helicon

MBO niveau 4

Arjan van Erk
Robert Knops

a.vanerk@helicon.nl
r.knops@helicon.nl

VanHall Larenstein
InHolland
WUR
Helicon
VanHall Larenstein

Apeldoorn
Apeldoorn
Geldermalse
n
Velp
Delft
Wageningen
Velp
Leeuwarden

Toegepaste biologie

Bos- en Natuurbeheer
Landscape environment management
Forest and nature conservation
Bos- en natuurbeheer
Wildlife Management
Toegepaste Biologie

HBO
HBO
WO, Bsc + MSc
MBO nicveau 4
HBO

Aeres

Almere

HBO

Helicon

Velp

MBO niveau 4

Toegepaste Biologie

HAS

Den Bosch

HBO

Toegepaste biologie

Groenhorst

Eco & Wildlife

Helicon

Almere
Emmeloord
Helmond

Natuur en Recreatie – Bos- en natuurbeheer

Terra

Meppel

MBO niveau 4

Natuur en Recreatie – Bos- en Natuurbeheer
Bos- en Natuurbeheer

Nordwincollege
Groene Welle

Leeuwarden
Zwolle

MBO niveau 4
MBO niveau 4

Wildparkmanagement

MBO niveau 4
MBO
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Marius Cristiaans
Nick Pruijn
Gijs Elkhuizen

contact
m.beukenkamp@groenhorst.nl

marius.cristiaans@hvhl.nl
Nick.Pruijn@inholland.nl
gijs.elkhuizen@wur.nl
Info@mv@helicon.nl
E: info@hvhl.nl
info.hogeschool.almere@aeres.nl
Info@mv@helicon.nl
c.verhagen@has.nl
Info.almere@groenhorst.nl
info.emmeloord@groenhorst.nl
info.mh@helicon.nl
(0522) 25 13 68
meppel@mboterra.nl
infombo@nordwincollege.nl
info@groenewelle.nl

