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Meer fauna in het Natuurbeheer
In het huidige natuurbeheer staat de ontwikkeling en
het beheer van habitattypen centraal. De PAS is een
drijvende kracht achter veel (en vaak grootschalige)

Kwetsbaarheid en tolerantie voor fauna in een
veranderende omgeving
Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen)

maatregelen. Vooral kleine diersoorten profiteren
niet vanzelf van deze maatregelen, integendeel.
Ze zijn echter wel een functioneel onderdeel van
het ecosysteem. Kleine fauna heeft gradiënten,
mozaïeken en microhabitats nodig. Dynamiek is
daarbij noodzakelijk, om een grote diversiteit aan
soorten in stand te houden.
Brochure Kansen voor fauna

Daarom is de brochure ‘Meer fauna in het
natuurbeheer’ geschreven. Op deze veldwerkplaats
is de brochure gepresenteerd en zijn aanbevelen
voor het beheer besproken en in het veld bekeken
op Kroondomein Het Loo, specifiek gericht op kleine
fauna.

Marijn Nijssen

Lange tijd waren maatregelen in het natuurbeheer vooral gericht op bodem en planten. Fauna zou automatisch mee profiteren van de maatregelen. Maar dat blijkt niet altijd zo te
zijn. Zo is kleine fauna vaak beter geholpen met kleinschalige
en gefaseerde maatregelen dan met eenmalige grootschalige
maatregelen. Daarom is de brochure ‘Kansen voor fauna in
natuurbeheer’ geschreven, op basis van een literatuurstudie
en praktijkvoorbeelden.
In Nederland is van alle planten- en diersoorten de groep
van de ongewervelden verreweg het grootst: deze zorgt voor
56% van de biodiversiteit. Daarnaast zijn ongewervelden
bijvoorbeeld belangrijk voor begrazing: in Meijendel zorgden
in 1990 grote grazers voor ca. 5% van de vraat, muizen voor
10%, konijnen voor 15% en ongewervelden voor ca. 70% van
de vraat. Het is een heel gevarieerde groep met veel verschillende ecologische functies, zoals bouwers, gravers, grazers,
bestuivers, opruimers, prooidieren en predatoren. Voor de
verschillende levensstadia hebben soorten vaak verschillende
plaatsen in het landschap nodig voor voedsel, schuilplek,
eiafzet en verpopping. Een gebied is geschikt voor een soort
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wanneer er continu aan de vier V’s wordt voldaan op een oppervlak
dat voldoende groot is om een populatie te huisvesten met voldoende
genetische variatie. Deze vier V’s zijn:
1. Voedsel: de hoeveelheid moet voldoende zijn voor overleving
van de ouders en jongen (benodigde hoeveelheid verschilt sterk
per seizoen), de bereikbaarheid moet goed zijn (in de juiste tijd
aanwezig, zichtbaar voor oogjagers en niet te diep voor weidevogels) en de kwaliteit moet goed zijn (de juiste soort, grootte
en chemische samenstelling van het voedsel; dit kan veranderen
tijdens de levenscyclus);
2. Veiligheid: alle soorten hebben schuilplaatsen nodig tegen
predatoren en weersomstandigheden, zeker in het stadium dat
ze niet mobiel zijn. Dat kan lang (een heel seizoen of jaar) of kort
zijn. Door hun onzichtbaarheid tijdens het schuilen lopen ze vaak
gevaar bij beheermaatregelen, zeker in de winter;
3. Voortplanting: dit vereist speciale plekken voor balts (ontmoetingsplekken en open ruimtes), eiafzet (open bodem, holle stengels, boomholtes, kadavers of gastheren) en de ontwikkeling van
ei en larve (voldoende warmte, voedsel en rust);
4. Verplaatsing: voor kleine en immobiele soorten moet de variatie
veel kleinschaliger zijn dan voor grote, mobiele soorten. Sturende
elementen daarbij zijn: mantel- en zoomvegetaties, bosranden,
wegbermen, beken en sloten. Barrières zijn: bossen, wegen, rivieren en kanalen.

Welke maatregelen in beken zijn goed voor de fauna?
Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research/WUR)

Habitatelementen levenscyclus kokerjuffer

Ralf Verdonschot

Veel ongewervelden van het beekdallandschap hebben een complexe
levenscyclus. Daarom hebben ze een grote diversiteit aan habitatelementen in beek en beekdal nodig, bijvoorbeeld: snel- en langzaam
stromende delen van de beek, hout (voor eiafzetting of verpopping),
bladpakketten (voedsel) en bomen (als schuilplaats voor de volwassen
dieren). Veel van deze habitatelementen staan onder druk door slechte
waterkwaliteit (eutrofiëring, toxiciteit), morfologische degradatie (door
kanalisatie en normalisatie), een verstoorde afvoerdynamiek (pieken,
droogte), het verwijderen van het beek begeleidende bos en/of door
intensief beheer (maaien, baggeren en hout verwijderen). Door deze
stressfactoren en vaak een combinatie daarvan, zijn veel soorten in
aantallen achteruit gegaan of verdwenen. Door beekdalherstel (vaak
mogelijk in het kader van de KRW) is hier wat aan te doen. Belangrijk
hierbij is de aanwezigheid van bos langs beken, want:
•b
 eschaduwing dempt de temperatuur (veel beekorganismen hebben
koel water nodig);
•b
 lad en ophoping van organisch materiaal is voedsel en habitat voor
veel soorten;
•h
 out (dood of levend) geeft structuur en heeft effect op de stroming
van het water (daardoor variatie in diepte van de beek, in sedimentbezinking, in de dynamiek van de afvoer van het water en in de
ophoping van organisch materiaal).

Er moet variatie zijn in het aanbod van voedsel in soorten en tijd
Veel belangrijke voorwaarden kunnen onzichtbaar veranderen, zoals
bijvoorbeeld de voedselkwaliteit. Deze is afhankelijk van de chemische
samenstelling van de vegetatie en kan veranderen door verzuring,
vermesting en beheermaatregelen. Daardoor kan de balans tussen nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, ongunstig worden. Het effect daarvan
is afhankelijk van de diersoort en in welke fase de soort zich bevindt.
De doorwerking in de voedselketen is erg complex.
Voor biodiversiteit van kleine fauna is in het beheer dus belangrijk:
•m
 ozaïeken en gradiënten (dus kleinschalige variatie);
•d
 ynamiek (om kleinschalige variatie te behouden, te veranderen of te
ontwikkelen);
•m
 icrohabitats met een specifiek microklimaat;
•k
 oester de bodem;
•k
 oester de bronpopulaties van ongewervelden, want herkolonisatie is
voor veel soorten lastig.

Alles bij elkaar geeft bomen langs de beek een mozaïek van kleinschalige landschapselementen en dus habitats voor kleine fauna, die vaak
als larve op een klein oppervlak (ca. 1 m²) leeft.
Richtlijnen voor het beheer zijn:
•b
 omenbeplanting bij voorkeur aan beide zijden van de beek (bij eenzijdige beplanting: bij voorkeur zo min mogelijk zoninstraling, dus
bomen aan de zuid-westzijde van de beek);
•b
 eplanting minimaal 20-30 meter breed;
•e
 lzen direct langs de beek, hogere soorten (zoals eik) daarachter;
•e
 nkele kleine open plekken tussen de begroeiing (zodat daar waterplanten kunnen groeien; is goed voor de biodiversiteit);
• inbrengen van dood hout op beschaduwde plekken, dichtbij de bodem, een variatie aan dikte van takken (> 5 cm) en stammen (> 20 cm)
en bij voorkeur hard hout (dus eik of beuk; geen wilg of els);
•m
 eewerken aan het oplossen van eventuele problemen bovenstrooms (eerst moet de hydrologie en waterkwaliteit op orde zijn) of
het achterwege blijven van soorten (door connectie te maken met
bronpopulaties of soorten te introduceren).

Kortom: neem kleinschalige maatregelen, of grootschalige maatregelen in kleine stapjes, zodat kleine fauna kan meebewegen.

Diersoorten hebben variatie nodig in een landschap (Stichting Bargerveen)

Diversiteit in hout zorgt voor bladophoping en biodiversiteit
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Maatregelen voor fauna in bos en heide: do’s en don’ts
Henk Siepel (Radboud Universiteit)

Onderzoek naar micro-arthropoden

Henk Siepel

Het heide-ecosysteem is enorm verarmd. Met maatregelen zoals plaggen en maaien kan de Struikheide in stand gehouden worden, maar de
overige kenmerkende planten- en diersoorten zijn nagenoeg verdwenen. Uit onderzoek is gebleken dat de N:P ratio in planten veel te
hoog is (dus: een overschot aan stikstof in relatie tot fosfor en andere
belangrijke voedingsstoffen) en dat er een fosforgebrek is voor plantenetende geleedpotigen. Dit komt vooral door de stikstofdepositie.
Het toevoegen van fosfor op de bodem leidt tot een toename van deze
herbivoren. Het toevoegen van kalk zorgt er voor dat de beschikbaarheid van fosfor afneemt. Onderzoek in dennenbossen heeft laten zien
dat bekalking daar ook op de lange termijn grote nadelige effecten
heeft op kleine bodemfauna. Het toevoegen van steenmeel wordt nu
onderzocht. Dit lijkt voordelig wanneer er fosfor in zit en omdat het
langzaam mineralen afgeeft. Wanneer er veel kalk in zit heeft het waarschijnlijk alleen maar nadelen.
Om stikstof uit de bodem te verwijderen is als beheermaatregel vaak
plaggen toegepast. Maar door plaggen worden ook de vegetatie,
strooisellaag en goede voedingsstoffen afgevoerd, evenals heel veel
bodemorganismen. Bovendien ontstaat er een extreem micro-klimaat
(droog en warm), waar veel bodemmicro-arthropoden niet tegen kunnen. Uit onderzoek naar geplagde en niet-geplagde heide (als controle)
is gebleken dat:
•d
 e hersteltijd na plaggen voor vegetatie ca. 6-7 jaar is en voor bodemfauna ongeveer 15-20 jaar;
•d
 e dichtheid en de diversiteit van de bodemmicro-arthropoden veel
lager is na het plaggen;
•n
 a het plaggen vooral de kleine soorten achterblijven (die in de
poriën in de bodem kunnen en dus kunnen ontsnappen aan het
extreme microklimaat);
•n
 iet geplagde heide een hogere fractie asexueel voortplantende soorten heeft (dus beter voorspelbaar is);
•n
 iet geplagde heide een meer diverse en gebalanceerde verdeling
van voedingsgildes heeft (> 50% fungivoren in de controle maar >
50% omnivoren in recent geplagde bodems).
Dus, voor herstel van de biodiversiteit en de landschappelijke context
is herstel van de mineralenbalans en de buffercapaciteit van de bodem
nodig. Daarom moet de stikstofkraan dicht. En geen heide meer plaggen, want dat verstoort de voedselbalans en de bodemfauna, die veel
meer tijd nodig heeft om te herstellen dan de vegetatie. Wel eventueel
heide maaien of een fosforrijk steenmeel opbrengen (na gedegen onderzoek voor de juiste soort en de juiste hoeveelheid steenmeel).

Kroondomein Het Loo bestaat uit de Koninklijke Houtvesterij (circa
9.700 ha groot) en het Paleispark (650 ha). Het bestaat voor een groot
gedeelte uit bos, maar er is ook heide (16%) en wat landbouwgrond
(2%). Een belangrijke doelstelling van het gebied is het behoud van
het kenmerkende landschap met bijbehorende flora en fauna. Om het
gebied goed te kunnen beheren is het belangrijk dat je het gebied
goed kent. Dus: hoe functioneert het gebied en welke planten- en
diersoorten komen er voor. Op grond daarvan zijn bijvoorbeeld in het
Kroondomein:
•h
 eidecorridors aangelegd. Dit heeft extra leefgebied opgeleverd voor
bedreigde soorten zoals Heideblauwtje en Bosparelmoervlinder. Ook
zijn er de afgelopen jaren meerdere ecoducten aangelegd, waardoor
soorten zich makkelijker tussen natuurgebieden kunnen bewegen;
•b
 osreservaten aangewezen. Daarin wordt niet gekapt en dode bomen
blijven liggen. Er wordt nu onderzocht wat dit beleid betekent voor
de fauna, maar duidelijk is al wel dat het veel oplevert voor bijvoorbeeld mossen, korstmossen en paddenstoelen;
•a
 kkers aangelegd. Hierop groeien ook allerlei zeldzame akkeronkruiden, hetgeen goed is voor de biodiversiteit;
•o
 pen plekken gemaakt of gekoesterd. Hierin is vaak ook reliëf, wat
nog meer mogelijkheden geeft voor kleine fauna, zoals zandbijen en
de urntjeswesp;
•o
 nderzoeken gedaan. Soms gaat het toch met een soort of levensgemeenschap niet goed. Dat wordt zo veel mogelijk onderzocht. Eigenlijk weten we nog maar heel weinig. Ook nieuwe technieken worden
gebruikt, zoals E-DNA, om genetische variatie binnen populaties te
onderzoeken.
Als beheerder is het belangrijk dat je weet wat je hebt. En dat je kennis
in huis haalt van soortgroepen waar je niet in thuis bent. Maak een
netwerk van mensen met specifieke kennis en werk samen met de
wetenschap om vraagstukken op te lossen. Zie fauna niet als een los
onderdeel van het systeem, maar als een integraal onderdeel van het
systeem. Systeemanalyse zonder fauna is als een appeltaart zonder
appel.

Veldbezoek aan Kroondomein Het Loo

Route van excursiepunten 1-9 vanaf Emma’s Oord (J. Bouwman)
Na de lunch liepen we vanaf Emma’s Oord in westelijke richting een
rondje door het Paleispark.

Jaap Bouwman (Kroondomein Het Loo/De Bosgroepen)

Bij punt 1 zagen we een voormalige akker, die nu mag verruigen. Er
groeien veel akkeronkruiden. In de zomer was het een eldorado voor
vlinders. Om het jaar wordt een deel gemaaid, zodat er steeds wat
staat en er variatie is. Dat is belangrijk voor fauna. Verschralen is niet
het doel; er moet ook voedsel blijven.

Jaap Bouwman

Voormalige akker (links) en natuurbos sinds 1860 (rechts)

Fauna is meer dan een kers op de taart

Meten is weten voor biodiversiteit (J.Bouwman)
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Bij excursiepunt 2 zagen we een stuk bos waar al sinds eind 19e eeuw
niet meer beheerd is. Het is een oude heideontginning die zich ontwikkeld tot natuurbos. Hier is ruimte voor natuurlijke processen. Dood
hout blijft liggen. Er is veel variatie in hoogte, dichtheid, ondergroei en
soorten. Het is niet oud, maar wel ongestoord.

Bij excursiepunt 8 zagen we diverse sprengen. Vanwege de verlaagde
grondwaterstand wordt er een gevoed via pompjes. Er valt veel blad
in het water, maar in combinatie met veel stroming en een goede
waterkwaliteit is dat juist goed voor de fauna, die dit blad als habitat
en voedselbron gebruiken. We zagen diverse soorten, zoals de Gewone
beeksteenvlieg en de Gewone beekloper. In de nazomer en het najaar
zetten veel beekinsecten eieren af of zijn jonge dieren aanwezig die
makkelijk met de stroming naar benedenstrooms worden verplaatst.
Door beekherstelprojecten dan afgerond te hebben, kan snel kolonisatie optreden.

Plek 3: voormalige heide, met veel variatie in flora en fauna
Bij de punten 3-4 liepen we ook langs voormalige heidegrond. Opvallend was ook hier de grote variatie in ondergroei, met verschillende
dwergstruiken. Hier werd gediscussieerd over het natuurbeheer. Vanuit
het subsidiesysteem van SNL wordt je gedwongen om in beheertypen
te denken. Maar zo werkt de natuur niet. Hier is niet gekozen voor een
bepaald type, maar voor autonome ontwikkeling. Daardoor is veel variatie ontstaan, met overgangen en mengvormen, wat heel belangrijk
is voor fauna. Berken blijven lokaal staan, want die zijn een waardevol
onderdeel van het landschap. Er komen diverse soorten paddenstoelen
en vogels (onder meer Draaihals) voor. Strooisel blijft liggen, zodat ook
de bodem zich kan ontwikkelen.
Bij punt 5 (zie de rechterfoto op blz. 1) was een open gebied, waar wat
gerommeld was. Maar daardoor was er veel variatie in openheid, reliëf
en microklimaat ontstaan. In de steilrandjes zaten nestjes van pluimvoetbijen. Op het open zand komen veel warmte minnende soorten
voor, zowel kleine fauna als hagedissen. Rommelen (leem afgraven,
hout of puin neergooien of weghalen, enzovoort) is dus goed voor variatie; dit gebeurde vroeger ook.
Bij de punten 6-7 zagen we verschillende gradaties van dood hout. Dit
zorgt voor een grote diversiteit aan kleine fauna. Ook zijn er stukken
naaldbos, met eigen fauna. Niet al het naaldbos wordt hier omgevormd tot loofbos. Gemengd is variatie.

Gegraven sprengen met grote diversiteit aan waterfauna

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE)
Princenhof Park 7
3972 NG Driebergen
info@vbne.nl
www.vbne.nl

Diverse akkers, onder meer beheerd door sinusmaaien
Bij het laatste excursiepunt zagen we verschillende akkers, met graan,
boekweit en kruiden. Deze worden op verschillende manieren beheerd,
onder andere door sinusmaaien. Ze hebben daardoor een flinke variatie in vegetatiestructuur en zijn heel bloem-, insecten- en vogelrijk.
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