gebruik van het bos
Plantmateriaal Bomen ingesteld om voorstellen
te doen voor uitwerking van de motie.

Bomen buiten het bos

Foto 4: Zeldzame wilde appel in de Zelderse Driessen, Natura 2000 bos in Noord-Limburg.

De Bossenstrategie zet in op een toename van het
aantal houtige landselementen (zoals houtwallen,
struwelen, heggen, losse bomen) in het landelijk
gebied en noemt dit essentieel om de achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijk gebied
te keren. Om de biodiversiteitsdoelen te bereiken,
is aandacht voor het behoud van populaties van
bedreigde autochtone bomen en struiken essentieel, niet alleen op landelijk maar ook op regionaal
niveau. In het rapport Behoud groen Erfgoed
uit 2019 is in bijlage 2 een lijst opgenomen van
prioritaire boom- en struiksoorten per provincie.
Deze lijst is geschikt als uitgangspunt voor een
uitvoeringsstrategie.
Parallel aan de Bossenstrategie en het Klimaatakkoord wordt vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gewerkt aan een aanvalsplan voor
versterking van de landschappelijke identiteit via
landschapselementen. De ambitie van dit plan is
om 10 procent groenblauwe dooradering in het
landelijk gebied te realiseren. Ongeveer de helft
daarvan zal bestaan uit houtopstanden. Dit vereist een extra aanplant van ruim 50.000 ha. Het
is het voornemen deze aanplant te realiseren met
autochtoon plantmateriaal en aandacht voor de
bescherming van groeiplaatsen van wilde bomen
en struiken. Het is een integraal plan dat niet
alleen wordt ingestoken vanuit natuur-, klimaaten landbouwbeleid, maar nadrukkelijk ook de
verbinding maakt met het omgevingsbeleid.

Oplossingen zijn voorhanden
Bij bosuitbreiding in en rondom Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en oude
groeiplaatsen van de autochtone bomen en
struiken, is aandacht nodig voor behoud van de
bestaande genetische variatie van de autochtone
populaties én behoud van de groeiplaats. Het
gebruik van autochtoon plantgoed (Rassenlijst
Bomen) in natuurgebieden en de overgebleven
oude delen van het cultuurlandschap is een
tweede belangrijk uitgangspunt. Ook binnen het
bos is focus op het behoud van wilde genen van
bomen en struiken nodig. De nog bestaande oude
boskernen zijn zeer waardevolle genetische reservoirs. Goed beheer, gerichte dunning, beheersing
van de wilddruk, exoten bestrijden en verjonging
of aanplant beschermen tegen wildschade zijn belangrijk. Versnippering van oude boskernen moet
waar mogelijk worden opgeheven. <
kemenade@landschapsbeheer.net

In het rapport Behoud groen erfgoed staan concrete beheeraanbevelingen om de populaties van
autochtone bomen en struiken veilig te stellen. Het
rapport is te downloaden op cultureelerfgoed.nl. In
het nummer van het Vakblad van maart 2020 staat
een artikel over dit rapport.

Foto 5: Hemelboom met uitzaaiingen: een zeer invasieve boomsoort in een Natura 2000 bos.
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Recreant
snakt naar
meer bos
— Jeroen de Koe (beheerder Nationaal Park
Veluwezoom Natuurmonumenten)

Afgelopen coronajaar was de groei wel
erg heftig, maar al heel, heel veel jaren
neemt het aantal bezoekers aan Nationaal Park Veluwezoom rap toe. Als
natuurorganisaties weten we daarom
gelukkig al langer wat het is om vele
honderdduizenden bezoekers te ontvangen. Het zijn vooral de wandelaars die
naar het bos komen, maar ook het aantal
fietsers neemt enorm toe. Met dank aan
de e-bike.

> Het is fijn dat zoveel mensen het bos weten
te vinden. Het geeft maar aan hoe groot die
maatschappelijke behoefte is. De grenzen van die
groei zijn echter in zicht. De druk op de Posbank
en de wegen daaromheen is groot. We zijn nu
samen met gemeente en provincie aan het kijken
hoe we die druk kunnen verminderen. Spreiden
is dan een optie, evenals verminderen van het
autoverkeer en parkeergeld heffen. Maar simpele
oplossingen, nee, die zijn er niet.
In die laatste categorie zit de roep om bezoekersstromen om te buigen naar de uiterwaarden van
de IJssel. Leuk bedacht, maar zo werkt het niet.
Dat zeg ik als jongen uit het rivierengebied met
enige pijn in het hart, want het landschap van de
grote rivieren zit diep in mijn systeem. Nee, als ik
de afgelopen jaren op de Veluwe íets heb geleerd,
dan is het wel dat mensen voor het bos komen.
Als ik dan in de Bossenstrategie lees dat de overheid inzet op 37.000 hectare extra bos, dan kun je
daar alleen maar blij van worden.
Blij is niet het goede woord. Het is noodzaak!
Hoe meer plekken in het bos druk worden, hoe
groter de roep zal zijn om bezoekers te spreiden.
Tegelijkertijd is de provincie Gelderland bezig om
vanuit de Natura 2000-gedachte te werken aan
recreatiezonering. Dat het overal op de Veluwe

foto’s Jeroen de Koe
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uiteindelijk even druk zou worden, is immers
een gruwel. Ook onze eigen natuurvisie voor
Nationaal Park Veluwezoom heeft al zo’n sterke
zonering. En die werkt in de praktijk uitstekend:
op hetzelfde moment kan het op de Posbank vol
zijn en in de Imbosch leeg. Maar dat betekent dus
ook dat de drukke delen druk blijven of nog meer
overlopen worden.

Wiskunde
Er is nog nooit zo’n urgentie geweest voor meer
bomen. Ook omdat steeds meer mensen in de
stad wonen en het einde van die beweging nog
lang niet in zicht is. Voor de Veluwe wordt daar
bovenop een autonome bezoekersgroei van dertig
procent voorzien voor de komende tien jaar. En
dan heb ik het nog niet over de biodiversiteit
gehad in onze bossen en op het platteland, waar
dooradering met singels, houtwallen en bosjes zo
nodig is.
Je hoeft geen wiskunde gestudeerd te hebben
om te concluderen dat deze optelsom niet past
in de 37.000 hectare extra bos. Bovendien is de
helft van dit doel boterzacht geformuleerd en
is de actietabel in de bossennota over recreatie
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bedroevend kort. Die bevat één actie: ‘Bespreken
hoe recreatiedruk kan worden verminderd door
omgevingsbeleid’. Enkel dat gaat het probleem
niet oplossen!

Realisatie afdwingen
Ooit had de overheid haar bos-ambities stevig
verankerd in wetgeving en beleid. De Randstadgroenstructuur is misschien niet zo omvangrijk
geworden als gedacht, maar was niet vrijblijvend.
En via de Landinrichtingswet kon ooit dwingend
worden ingegrepen in het landschap. Er is dringend behoefte aan regie vanuit de overheid, een
landelijke aanpak en een wet die realisatie in het
uiterste geval kan afdwingen.
Als de huidige trend doorzet, komen alleen maar
méér mensen naar de Posbank. Ik zal ze ook meenemen naar de uiterwaarden, ik zal ze mijn passie
voor de rivier proberen over te dragen. Maar de
ervaring leert dat de meeste mensen maar voor
één ding komen om te wandelen: bos. Deze Bossenstrategie geeft niet de garantie dat dat extra
bos er voor al die mensen ook echt komt.<
j.dekoe@natuurmonumenten.nl
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