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‘Natuurvijandig natuurbeleid’

De natuur blijkt heel lastig te doorgronden. Opvattingen over natuur kunnen zeer sterk uiteenlopen. Beleving van natuur
kent ook uitersten. Die scharkeringen zorgen ook voor een breed scala aan belangen. Achter die belangen staan weer
machten en krachten met ook weer een variatie aan invloed en geldingsmogelijkheden. Een markant voorbeeld dat – vanuit
een beredeneerd natuurbelang - zelfs voor een ernstige aantasting van natuurwaarden had kunnen worden gekozen, bewees
de besluitvorming inzake de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Zeer gewaardeerde damherten

Meest opmerkelijk was dat de damherten in de ‘probleemschets’ van de experts1 feitelijk een uitstekende functionerings-
beoordeling – als ‘natuurwerkers’ - kregen:

De geconstateerde effecten –hoewel anekdotisch en weinig kwantitatief- moeten daarom serieus genomen worden.

Tegelijkertijd is er voor de Amsterdamse Waterleidingduinen als geheel vanuit ecologisch perspectief gezien
zeker nog geen sprake van alarmfase rood of oranje waar het gaat om de stand van de damherten in het open
duinlandschap.

Over het geheel gezien moet hun invloed hier vooralsnog als positief worden beoordeeld, met name waar het
gaat om het terugdringen van de vergrassing.

Op veel plaatsen, met name in het middenduin, is de primaire productie zodanig dat voor het realiseren van de
Natura 2000-doelstellingen een intensievere begrazing gewenst is.

Het was ontluisterend dat officiële meest voor natuur verantwoordelijke instanties (inclusief de lange tijd toonaangevende
natuurorganisaties) blind bleken voor de bereikte, hoogst haalbare natuurkwaliteiten van de Amsterdamse Waterleiding-
duinen in de regio en mogelijk ook landelijk:

Door de meeste andere deelnemers aan het ambtswoningoverleg (met name de provincies Noord- en Zuid-Holland,
de gemeente Bloemendaal, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
PWN en de Faunabeheereenheid) werd opgeroepen tot een eerdere ingreep waarbij de omvang van de populatie
wordt teruggebracht vanuit het oogpunt van

o veiligheid,

o ecologie

o en dierenwelzijn.
Zodoende moest in de toekomst in het gehele duingebied sprake zijn van één integraal beheer in een gezamenlijke
aanpak, inclusief afschot van dieren binnen het zogenaamde leefgebied, op basis van één gezamenlijke ontheffings-
aanvraag.

Hiermee werd aan de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel gedaan tot het uitnemen van 1.400 damherten of 70% van
de populatie, gevolgd door proactief populatiebeheer.

Dit alles in weerwil van de meerwaarden van de damherten als:

1. Door de begrazing is de natuurkwaliteit n de Amsterdamse Waterleidingduinen is al snel vier keer hoger dan die in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

2. Die kwaliteit van begrazing dreigde daarmee verloren te gaan zonder voldoende oog voor de gevolgen.

3. Om de graasbijdrage van 1.400 damherten te compenseren zou al snel de inzet van zo’n 5 tot 6.000 extra schapen
nodig zijn.

4. Zo’n veestapel kent een andere zorgplicht en maakt een staf van 20 tot 25 medewerkers (extra) nodig.

5. De kosten van zo’n begeleiding komen al snel op een 2 tot 3 miljoen euro per jaar. Langs die weg bespaart één
damhert jaarlijks gemiddeld minstens zo’n 1.000 tot 2.000 euro aan de exploitatielasten. De contante waarde van
hun aanwezigheid ligt al snel tussen de 6.000 tot 10.000 euro per damhert.

1 Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, Hun invloed op het duinlandschap en de kwaliteit van enkele habitats, OBN-
Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Advies-OBN-03-DK Den Haag,
2013]
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Het leidde tot de politiek vrij unieke situatie van aanvaarding van de motie van de PvdA, die coalitiegenoot VVD te ver ging en
coalitiegenoot GroenLinks niet ver genoeg. Daarmee stelde de gemeenteraad ondermeer de volgende randvoorwaarden vast
inzake het beheer van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen:

- Waternet kan de komende winter actief en vroegtijdig gebruik maken van de reeds verstrekte ontheffing voor actief
ingrijpen ter voorkoming en bestrijding van ondraaglijk lijden van m.n. zieke of gewonde dieren,

- de effecten van de vroegtijdige en alerte gebruikmaking van deze laatste ontheffing zorgvuldig te monitoren en te
evalueren;

- Waternet op te roepen in overleg te treden met de beheerders van de Oostvaardersplassen met de intentie om te leren
van de praktijkervaringen aldaar opgedaan.

De indiener gaf aan deze aanpak de volgende duiding:

Dat betekent dat er GEEN 1400 damherten worden afgeschoten maar een duurzaam beheer uitgevoerd gaat
worden geïnspireerd op dat in de Oostvaardersplassen en geleidelijk aan naar stabilisatie van de kudde
damherten wordt toegewerkt op een zo natuurlijk mogelijke manier!

Voor alle duidelijkheid: het zal een combinatie worden van alert reactief beheer met ook een aantal
proactieve elementen. Hoe dat laatste vorm zal krijgen zullen we zorgvuldig in de gaten houden.

Een weinig op natuurdoelen gericht huidig beleid
Uit de voorkeur in het overleg van de partijen in de kuststreek over het beheer van de damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen bleek dat traditionele beheerwijzen voor hen zelfs meer prioriteit hebben dan de echte natuurdoelen. Er
bleek geen enkel besef dat met een reductie van het aantal damherten ook de natuurdoelen zouden worden gereduceerd.
En die natuurdoelen staan in de Amsterdamse Waterleidingduinen zelfs landelijk vrijwel zeker op eenzame hoogte.
Natuurdoelen blijven ook slachtoffer in het recente Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur ten opzichte van de
eerdere Hoofdlijnennotitie:
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In september 2013 kwam het Planbureau voor de Leefomgeving tot conclusies, die tot extra inspanningen noodzaken 2:

Het maatregelpakket van Rijk en provincies uit de Hoofdlijnennotitie biedt kansen om de internationale natuurdoelen
dichterbij te brengen.
Tot 2027 neemt het areaal natuur in Nederland met meer dan 5 procentpunten toe.
Doordat de maatregelen gericht worden ingezet op kwaliteitsverbetering van bestaande leefgebieden, neemt het
aandeel duurzaam in stand gehouden soorten met circa 20 procentpunten toe.
De effecten van de Hoofdlijnennotie kunnen groter zijn dan nu is berekend

o als sommige risico’s worden afgedekt – zoals de korting op natuurbeheer –, of
o als sommige kansen worden benut – zoals een verhoging van de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer –, of
o als de provincies met nieuwe partners cofinancieringsmogelijkheden vinden.

De berekende effecten kunnen ook lager uitvallen als de voorgestelde maatregelen niet optimaal worden uitgevoerd.

Inzake het beheer zijn er fikse zorgen en vooral vanwege de financiële taakstellingen, zoals de notitie die aangeeft:

Een belangrijke vraag is hoe provincies hun inzet kunnen optimaliseren, omdat de keuzes die zij gaan maken bij de
uitvoering, cruciaal zijn voor de te bereiken effecten. De volgende aandachtspunten zijn hierbij van belang.

• Korting op beheersubsidies is risicovol

- In de Hoofdlijnennotitie is ervan uitgegaan dat de partijen de financiering voor het natuurbeheer verminderen van 84
procent naar 75 procent van de huidige lasten van dat beheer.

- De provincies en de zogenoemde Manifestpartners hebben hierover afspraken gemaakt.
- De provincies verwachten dat de korting niet tot minder beheer leidt en dat natuurbeheerders de reductie opvangen met

efficiencywinst en cofinanciering (bijvoorbeeld sponsoring door bedrijven en giften van particulieren).
- Monitoringsgegevens laten zien dat veel beheerafhankelijke natuur in de afgelopen jaren in kwaliteit is achteruitgegaan.
- Eerdere analyses van het PBL tonen daarnaast dat minder beheer van natuurterreinen snel tot een forse achteruitgang

van de natuurkwaliteit leidt.
- Wanneer terreinbeheerders inderdaad de korting met verbeterde efficiency kunnen opvangen, dan kan het nu berekende

percentage soorten met condities voor duurzaam voorkomen enkele procentpunten hoger uitvallen.
- Een goede monitoring om de vinger aan de pols te houden is belangrijk, zeker in de Natura 2000-gebieden.

• Zet middelen doelgericht in om oorzaken biodiversiteitverlies tegen te gaan

- De oorzaken van biodiversiteitverlies zijn bekend.
- Uit het oogpunt van ecologie is het ruimtelijk zo inzetten van de middelen dat de dominante oorzaken van verlies

worden opgelost, het meest effectief.
- Waarbij bij voorkeur met iedere hectare meerdere oorzaken van verlies worden aangepakt.
- Dat is niet alleen doelgericht, maar de middelen leveren dan ook de grootste bijdrage aan de werking van de

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
- Bovendien komt zo de meeste ontwikkelruimte voor landbouw beschikbaar.
- De Hoofdlijnennotitie biedt wel ruimte om middelen doelgericht in te zetten, maar garandeert een dergelijke sturing

vanuit een bovenprovinciale prioritering niet.
- De uiteindelijke natuurwinst is afhankelijk van de keuzes van de verschillende provincies: welke extra hectaren kunnen

de grootste bijdrage leveren aan het robuuste Natuurnetwerk Nederland en het dichterbij brengen van de internationale
doelen?

- De hectaren moeten bij voorkeur daar worden ingezet waar deze de grootste meeropbrengst hebben. In deze
doorrekening is dit verondersteld.

- Als in de uitvoering minder optimale keuzes worden gemaakt, dan zal het effect kleiner zijn dan nu is berekend.

2 PBL-notitie QuickScan Hoofdlijnennotitie ‘Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland’ Globale toetsing van
effectiviteit en doelmatigheid, september 2013



Zichzelf Vernieuwende Wildernis als Topnatuur, Marcel Vossestein, pagina 5 van 29

Er is een enorme inspanning nodig:

Biodiversiteitverlies in Nederland, Europa en de
wereld, 1700-2010 [site PBL]

In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit
en kwantiteit van natuur, afgenomen tot ca. 15% van de
oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is
daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de
wereld. Het laatste decennium is, mede door
natuurontwikkeling, in Nederland de afname in
biodiversiteit afgeremd. Onzekere factor is daarbij de
berekening voor het agrarisch gebied, waarvoor geen
meetnet beschikbaar is.

De milieucondities kennen nog steeds overschrijdingen
van een veelvoud van de toelaatbare normen:

Milieucondities in water en natuurgebieden, 1990 –
2010 [site PBL]

De milieucondities in water en natuurgebieden
verbeteren, maar zijn vaak nog onvoldoende voor
duurzaam behoud van de natuur. Het beleid streeft naar
condities die duurzaam behoud van planten en diersoorten
mogelijk maakt.

We zijn nog steeds ver van de natuurdoelen verwijderd:

Europese verplichtingen voor natuur niet gehaald [site
PBL]

Nederland heeft de Natura 2000-gebieden en de
bescherming van Europees belangrijke soorten geregeld.
Momenteel worden de beheerplannen voor de Natura
2000-gebieden opgesteld. Nederland voldoet nog niet aan
de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn (het in
gunstige staat van instandhouding brengen en houden van
Europees belangrijke soorten en habitats) en de doelen op
gebied van chemische en ecologische waterkwaliteit uit
de Kaderrichtlijn Water (Goede ecologische toestand of
goed ecologisch potentieel). Ook zal Nederland zal naar
verwachting niet de ambities van de EU-
biodiversiteitsstrategie in 2020 realiseren.

Europees staan we onderaan in biodiversiteit:

Druk op biodiversiteit in Nederland is hoogste van de
EU [site PBL]

Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de
belangrijkste oorzaak voor het historisch opgebouwde
verlies aan biodiversiteit. De in Nederland resterende
biodiversiteit is het laagste van alle EU lidstaten.
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De eerdergenoemde PBL-notitie QuickScan “Hoofdlijnennotitie etc.” sluit af met adviezen voor de uitvoering:

Bij de concrete invulling van de afspraken uit de Hoofdlijnennotitie over verbreding van het natuurbeleid zijn de
volgende aandachtspunten van belang om te komen tot een optimale inzet van middelen.

• Verbreding van het natuurbeleid vraagt om heldere keuzes en optimalisatie van plannen

- Bij een doelgerichte inzet van middelen op oorzaken van verlies van internationaal belangrijke biodiversiteit, is veel
winst te boeken voor realisatie van doelen.
- Hoe gerichter de middelen worden ingezet, hoe positiever dat is voor de ruimte voor landbouw, omdat dan minder
gronden hoeven te worden omgezet in natuur.
- Daarnaast ondersteunt het doelgericht inzetten van maatregelen de werking van de PAS en komt er door een hogere
natuurkwaliteitswinst op korte termijn meer ruimte voor landbouwontwikkelingen.
- De middelen inzetten voor internationaal belangrijke biodiversiteit leidt echter niet automatisch tot een verbetering
van de belevingswaarde.
- Zo komt er weinig groen bij rond steden en zullen bezoekers grootschalige (herinrichtings)ingrepen in natuurgebieden
– zeker op korte termijn – niet altijd als positief ervaren.
- Derhalve moet worden gezocht naar een optimale balans bij het inzetten van de middelen voor de verschillende
functies.
- Veel keuzes worden pas gemaakt bij de uitvoering van het beleid.
- Dan is het belangrijk om die uitvoering te monitoren en te evalueren; gedurende dat proces kunnen problemen dan
worden herkend en kan het beleid worden bijgestuurd.
- Ook zullen Provinciale Staten en Tweede Kamer zicht willen houden op de doelmatigheid bij de besteding van
publiek geld.

• Investeer in samenwerking: een gezamenlijke natuurvisie verheldert rollen en biedt kansen voor het vorm geven
aan de verbreding van het natuurbeleid

- Onder het eerste kabinet-Rutte hebben de provincies taken gekregen op het vlak van ruimte, economie en natuur.
- Hiermee werd het steeds verder decentraliseren van het natuur- en landschapsbeleid van het Rijk naar de provincies
van de afgelopen decennia voortgezet.
- Taken, rollen en verantwoordelijkheden waren tijdens het opstellen van het Bestuursakkoord Natuur onderwerp van
discussie.
- Rijk en provincies hebben de Hoofdlijnennotitie gezamenlijk opgesteld.
- Hiermee krijgt de samenwerking verder vorm en zijn de afspraken en ambities nader afgestemd.
- Dat is positief voor de natuur, omdat de gezamenlijke inzet van Rijk en provincies, ieder met een eigen rol en
beleidsinstrumenten, essentieel is voor de verbetering van de natuurkwaliteit (zie figuur 3).

- De Hoofdlijnennotitie zet een eerste stap die in de Natuurvisie verder kan worden uitgewerkt om de kansen van
verbreding van het natuurbeleid te gaan benutten.
- De ambities voor de internationale natuurdoelen zijn nu gezamenlijk geduid en de wens tot verbreding van
natuurbeleid is benoemd, maar nog niet concreet uitgewerkt.
- Om in de toekomst de energie in de samenleving ten behoeve van participatie, draagvlak en cofinanciering te
benutten, zijn afspraken nodig over de rollen van de partijen.
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Bij het beschouwen van middelen en mogelijkheden valt niet ontkomen aan wat natuur kost. En we hebben natuur in
soorten en maten.

terreinbeheerder oppervlakte ha kosten/jaar per hectare +/- gemiddeld % van gemiddeld aandeel
Groninger Landschap 7.983 € 1.909.000 € 239 -€ 124 -34% 1,7%

Fryske Gea 20.239 € 2.912.000 € 144 -€ 219 -60% 4,3%

Drents Landschap 8.290 € 2.208.661 € 266 -€ 96 -27% 1,7%

Landschap Overijssel 5.329 € 3.805.656 € 714 € 351 97% 1,1%

Geldersch Landschap + Kastelen 11.434 € 7.177.550 € 628 € 265 73% 2,4%

Flevo-Landschap 5.624 € 1.060.220 € 189 -€ 174 -48% 1,2%

Utrechts Landschap 5.005 € 2.483.897 € 496 € 134 37% 1,1%

Landschap Noord-Holland 4.374 € 3.757.663 € 859 € 496 137% 0,9%

Zuid-Hollands Landschap 3.966 € 1.035.000 € 261 -€ 102 -28% 0,8%

Zeeuwse Landschap 8.957 € 2.225.000 € 248 -€ 114 -32% 1,9%

Brabants Landschap 17.172 € 3.535.667 € 206 -€ 157 -43% 3,6%

Limburgs Landschap 8.064 € 1.854.118 € 230 -€ 133 -37% 1,7%

Goois Natuurreservaat 2.756 € 1.169.303 € 424 € 62 17% 0,6%

Staatsbosbeheer 261.104 € 98.800.000 € 378 € 16 4% 55,0%

Natuurmonumenten 104.094 € 38.160.000 € 367 € 4 1% 21,9%

totaal 474.391 € 172.093.735 € 363 € 0 0% 100,0%

[Brongegevens: Roots-magazine, voorjaar 2012]

Het overzicht maakt vooral ook duidelijk dat gebieden en activiteiten van beheerders van publieke natuurterreinen niet
simpel onderling vergelijkbaar zijn. Vrijwel zeker worden de prijsverschillen veroorzaakt of versterkt door cultuurhistorische
mededoelen.

Ook bij de professionele beroepsmatige particuliere beheerders van (vrijwel) puur op exploitatie gericht bos als natuur
bestaan regionaal forse verschillen in opbrengsten van hout, overheidsbijdragen en recreatie:

Opbrengsten particuliere bosbedrijven naar regio, 2006-2010 Kosten 2010
in euro's Noordoost Centrum Zuid gemiddeld gemiddeld

opbrengsten 2006/09 2010 2006/09 2010 2006/09 2010 2006/09 2010 2010

Hout 94 105 104 123 53 114 84 114 Beheer, leiding en toezicht 79

Programma Beheer 91 91 81 89 78 68 83 83 Arbeid uitvoerend 56

Overige subsidies 33 13 23 15 18 24 25 17 Werk door derden 59

Jachthuur 10 10 15 17 12 9 12 12 Werktuigen en grondstoffen 23

Recreatie 8 16 72 56 17 18 32 30 Heffingen en verzekeringen 14

Overig 11 11 42 36 7 10 20 19 Overig 19

Totaal 247 246 337 336 185 243 256 275 Totaal 250

[Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2010, LEI-rapport 2012-053, LEI Wageningen UR, Den Haag, juli 2012]

In omvang zullen de beheerders van bossen nog ongeveer de volgende verhouding kennen naar overheidseigendom en
privaateigendom, volgens de “Visie op houtoogst”, Platform Hout Nederland, Wageningen en Ministerie van LNV, Directie
Natuur, september 2005:
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Inzake bossen wordt meestal vooral het
economisch belang van houtoogst
benadrukt:

Balans voor hout en houtproducten voor
Nederland, 2000 -2011 [bron:
Compendium voor de leefomgeving]

In 2011 bedraagt het verbruik van hout en
houtproducten 12,2 miljoen m3

(rondhoutequivalent). Hiervan is 48
procent toegepast bij de productie van
papier en karton en 32 procent als gezaagd
hout. Van het verbruik komt 8,0 procent
uit Nederlandse bossen.

Helft verbruik voor papier- en
kartonproductie

In 2011 is in Nederland 12,2 miljoen m3

(rondhoutequivalent) aan hout en
houtproducten verbruikt. 48 procent van
dit volume is gebruikt bij de productie van
papier en karton. Gezaagd hout,
plaatmaterialen en 'overige houtproducten'
nemen respectievelijk 32, 16 en 4 procent
van het totale verbruik voor hun rekening.

Zelfvoorzieningsgraad
In 2011 komt van het totale Nederlandse verbruik 8,0 procent uit het
Nederlandse bos. Dit is 0,5 procent minder dan het jaar ervoor. Deze lichte
afname wordt gecompenseerd door een toename van de invoer uit het
buitenland.

Invoer vooral uit Europa
Het overgrote deel van het hout en de houtproducten in Nederland is
ingevoerd uit het buitenland. De invoer bedraagt jaarlijks circa 22 miljoen m3

(rondhoutequivalent). Hiervan komt ongeveer driekwart uit de Europese Unie.
In 2011 maakt tropisch hout ongeveer 4,0 procent uit van de invoer van alle
houtproducten.

Wat we weten te besparen met die 0,9
miljoen m3 op dat totaal van 12,2 miljoen
m3 aan houtimport blijkt uit het overzicht:

Naar dichtheid aan bomen per hectare
bos scoren we ruim gemiddeld, in oogsten
behoren we tot de subtop.

Ten opzichte van de jaarlijkse bijgroei
liggen we in oogsten boven het Europees
gemiddelde.
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Houtoogst heeft een hoge prijs

Op de (hoge) zandgronden zijn
bebossing en bosbeheer nog (bijna)
even dominant als ten tijde van ons
langvervlogen mijnbouwtijdperk. Een
kenner schetst er een aansprekend
beeld van:

[Uit “Van pamperen naar
empoweren”, Jaap Kuper (voormalig
rentmeester van Kroondomein Het
Loo), Vakblad Natuur Bos Landschap,
juni 2013]:

Daarover zegt de schrijver:

Alles went, ook beroerd bos

We hadden tot voor kort in Nederland niet veel meer te bieden dan monotone dennenakkers afgewisseld met gelijkvormige
eiken en beukenopstanden. Houtpercelen van jong tot ouder, nooit echt oud, altijd homogeen. Kijk naar het Nederlandse bos
vanuit de lucht. Dat was tot ca 1980 te beroerd om te beschrijven: een half leeg gehaalde blokkendoos zo ver het oog reikte.
Vanaf de grond was het al niet veel beter. Houtakkers met allemaal dezelfde bomen. Geordend, zelden oud, zelden dood.
Homogeen, weinig spannends, geen verrassingen. Toch noemden we het bos: De Veluwe, het grootst aaneengesloten bos van
West Europa. We maakten het zelfs nog bonter: De Veluwe, het grootst aaneengesloten natuurgebied van West-Europa. Wij
zijn er mee opgegroeid, we wisten niet beter. We herhaalden naar elkaar dat het mooi was en brachten er miljoenen bezoeken
aan per jaar. Het móest dus wel mooi zijn. We verstrengelen moeiteloos de begrippen ‘mooi’, ‘landschap’ en zelfs ‘groen’ met
natuur. Zelfs cultuur met natuur. Vaak bedoelen we eigenlijk alleen maar ‘ruimte en rust’ om te kunnen recreëren en noemen
het vervolgens ‘natuur’. Wie kan er dan nog volgen waar we het over hebben?

Van houtakker naar oase

Vanaf dat moment dicteert op Kroondomein Het
Loo het bos zelf het beheer en dus ook de
houtoogst. Als ware het zelf de rentmeester.
Houtoogst kopieert de uitval van bomen in het
natuurlijke concurrentieproces. “Schade” door
storm, sneeuw of plagen bestaat in feite niet meer.
Stormen en houtoogst doorbreken de monotonie
van de opstanden. Spontane bosverjonging dient
zich op allerlei plaatsen aan. Onrendabel boswerk
is verdwenen. Beheerskosten worden beheerkosten
en gaan omlaag. De esthetiek van het boslandschap
neemt spectaculair toe. Het bos gaat van akker naar
oase, met bijbehorend herscheppend effect. Het
boslandschap is, met inbegrip van de natuurlijke
dynamiek, een duurzaam systeem geworden waarin
alle ontwikkelingsfases van het natuurlijke bos een
plek krijgen. Daar varen eigenaar en maatschappij
wel bij.

De zeer lezenswaardige (totale) beschouwing mist een cruciaal aspect de spontane verjonging. Het “natuurlijke concurrentie-
proces“ blijkt in de praktijk allerminst volledig.
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Wel spontaan, maar niet natuurlijk

Spontane verjonging krijgt vorm door op de kaprijpe vroegere bomenakker zogenaamde moederbomen te sparen en de
zaden daarvan zorgen voor een zeer rijke opslag van een nieuwe generatie. De nog altijd aanwezige ‘dwangneurose van altijd
schadelijk wild’ leidt – via extreem lage wildstanden, soms aangevuld met ook nog rasters - tot ontbreken van natuurlijke
vraatselectie in de opslag. Na enkele decennia blijkt de aanpak tot onhandelbare houtakkers van formaat te leiden:

Bovenstaande situaties – links grove den, rechts lariks - maken indringend duidelijk dat bespaarde kosten van zaaien,
perkgoed en inplanten in de praktijk uiteindelijk een uitstel van kosten zijn. Mechanisch zijn er gangen in aan te brengen. Zo
uitdunnen is ook dan een zeer tijdrovende en dus erg dure klus. Het resultaat is per definitie nooit natuurlijk bos.

Aantalsregulatie van wilde herbivoren
[Onderdeel 5.3 van “Natuurtechnisch bosbeheer”, blz. 74, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, PUDOC Wageningen, 1991]

Wilde herbivoren (ree, edelhert, wild zwijn)
vormen een essentieel onderdeel van onze meer
natuurlijke bosgemeenschappen en kunnen vanuit
natuurbehoudsoogpunt dan ook niet als
schadelijke factor aangemerkt worden.
In natuurlijke dichtheden, dat wil zeggen zonder
bijvoeren en andere maatregelen die de stand
kunnen verhogen, zullen wilde herbivoren het
bos als geheel nooit bedreigen in zijn
voortbestaan. Plaatselijk kunnen ze door hun
aanwezigheid de boomverjonging vertragen of
verhinderen, maar tegelijkertijd zal elders
verjonging en doorgroei plaatsvinden. In dit
opzicht bevorderen ze de variatie in het bos,
hetgeen als een duidelijk positieve invloed wordt
beschouwd (Westhoff, 1967; Van de Veen & Van
Wieren, 1980; Van de Veen, 1983).



Zichzelf Vernieuwende Wildernis als Topnatuur, Marcel Vossestein, pagina 11 van 29

Erger, de fikse extra bedreiging: Brand!
[uit: Natuurbrand, een Onderschat Risico, Scriptie in het kader van de Master of Public Safety Delft TopTech, Drs. A.T.W. van
Gulik, september 2008]

Uit het oogpunt van aaneengeslotenheid, (het ontbreken van) barrières als landbouwgrond, rivieren, brede snelwegen
en gezien de opbouw van de vegetatie (zandgronden met naaldbossen) is de Veluwe een risicovol gebied waarin een
onbeheersbare natuurbrand zich kan ontwikkelen en tot een voor Nederlandse begrippen groot gebied kan uitgroeien .
Het beleid met betrekking tot de EHS Natura 2000 gebieden (waaronder de Veluwe) versterkt deze ontwikkeling.

Vooral die zo juist geschetste, onhandelbare houtakkers zijn bij bosbrand - met onmiddellijk kroonvuur – in nog sterkere
mate onhandelbaar en vormen dan al snel een onbeheersbare natuurbrand:

Dergelijke extra risico’s vragen vooral in tijden van droogte een voortdurend aanwezige maximumcapaciteit aan materieel en
personeel en vooral ook alertheid.

Natuurbranden kunnen in een beperkt aantal stappen van een uur zelfs (grotere) bewoonde kernen – inclusief hoofd-
infrastructuur als snelwegen en spoorlijnen - bereiken als links Nunspeet en rechts (rond) Epe. In dreiging vormen de posities
van en met vooral ook naaldbomen rond en op de terreinen voor verblijfsrecreatie een nog veel groter risico.
[uit: Eindadvies pilot natuurbrandpreventie Epe en Nunspeet, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, 17 oktober 2012]
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De ‘productie’ van water rendeert een fiks aantal malen beter dan hout
[uit: de presentatie: “Veluws water, bron van biodiversiteit”, Flip Witte (Vrije Universiteit Amsterdam, KWR Water), Epe, 12
oktober 2013]

Regenwater dat verdampt, kan het grondwater niet
aanvullen.

Die grondwateraanvulling is heel erg nodig, want de
grondwaterwinning verlaagde de Veluwse grondwaterstand
al met één à twee meter

Verdroging op de Veluwe is het sterkst aan de randen van
de Veluwe

15% vergrassing van het huidig Veluws stuifzand betekent een
verlies van 56 miljoen kubieke met te winnen drinkwater.

Uit dit overzicht blijkt dat
wintergroene bomen als de
meeste naaldhoutsoorten het
meeste water verdampen en
dus het minste het grondwater
aanvullen.

Stuifzand overtreft gras en
heide heel ver in de bijdrage in
grondwateraanvulling.

[uit: Het waterverbruik van bossen
in Nederland, Alterra, 2000]
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Binnen 40 jaar kunnen de verdrogingsproblemen (nog) ernstiger zijn. Uitgewerkt naar
landschaptypen voorziet men de volgende vooral negatieve gevolgen voor de
grondwaterpeilen:

[uit: Effecten van klimaatverandering op de watervraag in de Nederlandse groene ruimte, Alterra, Wageningen, 2009]

Veel dynamiek zal door de mens lastig in te schatten zijn.
Een zoveel mogelijk laten reageren door de natuur en de organismen zelf zal daarin vooral een verstandig
uitgangspunt moeten zijn.
Drogere zomers zullen wintergroene, maar extra brandbare soorten een (nog) prominentere plaats geven.
Het gaat erom dat natuurprocessen - die dat voorkomen - maximale kansen krijgen.

Welk aandeel heeft welke vegetatie in de verdamping:

Grondwateraanvulling door vegetatie / terreintypen, in mm neerslag/m2, in
m3/hectare en maatschappelijke waarde/hectare

 ‘inkoop-
prijs’ per

m3

€ 0,20

verschil
t.o.v.

gemiddeld
€400 per
hectare

De relevante cijfers uit deze tabel zijn waarnodig als gemiddelden in
de berekeningen opgenomen.
Gerekend is met een vermoede waarde (kostprijs) van winbaar
grondwater van € 0,20.

terreintype mm/m2 m3/hectare

Donker naaldbos 104 1.040 € 208 -€ 192

Populier 220 2.200 € 440 € 240

Gemengd loofbos 225 2.250 € 450 € 250

Lariks 225 2.250 € 450 € 250

Licht naaldbos 270 2.700 € 540 € 340

Beuk 276 2.760 € 552 € 352

Heide 410 4.100 € 820 € 620

Vergraste heide 417 4.170 € 834 € 634

Grasland 471 4.710 € 942 € 742

Stuifzand 656 6.560 € 1.312 € 1.112
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Kijkend naar de mogelijkheden en ambities voor een veiliger, meer gevarieerd en natuurlijker kerngebied van de Veluwe –
met een driedeling van een derde naaldhout, meer dan een derde (gemengd) loofhout en een derde openterrein als ambitie
- zou de omvorming via natuurlijke vraatselectie na gerichte halvering van het naaldbos tot een derde een verdeling met zo’n
1½ keer (van 16,2% naar 40%) meer loofbos en - van 22,9% naar 30% - naar ook zo’n samen 30% meer boomvrij gebied
kunnen ontstaan als een veel aantrekkelijker en natuurlijker gebied:

Omvorming van huidige Veluwe naar 'Een Zichzelf Vernieuwende Veluwe'

Ecotoop oppervlakte
Veluwe (ha)

percentage
omvorming
Veluwe (ha)

percentage  wijziging (ha) wijziging (%)

naaldbos 39.550 60,8% 19.500 30,0% -20.050 -50,7%
loofbos 10.544 16,2% 26.000 40,0% 15.456 +146,6%
open stuifzand 633 1,0% 3.250 5,0% 2.617 +413,7%
heide 4.704 7,2% 8.125 12,5% 3.421 +72,7%
vergraste heide 6.175 9,5% 3.250 5,0% -2.925 -47,4%
overig open 3.392 5,2% 4.875 7,5% 1.483 +43,7%
Totaal 65.000 100,0% 65.000 100,0% 0 0,0%
[bron: "Hoefdieren op de Veluwe", dr. G.W.T.A. Groot Bruinderink, Alterra, Afdeling Ecosystemen, Wageningen, FORUM 20 (4) blz. 217-223]
*) de cijfers in het bronmateriaal zijn gebaseerd op de Veluwe exclusief bebouwing. In dit overzicht is de omvang bepaald op de natuurterreinen die
het leefgebied van herten en wilde zwijnen vormen als het kerngebied WBE Veluwe + Kroondomeinen. Daarbij is de onderverdeling naar ecotoop met
enige clustering gehandhaafd.

Grafisch ontstaat van de uitgewerkte omvorming het volgende beeld:

De ingreep verdubbelt de toevoeging aan grondwater

Ecotoop oppervlakte
Veluwe nu (ha)

percentage
'Een Zichzelf

Vernieuwende
Veluwe’ (ha)

percentage wijziging (ha) wijziging (%)

naaldbos 39.550 60,8% 19.500 30,0% -20.050 -50,7%
loofbos 10.544 16,2% 26.000 40,0% +15.456 +146,6%
open stuifzand 633 1,0% 3.250 5,0% +2.617 +413,7%
heide 4.704 7,2% 8.125 12,5% +3.421 +72,7%
vergraste heide 6.175 9,5% 3.250 5,0% -2.925 -47,4%
overig open 3.392 5,2% 4.875 7,5% +1.483 +43,7%
totaal 65.000 100,0% 65.000 100,0% 0 0,0%
[bron: "Hoefdieren op de Veluwe", dr. G.W.T.A. Groot Bruinderink, Alterra, Afdeling Ecosystemen, Wageningen, FORUM 20 (4) blz. 217-223]

Grondwater producerend vermogen van de huidige Veluwe en van 'Een Zichzelf
Vernieuwende Veluwe'
Met een waardering bij een veronderstelde ‘inkoopprijs’ van € 0,20 per m3

Ecotoop huidige Veluwe
'Een Zichzelf Vernieuwende

Veluwe'
verlies en winst

in m3 waarde per jaar in m3 waarde per jaar in m3 waarde per jaar
naaldbos 41.131.623 € 8.226.325  20.280.000 € 4.056.000  -20.851.623 € -4.170.325
loofbos 23.724.626 € 4.744.925  58.500.000 € 11.700.000  +34.775.374 € 6.955.075
open stuifzand 4.149.927 € 829.985  21.320.000 € 4.264.000  +17.170.073 € 3.434.015
heide 16.810.000 € 3.362.000  33.312.500 € 6.662.500  +16.502.500 € 3.300.500
vergraste heide 17.388.900 € 3.477.780  13.552.500 € 2.710.500  -3.836.400 € -767.280
overig open 22.184.100 € 4.436.820  22.961.250 € 4.592.250 + 777.150 € 155.430
totaal 125.389.176 € 25.077.835  247.325.000 € 49.465.000  121.935.824 € 24.387.165

omvang per hectare 1.929 m3
€ 386  3.805 m3

€ 761 + 1.876 m3
€ 375
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Een palet aan extra meerwaarden is mogelijk, welkom en ook nodig

De huidige Veluwse vegetatie laat grofweg een hoeveel neerslag ter grootte van het waterverbruik van een miljoen
huishoudens naar het grondwater vloeien. Met de uitgewerkte voorbeeldomvorming vindt vrijwel een verdubbeling plaats.

- Met het omzetten van naaldbos naar vooral stuifzand, maar ook al naar heide zijn verrassend extra meerwaarden te
realiseren.

- Geologen, archeologen en geschiedkundigen zijn menig keer teleurgesteld in hun voorstellen om aardkundige
kenmerken, relicten van vroegere beschavingen, maar zeker ook sporen uit recentere eeuwen in het landschap
aanschouwelijk te maken.

- De boseigenaar moet bij een boomloos landschap definitief afzien van de (hoofd)inkomsten uit houtoogst.
- Biologen zullen ook hun terechte wensen hebben zoals het ruimte geven aan jeneverbessen, die nu veelal

verborgen in naaldhoutopslag een kwijnend bestaan leiden.
- Onnadenkend elimineren van hier eeuwen aanwezige exoten leidt al snel ook tot elimineren van biodiversiteit.

Daarom zijn er ook extra factoren om zeer serieus rekening mee te houden bij behoud en vergroting van biodiversiteit:

Zowel bij de selectie als bij het beheer van resterende naaldbossen is het - vooral ook vanuit oogpunt van biodiversiteit - aan
te raden met de richtlijnen van de Nederlandse Mycologische Vereniging rekening te houden:

Bostype Gunstig voor mycoflora Ongunstig voor mycoflora
Alle typen
naaldbos

Waardevolle opstanden planmatig veilig stellen
en het beheer richten op duurzaam behoud van
naaldboskarakter (bijvoorbeeld
naaldbosreservaten)

Naaldbossen kappen of sterk dunnen ten behoeve
van omvorming naar loofbos of open terrein

Alle typen
naaldbos

Verwijderen van opslag van loofbomen en
struiken

Vrijstellen van loofbomen en struiken door
kappen omringende naaldbomen

Alle typen
naaldbos

Kleinschalig werken met licht materieel Grootschalig werken met zware machines

Alle typen
naaldbos

Bij verharden van paden gebruik maken van
schelpen of ander kalkhoudend, los materiaal

Paden verharden met asfalt of beton

Oudere
naaldbossen

Dikke staande en liggende stammen handhaven Alle hout uit het bos verwijderen

Oudere
naaldbossen

Niets doen, maar bescheiden houtoogst en lichte
dunning zijn aanvaardbaar (uitkapbos).

Sterke dunning en grootschalige kaalslag

Oudere
naaldbossen op
arme grond

Plaatselijk plaggen, strooisel verzamelen (afvoer
voedingsstoffen)

Snoei- en takafval achterlaten, versnipperen van
snoeihout, vooral op schrale plekken; bemesten
(aanvoer voedingsstoffen).

Oudere dennen-
bossen op arme
grond

Plaatselijk dunnen van boomlaag waardoor
minder strooiselval

Uniforme, dichte opstandstructuur

Oudere bossen
van spar en
Douglasspar

Boomlaag grotendeels gesloten laten:
bevorderen van donker en vochtig
microklimaat

Dunnen, waardoor te veel licht op de
bosbodem valt waardoor verrijking en
verdroging optreedt

[Uit: “Beheer van mycologisch waardevolle naaldbossen”, Nederlandse Mycologische Vereniging]
Zie: http://www.natuurnet.nl/thema/brochure-nmv-naaldbos.pdf
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Voor de beleving van het landschap is er ook een wereld te winnen

Door de bomen ziet men het landschap niet meer. Vooral op de hoge zandgronden is de waarneming en beleving van
het landschap uiterst beperkt. Naar waardering scoort “natuurlijkheid” het hoogst.

Bedachtzame stappen naar “Een Zichzelf Vernieuwende Wildernis”

- Het is raadzaam bij de halvering van de naaldhoutbegroeiing zo mogelijk per bosvak te kiezen voor het sparen van
stroken met een mix van de aanwezige belangrijkste biodiversiteit.

- Leidend daarbij moet zijn aan te sluiten bij de breed levende voorkeur voor een parklandschap.
- Samen met de omringende percelen moet op deze wijze een veel aantrekkelijker aanblik mogelijk zijn.

- Vooral als ook als zo mogelijk ook geologische, archeologische en cultuurhistorische kenmerken en elementen op
wervende wijze beter zichtbaar worden gemaakt, ontstaat een aanlokkelijk landschap.

- Voor de migratie van voor naaldbos daaraan gebonden organismen – van kenmerkende vogels tot paddenstoelen,
schimmels en verwant bodemleven - zijn met elkaar verbonden stroken een goede keuze.

- Dergelijke stroken kunnen vooral met een scherp slingerend patroon het voortrazen van kroonvuur bij bosbrand
belemmeren, terwijl verbindende kwaliteiten in stand blijven.

- Vooral vanwege de blijvend te hoge stikstofdeposities blijven cultuurlandschappen als stuifzand en heiden – als
cultuurlandschapselementen – afhankelijk van door de mens gestuurde begeleiding.

- Die intensievere, door de mens gestuurde extra begrazing zal de natuurlijke begrazing van heiden ook dan moeten
aanvullen om vergrassing en vooral ook boomopslag te voorkomen.

- De kennis inzake ervaring en invloed van met zorg alert begeleide, echt natuurlijke grazers in de Nederlandse natuur
ontbreekt en sluit absolute uitspraken over de daadwerkelijke effecten uit.

- De daadwerkelijke natuurlijke begrazing zal uiteindelijk bepalen in welke mate en omvang “naaldbos”, “loofbos”,
maar vooral ook gemengde bossen en opengebieden als “vergraste heide” en “overig open” zullen ontstaan.
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Begrazen ziet men momenteel vooral als agrarisch vakwerk
Het komt heel vreemd over dat men zich bij
begrazing – dé functie van grote herbivoren –
juist niet op de al wel aanwezige natuurlijke
grazers richt. Maar dat men alleen landbouw-
huisdieren of daarvan teruggefokte dieren,
hun kenmerken en toepassing uitgebreid
toelicht.

BEGRAZEN [uit Natuurportal Natuurkennis]

Definitie
Onder begrazing wordt verstaan de inzet van
vee om de productie van de vegetatie weg te
nemen. Het wordt als herstelbeheer en regulier
beheer toegepast in veel verschillende
natuurtypen.

Doel

Het terugdringen van de bedekking van hoog-
productieve, concurrentiekrachtige planten-
soorten die profiteren van de effecten van
verdroging, verzuring en/of vermesting om zo
de concurrentieverhoudingen in de vegetatie te
wijzigen ten gunste van laagproductieve,
weinig concurrentiekrachtige soorten.

De afvoer uit (verschraling) dan wel
herverdeling binnen een terrein van biomassa
met daarin aanwezige voedingsstoffen. Het
gaat hierbij om een vorm van herstelbeheer.

Het laten ontstaan van mozaïeklandschappen
met een grote afwisseling in vegetatiestructuur.
Dan gaat het om regulier beheer of vervolg-
beheer dat wordt toegepast in aansluiting op
herstelbeheer of een inrichtingsproject.

Aandachtspunten voor begrazen [uit Natuurportal Natuurkennis]

Er zijn verschillende vormen van begrazing (jaarrond-begrazing, seizoenbegrazing, kuddebegrazing, drukbegrazing). Het
tijdstip van begrazen, de keuze van de diersoorten die begrazen en de intensiteit van begrazing is situatie-afhankelijk en de
verantwoordelijkheid van de beheerder.
De effecten van begrazing zijn sterk afhankelijk van de terreinomstandigheden, productiviteit van de vegetatie, het soort
vee, de periode van begrazing en de veedichtheid. Het wordt daarom sterk aanbevolen om begrazingsprojecten periodiek te
evalueren en hierbij een deskundige in te schakelen.
Bij de toepassing van begrazing zijn de volgende kostenposten aan de orde: rasters; klaphekken; veeroosters;
drinkvoorzieningen; bouw van stal, kooi of veekraal; aanschaf van vee; kosten veeverzorging; onderhoud raster;
begeleidende inrichtingswerkzaamheden, zoals maaien en afvoeren van vegetatie, plaggen, verwijderen bosopslag, de bouw
van een veebrug of een dam.
Bij zwaar vergraste, maar niet verdroogde terreinen kan eerst plaggen wenselijk zijn.
Begrazing kan een tijdelijke maatregel zijn, om het proces van vergrassing te doorbreken, waarna ‘natuurlijke' verjonging
kan optreden.
Bij het inzetten van begrazing is het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van de bodem en biodiversiteit van natte
terreindelen vanwege overmatige betreding en begrazing door het vee.

Voor een effectieve afvoer van voedingsstoffen of het terugdringen van vergrassing door begrazing kunnen zeer hoge
veedichtheden (drukbegrazing) nodig zijn. Zelfs bij hoge veedichtheid is de hoeveelheid voedingsstoffen die wordt afgevoerd
echter zeer gering in vergelijking met andere vormen van beheer. Hoge veedichtheden zijn nadelig voor veel planten en vooral
dieren, onder meer omdat het sterke betreding met zich meebrengt en omdat het leidt tot het verdwijnen van structuurvariatie en
bemesting van open plekken, omdat het vee daar rust.
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Onbetaalbaar landbouwkundig natuurwerk
De beschrijving van het Natuurportal Natuurkennis maakt duidelijk dat men begrazing uitsluitend als een zaak van vee ziet.
Daarbij gaat het om als “effectieve afvoer van voedingsstoffen” en “terugdringen van vergrassing waarna ‘natuurlijke'
verjonging kan optreden”. En vooral ook: “het soort vee, de periode van begrazing en de veedichtheid” en de meestal ook
dure deskundigen. Het besef van voor daadwerkelijke natuurlijke verjonging vooral natuurwerkers als vooral herten en
zwijnen nodig zijn, ontbreekt volledig!

Zonder dat dure landbouwkundig ‘natuurwerk’ kan het goedkoper en beter
De soorten in de Oostvaardersplassen tonen met hun ontwikkeling aan dat per diersoort – vooral ook in interactie met de
ontwikkeling van de vegetatie en aard van de winter – sprake is van grote verschillen en een sterke dynamiek. Ook wijzen de
cijfers vooral ook uit dat populaties allerminst oneindig blijven toenemen.

Het totaal aan grazers in de Oostvaardersplassen
bereikte een maximum en lijkt recent te krimpen.

In de laatste acht jaar bleken de edelherten twee keer succesvoller
dan de Konikpaarden en vier keer dan de Heckrunderen.

Natuur is niet voor watjes

Met sterk wisselde intensiteiten testen met name winters alle natuurdieren op hun fitheid. Dan blijkt of de dieren voldoende
voor zichzelf hebben gezorgd. Alleen de dieren die vooral grasgroei het best benutten, hebben de grootste kans de winters te
doorstaan. En ook het extreem lang uitblijven van grasgroei, zoals die voorjaar 2013 tot de hoogste percentages sterfte in de
laatste acht jaar leidde. Een erg grote meerwaarde van de Oostvaardersplassen is de afwezigheid van angst en stress, die de
dieren in andere natuurgebieden beheerst en ontregelt.

De mens zal de juistheid van de natuurlijke selectie nooit kunnen overtreffen. Jaarlijks treedt onder de standvogels een
miljoenensterfte op door fatale verzwakking. Die stille sterfte is geen aanleiding tot menselijk ingrijpen.

Inzake de huidige, sterk gekunstelde ‘begrazingseconomie’ elders met zeker ook het faunabeheer dat via ontregelende
streefstanden – populatiebeheer en schadebestrijding, waarmee men vooral een maximale verstoring en voortplantingsstress
uitlokt - had onderstaande uitspraak ter harte genomen moeten worden:

Herman Wijffels:

"Ik wil mensen bewust maken van het feit dat je de natuur niet zo naar je hand kan zetten,

 dat je er de baas over speelt.” 3

3 [Herman Wijffels, Tv-programma IKON “Paul Rosenmöller en...”, 29 december 2005]
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De meeste faunabeheerders zijn bepaald geen predatoren
Predatoren zijn bij uitstek reactieve faunabegeleiders:

a. De wolf en zijn mederoofdieren beschikken niet over een koelkast of diepvries.

b. Zodra hun maag gevuld is, geven wolven zich over aan slaap met een dubbele duur van die van de mens.

c. Alleen honger zet ze aan tot het stillen van de honger met wat het makkelijkst te grijpen is. Dat zijn in het voorjaar
vooral de jonge prooidieren. En in die periode is voor hen opvetten geblazen.

d. Hun conditie bepaalt daarna hun overleven van de periode dat de jonge prooidieren voldoende snel kunnen rennen.

e. Dan moeten de predatoren topfit zijn om prooidieren te bemachtigen en wordt bepaald hoeveel predatoren de
nazomer gaan overleven.

f. Na het stilvallen van de groei van de vegetatie moeten de prooidieren op hun vetreserves overleven. Dan breekt de
toptijd voor de predatoren aan. Dan ligt het eten voor predatoren voor het oprapen, vaak letterlijk. Doden voor de
voorraad is niet nodig. Ze houden verzwakte dieren liever ‘vers’. En doden uit mededogen heeft geen enkele prioriteit.
Vaak zullen prooidieren het stervensproces – als regel versuft - volledig door moeten maken.

g. In het belang van de eigen soort streven roofdieren juist naar maximale, gemiddeld stabiele populaties prooidieren.
Alleen bij een onnatuurlijke onbalans zal van echte aantalreducties door predatoren sprake kunnen zijn.

 Van faunabeheer naar faunabegeleiding
Vooral in vrij publiektoegankelijk terreinen als de meeste van onze natuurgebieden weegt de zorgvuldigheid in begeleiding
zwaarder dan in de Oostvaardersplassen. De daar doorwerkende nadelige kanten – als de wat te grote terreindekkende,
hoge graasdruk – kunnen worden weggenomen. Vrij zeker worden die veroorzaakt door de afwezigheid van predatoren, die
vooral het graasgedrag sturen. Onder volledig natuurlijke omstandigheden voegen predatoren de volgende elementen toe:

1. zij schermen rond hun verblijfplaats een gedeelte voedselgebied voor de prooidieren af;

2. hun incidenteel intensief jagen kost energie van de prooidieren om ze ontwijken;

3. vooral het dwingen tot kuddegedrag leidt tot veel sterker plaatselijk geconcentreerde begrazing;

4. juist die factoren zullen onze vroegste bossen veel meer het karakter gegeven van een parkachtig landschap dan de
huidige vaak dicht begroeide ‘houtakkers’ van veelal gelijke leeftijd of te sterk begraasde vlaktes.

Juist deze sturende accenten in het diergedrag zijn wat te weinig aanwezig in het huidig reactief beheer in de Oostvaarders-
plassen. Het voorkomen van forse sterftepieken weegt – als bedreiging van het maatschappelijk draagvlak – zwaar in vrij
toegankelijke terreinen. Tegenover de kwart jaarlijkse aanwas zal bij iedere stabiele populatie - in effectief afgeschermd
gebied - gemiddeld ook een sterfte van een kwart staan. Rekenkundig blijkt de natuur – bij stabiele populaties – heel erg
streng te selecteren met jaarlijks de dood van:

veelal zo’n 50 tot 60% van de eenjarigen,
zo’n 30 tot 40% van de tweejarigen
en een variatie de 5 en 10% van de volwassen dieren, afhankelijk van de gemiddelde leeftijd.

Vermoedelijk zullen de natuurlijke processen ook ontstaan door – inclusief de al optredende sterfte – geleidelijk vóór de
winter via een alerte reactieve selectie op conditie en gedrag al een vermindering te bereiken van maximaal de omvang van
de helft van de aanwas. Absolute voorwaarde is om de natuurlijke selectie als sturing bij reactief beheer in stand te houden.
Dat geldt ook voor het handhaven van de zichtbaarheid en werkzaamheid van de dieren.

Laat de echte natuurwerkers vooral wérken in de natuur
Nu brengt de jacht - voor jaarlijks tientallen euro’s per hectare = enkele honderden euro’s per te schieten natuurdier - de
aantallen natuurgrazers terug tot onverantwoorde minima. Incidenteel compenseert men dit met gestuurde begrazing met
prijzen variërend van € 200 tot wel € 1.200 euro per hectare per jaar. Het gemiddelde ligt rond de € 600 per hectare.

Herten behoren tot de meest effectieve grazers in de natuur. Hun betreding veroorzaakt niet de verdichting van grasbodems,
die bij koeien en paarden wel optreedt. Hun fikse meerwaarden blijken in het algemeen totaal onbekend.

Wilde zwijnen zijn met hun graven en spitten mogelijk de natuurdieren die de
grootste bijdrage aan de biodiversiteit in onze natuursystemen kunnen leveren.
Zij voorkomen de volledig gesloten grasbedekkingen. Vanwege de nietsontziende
en totaal absurde bejaging, kennen we maar een uitest klein gedeelte van hun
bijdragen. In een nacht zetten deze multitalenten grote oppervlakken adelaars-
varen of grasbegroeiing als met bochtige smele volledig op z’n kop.

Ook zijn ze in staat om een kuub grond te verzetten om een boomstronk van al
snel 100 kilo uit te graven. Het stadium van rotting van de haarwortels – zo’n 3
jaar bij naaldhout en ruim 5 jaar bij loofhout - lijkt hun meest waarschijnlijke buit.
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Natuurbeheer is koehandel, zelfs ook letterlijk
De woorden “Korting op beheersubsidies is risicovol” – uit de PBL-notitie “Quick Scan Hoofdlijnennotitie etc.” (zie blz. 4) -
maken duidelijk hoe kwetsbaar de dagelijkse praktijk van het dagelijks natuurbeheer is. Naar welgevallen van de actuele
Kamermeerderheid kan het een (soms heel fors) slagje meer of minder met de natuur. En dat kan heel letterlijk betekenen
dat er wel of juist niet een koe als grazer meer of minder het bos in of de hei op wordt gestuurd.

De onevenredige bezuinigingen van het kabinet Rutte I plaatsten de terreinbeheerders als op de Veluwe voor de meest
ongemakkelijke dilemma’s. Veelal de keuze tussen het elimineren van óf het aantal gewaardeerde medewerkers óf een
aantal gewaardeerde bomen. In gebieden is treurig duidelijk dat de laatste vooral slachtoffer zijn. Zoals op de Veluwe blijkt ,
gaat het daarbij vaak om bomen die het stadium van woudreus dreigden te bereiken. Daarmee gingen stukken bos verloren
die op het punt stonden een volgroeid woud te kunnen vormen. En daarmee was – zoals steeds - opnieuw de kans verkeken
om landschapselementen als een tot de kenmerken van een woud uitgegroeid bos toe te voegen.

Zulke praktijken kunnen feitelijk onmogelijk de basis zijn voor een doortastend en succesvol natuurbeheer. Die wankele basis
moet zo snel mogelijk veranderen in een robuust financieel fundament.

Schatplichtige watergebruikers
Eerder werd al duidelijk dat natuur en water een meest directe
band hebben. Kwaliteiten en omvang van beide hangen direct
samen:

- Houtoogst kost winbaar water. Snelle groeiers onder de
boomsoorten bijna het dubbele. Die extra verdroging treft
de fraaiste en vooral ook de oorspronkelijk natste, meest
kwetsbare leefgebieden op en vaker rond de stuwwallen.

- Daarnaast voorziet een kerngebied natuur als dat op de
Veluwe in het drinkwater van nu een miljoen huishoudens.
Het afzien van het eenzijdige accent op houtoogst halveert
het nadelig effect van drinkwaterwinning. In geld uitgedrukt
is water al snel een drie tot vier keer meer waard dan hout.

- Tot tientallen kilometers rond de stuwwallen profiteert een
ruim omliggend gebied van het grondwater uit de stuwwal.

- Natuur en waterwinning hebben een erg hechte band en
bepalen elkaars mogelijkheden.

- Daarnaast worden duinen nog in een extra mate dan de
stuwwallen gebruikt voor de infiltratie van soms van ver
aangevoerd rivierwater voor natuurlijke reiniging.

- Vooral de Amsterdamse Waterleidingduinen bewijzen dat er
ondanks waterwinning Topnatuur mogelijk is. Overduidelijk
is dat natuurlijke processen daar ruimhartig ruimte krijgen.

- Natuur draagt bij aan drinkwatervoorziening, terwijl
drinkwatervoorziening ook bij kan dragen aan natuur.

Met een ‘inkoopprijs’ van water is natuur heel
royaal in stand te houden
Een heffing op drinkwater behoort primair aan natuur ten goede te komen. Met die band tussen natuur en drinkwater-
voorziening ligt er vooral ook de meest logische mogelijkheid om natuur te bevrijden van de politieke willekeur, die uit ’t
niets zo maar bezuinigingen als een geseling op de natuur loslaat.

Jaarlijks gebruiken we in Nederland een 1,1 miljard kubieke meter drinkwater, waarvan het grootste gedeelte direct aan de
natuur wordt onttrokken en een overig klein deel indirect. Dit water ‘kopen’ de waterleidingbedrijven ‘om niet’ in. Alleen
winning, transport, reiniging en distributie bepalen de prijs van het drinkwater. Het water mag ‘gratis’ worden opgezogen.

De Drinkwaterstatistieken 2012 van Vewin geeft het volgende beeld van de ‘inkoop’:
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De afzet heeft met bijna 72% naar huishoudens, bijna 28% naar
de zakelijke markt plus een restje buitenland het volgende
beeld:

Al voor zes cent per adres iedere dag Topnatuur!
Bij het toerekenen van een ‘inkoopprijs’ van 20 cent per m3

ontstaat een budget van 220 miljoen euro. Met een 700.000
hectare Topnatuur ligt er jaarlijks per hectare een gemiddeld budget van meer dan 300 euro in het verschiet.

Een goede methode zou zijn om met die jaarlijkse 220 miljoen euro een Natuurfonds te vormen. Dat voorkomt dat na
wisseling van Kamermeerderheden of begrotingsverschuivingen alle rompslomp om vrijwel alle onderdelen van natuurbeleid
en -praktijk aan te moeten passen. Vanuit het fonds ontvangen de terreinbeheerders naar rato van hun natuurprestaties een
beloning. Inzake die beloning zullen vooral hun prestaties inzake de biodiversiteit voorop moeten staan. Nu voorziet een
meting op landelijk representatieve punten enkel in een nationale waardering. Als de scores per natuurgebied bekend zijn,
ontstaat een per terrein te herkennen meerwaarde. Juist dat zal in hoge mate bijdragen aan effectief beleid. Bepalend voor
de beloning kan het percentage zijn naar de mate, waarin aan het betreffende criterium voor het betreffend terrein voldoet.
De uitwerking zou de volgende vorm kunnen hebben:

A. HABITATRICHTLIJN
omstandigheid Mate waarin het terrein voldoet aan de richtlijn
score > 25% 25 - 49% 50 - 74% 75 - 99% 100%
waardering 0% 25% 50% 75% 100%
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40

B. VOGELRICHTLIJN
omstandigheid Mate waarin het terrein voldoet aan de richtlijn
score > 25% 25 - 49% 50 - 74% 75 - 99% 100%
waardering 0% 25% 50% 75% 100%
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40

Zowel inzake de Kaderrichtlijn Water als de omvorming van landschaptypen zijn de volgende normeringen worden denkbaar:

C. KADERRICHTLIJN WATER
omstandigheid C 1. Voldoen aan de norm maximaal 30% naaldhout, populieren en wilgen
score > 45% 41 – 45% 36 – 40% 31 – 35% >30%
waardering 0% 25% 50% 75% 100%

in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40

omstandigheid C 2. Voldoen aan de norm minimaal 25% heide, open terrein
score > 10% 10 – 14% 15 – 19% 20 – 24% >25%
waardering 0% 25% 50% 75% 100%
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40
omstandigheid C 3. Voldoen aan de norm minimaal 5% open stuifzand
score > 2% 2% 3% 4% >5%
waardering 0% 25% 50% 75% 100%
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40

Doorslaggevend voor de natuurdieren is hun maximale activiteit: ‘24/7’ als uitgangspunt:

D. ZICHTBARE + WERKZAME FAUNA – mate waarin natuurwerkers als herten en zwijnen aan de slag kunnen zijn
omstandigheid SCHEMERING OVERDAG
VLUCHTAFSTAND > 100 meter 50 – 100 meter <30 – 50 meter > 50 meter <30 – 50 meter
waardering 0% 25% 50% 75% 100%

in euro’s/hectare € 0 € 10  € 20 € 30 € 40

Daarnaast moet gewaarborgd zijn dat de aantallen natuurwerkers overeenstemmen met de biomassa binnen het terrein:

E. VOLDOENDE FAUNA – mate waarin de aanwas aantoont dat de populatieomvang overeenstemt met het terrein
ACTUELE AANWAS ONAANVAARDBAAR ZORGELIJK GOED
HERTEN > 42% 35 – 42% < 35 %

WILDE ZWIJNEN > 110% 55 – 110% < 55%

laagste score bepalend 0% 50% 100%
in euro’s/hectare € 0 € 20 € 40
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Doelen voor de normering
A. HABITATRICHTLIJN en B. VOGELRICHTLIJN
Met directe waardering naar de in het terrein haalbare natuurdoelen worden de terreineigenaren gewaardeerd naar de
natuurwaarden van hun gebied en juist dit behoort de kern van hun dagelijkse sturing en praktijk te zijn.

C. KADERRICHTLIJN WATER
Inzake deze richtlijn is gekozen voor de afstemming op een vermoede natuurlijke samenstelling van natuurterreinen naar het
soort bebossing als ook kenmerkende delen zonder boombegroeiing, waarbij de toevoeging van neerslag aan het grondwater
op een vermoed natuurlijk niveau komt.

D. WERKZAME/ ZICHTBARE FAUNA – mate waarin natuurwerkers als herten en zwijnen aan de slag kunnen zijn
De menselijke bemoeienis met de natuur kan erg ontregelend op de natuurwerkers uitwerken. De bijdrage van herten als
topgrazers en van wilde zwijnen als multitalenten kan fiks verminderen als deze dieren niet ongestoord aan de slag kunnen
zijn. Tegelijkertijd zal de zichtbaarheid van actieve natuurwerkers vooral overdag de recreatieve en educatieve waarde van
het gebied enorm versterken.

E. VOLDOENDE FAUNA
De zichzelf vernieuwende natuur komt alleen tot stand als de populaties natuurwerkers met potenties van de terreinen
overeenstemmen. Dat laten de dieren blijken uit een zo laag mogelijke jaarlijkse aanwas.

De grote uitdaging
Kijkend naar de resultaatmeting en de huidige situatie en praktijken zadelt deze aanpak de terreineigenaren met geweldige
uitdagingen op.

Mits men het eigen terrein goed kent en ook de nodige praktische kennis heeft, liggen zowel begrazing om biodiversiteit
te behouden en vergroten de scores inzake de Kaderrichtlijn Water al snel binnen bereik.
Na een onmiddellijke start met het afvoeren van hout en biomassa voor het terugbrengen van het areaal naaldhout,
populieren en wilgen zal het inkomstenverlies uit jacht en beperktere houtkap direct meer dan volledig kunnen
compenseren.
De doelen inzake een werkzame en zichtbare fauna als ook een voldoende fauna vereisen een maximaal gedisciplineerd
en daarop afgestemd gedrag bij alle menselijke activiteiten in de terreinen.
Meest weerbarstig zijn de doelen inzake de biodiversiteit zelf, de Habitat- en Vogelrichtlijn.
Nederland kampt met onacceptabel grote achterstanden inzake de biodiversiteitdoelen om die direct voor alle
terreinbeheerders echt volledig haalbaar te laten zijn.
Wel zal het totaal aan scores al snel voldoende kunnen voorzien in het compenseren van het wegvallen van jacht-
inkomsten en de opbrengstgedreven houtkap.
Bij slagvaardige aanpassingen en ontheffingen inzake de nu vooral ontregelende zaken als herplantplicht en fauna-
schadebestrijding is het mogelijk de omvorming in vijf jaar in jaarlijkse overgangsstappen te realiseren:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ONDERSTEUNEN FEITELIJKE SITUATIE, EXPLOITATIE, INSPANNINGEN EN PROJECTEN  van
OUDE REGELING 100% 85% 70% 55% 40% 15% 0%
VERGOEDING OPENSTELLING
HOUTOPBRENGESTEN
JACHTPACHT
PROJECT ONDERSTEUNING
INSPANNINGEN

 RESULTATEN
VOGELRICHTLIJN

HABITATRICHTLIJN
VOLDOENDE FAUNA

30% OPEN TERREIN / KWR
< 30% NAALDHOUT e.d./ KWR

ZICHTBARE +WERKZAME FAUNA
NIEUWE REGELING 0% 15% 30% 50% 70% 85% 100%

 naar  BELONEN NAAR NATUURPRESTATIES
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Topnatuur en Mensgebied gaan niet samen

Als meest universele natuurwerkers zijn wilde zwijnen ook wel als dé
natuurarchitecten van onze natuur aan te duiden. Deze eigenzinnige multi-
talenten zijn ontoelaatbaar in door de mens gedomineerd gebied.

Waar de mens het gebied met zijn belangen overheerst, passen zeker geen
wilde zwijnen. Ook andere dieren zwaarder en groter dan de ree, leveren
fikse gevaren en conflicten op. Dieren zwaarder van 25 kilo gaan niet
makkelijk samen met vooral druk autoverkeer.

Daarnaast heeft Agrarisch Nederland heeft niets te winnen met ‘natuurlijke
vraatselectie’ van hun gewassen. Landbouwers bij het ecoduct Hulshorst
plaatsten een provisorisch, maar effectief raster rond maïsakkers, nadat
roedels edelherten tot nachtelijke ‘snacktochten’ overgingen. Tegen alle

verwachtingen in gebruiken roedels van 8 tot 30 herten het ecoduct. En dat is in het onvolledig afgeschermde gebied
noordelijk van spoor en A28 niet zonder gevaar. De € 28 toegekende schadevergoeding per hectare bleek onvoldoende.

Harde scheiding tussen Mensgebied en Topnatuur

Inzake de Amsterdamse Waterleidingduinen was de analyse dat de damherten daar per hert jaarlijks een 1.000 tot 2.000
euro aan compenserende begrazing besparen. Hun contante waarde zal al snel tussen de € 6.000 tot € 10.000 kunnen liggen.
Dergelijk maatschappelijk ‘bedrijfskapitaal’ laat je niet schieten, ontsnappen of bij agrarische buren aan de slag gaan.

De afgelopen
tien jaar werden
herten bewust
toegangen
geboden tot een
fiks aantal
Veluwse land-
bouwenclaves.
(links)

Daarbij lijkt het
besef te hebben
ontbroken dat
oneigenlijk
voedsel vooral
tot oneigenlijke
aantallen dieren
leidt naast forse
landbouw-
schades
(rechts).

[Uit Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014, Arnhem, 2009]

De in de Tweede nota Gewasbescherming vastgestelde
ambities inzake emissiereductie maken duidelijk, dat toelaten
tot agrarisch areaal voor natuurdieren geen verstandige optie
is. Het kan niet anders dan dat de actuele residuen gewas-
beschermingmiddelen (ook) ernstige gevolgen moeten hebben
voor insecten, daarop aangewezen soorten als vogels en alle
natuurdieren. Ook weidevogels ontkomen zeker niet aan de
gevolgen. Het vermarkten van het vlees van wild en zeker ook
de in ontoelaatbare aantallen in de ‘(gif)walhalla’s gefokte’
ganzen heeft erg twijfelachtige kanten. ‘Dieren wassen hun
voedsel niet vooraf aan de maaltijd.’
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Living apart together
Natuurdieren en de mens hechten heel sterk aan een echt eigen leefruimte. Natuurdieren hebben in door menselijke
bewoning en activiteiten gedomineerd gebied niets te zoeken. De in 2007/08 ingezette meest extreme vervolging van het
Veluws wild ooit leidde tot onzichtbaar vlucht- en schuilwild met uitzondering van de – voor het eerst in decennia - dorpen
binnenvluchtende wilde zwijnen. Vooral wilde zwijnen verschillen – als eigenzinnige natuurarchitecten – inzake inzichten in
grondgebruik en hun niet aflatende reconstructiedrang meest maximaal van de mens:

Epe zet wilde varkens achter raster
Veluweland, 23-10-2013
EPE - Het tracé voor het zwijnenkerend raster is definitief
vastgesteld door b en w van Epe. De reacties van inwoners
leidden tot een aantal extra voorzieningen en een deels
aangepaste ligging. De lengte inclusief bestaande stukken
bedraagt circa 9 kilometer. Langer dan voorzien omdat sommige
grondeigenaren geen medewerking verleenden.

Het raster moet een structurele oplossing bieden tegen de
overlast en onveilige situaties als gevolg van wilde zwijnen in de
bebouwde omgeving van Epe. De gemeente start nu de
procedure voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Daarna kan met de aanleg worden gestart. In Nunspeet werd
enkele jaren geleden een raster langs de A28 geplaatst. Heerde
vindt zo’n maatregel niet nodig en is niet bevreesd dat door de
maatregel in Epe nu extra druk op haar bosgebied ontstaat.

Wildrooster dicht gat bij Hoog Soeren
Stentor – Veluwe, 5 december 2013
APELDOORN - Een wildrooster in de Soerenseweg gaat het laatste
gat dichten in een wildraster om Hoog Soeren. Daarmee moet een
einde komen aan eventuele overlast van groot wild in het door bossen
omringde Apeldoornse dorp.
Na eerdere afbouw van wildrasters om groot wild meer ruimte te
geven, is Kroondomein Het Loo de laatste tijd bezig wildrasters rond
het dorp Hoog Soeren te herstellen en uit te breiden. Daartoe is
besloten na klachten over schade door groot wild in het dorp, waarbij
het vooral gaat om wilde zwijnen.
Om te voorkomen dat groot wild over de Kampsteeg en de
Soerenseweg alsnog het dorp inloopt om daar tuinen om te woelen, is
er een wildrooster aangelegd in de Soerenseweg. Dat wordt vrijdag
officieel in gebruik gesteld.
Schade veroorzaakt door wilde zwijnen en soms edelherten kan op
niemand worden verhaald, omdat de dieren geen eigenaar

Duidelijk is dat onbelemmerde toegang van natuurdieren in
gebieden van de mens geen enkele meerwaarde heeft, noch
voor de mens, noch voor de natuurdieren. Integendeel alleen
maar nadelen.

Eeuwenlang schermde de mens zijn woongebied en akkers af.
Op de Veluwe en vrijwel zeker ook elders zijn nog relicten van
wildwallen aanwezig. Veelal een driehoekvormige ophoging van
1½ tot 2 meter breed en anderhalve meter hoog. Aan de
binnenzijde van het natuurgebied zorgde een anderhalve meter
diepe uitgraving zonodig voor een voldoende hoogteverschil.
Veelal voorzag men de wildwal aan de bovenzijde van
beplanting van bij voorkeur doornstruiken.

Inmiddels zijn de wildwallen aan een
terugtocht begonnen. Op deze wijze
worden ontsierend hoge rasters
voorkomen.

Bij de aanleg van het Nationaal Natuur
Netwerk moet dit zo effectief
vormgegeven worden, dat het niet
noodzaakt om bepaalde diersoorten
van gebruik uit te sluiten. Want juist
dat onderscheidt Topnatuur: de
absolute voorrang van natuur.
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‘Migratiegebied als extra (en dus ook ontregelende) landbouwenclave’

Door de Faunabeheereenheid en de Provincie Gelderland werd
het via het ecoduct Hulshorst toegankelijk te maken migratie-
gebied “Hierdense Poort” als een toe te voegen landbouwenclave
gezien. Men nam zich een beheer voor met ook daar een
maximum van een 10 edelherten (en dus ook zo’n 40 - 50%
afschot), zoals dat in de “Soerense Poort” al plaatsvindt.

De toezeggingen waren aan de boeren een € 28 per hectare en
boomkwekers eenmalig € 10.000. In plaats van de veronderstelde
enkele herten die ecoduct Hulshorst pas op termijn eens zouden
gebruiken, begonnen roedels van 8 tot 30 edelherten nachtelijke
‘snacktochten’. Daarvoor boden de schadebedragen onvoldoende
compensatie. Men koos voor zeer opmerkelijke middelen om dat
overmatig gebruik van de dure migratievoorziening te stoppen:

Jagers moeten herten bij ecoduct verjagen
Omroep Gelderland, 2 juli 2013
HULSHORST - De jagers op de Noordwest-Veluwe krijgen
van de provincie 5000 euro om de herten in de Hierdense Poort
te verjagen.
Schade
Sinds een paar maanden is het ecoduct Hulshorst open. Voor
het eerst in 50 à 60 jaar kunnen er dus herten lopen in de
Hierdense Poort. Bij de boeren in dat gebied is hier veel
weerstand tegen. Zij zijn bang voor schade. Het gaat dan
bijvoorbeeld om herten die maïs of andere gewassen eten.
Ook was er veel ophef over dat de herten die het ecoduct oversteken aan de andere kant van de A28 afgeschoten kunnen
worden. De provincie wil daar namelijk beperkt herten toestaan.
Knalapparatuur
Om schade te voorkomen denkt de provincie nu aan het verschrikken van de herten via knalapparatuur en schriklint. Ook
wordt aan de jagers gevraagd of zij kunnen helpen bij het indienen van schadeclaims.

Gemiste kans

Bij het ecoduct Hulshorst als verbinding naar
de Hierdense Poort werd de kans gemist om
een jaar lang unieke ervaringen op te doen
met migratiegedrag. Het migreren in roedels
blijkt er unieke kansen voor te bieden. Die
worden teniet gedaan met knalapparatuur,
omdat ook edelherten via hun vraatselectie
een eind willen maken aan monoculturen. Zij
streven wel naar biodiversiteit. Daarnaast
moet men de aantallen wel beperken,
vanwege het ontbreken van de afscherming
van het Mensgebied. Zelfs de afscherming
van spoor en A28 is over grote afstanden
gebrekkig. De 580 hectare Hierdense Poort
had op deugdelijke wijze als Topnatuur afge-
schermd moeten zijn van dat Mensgebied.
Met zo’n 11½ km raster (als de ingetekende
blauwgroene lijn) was dit te realiseren
geweest.

Na een periode van gewenning zou het denkbaar zijn om met ruime landhoofden met begroeiing tegenover elkaar tot over-
steken naar en van het Harderbos te verleiden. Het zou goed zijn om deze proef te doen inzake het stuurbaar zijn van
dierpopulaties. Inzake het ecoduct Hulshorst blijkt dat dieren robuust migreren in gesloten roedels. Het in stappen toelaten
van wilde zwijnen zou ook zeer informerend zijn over hun migratiewijze. Ook deze soort moet - als vooral sturende natuur-
architect - in alle Topnatuur beschikbaar zijn en met andere populaties genen kunnen uitwisselen.
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Het Nationaal Natuur Netwerk
Ondanks de forse omvang van de studies en beschouwingen van
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vertoont dit ernstige
leemten inzake het diergedrag van de grote hoefdieren. Er wordt
simpelweg vanuit gegaan, dat hun aanwezigheid in de EHS die tot
Nationaal Natuur Netwerk zal transformeren. Soms wijst men op
het al voorkomen van reeën en dan zou het met grotere
exemplaren ook wel goed moeten komen. En dat ondanks het
forse aantal aanrijdingen met reeën. Aanrijdingen met de een
aantal malen zwaardere herten en wilde zwijnen kennen een
aantal malen grotere risico’s. Een nog groter verschil is de
voedselopname. Waar reeën als ‘snoepers’ rondtrekken zijn
herten en zwijnen als grazers meer verzot op monoculturen in het
Mensgebied en willen juist daar ook biodiversiteit toevoegen.
Het feitelijke migratiegedrag is stelselmatig buiten beschouwing
gebleven in rapportages. Zowel in natuurdocumentaires als bij
natuurreizen heeft de Grote Trek van de Afrikaanse hoefdieren
een prominente plaats. Vrijwel zeker vormt het gedrag van de
edelherten uit de Leuvenumse bossen van Natuurmonumenten
een sterke aanwijzing dat dit soort groepsverplaatsingen ook
onder de Europese hoefdieren het meest natuurlijke migratie-
gedrag zal zijn. Roedels herten en rottes wilde zwijnen die – zo
mogelijk op volle snelheid – Mensgebied doortrekken verliest
heel snel draagvlak. Ook de faunabeheerder staat machteloos,
wat bij Hulshorst blijkt.

Van schadebestrijding naar schadepreventie

Nergens wordt de machteloosheid van de 19de eeuwse
jachtmiddelen duidelijker dan bij wat men schadebestrijding noemt. Monoculturen van de mens zijn onweerstaanbaar
voor natuurdieren. Monoculturen elimineren levert ze in minder dan een dagdeel meer voeding dan een dag grazen in
Topnatuur. Schade in Mensgebied is een probleem. Maar minder grazen in Topnatuur feitelijk ook. Te weinig wordt
beseft dat Topnatuur als regel juist ernstige achterstanden in begrazing en ook vraatselectie kent.

Migreren als een trein
Sinds maart 2013 tonen de edelherten
via ecoduct Hulshorst aan vooral in
gesloten roedels te migreren. Daarmee
tonen ze aan dat beheer – of beter
begeleiding - binnen migratiegebied
alleen beperkt kan zijn tot zonodig
afschot van een enkel gebrekkig achter-
gebleven dier. Afschieten in gesloten
roedels is extreem gevaarlijk, omdat de
vlucht van overlevende dieren totaal
onvoorspelbaar is. Voor het migreren
van dieren zullen migratieverbindingen
als onderdeel van de Topnatuur ook
effectief afgescheiden moeten zijn van
Mensgebied. Een dergelijke inrichting
vereist al snel een investering van 2
miljoen euro per kilometer. Topgrazers
in de uiterwaarden en oversteek van vooral rivieren vormen daarbij een moeizaam knelpunt. Intensieve scheepvaart zal de
migratiefunctie fors kunnen belemmeren. Een nog ernstiger belemmering vormt de wisselende en soms erg hoge
waterafvoer van rivieren. De functie van hoogwaterafvoer sluit geleidingsvoorzieningen voor herten en wilde zwijnen in de
uiterwaarden uit. Ze zullen de waterafvoer bij hoogwater belemmeren. Daarmee ontbreken de mogelijkheden voor sturing
van overstekende dieren en voor het beperken van de risico’s van uitzwermen van herten en wilde zwijnen naar
Mensgebied. Het is aan te bevelen om studies te laten doen naar de concrete vormgeving van het kruisen van grote rivieren
met verbindingsroutes. Ook wegen vanaf 10.000 auto’s per dag zijn al snel een knelpunt.

Het geplande natuursnelwegennet (rode lijnen op de linker kaart), bestaande
uit robuuste verbindingen, met stroken natuur van één kilometer breed en
met een totale lengte van circa 270 kilometer. Ter vergelijking rechts een
kaart van het landelijke autosnelwegennet dat een totale lengte heeft van
bijna 2.400 kilometer [bron: Ongerepte-Natuur.nl]
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Kadaverfauna
Met het oogsten van wild
uit de natuur wordt de
natuur jaarlijks tot zo’n
drie kilo per hectare aan
unieke mineralen en
verwante stoffen
ontnomen. Zoals op de
fraaie plaat weergegeven,
wordt al snel een dertigtal
diersoorten daarmee een
deel van hun voedsel
ontnomen. Het is een
geduchte ingreep op de
natuurlijke kringloop. Het
vormt eveneens een forse
inbreuk op de
biodiversiteit. Het is een
uiterst marginale bijdrage
aan de wildconsumptie
die al voor ruim 90% op
fokkerijen is aangewezen.
Daarnaast vormt het een
onterechte drijfsfeer voor bejaging. Een verbod op bezit en handel in de resten van natuurdieren vergemakkelijkt opsporing
en vervolging van stroperij aanzienlijk.

Topnatuur
als
Toprecreatie

“Een aanzienlijk
deel van de
economische
waarde van
recreatieve
verblijfsrecreatie
wordt verdiend
in of net naast
gebieden met een
hoge natuur-
kwaliteit, de
bestaande
natuurgebieden”

Zodra grote
zoogdieren in de
natuur zichtbaar
actief zijn, zal dit
de reactie een
enorme impuls
geven. In
belevingswaarde
ligt zelfs de
Europese top
binnen bereik.

[Bestedingen aan recreatieve overnachtingen in de Veluwe en Noord-Holland, Bron: PBL, themasite Natuurverkenning]
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Een recent bericht maakt duidelijk dat vanuit natuurdoelstellingen fors grotere effectiviteit in beleid en praktijk zeer dringend
gewenst is:

Fauna in Natura 2000
gebieden, 1998-2012
In Natura 2000 gebieden is de afgelopen
10 jaar het aantal soorten met een
toenemende trend in evenwicht met het
aantal met een afnemende trend.
Natura 2000 gebieden
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn
richtlijnen van de Europese Unie waarin
aangegeven is welke soorten en natuur-
gebieden beschermd moeten worden
door de lidstaten. De beschermde gebie-
den van deze richtlijnen hebben de
gezamenlijke naam Natura 2000
gebieden. In Nederland gaat het om 166
gebieden met een gezamenlijke omvang
van circa 1 miljoen ha, waarvan 2/3
open water. Omdat het voor het beleid
belangrijk is of de gestelde doelen, zoals behoud van beschermde soorten, gehaald gaan worden, is er een monitoring ingesteld
voor Natura 2000 soorten.
Beschermde soorten
In de Europese richtlijn staat welke Europese soorten beschermd moeten worden. Voor elk gebied zijn er beschermde soorten
aangewezen op grond waarvan het gebied is geselecteerd; dit zijn de aangemelde soorten. Daarnaast zijn er per gebied ook
complementaire soorten, dit zijn soorten die niet bij de selectie van een bepaald gebied zijn betrokken, maar waarvan het
voorkomen in een dergelijk gebied wel van groot belang is. Voor Nederland gaat het om 42 soorten broedvogels, 66
watervogels, 3 vleermuizen en 5 andere zoogdieren, 2 amfibieën, 10 vissen, 3 weekdieren, 3 kevers, 4 vlinders, 2 libellen, 3
hogere planten en 2 mossen.
Omdat het voor het beleid belangrijk is of de gestelde doelen, zoals behoud van beschermde soorten, gehaald gaan worden, is
er een monitoring ingesteld voor Natura 2000 soorten.
Broedvogels
De groep van de broedvogels in de beschermde Natura 2000 gebieden omvat de afgelopen 10 jaar 12 toenemende, 7 stabiele en
18 afnemende soorten. Hierbij slaat de balans door naar een grotere afname.
[bron: CBS Compendium voor de Leefomgeving, 11-12-2013]

Wat moet er voor onderling verbonden Topnatuur gebeuren
1. Uit de ervaringen in de Amsterdamse Waterleidingduinen valt te leren dat één damhert jaarlijks gemiddeld minstens zo’n

1.000 tot 2.000 euro aan de exploitatielasten bespaart. De contante waarde van hun aanwezigheid ligt al snel tussen de 6.000
tot 10.000 euro per damhert.

2. De Natuurvisie van de betrokken overheden heeft “doelgerichte inzet van middelen”, “verbetering van de belevingswaarde”,
“kansen van verbreding”, “de ambities voor de internationale natuurdoelen”, “participatie”, “draagvlak” en “cofinanciering”
als sleutelwoorden.

3. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor beheer van de publieke natuurterreinen liggen – vrijwel zeker (wat) verhoogd door
cultuurhistorische mededoelen – gemiddeld rond de 360 euro per hectare.

4. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor beheer van particuliere bosgebieden blijken tussen de 250 tot 275 euro per hectare te
liggen.

5. Van het jaarlijks verbruik van hout en houtproducten van 12,2 miljoen m3 komt 8% uit de Nederlandse bossen.

6. Vanwege het ontbreken van vraatselectie leidt natuurlijke verjonging als regel tot onhandelbare percelen, die alleen tegen
hoge kosten tot bos om te vormen zijn. Maar kunnen per definitie nooit tot natuurlijk bos leiden.

7. Vooral door de overmaat aan naaldbos op de stuwwallen als de Veluwe kunnen niet of moeilijk te beheersen natuurbranden
binnen enkele uren woonkernen, spoor- en snelwegen en vooral ook parken met verblijfsrecreatie bedreigen.

8. Een rekenvoorbeeld toont aan dat de ombouw van de verdeling met 60% naaldhout, 20% loofhout en 20% openterrein op de
stuwwallen naar ieder grofweg een derde de toevoeging van grondwater kan verdubbelen.
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9. Als aan grondwater een maatschappelijke waarde van 20 cent per m3 - als ‘inkoopprijs’ – wordt toegekend stijgt de
‘productiewaarde’ per hectare natuurterrein - gemeten naar grondwater – met de geschetste ombouw van zo’n € 380 naar
zo’n € 760. Een heffing op drinkwater komt vanwege de wederzijdse belangen als eerste de instandhouding van natuur toe.

10. De gemelde opbrengsten van houtkap van € 60 tot € 120 per hectare maakt duidelijk hoeveel hoger de maatschappelijke
waarde van de ‘productie’ van grondwater dan die van hout ligt.

11. Via goed afgewogen gericht uitkappen van de helft van het naaldhout kan ook een scala aan nevenfuncties worden gediend
als geologische, archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken, naast vooral ook een forse verbetering van
de brandveiligheid.

12. Met voldoende oog voor de levens- en migratiemogelijkheden van aan naaldhout gebonden organismen behoeft waarde
daarvan voor de biodiversiteit niet verloren te gaan.

13. Inzake de nu aangeboden vakkennis inzake begrazing overheerst het gericht zijn op landbouwhuisdieren en daaruit
teruggefokte soorten, terwijl herten en wilde zwijnen niet als (vaak effectievere) grazers of ook universelere natuurwerkers
worden erkend. De doorslaggevende functie van vraatselectie voor vooral natuurlijk bos ontbreekt volledig.

14. De natuurlijke selectie van natuurdieren via sterk wisselde intensiteiten testen van winters op hun fitheid, ontbreekt ook in
het aanbod aan vakkennis. Juist het negeren van dit mechanisme en uit te gaan van in te brengen grazers, hun intensieve
begeleiding en de praktijk van het blootstellen van natuurdieren aan maximale bejaging, die hun activiteiten minimaliseren,
worden zowel exploitatielasten als vooral ook de verliezen aan biodiversiteit extreem vergroot.

15. Het is zaak de gestuurde begrazing met prijzen variërend van € 200 tot wel € 1.200 euro per hectare per jaar alleen als
maatwerk in te zetten. In Topnatuur en de creëren verbindingen is het zaak om het onderhoud en ontwikkeling ervan aan –
met toegewijde zorg begeleide - al aanwezige (‘gestaalde’) natuurwerkers als herten en zwijnen over te laten.

16. Terwijl men graag over robuuste natuur spreekt, blijkt de financiering allerminst robuust. Deze blijkt sterk bepaald te worden
naar politieke willekeur. Bij een wisseling van Kamermeerderheden is er de ene keer een stimulans en de andere keer soms
een ongekende, nauwelijks te realiseren bezuiniging. Robuuste natuur vereist robuuste financiering.

17. Natuur en waterwinning hebben een erg hechte band en bepalen elkaars mogelijkheden in sterke mate. De natuur brengt
vrijwel al ons drinkwater voort, indirect alle. Daarmee zijn drinkwatergebruikers schatplichtig aan de natuur. Op grond
daarvan ligt verankering van de financiering van natuurbeheer door de drinkwatergebruikers voor de hand.

18. Bij een prijsstelling op 20 cent per kubieke meter ontstaat per adres een bijdrage van zes cent per dag voor dagelijks
Topnatuur met een budget van zo’n 220 miljoen per jaar.

19. Dit bedrag kan een solide basis zijn om een Natuurfonds te voeden voor robuuste natuurontwikkeling.

20. In ruil voor de bijdrage past het om de financiering afhankelijk te stellen van de natuurprestatie door de terreinbeheerders.
Hiervoor kan gedacht worden aan de mate waarin voldaan wordt aan de prestaties op de volgende onderdelen:

a. Habitatrichtlijn
b. Vogelrichtlijn
c. Kaderrichtlijn Water

Voldoen aan de norm van maximaal 30% naaldhout, populieren en wilgen
Voldoen aan de norm van minimaal 25% heide, open terrein
Voldoen aan de norm van minimaal 5% open stuifzand

d. Zichtbare en werkzame fauna – mate waarin natuurwerkers als herten en zwijnen aan de slag kunnen zijn
e. Voldoende fauna - mate waarin de actuele aanwas aantoont dat de populatieomvang overeenstemt met het terrein

21. Bij een slagvaardige, gefaseerde aanpak is het mogelijk dat de scores al snel voldoende kunnen voorzien in het compenseren
van het wegvallen van jachtinkomsten en de opbrengstgedreven houtkap.

22. Via slagvaardige aanpassingen en ontheffingen inzake de nu vooral verstorende zaken als herplantplicht en de totaal
ontregelende faunaschadebestrijding is het mogelijk de omvorming in vijf jaar in jaarlijkse overgangsstappen te realiseren.

23. Voor robuuste Topnatuur moeten eigenzinnige natuurwerkers vooral autonoom aan de slag zijn in hun afgegrensd gebied,
waar ontregelende toegang tot Mensgebied ontbreekt waarbij die effectieve grenzen zorgvuldig landschappelijk zijn ingepast.

24. Inzake natuurverbindingen zijn praktijkgerichte studies heel erg nodig. Daarbij zou een proef vanuit een afgegrensde
Hierdense Poort over het Veluwemeer naar een afgegrensd Harderbos bijzonder dienstbaar zijn, mede vanwege het unieke en
totaal onverwachte roedelgedrag dat de edelherten, die het ecoduct Hulshorst gebruiken, vertonen.

25. Zowel voor Topnatuur als voor de verbindingen is het van belang dat schadebestrijding wordt omgevormd tot schade-
preventie. Ook binnen natuurgebied kan het nuttig zijn om natuurdieren van kwetsbaar gebied te weren, zonder dat men
kostbare natuurdieren opoffert. Op meer plaatsen en voor meer soorten als ganzen is het vele malen effectiever om dieren
met hightech middelen effectief te verjagen dan de uitzichtloze aantalsreductie, waar nu te vaak voor gekozen wordt.

26. Overtuigd van de grote bijdrage aan de biodiversiteit moet het universeel uitgangspunt zijn dat (ge)dode dieren in de natuur
achterblijven.

27. Zodra grote zoogdieren in de natuur zichtbaar actief zijn, zal dit de reactie een enorme impuls geven. In een belevingswaarde
ligt zelfs de Europese top binnen bereik, die zelfs andere gebieden als de New Forrest voorbijstreeft.


