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BOSBODE 2020 is een uitgave van:

Deze bode
Is een ode
En een dienaar
Voor het bos
www.natuurvriendenoosterduinen.nl
contact@natuurvriendenoosterduinen.nl

VOORBLAD:
Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen: ze produceren zuurstof,
beschermen tegen erosie, scheppen een gunstig microklimaat voor ontkieming van
allerlei soorten zaden en vruchten en bieden leefruimte aan vele kleine insecten.

Geliefd bos,
Wat raakt me jouw neergang; steeds meer aantasting van de Oosterduinen.
Natuur die plaats moet maken voor hekwerken, gazons, grote terrassen,
gecultiveerde aanplant, opritten en parkeerplaatsen…
Er wordt zo veel gepraat over natuurherstel, maar zo weinig werkelijk
hersteld. Help!! Wat kunnen we doen? Als natuurliefhebber word ik er
verdrietig van, moedeloos… en ben ik geneigd om op te geven. Moet ik me
maar terugtrekken en degenen die er een park van maken hun gang laten
gaan? Is het beter om het kavel te verkopen aan een villawijkbewoner?
Maar waar kan ik als bosliefhebber dan nog naar toe? In Nederland
verdwijnen 2700 voetbalvelden aan bos, per jaar. En een verblijf hebben
in het bos is een unicum. Het raakt een oprecht verlangen...
Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik mijn oordelen loslaten en vanuit
verbondenheid handelen naar wat ik ten diepste wens?
Moeder aarde, toon me jouw wijsheid! Wat kan ik doen?

Liefs, Anneleen

Het bos toont me:
Veerkracht,

Overgave ,

Beuk

Mol

Planten en dieren hebben geen gedachten. Daarin
verschilt de mens van de natuur. Onderzoek toont
aan dat wij per dag gemiddeld 60.000 gedachten
hebben, dat zijn er ruim 50 per minuut. Daarvan
zijn 95% herhalingen van gisteren, vorige week of
al jaren gaande. Zelfs bij gezonde mensen is zo’n
70% van deze gedachten negatief geladen.

Groeikracht.

Kastanje

Angst is de grootste motivatie voor gedrag.
Angst proberen we te beheersen door onder andere
onze omgeving te domineren.
Door ons af te stemmen op de natuur komen onze
gedachten tot rust. Ze krijgen geen kans om met
andere gedachten te communiceren, dus worden
we stil van binnen.

De BOSBODE is gemaakt met de focus op veerkracht, overgave en vermogen tot groei.

Stukje Oosterduinen met vier gezonde boslagen.

Natuurvrienden Oosterduinen, aangenaam!

N

atuurvrienden Oosterduinen is opgericht met
als speerpunt: BOSKWALITEIT.
Ons comité beoogt het bos een doorslaggevende
stem te geven, wanneer behoeften van mensen en
natuurkwaliteitseisen met elkaar in conflict zijn.
Sinds 2015 wordt er over kwaliteitsverbetering
gepraat. Intussen is de boskwaliteit helaas verder
achteruit gegaan. Ongeveer de helft van de
Oosterduiners heeft in de loop der jaren een te groot
deel van het bos in beslag genomen.
Het lijkt of de visie op kwaliteitsverbetering meer
een tactisch spel is om permanent wonen geregeld
te krijgen, dan dat er een innerlijke drijfveer is om
het bos te herstellen. Wanneer intrinsieke motivatie
ontbreekt, zal er altijd handhaving van bovenaf
nodig zijn. Met alleen een visie komen we er niet.
Wet Natuurbescherming 2017
De provincie heeft de wettelijke taak om planten en
dieren te beschermen. Dat is vastgelegd in de Wet
Natuurbescherming. Deze wet regelt dat de provincies ter bescherming van bijzondere soorten een
landelijk samenhangend stelsel van natuurgebieden
moet begrenzen én beschermen, het Natuur Netwerk
Nederland, waar Oosterduinen onderdeel van is.
Re-creatie.
Het woord 're-creatie' duidt op vernieuwen van de
energie, het verzetten van de zinnen en het ontladen
van spanning, opgelopen door werken, huishouden
en andere verplichtingen. In de Oosterduinen is dit
mogelijk dankzij de specifieke kwaliteiten zoals een
open bos, bosdieren, rust, stilte, gefilterd licht,
schone lucht… kortom: geniet van het bos!
Onderzoek toont aan dat rust, stilte en duisternis
belangrijk zijn voor de mens en de natuur en dat dit
tegelijkertijd onder druk staat.

Initiatiefnemers.
Natuurvrienden Oosterduinen is opgericht door
Klaas Koornstra (73) en Anneleen le Blom (49),
betrokken recreanten in de Oosterduinen en
natuurliefhebbers. U kent misschien ons werk door
het Bosblad dat we in 2019 gemaakt hebben.
Het comité Natuurvrienden Oosterduinen is een
uitbreidende kring van bosliefhebbers die een
ongestoorde, natuurlijke omgeving nastreven.
Doelstellingen Natuurvrienden Oosterduinen:
1) Vastleggen van concrete voorwaarden waardoor
boskwaliteit gegarandeerd wordt.
Deze voorwaarde zien we niet als vrijblijvend, maar
vragen om een resultaatsverplichting. Dàn is de kans
op mislukte handhaving achteraf veel kleiner.
2) NU beginnen met bosherstel. Inzicht vergaren in
de natuur en ons gedrag aanpassen. Oprechte
bosliefhebbers verdienen zo een eventueel
woonrecht. Natuurvrienden Oosterduinen is voor
een vrije keuze van tijdelijk of permanent recreëren
in heel de Oosterduinen, mits het vòlgt op
daadwerkelijke boskwaliteitsverbetering.
3) Natuurvrienden verbinden als belangengroep in
het overleg met gemeente en provincie.
We zien uit naar vruchtbare dialogen met een ieder
die de Oosterduinen een warm hart toedraagt.
Grondslag.
In het bestemmingsplan van Natuurvrienden Norg in
de Langeloërduinen staan een aantal basisprincipes,
die ook een mooie grondslag zijn voor natuurherstel
en boskwaliteitsverbetering in ons gebied. In de
Langeloërduinen staan recreatiehuizen van 60 m2 op
150 m2 ‘woonerf’ ten behoeve van verblijfsfuncties.
Het gaat om beheren of beheersen van
het bos en het verschil daartussen te zien.

Ons voorstel het nieuwe bestemmingsplan Oosterduinen:

Behouden van het huidige maximum van 80 m2 voor de bebouwing en een maximum invoeren van
200 m2 voor het woonerf; ruimte voor bebouwing, parkeerruimte, oprit, terras, opslag, speeltoestellen,
gazon, tuin, afscheidingen enz. Daarmee worden er grenzen gesteld aan het deel van het bos dat gebruikt
wordt voor verblijfsfuncties. De rest van het perceel krijgt de status ‘natuur’. Als in de loop der tijd meer dan
200 m2 in beslag is genomen, dient dit te worden ‘teruggegeven’ aan het bos.
Behouden van het huidige verbod op niet-natuurlijke afscheidingen op de perceelgrenzen. Wie behoefte
heeft aan privacy kan dit ook bereiken met authentieke bosaanplant en zonodig een scherm, schutting of haag
binnen de 200m2 woonerf. Tenslotte pleiten we voor bosherstel, zodanig dat het bos z’n functie als
ecologische verbindingszone voor bosdieren weer eer aandoet.
Hiermee komt het belang van het bos op de eerste plaats. Deze begrenzingen lijken wellicht een achteruitgang van het woongenot. Maar met een slimme combinatie van nieuwe aanplant, selectief kappen van oude
bomen én de natuur z’n gang laten gaan, kan de verblijfskwaliteit er juist in alle opzichten op vooruit gaan.

De hoofdbewoners:
De zwarte specht is een grote, zwarte bosvogel (zo’n
50 cm). Het mannetje heeft een geheel rode kruin en
het vrouwtje alleen rood op de achterkruin. Je ziet ze
niet vaak door hun teruggetrokken levenswijze, maar
ook omdat de soort in Nederland begint af te nemen.
Hoofdbedreigingen voor hen zijn kaalslag en kap
van oudere bomen, nog voor ze aan de eisen van de
zwarte spechten voldoen. Ook vermindering van de
voedselbronnen door het sterk krimpen of verdwijnen van (hout)mierenpopulaties, beïnvloedt het
voortplantingssucces dramatisch.

Elk broedjaar hakt een zwarte spechtenpaar samen
een nieuwe nestholte uit, van 30-60 cm diep.
Speciale spieren in de nek stellen hen in staat lange
tijd krachtige slagen in het hout te maken, daardoor
ontstaan diepe, langwerpige holtes. Een specht
maakt relatief veel hakbewegingen, zo'n acht- tot
twaalfduizend per dag.
Zwarte spechten hebben een groot territorium,
300-400 hectare, en ze verzamelen voedsel voor
de kuikens tot op een kilometer van het nest.

Een nest van ZWARTE SPECHTEN
Half mei is in het bos grenzend aan vak Z, een
luid ‘kru-kru-kru-kru’ te horen, met afwisselend
een klaaglijke roep ‘kli-èèèhh’. Het blijkt te gaan
om een zwarte specht en een drietal kuikens in
een uitgehakte holte in een dikke beukenboom,
op zo’n tien meter hoogte. Een week lang zijn ze
dagelijks verdekt, op afstand, geobserveerd en
met een multi-zoom camera vastgelegd.

Overdag lijkt het nest leeg, maar klokslag 8.00
en 20.00 uur komen er kopjes in de opening,
geduldig wachtend tot… de moeder met voedsel
komt aanvliegen en het mannetjeskuiken haar
zeer gretig toehapt, terwijl de 2 zusjes op hun
beurt wachten.
De kuikens zijn groot! Het blijkt dat ze ruim 3
weken oud zijn.

‘ZWARTE SPECHT’
Spechten zijn verzot op mieren, die ze met hun
lange, elastische tong uit boomholtes halen. Dit
wordt vergemakkelijkt door stekels en plaksel aan
de tongpunt, waar mieren aan blijven kleven.
De zwarte specht neemt in één keer voer voor alle
kuikens mee. Eén voederbeurt bestaat meestal uit
tien tot vijftien keverlarven of tientallen tot honderden mierenpoppen en enkele keverlarven. De specht
arriveert bij het nest met volle krop al ‘kru-kru-kru’
krijsend, voert ze en vliegt met lege krop weer weg.

De zwarte specht is van grote ecologische waarde,
omdat hij als enige een ruim nest timmert, wat weer
een belangrijke levensvoorwaarde is voor talrijke
holbewoners in Nederland, zoals holenduif, kauw,
bosuil, vleermuis, boommarter, eekhoorn en insecten
als bijen, hommels, wespen en hoornaars. Na het
uitvliegen van de kuikens voeren de ouders hen nog
1-2 maanden bij. Zwarte spechten kunnen 10-12 jaar
oud worden, maar zoals vele vogels halen ze deze
leeftijd tegenwoordig niet meer.

in het stukje bos naast vak Z
In de laatste week is het nest vol! Al wachtend
oefent het jonge mannetje zijn voedseltechnieken
door te pikken in de bast en zijn tong te ‘stretchen’.
Eind mei verdringen de kuikens zich in de opening,
tot plots het oudste mannetjeskuiken eruit kukelt. In
een reflex gaat hij vliegen en landt hij vlakbij in een
boom, waarbij hij, ook als reflex, meteen naar de
achterkant van de boom kruipt. Hier blijft hij een

tijd roerloos zitten (foto rechts). Hij zal 4 weken
oud zijn en is bijna de helft kleiner dan zijn moeder.
Binnen 24 uur zijn ook de anderen uitgevlogen.
Toen het nest begin april uitgehakt werd, was het
nog stil in het bos. Doordat het intussen drukker is
geworden in de Oosterduinen, zijn ze nu een
stuk verderop hoorbaar.

Dicht stuk naaldhoutbos in de Oosterduinen zonder onderbegroeiing en geen gezonde humuslaag.

BOSVERNIEUWING
D

e meeste bossen in Nederland zijn
aangelegd als productiebossen. Daarbij
gaat alle aandacht naar de bomen en niet naar
de onderbegroeiing en de bosbodem. Dat
verklaart dat voor veel mensen ‘bos’ gelijk
staat aan ‘bomen’. Vanaf de zestiger jaren van
de vorige eeuw kregen bossen ook een recreatieve functie en sinds enkele tientallen jaren
wordt bos steeds meer als ‘natuur’ gezien. Deze
transformatie van productiebos naar natuurbos
zien we ook in de Oosterduinen.
Vier lagen
Een bos is een volledig ecosysteem waar in een
subtiel samenspel bomen en planten, dieren,
schimmels en bacteriën in een hecht verband
samenleven en afhankelijk zijn van elkaar.
Het bos kun je verticaal opdelen in verschillende
lagen die elk hun eigen begroeiing hebben. Van
boven naar onder onderscheiden we de
- Boomlaag: de boomkruinen
- Struiklaag: struiken en jonge boompjes
- Kruidlaag: planten en wilde bloemen
- Strooisellaag: naalden en bladeren op de grond,
waar verteringsprocessen gaande zijn.
Op iedere hoogte geldt een andere lichtsterkte,
vochtigheid en temperatuur.
Op dit punt is ook voor de Oosterduinen nog veel
winst te behalen. Vrijwel het hele bomenbestand is
begin 20e eeuw aangeplant en gericht op houtproductie. Omdat de ondergrond bestond uit arme
zandgrond waren maar enkele soorten geschikt.
Daarom treffen we in de Oosterduinen veel grove
den (grenenhout), spar (vurenhout) en eik aan.
Voor de huidige transformatie naar natuurbos zijn
deze soorten nadelig omdat de naalden en het blad
slecht verteren en niet zorgen voor een gezonde
humuslaag. Zowel eikenblad als naalden dragen
bij aan verzuring van de grond, wat een rijk
bodemleven en spontane natuurlijke aanwas van
het bos bemoeilijkt. Dit geldt vooral op plaatsen
waar oude bomen zorgen voor een gesloten
‘kronendek’ dat weinig zonlicht doorlaat. Dit remt
ook de onderbegroeiing.
Nieuwe soorten
We kunnen de transformatie van productiebos
naar natuurbos een handje helpen door
vernieuwing. Dat betekent vooral het aanplanten
van soorten die bijdragen aan een voedselrijke
humuslaag: linde, esdoorn, hazelaar, tamme

kastanje, Europese vogelkers, ratelpopulier, berk,
zoete kers en haagbeuk. Voor de biodiversiteit is
het van belang inheemse soorten te kiezen, omdat
deze in wisselwerking leven met waardevolle
schimmels en soms wel honderden soorten
insecten die ook nog eens van levensbelang zijn
voor de vogelstand. Uitheemse soorten als
rododendron en laurier dragen op geen enkele
manier bij aan het ecosysteem en biologische
diversiteit. Amerikaanse vogelkers geeft zelfs een
enorme afbreuk, omdat hij een hoge concentratie
van het zeer giftige cyanide heeft in bladeren en
bast, waar onze insecten niet tegen kunnen.
Om nieuwe aanplant kans op succes te bieden, kan
het nodig zijn selectief enkele oude bomen te
kappen. Wie een serieus vernieuwingsplan heeft
voor zijn of haar bos, kan hiervoor vergunning
krijgen van de gemeente.
Als er meer zonlicht door kan dringen in het bos,
wordt de kans op spontane aanwas van jonge
struiken, boompjes ook groter. Het gaat dan
meestal wel om soorten die veel voorkomen:
lijsterbes, esdoorn, hulst en krentenboom. En
helaas de woekerende Amerikaanse vogelkers,
ook wel ‘bospest ‘genoemd.
Voor nakomelingen van de aanbevolen nieuwe
soorten zullen we meer geduld moeten hebben: het
duurt jaren voordat deze hun zaad beginnen te
verspreiden. De natuur heeft nu eenmaal zijn eigen
tempo. Maar we gunnen onze (klein)kinderen toch
ook het plezier van een gezond en gevarieerd bos?
Klimaat
Een factor waar we zeker rekening mee moeten
houden is het veranderende klimaat. De vooruitzichten zijn hogere temperaturen en (nog) minder
neerslag in het voorjaar. Voor een bos op arme
zandgrond zonder vocht vasthoudende humuslaag,
kan dat de doodsteek betekenen.
Behalve de hiervoor genoemde soorten zal daarom
ook gekeken moeten worden naar soorten die
beter tegen droogte kunnen én tegelijk meer CO2
kunnen opnemen. Ook het omgaan met dood hout
is een aandachtspunt. Voor de biodiversiteit is het
goed om dode bomen (staand of liggend) achter te
laten voor insecten en bodemleven. Maar teveel
hout op natuurlijke wijze laten vergaan zorgt voor
toename van CO2. Dan is het beter het hout af te
voeren voor nuttig gebruik.

WANDELROUTES
www. wandelvanuit.nl/norg
Delen van wandelroutes
en -belevenissen

Drie mooie rondwandelingen.

Wandeling 3, 12 km.

Vanuit Norg kun je alle richtingen op wandelen met telkens mooie gevarieerde landschappen.
De essen geven prachtige vergezichten, de bossen hebben mooie kleine paadjes. Heb je een
GPS of een goede app op je telefoon dan is dat altijd handig te gebruiken bij deze routes.
1. 20 KM. Hij begint op de Brink in Norg en gaat door het Norger esdorpenlandschap
naar Langelo en Westervelde.
2. 11 KM. Gaat over de Norger essen richting Peest. Beginpunt is de kerk in het
centrum van Norg. Vanaf daar loop je door het bos langs de vakantieparken terug.
3. 12 KM. Start vanuit het nieuwe bezoekerscentrum tussen Donderen en Norg. Je
loopt landelijk door bossen, heide en langs een ven door de Oosterduinen.
Het Schipmeer, een ven aan de oostkant van de Oosterduinen.
(Een ven is een natuurlijk ontstaan heidemeer.)

UITZENDING GEMIST

Nederland is koploper in ontbossen.

Ons land slaagt erin om vier keer zo snel te ontbossen als het Amazone gebied.
Veel mensen zien dit met lede ogen aan.

VPRO Tegenlicht uitzending ‘In de ban van het bos’
Bossen maken de aarde en het klimaat leefbaar en stimuleren biodiversiteit. Toch blijven we ze
op grote schaal kappen: in 2018 nog twaalf miljoen hectare bos. Hoe gaan we om met onze
oeroude bomen, en kan dat niet anders? In deze aflevering staat de oeroude intelligentie van
bomen en bossen centraal.

BOEKENTIP
Natuurbos in Nederland:
Een ‘collectoritem’ uit 1986.
Het beschrijft de fascinerende
uitdaging om bos opnieuw als
natuur te beheren. Er worden
allemaal ‘wilde’ experimenten
in beschreven, waaronder in
de Norgerduinen.
Het aardige is dat er in Norg
weinig bosonderhoud was en
dat dat de diversiteit van het
bos zo’n goed heeft gedaan.
In dit rijk geïllustreerde boek
wordt geschetst hoe door
gericht beheer een voormalig
productiebos kan worden
omgevormd tot een
natuurlijker geheel.

Matthijs Schouten,
hoogleraar ecologie en filosofie:

D

e meeste debatten over duurzaamheid
gaan over beleid, het bedrijfsleven of
technologie. Terwijl de onderliggende
oorzaak van alle ecologische crises volgens
natuurfilosoof Matthijs Schouten toch echt
ons wereldbeeld is. “De teloorgang van de
aarde gaat niet over vervuiling of het
uitsterven van soorten: die zijn er enkel
onderdeel van. De enige manier waarop we
een duurzame toekomst voor onszelf én voor
alle andere bewoners van de aarde kunnen
creëren, is door onze relatie met de natuur
volledig te herzien.”
Op jonge leeftijd voelt natuurfilosoof en
professor Matthijs Schouten zich al sterk
verbonden met de natuur en alle levende
wezens om hem heen. “Elke ochtend liep ik
drie kilometer door het bos naar school. Al
gauw voelde de natuur als mijn familie, als m’n
thuis.” Terwijl de landbouw in de jaren ‘60
intensiveert, ziet Matthijs het landschap waarin
hij opgroeide binnen enkele jaren verdwijnen.
“Ik voelde me verontwaardigd en vroeg mezelf
keer op keer af: wie heeft het recht om te
bepalen wat er met al die planten en dieren
gebeurt? Op dat moment besloot ik
natuurbeschermer te worden.”

Op zoek naar de oorzaak
Na een studie biologie en filosofie stort
Matthijs zich in de wereld van de wetenschap.
Want hoe kan het dat we op zo’n destructieve
manier met de aarde omgaan? Wat zijn de
onderliggende sociaal-economische processen
die ons beeld van de relatie tussen mens en
natuur bepalen?
Na tientallen jaren van onderzoek komt
Matthijs erachter dat verschillende culturen een
totaal verschillende relatie hebben met de
natuur. “Het idee dat we als mens eigenaar zijn
van de natuur – en dat de natuur er is om ons te
dienen – is een puur Westers idee. Zo
beschrijven vele inheemse volkeren in Azië en
Zuid-Amerika de natuur als een wereld vol met
‘niet-mensen personen’. Op aarde zijn we met
mensen en niet-mensen, maar we zijn allemaal
personen. En in veel Oosterse tradities, zoals
het boeddhisme, overheerst het beeld van de
mens als participant in de natuur. We staan als
mens immers niet los van de natuur: we zijn er
onderdeel van. We inter-zijn met de natuurlijke
wereld om ons heen.”

“Hoe we een duurzame toekomst
creëren? Door ons Westerse
wereldbeeld te herzien.”

Reis door de geschiedenis
Om te begrijpen waarom we onszelf in het
Westen boven de natuur hebben geplaatst, neemt
Matthijs ons 2,5 duizend jaar mee terug in de tijd.
“De Griekse filosoof Aristoteles maakte een
hiërarchie van mineralen, planten, dieren en
mensen en zette de mens bovenaan. Hij stelde dat
lagere rangen het doel hadden om de hogere
rangen te dienen. Op basis hiervan concludeerde
onder andere het Christendom dat God de wereld
voor menselijke doeleinden heeft geschapen.
Hierdoor verloor de natuur langzaam maar zeker
haar ratio, ziel en geest.”
‘Geen enkele andere beschaving in de
geschiedenis van de mensheid heeft dit pad
gevolgd: het is een typisch Westers pad.’

Van bewustzijn naar actie
Om de stap van anders kijken naar anders doen te
zetten, moeten we volgens Matthijs Schouten als
individu én als maatschappij drie fases doorlopen:
1. “Allereerst moeten we durven concluderen dat
we er een puinhoop van hebben gemaakt. Binnen
één generatie hebben we de aarde een
ongelooflijke hoeveelheid schade toegebracht,
waarvan we niet weten of we het nog kunnen
herstellen. Het proces van rouw om wat we
hebben verloren en de lelijkheid die we hebben
gecreëerd is cruciaal om door te kunnen gaan”,
legt Matthijs uit. “Want zodra de periode van
rouw voorbij is, ontstaat er ruimte voor de vraag:
wie willen we worden? Die vraag kunnen we
alleen beantwoorden nadat we onszelf eerlijk in
de ogen hebben gekeken.”
2. De tweede stap is volgens Matthijs niet alleen
weten, maar vooral ook voelen dat we verbonden
zijn met alle andere levende wezens: zowel mens
als niet-mens. Matthijs: “De verwondering die je
voelt op het moment dat je ervaart dat je
onderdeel bent van de natuur – van iets dat groter
en mooier is dan jijzelf – is geweldig. Het zorgt
ervoor dat je weer verliefd wordt op de aarde.”

Nieuw paradigma
Volgens Matthijs is dit wereldbeeld waarin de
natuur steevast aan het kortste eind trekt,
verantwoordelijk voor gigantische ecologische
crises. “In het Westen zijn we gewend om ons
eigen welzijn boven het welzijn van alles en
iedereen te stellen. Kijk maar hoe we omgaan met
klimaatverandering: zelfs nu gaat het vrijwel
alleen over het garanderen van onze eigen
toekomst.”
Om dit denkkader te veranderen zetten steeds
meer mensen en organisaties zich in om het
welzijn van niet-mensen op de politieke agenda te
krijgen. “Steeds meer mensen beseffen dat ze
onderdeel zijn van de natuur én dat ze goed voor
de natuur moeten zorgen.”
Toch blijft het voor velen nog lastig om in lijn
met deze realisatie te handelen. “Wetenschappers
schotelen ons de ene na de andere grafiek over
klimaatverandering voor, maar leren ons niet hoe
we ons leven moeten veranderen”, aldus Matthijs.
“Dit is een groot probleem. Want als je mensen
niet helpt om hun oude gewoontes te veranderen,
is het enige dat je met al het bewustzijn creëert
een gevoel van onbehagen.”

3. Tenslotte moeten we volgens Matthijs voor
eens en voor altijd stoppen met ons machteloos te
voelen. “Veel mensen hebben het gevoel dat ze
als individu – te midden van de politiek,
multinationals en het financiële systeem – geen
verschil kunnen maken. Maar als onderdeel van
een groter geheel kun je er niet níet toedoen. We
co-creëren de wereld altijd, elke dag weer.
Binnen een ecologisch systeem is ieder deel via
een ontelbare hoeveelheid relaties aan elkaar
verbonden. Hierdoor hebben we 99% van de tijd
niet eens dóór dat we de wereld veranderen. Maar
dat betekent niet dat we het niet doen.”
Het moment waarop we massaal weten én voelen
dat we met alles wat we denken, zeggen en doen
de toekomst vormgeven, is volgens Matthijs het
moment waarop we in staat zijn om een duurzame
wereld te creëren waarin alle levende wezens –
zoals de Boeddha ooit zei – gelukkig en veilig
kunnen zijn.
Gepubliceerd op www.maatschapwij.nu
11-3-2020

Vingerhoedskruid
Deze tweejarige, bloeiende plant staat graag op droge bodem. Langs
bosranden, in kreupelbossen en houtwallen bloeien ze van mei tot
september, waarna ze zich spontaan en uitbundig uitzaaien.
Bijen, hommels en andere insecten worden de kelk in gelokt, waar het
gele stuifmeel op hun lijf gestempeld wordt. Om ze diep de kelk in te
lokken zet vingerhoedskruid die vlekjes in. Zou je verwachten dat
versiering aan de buitenkant zit, de vlekjes van vingerhoedskruid zitten
aan de binnenkant van de bloem. Ze wijzen een hommel de weg. En de
hommels willen niets liever! Sommige hommels echter laten zich niet
verleiden door die versierde kelk. Die gaan buiten op de bloem zitten
en bijten er een gaatje in, waardoor ze de nectar opslobberen.

(ON)KRUIDEN
Insecten vinden hoog gras een fijne plek. En wanneer je gras niet maait, krijgen allerlei wilde bloemen
de kans om te groeien. Onkruiden zijn gewoon wilde bloemen. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook heel
belangrijk voor de biodiversiteit: voor het welzijn van de natuur, waaronder alle planten en dieren
vallen. Met dat gedachtesprongetje kun je veel planten die uit zichzelf opkomen ineens gebruiken!
Ze groeien er toch al en overleven blijkbaar goed. Laat dus gewoon eens iets staan dat je niet herkent.
Wist je dat veel (on)kruiden ‘bommetjes gezondheid’ zijn en een smaakmaker in de keuken, zoals
brandnetel, hondsdraf, weegbree, vogelmuur, zevenblad, dovenetel en... de paardenbloem! Zoek wel
even secuur uit wat en hoe je ’t precies kunt eten.
Bijkomend voordeel van planten die zomaar opkomen: vaak zijn het inheemse soorten.
Oorspronkelijke kruiden horen bij het ecosysteem. Ze zorgen voor voedsel voor insecten, zoals bijen
en vlinders en die zijn weer essentieel voor de bestuiving, dus voor het voortbestaan van natuur. Heel
veel bijensoorten kunnen niets met uitheemse bloemen. Elke insectensoort is gespecialiseerd in
bepaalde planten die van nature in Nederland voorkomen. En mollen, egels en tientallen vogelsoorten
(en andere insecten) hebben op hun beurt die insecten weer in hun dieet.

"Onkruiden zijn ook bloemen
wanneer je ze beter leert kennen."
Winnie de Poeh
Paardenbloem
Wie kent hem niet? Voor kinderen geweldig om de
pluizige zaadbol kaal te blazen en door de tuinliefhebber
daarom gehaat… Maar, zeker in het vroege voorjaar,
als er nog moeilijk voedsel te vinden is, zijn bloeiende
paardenbloemen heel belangrijk voor vlinders, honingén wilde bijen, kevers, zweefvliegen en hommels als bron
van nectar en stuifmeel. Deze bevatten eiwitten die bijen
en vlinders nodig hebben voor het maken van hun eieren
en het voeden van hun larven.

Dagkoekoeksbloem
Deze wat wildere plantsoort is eigenlijk te mooi
om onkruid genoemd te worden, terwijl ze dat wel
is. Ze groeit op (licht) vochtige, (matig) voedselrijke, zandige grond in bosranden en lichte
loofbossen. Het is een fraaie, sterke insectenplant
die gastheer is voor wormen, vliegen, bijen en
nachtvlinders. De naam dagkoekoeksbloem
verwijst mogelijk naar de bloeitijd die samenvalt
met de terugkeer van de koekoek en het overdag
openstaan van de bloemen, in tegenstelling tot de
avondkoekoeksbloem.
Het roze bloemetje begint eind april te bloeien en
houdt daar het liefst niet meer mee op. Dit lukt
vaak ook, tot winterse kou hem dwingt te stoppen.
Deze inheemse plant is daarom een hele goede
bijdrage aan de biodiversiteit.

De bonte
vliegenvanger

↑ Het mannetje voert zijn pop op ‘t nest.

↑ De pop vliegt uit na bijna 3 weken broeden.
↓ Een ‘nestvlieder’ vlak voor ‘t uitvliegen.

↑ Het ‘nestjong’ wordt gevoerd door de pop.
(Een vrouwtjesvogel wordt ‘pop’ genoemd.)

Vogels trekken vanaf het najaar hun allerdikste
bontjas aan omdat ze buiten slapen. Dat doen ze
tijdens de rui: de zomerveren vallen uit en er
komt een dik pak winterveren voor terug, vaak
met extra dons eronder. De buitenste, vettige
veren schermen nattigheid en kou af en de donsveren met lucht ertussen zorgen voor isolatie
van dat kleine lijfje. Wat verder helpt is dat
vogels geen warm bloed in hun poten hebben.
Zo verliezen ze geen warmte door het contact
met de koude boomtak waar ze op slapen.

Vogels zijn net mensen:

Ondanks dat dons is de nacht gevaarlijk guur
voor vogels als het hard waait of vriest. Ze
zoeken dan zoveel mogelijk beschutting: bij
elkaar, in dichte struiken, onder daken, maar ook
in holen of nestkasten. En daar komen wij in
beeld. Hier kan de mens vogels die het moeilijk
hebben ondersteunen.
Wanneer het je aanspreekt hang dan in het
najaar een nestkastje op, want vogels slapen en
rusten daar graag wanneer het kil is. Nog een
pluspunt: ze wennen er vast aan, dus zo heb je
meer kans op een nestje in de lente.
Marterkorfje

de beste plaatsen worden zo
vroeg mogelijk gereserveerd.

TIPS:













Een hip design vogelhuisje in felle kleuren oogt leuk, maar je zult er waarschijnlijk geen broedend
vogelpaar mee trekken. Felle kleuren vallen op bij katten en andere roofdieren en is af te raden.
Neutrale kleuren zoals groen, grijs bruin of houtkleur zijn een betere keuze.
De houten plankjes waarvan het vogelhuisje is gemaakt moeten zo’n anderhalve centimeter dik
zijn. Veel dikker of dunner geeft problemen, want dan wordt het binnen te koud of te warm en het
materiaal moet ademen.
Elke vogel heeft andere wensen m.b.t. de ophanghoogte, vorm en grootte van een nestkast, de
doorsnede van de invliegopening en de afstand van andere nestkastjes. Zoek uit hoe een nestkastje
zo goed mogelijk aan de eisen voldoet.
Het ideale moment om het nestkastje op te hangen is in het najaar of anders eind februari. Dan
kunnen de vogels er alvast aan wennen en de kast gebruiken als winterverblijf tot ze gaan broeden
in het voorjaar.
In de jungle van eten en gegeten worden, is het ophangen van een nestkastje aan een boom een
optie, maar dan is er een behoorlijk risico dat u een drama ziet wanneer een roofdier zoals een
eekhoorn, boommarter, Vlaamse gaai of de huiskatten makkelijk bij het huisje kunnen komen.
Een ‘marterkorfje’ kan dit ook voorkomen.
Schroef of spijker het kastje bij voorkeur niet rechtstreeks in de stam. Schimmels en andere ziektes
kunnen dan ongestoord de boom binnendringen en de boom ziek en instabiel maken. Zorg voor
een ‘rekbaar ophangsysteem’, dat met de boom meegroeit.
Bescherm vogeltjes tegen het weer, zoals zon, wind en inregenen. Zorg ervoor dat de nestkast niet
de hele dag in de volle zon hangt, maar wel door een ochtendzonnetje opgewarmd wordt na een
koude nacht. Richt de opening niet naar het westen, maar naar ‘t noordoosten of zuidoosten.
Voorkom belemmeringen in de directe aanvliegroute waar vogels last van kunnen hebben. Het is
best lastig vliegen, navigeren en landen als er veel dikke takken en veel bladeren te dicht bij de
invliegopening van een vogelkastje hangen.
Zorg ervoor dat het vogelhuisje leeg en schoon is. Er kan ongedierte in het nest zitten en soms blijft
er een rot ei of een dood kuiken achter. Had je hem vorig jaar al hangen, maak hem dan in het najaar
helemaal leeg. Spoel hem ook goed na met heet of gekookt water (zonder schoonmaakmiddel).
Kuikens hebben een grotere overlevingskans als ze niet starten in een nest vol parasieten.
Check na het drogen of spijkers eventueel nog een tik van de hamer kunnen gebruiken.

In het bos samen leven…
is plant en dier de ruimte geven.
In de Oosterduinen kunnen
reeën, vleermuizen, konijntjes,
mollen, egels en diverse vogels
zich verwonden of sterven
door onnatuurlijke perceelafscheidingen, zoals hekken,
gaaswerk, prikkel- en
ijzerdraad. Daarom is er ook
een gemeentelijk verbod op
hekwerken in de natuur van de
Oosterduinen.

Egels zien slecht, maar
ruiken uitstekend. Ze
lopen letterlijk hun neus
achterna, waardoor ze
makkelijk in benarde
situaties terecht komen,
door omheiningen zoals
(gaas)hekken en
schuttingen.

Deze uil belandde in het
prikkeldraad en overleefde
dat niet.
Prikkeldraad is sterk en
breekt niet snel. Als dieren,
zoals reeën of vogels eenmaal
vast zitten, lopen ze diepe
wonden op en sterven ze vaak
een pijnlijke dood.

Ecologische verbindingen vormen een waardevol onderdeel van het NNN. Ze verbinden kerngebieden en
natuurontwikkelingsgebieden aan elkaar, zodat dieren veilig van gebied naar gebied kunnen trekken.
De provincie is verantwoordelijk voor het verbeteren van dit natuurnetwerk. Eigenlijk mag er binnen het
natuurnetwerk helemaal niet gewoond worden. De provincie wil hierop alleen een uitzondering maken als
natuurbehoud en –herstel gewaarborgd zijn. Zo zou in de Oosterduinen een hele bijzondere situatie
kunnen ontstaan…
Reeën zijn schuwe
dieren. Als ze
schrikken kunnen
ze zo afrasteringen
in vluchten. Ook
kunnen ze bekneld
raken in ijzerdraad
of prikkeldraad of
zelfs aan puntige
hekwerken
gespietst worden…

Privacy!
Die behoefte is de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen. In Nederland
zijn open tuinen bijna overal veranderd in afgesloten buitenkamers.
Iedereen heeft het druk genoeg en soms wil een mens rust.
Hekken in alle soorten en maten zijn neergezet om onbekenden
en hun huisdieren buiten te houden. Begrijpelijk.
Tenzij… we te gast zijn in de natuurlijke leefomgeving
van andere wezens in het bos.
Om van de Oosterduinen weer een veilige ecologische verbindingszone
voor bosdieren te maken is het nodig dat we hekwerken, gaas en
(prikkel)draad verwijderen.



Daarbij hoort ook een andere verantwoordelijkheid:
Gun anderen hun privacy!
Blijf op de hoofdpaden. Ga niet over andermans oprit of terras.
 Zorg dat huisdieren onder appèl of aangelijnd zijn.
Respecteer andermans behoeften aan privacy en veiligheid, ook bij
percelen zonder hekwerk of andere perceelafscheidingen.
Iedereen heeft een aandeel in het overbodig maken van hekwerken.

Naast de vele perceelafscheidingen tonen ook deze borden in de Oosterduinen, dat mensen
het onprettig vinden wanneer er onnodig van andermans percelen gebruik gemaakt wordt.

Reebok

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN.

D

e Oosterduinen is in transitie en
gedragsverandering vraagt wat van ons
mensen. Iédereen ervaart wel ongemak bij een
transformatie, maar daarna ziet men vaak de
verbetering door een nieuwe handelswijze.
20-60-20 principe.
Bedrijven, organisaties en ook politici werken
bij een koerswijziging veelal met het 20-60-20
principe:
20% Voorlopers: JA!
60% Flexibelen: Misschien…
20% Tegenstanders: NEE!

Bij de groep flexibelen schuilt het grootste
veranderpotentieel. Hun behoeften en zorg dienen
in een transformatie gehoord te worden. Deze
groep verdient een zinvolle dialoog!
Nadat 80% een nieuwe koers vaart zullen de
tegenstanders, als minderheid, de verandering als
nieuwe werkelijkheid moeten accepteren of de
organisatie verlaten.

Tegenstanders willen dat alles blijft zoals het is.
Zij zijn congruent in woord en daad en vertegenwoordigen daarmee een sterke (tegen)kracht.
Hier besteed men weinig aandacht aan, omdat ze
toch niet te overtuigen zijn.
Voorstanders zijn positief. Zij zijn de kartrekkers.
De omstandigheden maken dat ze hun proactieve
rol kunnen uitvoeren. Naast enthousiasme en
visie maken kennis, transparantie en geven van
het goede voorbeeld, dat ze een grotere
tegenkracht vormen dan de tegenstanders.
Wanneer voorlopers zelf niet consequent
handelen, zullen de flexibelen gericht blijven op
de resultaten van de tegenstanders. Iedereen denkt
namelijk: ‘Als jij ‘t niet doet, doe ik ‘t ook niet.’
Of: ‘Als hij het mag, mag ik het ook.’

Onze (ongemakkelijke) verandering naar natuurvrienden







Plannen overboord: geen houtgestookte keramiekoven in het duin (een lang gekoesterde droom!),
het opheffen van de kampvuurplaats en geen hek om het perceel, maar de hond aan een lange lijn.
Zes grote bomen geruimd (met vergunning) en 200 stuks oorspronkelijke soorten aangeplant
in het gazon.
Terugbrengen van het woonerf naar 200m2 en bescherming van jong aangeplant bos.
Houdingsverandering van tuinonderhoud naar bosbeheer: tegels eruit, geen gras maaien en geen
onbekend kruid wieden. Leren houden van grove den, hulst, paardenbloemen en insecten.
Leren geduld op te brengen voor het groeitempo van de natuur, boven de drang naar een ‘quick fix’.
Verwijderen van hekwerk, gaas, coniferenhaag en invasieve exoten als Japanse duizendknoop,
reuzenbalsemien en Amerikaanse vogelkers.

En wat krijgen we ervoor terug?
Een prachtig stuk bosperceel! Rijkelijk groen, uitbundig bloeiende wilde bloemen, allerlei
insecten en andere dieren: eekhoorntjes, egels, padden, hazelwormen, muisjes, konijntjes,
spechten, allerlei insecten etende zangvogels uit de families van de winterkoninkjes,
lijsters, vliegenvangers, mezen en kraaien. Het ‘hart voor bosleven’ is in ons gaan kloppen!

De bosmantel met dichte struiken en de zoom met bloemrijke kruiden.
(Op pad voor duidelijke foto’s lagen er drie reetjes veilige beschut in een bosrand.)

De rijke
bosrand
V

aak zien we aan de rand van het bos
een scherpe overgang van hoge bomen naar
grasland. Wanneer de overgang meer natuurlijk
gaat, ontstaat er een bosrand.
Een ecologisch goede bosrand bestaat uit een
zoom van lage planten, die via een bosmantel van
middelhoge struiken, overgaat naar het bos.
Een gevarieerde bosrand zorgt voor meer
biodiversiteit, wat een belangrijke bijdrage levert
aan het behoud en herstel van veel dier- en
plantensoorten.
Het woonerf op onze percelen kan zo ook via een
natuurlijke bosrand overgaan in bos. Dit heeft
voordelen voor natuur én de mens. Mooi, he?
De bosrand vormt een heel beschut milieu. Aan de
ene zijde kan licht en zonnewarmte vrij toetreden.
Aan de andere zijde kan schaduwwerking, luwte en
hoge luchtvochtigheid planten en dieren in de
bosrand behoeden voor grote hitte en droogte…
Tal van dieren vertoeven bij voorkeur in de
bosranden: vele soorten vogels, vlindersoorten,
bijen, én zoogdieren zoals muisjes, vleermuizen,
reeën, egels en dassen. Met bosranden gaan bossen
in het geheel steeds meer leven.
Een bosrand creëren.
In het bosgebied van de Oosterduinen met ruim 400
huisjes op open plekken, moet de afmeting van de
bosrand in perspectief worden bezien. Op een
perceel van ca. 900 m2 is een bosrand van 150 m2
oppervlakte, aansluitend op 200m2 woonerf reëel.
Het is niet moeilijk om een bosrand te vormen tot
een natuurlijk leefgebied voor veel dieren. Het
beheer is gericht op het speels inrichten of in stand
houden van de mantel en de zoom, die men 2 tot 4
meter diep kan maken. De keuze welke kant(en)
aan je woonerf het meest geschikt is voor een
bosrand, is afhankelijk van de ligging ten opzichte
van de zon, of bosdieren zich veilig voelen en de
mens zich beschut weet.

Mantel.
De bosmantel is op onze schrale grond vaak slecht
ontwikkeld, maar kan met wat hulp een gevarieerde
levensgemeenschap worden. Er moeten misschien
bomen gekapt worden en/ of (in het najaar)
verschillende soorten struiken zoals meidoorn,
vlierbes, sleedoorn en hazelaar aangeplant worden.
Deze soorten zijn een rijke aanvulling op de
lijsterbes, krentenboom en hulst die zich hier
makkelijk uit zichzelf vestigen. De mantel zal
tussen de 5 en 10 meter hoog worden. Bomen kan
men (met vergunning) omhalen, struiken hoeven
niet gesnoeid te worden. Af en toe een solitaire
boom levend of dood laten staan is goed voor de
biodiversiteit. Ook kan je dood hout in de bosrand
leggen. Hier kunnen op termijn bramen opkomen.
Zoom.
In de zoom groeien lokale bloemrijke kruidensoorten, vaak samen met grassen. Zie het artikel
over (on)kruiden. Deze zijn van grote betekenis
voor spinnen en insecten (vlinders, bijen, hommels,
sprinkhanen, zweefvliegen).
De met de beste bedoelingen gekochte
bloemenmengsels bevatten vaak zaad van
uitheemse gekweekte bloemen die goed zijn voor
de honingbij, maar waar de wilde bijen niets mee
kunnen.
De insecten, maar ook de zaden en bessen zijn een
voedselbron voor vogels, vleermuizen en andere
kleine zoogdieren. De ruigtes worden eveneens
gebruikt voor nestgelegenheid en insecten kunnen
overwinteren in holle stengels. De boszoom kan een
hoogte bereiken van 1,5 meter.
De zoom beheer je het best door te grote bomen en
struiken desgewenst te verwijderen en grassen en
kruiden eens in de drie jaar, in het najaar, te maaien.
Afvoeren van maaisel is dan nodig om ruigtes
bloemrijk en biodivers te maken.

Opkomende paddenstoelen in de strooisellaag:
Vliegenzwam en de Gekraagde Aardster
Bosbeheer,
ten
behoeve
van de vier
boslagen.
Bomen
rooien met
vergunning
en buiten
het broedseizoen.

Jonge aanplant in de struiklaag:
Linde en Hazelaar

Regenwaterput waardoor water
vanaf de dakgoot langzaam in de
grond kan zakken.

Bescherming van jonge
aanplant met een touw.

Wilde kruiden:
Akkerhoornbloem en
Witte Klaverzuring

Natuurvriendelijke oplossingen bij een speurtocht, voor een huisnummer, een schommel
en een eekhoornkastje. Bescherm de groeiende boom tegen ‘wurging’ van een touw.

Passen wij mensen wel in het bos?
Een natuurlijk ecosysteem is in balans. Biologische diversiteit is de verscheidenheid
aan levensvormen binnen een ecologisch systeem zoals een bos, een ven, maar ook
ons lichaam en zelfs de gehele planeet. In het bos heeft iéder plantje of beestje een
unieke rol in het geheel en hoe uitgekiend en complex dat is, is bijna niet te bevatten.
Men noemt het niet voor niets ‘het wonder van de natuur’.
Op onze planeet en in het klein in de Oosterduinen, is voor de mens ook een plek in
dat natuurlijke evenwicht. Mits we, zoals Gandhi zo mooi zei, genoegen nemen met
het bevredigen van onze behoeften en niet hebzuchtig zijn.

HART IN ACTIE !!!
We kunnen de boskwaliteit van de Oosterduinen nu al
verbeteren. Iedereen mag namelijk zonder toestemming
van zijn perceel een authentiek bos maken. We hoeven niet
te wachten op een nieuw bestemmingsplan of een
bospaspoort. Durf een voorloper te zijn!

WAT KUNNEN WE NU AL DOEN?
Onderzoek eens of je dit jaar één (of twee of drie…) van de volgende acties
in de praktijk kunt brengen:

1. Hekwerken, gaas en oude palen verwijderen wanneer dat kapot is of op plekken waar het bos al
dicht genoeg is. Daar waar natuurherstel plaats vindt, kan een tijdelijk touw helpen om jonge
aanplant te beschermen, zonder de veiligheid van bosdieren in gevaar te brengen.
2. Waar nodig bomen uitdunnen, zodat de kruid- en struiklaag ook weer kan floreren. Hiervoor wel
een vergunning aanvragen en bomen rooien buiten het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli).
3. De bosbodem met rust laten. Niet aanharken, zodat spontaan uitlopende sporen en zaden
onbeschadigd blijven en op kunnen groeien tot paddenstoel, struik, wilde bloem of boom.
4. Gazon, verarmende aanplant of invasieve exoten vervangen door 50 of 100 stuks oorspronkelijke
bosaanplant, zodat een groen stuk bosmantel ontstaat.
5. De Drentse grond voeden met regenwater, i.p.v. hemelwater via het riool afvoeren.
6. Zaad of uitlopers van Drentse wilde bloemen oogsten en uitzaaien voor een bloeiende boszoom.
7. Stop met schroeven, spijkers of ijzerdraad in/ aan bomen te bevestigen. Dat maakt dat ze gezond
blijven. Dan kunnen ze groot en oud kunnen worden, bijvoorbeeld voor de zwarte specht.
8. Zichtbaar de privacy van anderen respecteren. Iedereen heeft daar behoefte aan. Wandel niet
onnodig over andermans perceel. Geef zoveel privacy als je zelf ook wenst, ook als er geen hek is.
9. Niet-organisch materiaal, zoals bouwmaterialen en afval afvoeren naar het ‘brengstation’ in Roden
waardoor de beeldkwaliteit van het bos toeneemt.
10. Geniet heerlijk van de kalmte en stilte in het bos! Laat de zintuigen tot rust komen. Waardeer dat de
atmosfeer hier juist zo anders is dan in de stad of aan zee.

Citroenvlinder

Even slikken…?
Sinds wij ons verdiepen in het bos,
puur uit groeiend enthousiasme,
moeten we soms toch ook wel even
slikken. Wat is ons handelen toch
ver afgeraakt van de natuur. Aiii.
Dan komt er een gevoel op dat
vergelijkbaar is met een paar kilo
moeten afvallen: Weten dat het
goed voor ons is, maar toch trekt
tegelijk ‘de zwakte van het gemak’,
de comfortzone.
Herkent u dat? Zo ja… Gelukkig.
Dan zijn we in goed gezelschap van
elkaar. Laten we steeds een stapje
nemen om de balans tussen onszelf
en onze omgeving te herstellen.
Het goeie nieuws is…
Zoals de foto’s in dit magazine laten
zien, is er al echt een basis in de
Oosterduinen waarop we verder
kunnen bouwen. We hoeven niet van
voren af aan te beginnen!
Met elke stap naar bosherstel
kunnen weer meer trots zijn op
hoe we hier in harmonie verblijven,
gezamenlijk met alle bosdieren die
dan ook veilig door dit gebied
kunnen trekken.
De toekomst zal uitwijzen dat
daarmee uiteindelijk ieders belang
gediend is.
Wij hopen dat deze BOSBODE met
net zoveel enthousiasme en plezier
gelezen wordt als ie gemaakt is.
En wie weet… komt er een vervolg.
Dan zou het zomaar kunnen gaan
over de zeldzame boommarter, die
onlangs gefotografeerd is hier in de
Oosterduinen.
Hartelijke groet,
Klaas en Anneleen

BOSBODE
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BEN JIJ EEN NATUURVRIEND?
Wanneer je een warm hart hebt voor het bosleven,
dan kun je de stem van de natuur kracht bijzetten door:






te onderzoeken hoe je perceel (nog) natuurvriendelijker kan, ten behoeve van het bos en
zijn dieren.
te mailen dat Natuurvrienden Oosterduinen ook
namens jou de bosbelangen behartigt in het
transitieproces. (Graag met vermelding van
je naam/ namen en huisnummer .)
Ook vragen, ideeën en support kunnen gemaild
worden aan:

contact@natuurvriendenoosterduinen.nl
Incidenteel zullen we een nieuwsbrief sturen,
naar diegenen die ons gemaild hebben.

Het belang
van de natuur
staat voorop.
Respecteer
alles wat
leeft.

Kies het juiste
pad, niet slechts
het meest
gemakkelijke.
- Barack Obama -

Plant en
behoud alleen
soorten die
bijdragen aan
biodiversiteit.

In het bos samen
leven is planten,
dieren én elkaar
de ruimte geven.
Blijf op hoofd- en
wandelpaden.

Beheer het
bos met
aandacht
voor alle vier
de boslagen.

Respecteer de
status van
ecologische
verbindingszone
en beperk
afscheidingen.

Geniet van de
rust, stilte en
duisternis en
gun die ook
aan andere
dieren.

Neem
bescheiden
ruimte in voor
bebouwing en
woonerf.
Gebruik het bos
voor re-creatie.

Bescherm
bosdieren
tegen
jagende
huisdieren.

Wees altijd voorzichtig
met vuur in de natuur.
Bij Fase 2 is
alle vuur verboden.
Actuele risicofase:
natuurbrandrisico.nl

