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   www.natuurvriendenoosterduinen.nl 
    contact@natuurvriendenoosterduinen.nl 

 
 Alle natuurfoto’s zijn wederom gemaakt in de Oosterduinen 

 

  

VOORBLAD:  BESCHERMDE SOORT 

De rode eekhoorn beweegt behendig over de takken van een grove den. Ze kunnen 

wel 100 dennenappels per dag verorberen. Het gaat hun dan om de zaadjes. Ze eten 
ook graag beukennootjes, kastanjes, hazelnoten en eikels. Soms eten ze ook wel jonge 
knoppen, boomschors, insecten, eieren en een enkele keer jonge vogeltjes. Een 

volwassen eekhoorn weegt tussen de 250 en 400 gram. 
 

  Deze bode  
  Is een ode 
  En een dienaar  
  Voor het bos 
 

www.natuurvriendenoosterduinen.nl
contact@natuurvriendenoosterduinen.nl


 

Geliefd bos, 

Wij mensen hebben een bewogen jaar achter de rug.  
En velen vielen terug op een verblijf in de natuur. 

 

We vielen in slaap in een wereld 

Die niet meer hetzelfde was toen we wakker werden 

Plotseling was Disney zonder magie 

Parijs voelde niet langer romantisch 

New York werd een slapende stad 

De Chinese muur bleek niet langer een veilige vesting 

En Mekka oogde verlaten... 

Knuffelen en kussen was opeens bedreigend 

En vrienden en familie níet bezoeken 

Werd onverwacht een daad van liefde 
 

Ineens realiseerden we ons dat macht, geld en 

Uiterlijk vertoon niet belangrijk zijn 

En ons niet de zuurstof kunnen geven 

Wanneer we die hard nodig hebben 

De aarde leeft voort en is prachtig 

Corona kooit alleen de mens 

Het zou ons een boodschap kunnen vertellen 

Wij zijn niet onmisbaar 

De lucht, de grond, het water en de bomen 

Hebben ons niet nodig 

Voor wie terugkeert naar ‘normaal’ onthoud dan 

Dat je te gast bent, niet de koning 
 

-Auteur onbekend- 
 

Geliefd, bos. Dank, dat je ons mensen steeds opnieuw weet te 

verwelkomen, geruststellen en te boeien. Wij doen ons best om 
jouw waarde meer en meer bewust te worden.  

Van daaruit ontstaat het verlangen om te handelen naar 
kwaliteitsverbetering, die zo noodzakelijk is voor jouw flora, 
fauna en ook voor de mens zelf. 

De BOSBODE is gemaakt met de focus op schoonheid en de noden van het bos, 

in natuurgebied de Oosterduinen. 



Bescherming van de Oosterduinen in een nieuw bestemmingsplan: 
- Gebruiksvlak: maximaal 200m2 
(voor bebouwing, parkeerruimte, oprit, terras, opslag, speeltoestellen, 
gazon, tuin, afscheidingen enz.) 
- Bebouwing: maximaal 80m2 

- Verbod op niet natuurlijke afscheidingen op de perceelsgrenzen 

(een scherm, schutting of haag op de grens van het 200m2 gebruiksvlak is 

desgewenst toegestaan) 

- Een juridisch afdwingbaar handhavingsplan 



Xx 

 
 

De reacties op de vorige BOSBODE waren 

merendeels positief. Liefhebbers van het bos dragen 

de Oosterduinen een warm hart toe en willen graag 

verbetering van de natuurkwaliteit. De BOSBODE 

gaf aanleiding om gewoontegedrag te overdenken 

en andere keuzes te overwegen in belang van het 

bos. Ook van buiten de Oosterduinen kwamen 

enthousiaste reacties en waardevolle bijdragen. 

Een enkele reactie was negatief. We lazen er 

bezorgdheid in over het eigenbelang, het gevoel 

aangevallen te worden en angst voor 

controleverlies. Veranderen vinden we allemaal, in 

meer of mindere mate, lastig. Wie in de natuur wil 

verblijven draagt echter een verantwoordelijkheid 

voor de gezondheid van planten en bosdieren die 

hier van oorsprong voorkomen. Zij hebben het 

eerste 

 
Inmiddels wordt onze digitale nieuwsbrief door 

110 adressen ontvangen. Wie de nieuwsbrieven wil 

nalezen, ze staan in het archief van 

www.natuurvriendenoosterduinen.nl. Mocht je de 

nieuwsbrief ook willen ontvangen, dan kan je je 

daar ook inschrijven of even een mailtje sturen: 

contact@natuurvriendenoosterduinen.nl 

Afgelopen jaar gaven we informatie uit de 

Oosterduinen over perceelafscheidingen, gedrags-

patronen, de letterzetter, de onderhouds-visie van 

Natuurvrienden Norg als voorbeeld voor de 

Oosterduinen, de bonte vliegenvanger en over het 

bos als kraamkamer van de natuur. Ook schreven 

we over onze contacten met provincie, brandweer,  

gemeente en Landschapsbeheer Drenthe. Tevens 

hebben we onze lezers geïnformeerd over 

ontwikkelingen, zoals de uitslag van de enquête 

onder Oosterduiners en over ‘Transformatieplan 

De Tip’. 

 

De Tip vertaald naar de Oosterduinen 
De Tip aan de noordwestkant van Norg is net als de 

Oosterduinen, onderdeel van Natuur Netwerk 

Nederland en van ‘Expeditie Norgerduinen’. 

‘Transformatieplan De Tip’ is vastgesteld door de 

gemeenteraad. Kort gezegd staat erin dat permanent 

wonen legaal wordt, onder voorwaarde van 

concrete verplichtingen tot boskwaliteits-

verbetering, gebaseerd op zowel gemeentelijk als 

provinciaal beleid. Begrenzing van bebouwing en 

verharding binnen de gebruiksvlakken, moet 

borgen dat daaromheen een robuuste boszone 

ontstaat. 

Het plangebied (totale terrein) van Transformatie-

plan De Tip behelst 7,75 hectare voor 21 woningen. 

Met gebruiksvlakken (woonerven) van max. 400 

m2 per perceel, komt dit neer op 10,84% van het 

plangebied.  

Onze ‘buren’ van het plangebied Langeloërduinen, 

hebben 11 hectare grondgebied voor 87 woningen. 

Met gebruiksvlakken van 150 m2 wordt daar 

11,34% gebruikt voor (recreatieve) bewoning. 

Het totale grondgebied van de Oosterduinen,  waar 

de 430 woningen staan, is 78 hectare. Wanneer we 

de bovenstaande percentageberekening door 

trekken, leidt een gebruiksvlak van 200 m2 tot 

11,1% voor (recreatieve) bewoning. Dat is exclusief 

8 km aan zandwegen, wat nog eens 3,5% van het 

plangebied is. 

 

Verdeeldheid 
De uitslag van de enquête in de Oosterduinen, 

gehouden door de gemeente samen met de 

huiseigenarenvereniging, maakt de verdeeldheid 

helder tussen degenen die kiezen voor een 

bescheiden gebruiksvlak in een natuurlijk bos en 

mensen die grotere vlakken voor eigen gebruik 

willen. Ruim meer dan de helft wil óf max. 200 m2 

gebruiksvlak óf helemaal geen ‘tuin’ bij de 

bebouwing.  

Iets meer dan de helft blijkt in de enquête-uitslag 

voorstander  voor bebouwing van max. 80 m2.  

Dat iets minder dan de helft grote bebouwing en 

royale gebruiksvlakken wil en deels al heeft 

ingenomen, toont aan dat de bedreigingen voor de 

gezondheid van het bos en haar dieren, actueel zijn. 
 

 

 

 

Met oprechte bezorgdheid over de destructieve 

invloeden die zichtbaar zijn in de natuur van de 

Oosterduinen, willen we in de BOSBODE toch 

vooral de potentie benadrukken. De Oosterduinen is 

een bos in kwetsbare staat, maar heeft een basis die 

we samen kunnen herstellen. Tevens zal bosherstel 

een voorwaarde zijn om er te mogen wonen. 

 

Meer informatie staat in het archief op de website: 

www.natuurvriendenoosterduinen.nl 

W O O N R E C H T . 

Natuurvrienden Oosterduinen    

Het bos is veel méér dan een decor voor de mens om in te verblijven 
 

www.natuurvriendenoosterduinen.nl
contact@natuurvriendenoosterduinen.nl
http://www.natuurvriendenoosterduinen.nl/archief/
www.natuurvriendenoosterduinen.nl%20%0c
www.natuurvriendenoosterduinen.nl%20%0c


   

ZELDZAME SOORT   
Boommarter in een oud spechtennest, in een grove den van vak Z 



 

 

De boommarter behoort tot dezelfde groep roof-

dieren als de das, otter, hermelijn en de wezel. Hij 

is ongeveer zo groot als een kat, maar met kortere 

poten. Zijn vacht is bruin met een roomgele 

keelvlek. De boommarter heeft een lange volle 

pluimstaart. De soort verschilt van de steenmarter 

met wie hij nogal eens wordt verward, maar bij een 

steenmarter is de keelvlek doorgaans wit van 

kleur. Een ander verschil is de neus. Van een 

volwassen boommarter is die zwart/ bruin, die van 

een steenmarter is vleeskleurig (roze). 

  

De schuilplaats bestaat mees-

tal uit een holle boom, 

een spechtennest of 

een eekhoornnest 

in een bos met 

zowel loof- als 

naaldbomen. 

De boom-

marter is een 

beducht jager. 

Zijn gebit is 

goed gereed-

schap om 

prooidieren 

mee te doden 

en op te eten: 

muizen, hazen, 

konijnen, vogels, 

reekalfjes en allerlei 

insecten. Ze zijn zeer 

behendig en klimmen 

lenig in bomen. Ze kunnen tot 

vier meter ver, van boom naar boom 

springen. Daarmee is dit het enige 

zoogdier dat een eekhoorn door de boomkruinen 

kan achtervolgen en vangen om op te eten. 

Daarnaast staan eieren op het menu, evenals 

paddenstoelen, allerlei bessen en vruchten. 

Boommarters leven solitair, behalve in de 

paartijd, in juli en augustus. Dan rennen, 

klimmen, grommen en miauwen ze wat af. Het 

vrouwtje paart meestal met meerdere mannetjes 

en zoekt dan de eenzaamheid weer op. Een 

nestboom heeft bij voorkeur meerdere holtes, 

zoals verlaten spechtenholen of natuurlijke 

holtes die met elkaar verbonden zijn. 

Na een draagtijd van 8 tot 10 maanden worden in 

maart of april 1 tot 5 jongen geboren. De eerste 

zes weken worden de pasgeborenen gezoogd, 

daarna volgt de eerste vleesmaaltijd. Rond juni 

kruipen de jongen nieuwsgierig naar buiten. Eerst 

om te kijken, daarna beginnen de klimcapriolen. 

 

De populatie boommarters is herstellend, maar ze 

zijn nog altijd zeldzaam in Nederland. Sinds dit 

jaar staat hij niet meer op de lijst van bedreigde 

diersoorten. De boommarter heeft buiten 

de mens weinig vijanden. Bij 

het speuren op de grond 

naar muizen belanden ze 

nogal eens op een 

weg, die hun 

territorium door-

snijdt. Ook 

jongelingen 

die op zoek 

moeten naar 

een eigen 

leefgebied, 

passeren  

heel wat 

wegen. Alle 

bewegingen 

zorgen er-

voor dat 

boommarters 

vaak worden 

doodgereden. 

Voor veel dieren 

zijn bosrijke verbin-

dingen zoals het Natuur 

Netwerk van levensbelang. Ook 

is natuurlijk bosbeheer met variatie van 

oude en dode bomen is voor boommarters 

onmisbaar. 

De boommarter is voornamelijk in de schemering 

of 's nachts actief. In de zomer laten ze zich met 

hun kroost ook overdag zien. Boommarters mijden 

net als dassen, plekken met kunstlicht. 

Afwezigheid van buitenverlichting in ons bos is 

van groot belang voor deze zeldzame diersoort. 

Juist in de gebieden van Natuur Netwerk 

Nederland wordt een veilig en gezond woongebied 

nagestreefd voor doelsoorten zoals de 

boommarter.

Hoofdbewoner: de Boommarter 



  

 

Zwavelzwam 
Een individueel 
exemplaar, zoals deze, 
kan 25 cm breed zijn. 
De talrijke, dikke 
lobben kunnen samen 
wel 45 kg wegen.  

 

IJsvingertje 
Eén vingertje van deze  
slijmzwam is slechts 1 
millimeter groot. In het 
voorbijgaan ziet het 
ijsvingertje eruit als een 
grauwwitte plek op dood 
hout. Om de schitterende 
vingertjes goed te zien, is 
een vergrootglas nodig. 



  

‘Soortenbieb’ van de Oosterduinen 
Inmiddels is er heel wat uit de Oosterduinen op foto vastgelegd. Struiken, bomen, vogels, 
zoogdieren, vlindersoorten, insecten en zelfs al zo’n 60 soorten paddenstoelen en evenzoveel 
soorten (bloeiende) kruiden. Natuurvrienden Oosterduinen zijn een soorten-bibliotheek aan het 
aanleggen, om de kwaliteit en de bedreigingen van ons bos in kaart te brengen, terwijl de 
aanvulling ervan onbeperkt doorgaat. Als je foto’s hebt van bijzondere soorten in ons bos, zoals 
bijvoorbeeld vleermuizen, mail je ze dan? Dan komen ze ook in de soortenbieb. 
 

Nieuwe wegennamen 

Er is een plan om de wegen in de Oosterduinen (nieuwe) namen te geven, vanwege de 
vindbaarheid. Misschien is het een mooi idee om daarvoor namen van paddenstoelen (of kruiden) 
te gebruiken. Dan zouden we wonen op Elfenbank 9, IJsvingertje 13 of Zwavelzwampad 21. 

Elfenbankje 
Het halfronde 
vruchtlichaam van deze 
eenjarige zwam, is 
opgebouwd uit levendig 
gekleurde ringen, maar 
de buitenrand van het 
elfenbankje is altijd licht 
van kleur. 

Paddenstoelen, zwammen of schimmels? 
Zwammen en schimmels zijn synoniemen. Een zwam is een schimmel, een schimmel is een zwam. 

Een paddenstoel is het bovengrondse vruchtlichaam van een zwam (of schimmel). In het vochtige 

voorjaar zagen we ook in de Oosterduinen verrassend veel paddenstoelen. Het grootste deel van de 

zwam bestaat uit schimmeldraden. Deze bevinden zich in de ondergrondse humuslaag of in het 

hout. Verdroging, zure regen en kunstmest zijn oorzaken dat paddenstoelen verdwijnen. Naast flora 

(plantenrijk) en fauna (dierenrijk) is er een derde groep: fungi, het rijk van de schimmels. Dit rijk is 

5 tot 6 keer zo groot als het plantenrijk. Schimmels lijken zelfs meer op het dierenrijk dan op het 

plantenrijk, maar wetenschappelijk gezien zijn ze een apart, uniek ecosysteem. 

 

 
 

 



 

EEF ARNOLDS: 
Door de bomenkap het bos niet meer zien

 

‘De overheid ziet het bos tegenwoordig vooral 

als een maakbaar iets dat de mens dient en dat 

voornamelijk goed is voor houtoogst en CO2-

opslag. Er wordt dan ook flink gekapt. Ten 

onrechte’, zegt bosecoloog Eef Arnolds, 

voormalig hoofddocent bosecologie aan de 

Universiteit van Wageningen 

Een bosbad nemen, een eigen natuurtuin en 

lange wandelingen maken langs het groen: de 

natuur is populair. Iedereen wil meer bomen en 

bos, inclusief de overheid. Ondertussen is 

Nederland een van de bosarmste landen van 

Europa. De weinige bomen die er zijn, 

verdwijnen deels in rap tempo in 

biomassacentrales of worden geofferd voor 

veiligheid en andere hedendaagse idealen. 

Nederland wijst graag met het vingertje naar 

landen als Brazilië, maar ontbossing gaat hier 

sneller dan in het Amazonegebied. ‘Tijd om het 

tij te keren’, vindt bosecoloog Eef Arnolds, die 

een alternatieve bossenstrategie opstelde als 

antwoord op de nota ‘Bos voor de toekomst’ 

van het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Visserij (LNV). Het motto daarvan: ‘Respect 

voor bomen en bossen’. 

Heel Nederland was ooit bedekt met bos, maar 

halverwege de 19de eeuw was er nog 1% bos 

over. Daarna steeg het percentage bos tot 11 %, 

om sinds het begin van deze eeuw weer snel af 

te nemen. 75% Van de gekapte bomen 

verdampt onder het mom van duurzaamheid in 

energiecentrales. ‘Een totaal absurde papieren 

constructie, want de uitstoot is hoger dan bij 

kolen- en gascentrales. Bij het kappen zelf komt 

ook nog eens CO2 vrij uit de bodem. Bovendien 

wordt dood hout van natuurlijk gestorven 

bomen normaal gesproken humus, die weer als 

voeding dient voor het bos. Biomassa is een 

vorm van roofbouw op het bos. En ja, 

grootschalige bomenkap leidt tot nog meer 

opwarming, ook dat nog.’ 

Tegelijk wil ook de overheid meer groen.  

In de nota ‘Bos van de toekomst’ staat dat er in 

2030 10% ‘meer en gezonder’ bos moet zijn. 

Met de bossenstrategie die in november 2020 

werd gepresenteerd wil het ministerie CO2 in 

bossen en bomen en biodiversiteit versterken. 

‘De nota ‘Bos voor de toekomst’is deels een 

antwoord op de groeiende onvrede over het 

beleid’, weet Arnolds. ‘Desondanks hebben 

kritische stemmen uit de samenleving geen 

enkele inspraak gehad in de plannen’, waar hij 

schande van spreekt. Critici bestaan uit 

verontruste natuurliefhebbers en deskundigen. 

Zelf behoort de bosecoloog tot beide 

categorieën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zijn 27ste verruilde hij zijn geboortestad 

Utrecht voor het landelijke Drenthe, waar hij 

nog altijd thuis is. Om zijn woning heeft hij acht 

hectare grond in de loop der tijd ‘omgeschapen’ 

tot een klein eldorado voor planten en dieren. 

Het natuurgebied, dat hij daarom ‘Schepping’ 

noemt, omvat bloemrijk grasland, flinke 

plassen, wilde bosjes en diverse soorten bomen. 

De ijsvogel broedt er, maar ook zoogdieren als 

hazen en eekhoorns leven er. Een bunzing 

voelde zich er comfortabel genoeg om een nest 

te maken in zijn schapenstal. Arnolds: ‘Zoals 

mensen wild enthousiast kunnen zijn over 

muziek of voetbal, is natuur voor mij een passie. 

Sommige mensen hebben helemaal geen passie. 

Als je dat wel hebt én daar je levenswerk van 

kunt maken, is dat een voorrecht.



 
Door klimaatverandering zal naar verwachting 

een deel van veelvoorkomende boomsoorten, 

zoals loofbomen, lariksen en vooral sparren 

verdwijnen. Om het bos ‘weerbaar te maken’ 

wil het ministerie het bos ‘revitaliseren’ - lees 

kappen - door soorten die het over honderd jaar 

ook goed doen. Arnolds: ‘Weerbaar bos maken 

is een theoretische bezigheid. Omdat bomen zo 

oud worden, weet niemand hoe het bos precies 

zal reageren. Je kunt iets zeggen over de 

komende twintig jaar, maar daarna is het 

giswerk. Ik zie ook de gevolgen van 

klimaatverandering hoor. Doordat er ’s winters 

minder vorst is en de zomers warmer zijn, 

groeien er spontaan walnootbomen. Dat was 

tien jaar geleden ondenkbaar. De natuur volgt 

het klimaat. Het bos blijft niet leeg, op den duur 

gaan er waarschijnlijk meer zuidelijke boom-

soorten hier groeien. Het is behoorlijk 

pretentieus om te denken dat wij het beter 

kunnen dan de natuur zelf.’ 

 

De bosfilosofie achter de overheidsplannen zint 

Arnolds niet: ‘Het ministerie gaat uit van een 

eenzijdige bosteeltkundige visie op bossen. Bij 

zo’n benadering staat de maakbaarheid van 

bossen centraal. Het maakbare bos dient vooral 

de mens, het is goed voor houtoogst en CO2-

opslag. Menselijk ingrijpen via allerlei 

technische maatregelen om het bos ‘weerbaar’ 

te maken is de rode draad door de plannen, 

terwijl het voor bomen en bos beter is als de 

natuur haar gang kan gaan.’ 

 

Zijn alternatieve bossenstrategie ‘Een toekomst 

voor bossen en bomen’, die hij opstelde in 

samenspraak met liefhebbers en deskundigen, 

spreekt van een bos-ecologische visie op groen. 

Het uitgangspunt is dat bossen zelfregulerende 

leefgemeenschappen zijn die zichzelf voor 

onbeperkte tijd kunnen handhaven zonder de 

hulp van de mens. ‘Je hoeft het bos niet te 

redden. Ingrijpen kan op een kleinschalige, 

zorgvuldige manier. Met een elegante term heet 

dat natuurvolgend bosbeheer. Bijvoorbeeld 

door bestrijding van invasieve exoten. En geen 

kaalkap voor houtoogst, maar via een 

uitkapsysteem hier en daar een boom te kappen 

en de gesloten kronen intact te houden. 

Vergelijk het met een oud huis renoveren in 

plaats van te slopen. Voor de bosbeleving is dat 

ook beter, want mensen hebben een pesthekel 

aan kaalkap. Vaak lijkt het alsof er een oorlog 

heeft gewoed. Wat bossen vooral nodig hebben 

is minder menselijke bemoeienis. Dat is goed 

voor zowel biodiversiteit alsook voor de 

belevingswaarde van bossen’, zegt Arnolds, die 

eerder het boek ‘Weg van de natuur’ schreef, 

over de gevoelsmatige, fysieke en spirituele 

relatie tussen mens en natuur.  

‘Bossen hebben een enorme emotionele 

waarde. In coronatijd hebben mensen ontdekt 

hoe fijn het is om lange boswandelingen te 

maken; die trend blijft voorlopig. Die 

recreatieve waarde levert bovendien geld op. 

Kijk naar de Veluwe! Dat geldt niet voor bomen 

kappen. Biomassa is niet rendabel, dat wordt in 

stand gehouden met miljardensubsidies.’

Vervolg → 



  



Belangen spelen dus een rol in het huidige beleid, 

aldus de Drentse bosecoloog, die pleit voor een 

breed maatschappelijk debat over bosbeleid. ‘De 

voorgestelde bossenstrategie is gemaakt door de 

Unie van Bosgroepen. Dat zijn mensen die geld 

verdienen aan kap, omvorming en zo veel 

mogelijk maatregelen. Voor de plannen is 1,5 

miljard euro gereserveerd, daarmee hebben de 

partijen voor de komende jaren hun kostje 

gekocht.’ 

De maatregelenmanie die Arnolds in het 

bosbeleid waarneemt, beheerst ook andere 

terreinen van de samenleving. ‘In ons 

‘tegelparadijs’ heerst de illusie dat wij de natuur 

naar onze hand kunnen zetten, meestal voor 

maatschappelijke idealen als gezondheid, 

veiligheid en gemak. Terwijl bomen juist 

bijdragen aan gezondheid. Waarom durft men 

dan niet langs monumentale bomen te rijden? 

Mensen gaan toch ook skiën, met alle risico’s van 

dien?  Het streven naar ultieme veiligheid is 

hopeloos.  Het lijkt wel alsof alles wat uit de 

natuur komt minder goed is dan wat mensen zelf 

maken of veroorzaken. Elke dag sterven er 

mensen in het verkeer, maar als er een keer een 

dier losbreekt in een natuurpark, moet het meteen 

dood. Misschien is het wel een soort oerangst om 

in de natuur overal beren op de weg te zien. 

Terwijl landelijke plannen aan de ene kant meer 

groen in steden moeten opleveren sneuvelen er 

lokaal complete houtwallen voor veiligheid of er 

verdwijnen bomen door ‘kulkap’; omdat mensen 

‘last hebben’ van pluisjes, vallende eikels, of 

kleverige sappen van bijvoorbeeld lindebomen. 

En ook die bomen belanden niet zelden in 

biomassacentrales. Bomen kappen voor het 

klimaat is dan ook niet de enige ambivalentie in 

de omgang met houtig groen.’  

Bestaat er in Nederland überhaupt wel natuurlijk 

bos? Arnolds: ‘Bossen worden onderverdeeld in 

productiebos voor bijvoorbeeld houtoogst, 

multifunctioneel bos, waarbij ook recreatie een 

rol speelt en natuurbos. Dat laatste omvat maar 

één procent van alle Nederlandse bossen. 

Natuurbos is bos waarin mensen niet meer 

hebben ingegrepen en dat er meer dan honderd 

jaar is. De meeste bossen in Nederland zijn 

relatief jong; ze zijn in de bloei van hun leven. 

Meer natuurbos gaat er ook niet komen als je elke 

vijftig jaar met de kettingzaag erdoorheen gaat. 

Het bos is de sluitpost van de natuur geworden.’ 

Het alternatief voor het huidige beleid is: in 

zoveel mogelijk bossen niets doen en waar nodig 

kleinschalig beheren. Dat levert mooier, 

natuurlijker bos op met meer biodiversiteit, een 

groter vermogen om koolstof op te slaan en een 

betere belevingswaarde. Het bespaart de 

belastingbetaler ook nog eens 1,5 miljard euro.  

De overige kapdrift moet volgens de Boswet 

worden gecompenseerd via herplant, maar dat 

gebeurt mondjesmaat. Bovendien duurt het 

tientallen jaren voordat nieuwe bomen kunnen 

tippen aan hun voorgangers. ‘Houtkap is per 

definitie slecht voor het bos. Vijftig procent van 

de biodiversiteit is verbonden met dood hout. 

Laat bomen toe om dat proces zelf door te 

maken”, zegt de bosecoloog, die griezelt van de 

veelgebruikte term ‘compensatie’. Het argument 

dat gekapte bomen kunnen worden vervangen 

door herplant, gaat er bij hem niet in. ‘Het is alsof 

je de Amsterdamse grachtengordel afbreekt en 

om er even verderop een nieuwbouwwijk voor te 

bouwen. We hebben juist behoefte aan oude, 

mooie bomen. Monumentale bomen staan voor 

tijd. Tijd is het enige wat mensen niet kunnen 

maken.’ 

‘Goed bosbeleid vraagt om respect’, zegt hij. 

‘Waardering voor bomen die hier vaak al langer 

zijn dan wij en voor de dieren, planten en andere 

organismen die in het bos leven. Die consideratie 

ontbreekt in de van bovenaf opgelegde, 

bureaucratische bossenstrategie die – als de 

plannen doorgaan – onomkeerbare schade 

brengt en ons achterlaat met alleen kunstmatige, 

door mensen beheerste bossen’.  

Een petitie van gezamenlijke natuurorganisaties 

tegen grootschalige bomenkap en voor beter 

natuurbeleid werd al bijna 35.000 keer getekend. 

Het massaal omarmen van bossen en een groeiend 

protest tegen bomenkap vanuit samenleving en 

politiek, stemt Arnolds daarom toch voorzichtig 

hoopvol. 

 
Artikel gepubliceerd in HP De Tijd, 21-6-2021 

 



 

 

 

  

Amfibieën in de strooisellaag: de bruine kikker en  

de hazelworm: geen slang, maar een pootloze hagedis 



 

 

 

 

 

Ooit was heel Nederland bedekt met bos, maar door menselijke invloed resteert het nu nog 

10%. Een bos is een intelligent, levend systeem dat vooral tijd nodig heeft om te evolueren. Er 

vindt een complexe wisselwerking plaats tussen planten en dieren in de verschillende lagen van 

het bos. Voor een gezond ecologisch evenwicht is van elke vegetatielaag ongeveer 15 - 25 % 

nodig. In een bos staan voornamelijk meerjarige planten. Deze hebben een voorkeur voor 

bodems waar schimmels domineren, die voor ons zichtbaar zijn door paddenstoelen. Schimmels 

zijn door hun dradenstructuur heel gevoelig voor beschadiging, daarom laten we de bodem 

zoveel mogelijk met rust. Een geharkte, kale bodem is als een wond. Voor ziekte- en 

plaagbeheer geldt: hoe meer diversiteit en onderlinge verbondenheid tussen de soorten planten, 

hoe weerbaarder het ecosysteem is. 

 

Boomlaag 
Vanaf 7 meter. De 

naalden en 
bladeren vangen 
het meeste licht. 
Hier vind je ook 
de eekhoorn en 

de boommarter. 

Struiklaag 
Tussen 1,50 en 7 meter.  
Hier leven veel vogels. 

Is er een groot gebied 
zonder struiklaag dan 
kan de boomlaag te 
dicht en/ of te arm zijn. 

Kruidlaag 
Vegetatielaag van 
planten tussen10 
en  150 cm. Hier 
leven veel vogels. 
Kruiden hebben 
vaak licht nodig en 
doen het goed aan 
de bosrand. 

Moslaag 

Onderste laag van 
planten tot 10 cm, 

waar de egels en 
konijntjes 

verblijven. Lage 
bosplanten en 

mossen hebben 
weinig lichtbehoefte. 
Een vierkante meter 

mos kan drie liter 
water wekenlang 

vasthouden. Mossen 
voorkomen dat de 
bodem uitdroogt.  

BodemxmetxStrooisellaag  
Op de humuslaag liggen dode bladeren, naalden en takken en er leven schimmels in.  Wanneer 
er vooral eikenbladeren en naalden liggen, dan verzuurt de bodem, wat een rijk bodemleven 

bemoeilijkt. Inheemse loofbomen zoals linde, esdoorn, hazelaar, tamme kastanje, berk, 
haagbeuk en zoete kers dragen enorm bij aan een gezonde humuslaag. Deze biedt voeding 
aan paddenstoelen en jonge planten die uitgroeien tot struiken en bomen. Het is tegelijk een 
schuilplaats voor amfibieën, zoals padden, kikkers en de (ongevaarlijke) hazelworm. 



  

TAXUS 
 

Herintroductie van 

een oude bekende! 
De oudste bomen in 
onze oorspronkelijke 
inheemse bossen waren 
taxussen. De taxus en 
de jeneverbes zijn de 
enige inheemse 
conifeersoorten. De 
taxus kan heel oud 
worden en zichzelf 
volledig verjongen 

tijdens zijn eigen leven. 
Heel wat muizen, vogels 
en insecten maken 
graag gebruik van de 
holtes die in oudere 
taxussen beschikbaar 
zijn. De energierijke 
schijnbessen vallen in 
de smaak bij muizen en 
wel 20 vogelsoorten, 
zoals lijsters en 

spreeuwen. ’s Winters 
zouden ze zelfs de 
pestvogel kunnen 
aantrekken. Ook wordt 
het loof gegeten door 
wilde dieren, zoals 
reeën, herten en 
konijnen.  
De taxus is een levende 
tussenvorm tussen loof- 
en naaldbomen. Het is 
een naaldboom zonder 

hars met zoete (schijn) 
bessen in plaats van 
kegels. (Giftig voor 
mensen en huisdieren.)  
Bossen behoren steeds 
meer ecosysteem-
diensten te combineren 
en ook in dat plaatje 
past de taxus. Als 
inheemse naaldboom, 
die veel ouder kan 

worden dan de andere 
soorten, vergroot hij de 
variatie en het 
natuurlijk karakter van 
onze bossen. Daarnaast 
legt de taxus als winter-
groene naaldboom het 
hele jaar door CO2 vast.  

 
 



Klimaatslim bosbeheer helpt de 
veerkracht van bossen te vergroten 

We zien dat onze bossen het moeilijk hebben en 

dat ze onvoldoende veerkrachtig zijn. De vitaliteit 

en biodiversiteit staan in deze groene 

ecosystemen onder grote druk en dat vraagt om 

klimaatslim bosbeheer van alle kleinschalige 

terreinbeheerders, zodat ze klaar zijn voor de 

toekomst. Met het uitgangspunt dat je het hele 

systeem versterkt, ontstaat er een stabiel en 

beschermend bosklimaat dat weerextremen kan 

dempen. Als het bosklimaat op orde is, blijven de 

luchtvochtigheid en het bodemvochtgehalte 

hoger, waardoor het mogelijk is om 

temperatuurextremen in de lucht en in de bodem 

beter te bufferen. Het behoud van een dak van 

boomkronen is daarbij erg belangrijk. Net als een 

goede menging en structuur van de struiklaag, 

wat de flexibiliteit van het systeem verhoogt en 

de risico’s verlaagt. 

 

LIFE-programma van de EU 
De Europese Unie heeft twee 

LIFE- programma’s gericht 

op klimaatslim bosbeheer. 

Deze onderzoeksprojecten 

lopen van 2020-2027. Een 

bos dat mee kan bewegen met veranderingen zal 

zich in nieuwe omstandigheden goed blijven 

ontwikkelen. Wanneer het ook over honderd jaar 

vitaal genoeg is om haar waardevolle producten 

en diensten te leveren, is het een veerkrachtig 

bosecosysteem. Heel belangrijk, want een bos 

biedt leefruimte aan planten en dieren. Een 

gezond bos zuivert ons water en de lucht die we 

inademen, produceert de duurzame grondstof 

hout, legt koolstof vast en is voor velen een plek 

om te ontspannen en genieten. 

 

Kwetsbare bosecosystemen vragen om 
gerichte keuzes en sturing in het beheer 

LIFE Climate Forest is 

één van de projecten 

van het LIFE-

programma van de 

Europese unie voor 

klimaatslim bosbeheer. 

 

Met kleinschalig, boomgericht bosbeleid streeft 

men naar het vergroten van de veerkracht van 

bosecosystemen door klimaatslim beheer: 

 

✓ meer variatie in soorten en herkomst 

✓ een betere structuur en leeftijdsopbouw 

✓ een goed functionerende en 

voedzamere bodem 

✓ bijdragen aan een succesvolle 

verjonging 

✓ aandacht voor wildbescherming 

✓ creëren van natuurnetwerken wat 

bijdraagt aan meer biodiversiteit 

✓ aandacht voor koolstofvastlegging 

✓ boomgericht beheer 

 

 

  Een deel van de ‘Beleidskaart Natuur’ van 

provincie Drenthe, met het Natuur Netwerk 

van Noord Drenthe. Met het behouden en 

beschermen van natuurwaarden wil de 

provincie bouwen aan een robuust 

natuursysteem in 2040. 

 = Oosterduinen 

KLIMAATSLIM  BOSBEHEER 
 



 

  

Natuurorganisatie wint  

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs  2021 
 

Het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, is een Nederlandse 
organisatie die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving.   

 

WAARNEMINGS-APP  
Heb jij dat ook? Overal planten en 
dieren zien en niet (meer) weten wat 
het is? ObsIdentify  is een gratis app 
die wilde planten, dieren en 

paddenstoelen, voorkomend in West 

Europa, kan herkennen. 
Door middel van een database met 
gevalideerde referentiebeelden 
herkent de app meer dan 22.300 
soorten. Met elke nieuwe herkenning 
wordt deze database verder 

uitgebreid en verbeterd. Wanneer je 
een foto van je waarneming opslaat 
met deze app, zie je deze direct terug 
op de website van waarneming.nl. 
Samen met anderen draag je bij aan 
kennis van de natuur. 
 

 
geeft een oeuvreprijs als beloning voor bijzondere of langdurige inzet voor cultuur of natuur. 

De jury prijst het IVN vanwege haar inzet om jong en oud te laten beleven hoe leuk, gezond 

en belangrijk natuur is. De stichting is op allerlei fronten actief, organiseert activiteiten, 

cursussen en campagnes. Het IVN heeft in coronatijd haar meerwaarde voor de samenleving 

bewezen. Voor veel mensen biedt een groene leefomgeving troost, rust, inspiratie en 

trouwens ook gezondheid, want uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die 

ziek zijn, sneller herstellen als ze regelmatig in een groene omgeving zijn. 

In zijn dankwoord sprak IVN-directeur Jelle de Jong over hoe goed de mens van nature gedijt 

in de natuur. ‘Mensen weten "diep van binnen" dat de natuur gezond is. De mens is 

geëvolueerd in de natuur. We hebben zelf ook een reptielenbrein. Als er stress komt, vertelt 

dat brein ons: 'naar buiten'! Vandaar dat mensen de moeite nemen om die natuur te ervaren.’ 

 

 

 

 

 



  

BOEKENTIP 
In ‘De ontdekking van de natuur’ (2021) 

vind je twintig prachtige en rijk 
geïllustreerde verhalen over vogels, 
insecten, bacteriën, draken en nog veel 
meer. Er worden ontdekkingen beschreven 
met anekdotes over bijzondere mannen en 
vrouwen, die tussen 1500 en 1900 hebben 

gezorgd dat wij het leven om ons heen en 
dat van onszelf zoveel beter begrijpen.  
In de verhalen wordt ‘het kleine’, zoals de 
individuele wetenschapper of de 
ontdekking van een bepaald insect  knap 
verbonden aan ‘het grote’, zoals de 
ingewikkelde relatie tussen religie en 

natuurontdekking of ontwikkelingen in de 
wetenschapsbeoefening. 
Hans Mulder is opgeleid als historicus, 
werkt als conservator natuurlijke historie 
en docent aan de UvA. Hij publiceert over 
de geschiedenis van het boek en over hoe 
in  de westerse samenleving de kijk op de 

natuur in de loop der tijd veranderde.  
 

 
 

Nederland is het (op twee na) minst bosrijke land van Europa. De laatste 10 jaar zijn er 

meer bomen gekapt dan dat er nieuwe bijkwamen: Nederland kapt zelfs relatief meer dan 

Brazilië. Maar daar komt verandering in, zo kondigde minister Schouten aan met de 

presentatie van de Bossenstrategie. Als onderdeel van het klimaatakkoord zullen Rijk en 

provincies de hoeveelheid bos verdubbelen, door 10% bos bij te planten. Dat zijn zo’n 150 

miljoen nieuwe bomen, binnen 10 jaar. Bos is belangrijk voor de opslag van 

broeikasgassen, de biodiversiteit, de kwaliteit van ons lucht en water, en is bovendien een 

bron van ontspanning. Maar klopt dit ‘meer bos’ wel? Zembla onderzoekt: wat komt er van 

de beloftes terecht? 

 

UITZENDING GEMIST ? 
 



 
 
 
 
 

Bekende lastpakken 
Klimaatslim bosbeheer richt zich uiteraard ook op 

woekerende uitheemse soorten. Invasieve exoten 

zijn planten, dieren én micro-organismen die van 

nature niet in Nederland voorkomen en hier schade 

veroorzaken, omdat ze zich explosief 

voortplanten. Daarnaast kunnen exoten een risico 

vormen voor de volksgezondheid, economie en 

veiligheid.  

De meest actuele, wereldwijd verspreide, 

invasieve exoot is momenteel SARS-CoV-2, een 

micro-organisme beter 

bekend als het coronavirus. 

We waren er niet op 

voorbereid en ervaren wat een 

invasieve exoot met onze 

leefwereld kan doen. 

Daarnaast hebben we in de natuur van de 

Oosterduinen nu ook de eikenprocessierups. Deze 

komt van oorsprong uit Zuid-Europa, maar heeft 

zich in de afgelopen 30 jaar vanuit het zuiden naar 

het noorden verplaatst. De soort lift mee op 

verschuivende klimaatzones die veroorzaakt 

worden door opwarmende temperaturen. De 

honderdduizenden brandhaartjes die ze 

verspreiden brengen veel overlast en 

gezondheidsrisico’s.  

 

Verstoorde ecosystemen  
Wij mensen veranderen landschappen en 

destabiliseren ecosystemen in een ongezien 

tempo. Commerciële en consumptieve drijfveren 

hebben een ongeëvenaarde ecologische verstoring 

veroorzaakt. Op langere termijn zullen 

oorspronkelijke soorten planten en dieren 

uitsterven. Hun plaats wordt ingenomen door 

soorten die het goed doen, juist in verstoorde 

ecosystemen. Eén voorbeeld zijn de knaagdieren 

en vleermuizen, die dragers zijn van veel virussen, 

zich snel voortplanten en in nauw contact staan 

met de mens. 

Maar… het meest verontrustend is dat we geen 

idee hebben wat ons allemaal bedreigt. 

Invasieve exoten in ons bos 
Ongeveer 10% van de uitheemse plantensoorten 

gedraagt zich invasief en verspreidt zich ten koste 

van de inheemse soorten. Uitheemse plantsoorten 

kunnen invasief worden omdat ze hier weinig 

natuurlijke vijanden hebben en de energie die ze 

voorheen nodig hadden om zich te verdedigen, 

steken ze nu in de voortplanting. Daarbij hebben 

inheemse soorten nog geen verweer tegen de 

nieuwkomers.  

De Europese Unie heeft in 2016 een richtlijn 

opgesteld met betrekking tot planten die invasief 

zijn. Voor de reuzenbalsemien bijvoorbeeld geldt 

een verbod op bezit, handel, kweek, transport en 

import. Op de website van het Ministerie van 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit staan ook 

de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse 

vogelkers op de lijst van landplanten die in 

Nederland voorkomen en schadelijk zijn voor de 

Nederlandse natuur en/ of volksgezondheid.  
  

Beheer 
De Amerikaanse vogelkers, de Japanse 

duizendknoop en de reuzenbalsemien wisten zich 

hier in natuurgebied de 

Oosterduinen ook mas-

saal te vermeerderen. De 

aanpak van invasieve 

exoten, is in de eerste 

plaats de verant-

woordelijkheid van 

terreinbeheerders, zoals 

gemeente, boeren en 

particuliere perceel-

eigenaren.  
 

Met de Europese verordening die vanaf 1 januari 

2015 in werking trad, wordt gefocust op een 

drietrapsaanpak: 

1. PREVENTIE. Door te weten welke uitheemse 

soorten invasief kunnen worden en welke soorten 

al invasief zijn, kan je er bewust voor kiezen om 

deze soorten niet in huis te halen of te vermijden 

dat aanwezige uitheemse soorten kunnen 

‘ontsnappen’ naar de vrije natuur. Ook een gezond 

natuurgebied zorgt ervoor dat uitheemse soorten 

zich moeilijker kunnen vestigen.  

2. Snel OPSPOREN EN INGRIJPEN wanneer een 

exoot een nieuw stukje natuur is binnen 

gedrongen. 

 
 

Eikenprocessierups 
in de Oosterduinen 

Reuzenbalsemien 

 

BOSBEHEER : INVASIEVE EXOTEN 
 



3. BEHEREN EN TERUGDRINGEN. Wanneer 

een invasieve exoot stevig gevestigd is, dan is 

uitroeien bijna onmogelijk, omdat het tot nu toe 

ontbreekt aan goeie bestrijdingsmethoden. Wel 

hebben terreinbeheerders de verantwoordelijkheid 

om deze soorten, die de vitaliteit van onze natuur 

bedreigen, terug te dringen en te beheren zodat 

invasieve exoten beheersbaar blijven. 
 

Actie: 
- Vogelkers:  

* Omzagen (zo nodig 

met kap-vergunning). 

Bloei en verspreiding 

via zaad stoppen. 

* Jonge uitlopers jaar-

lijks afknippen, waar-

door de plant verzwakt 

en op termijn mogelijk 

uitgeput raakt.  

- Vogelkers en reuzenbalsemien:  

Uittrekken of uitgraven van jonge aanwas, voordat 

het zaad zich kan verspreiden. Bij de roze 

bloeiende reuzenbalsemien gaat uittrekken 

eenvoudig. (De geelbloeiende balsemiensoort is 

een gewenst, inheems kruid). De Amerikaanse 

vogelkers moet met wortel en al uitgetrokken 

worden, anders woekert deze ondergronds voort. 

- Japanse duizendknoop:  

WEES ALERT: DIT IS EEN ROTZAK! 
 

 

* Deze uitheemse soort wortelt tot drie meter diep 

en is vrijwel onuitroeibaar. Tot op heden komen in 

Nederland alleen vrouwelijke planten voor, 

daardoor wordt er geen zaad gevormd en is er dus 

geen stuifmeel beschikbaar. Waar de plant staat zal 

deze zich lokaal flink uitbreiden, maar dit zal 

minder snel gaan dan bij bijvoorbeeld de 

Amerikaanse Vogelkers. 

* Naast grote schade aan inheemse soorten en de 

biodiversiteit, veroorzaakt de sterke groeikracht 

van de Japanse duizendknoop ook schade aan 

gebouwen en leidingen. 

* DOEN! :  Plantresten secuur verwijderen in 

afgesloten grijze afvalzakken. NIET: Machinaal 

maaien, plantenresten en -wortels met het 

groenafval afvoeren. Elk restje kan weer opnieuw 

een explosieve groeihaard worden en het probleem 

verergeren. 

 

Gif gebruik? 

Glyfosaat, is het werkzame bestanddeel van het 

zéér giftige ‘Roundup’. Het is schadelijk voor 

planten, dieren en mensen. In Nederland geldt een 

verbod op professioneel gebruik van dit 

bestrijdingsmiddel, op alle verharde en niet-

verharde terreinen. Behalve in de landbouw, 

ondanks dat het een oorzaak is van kanker en 

andere ernstige ziekten en verstoringen in het 

menselijk lichaam. 

Wanneer preventie, snel ingrijpen, beheren en 

terugdringen van de Amerikaanse vogelkers en 

Japanse duizendknoop gefaald heeft, dan ziet het 

College voor de Toelating van Bestrijdings-

middelen (CTB), de exoten als een zodanige 

bedreiging voor mens, dier en milieu, dat deze 

gericht mogen worden bestreden met glyfosaat, 

ook in de gemeente Noordenveld. 

Natuurorganisaties maken hier hevig bezwaar 

tegen, omdat het o.a. bijensterfte veroorzaakt. Ook 

provincies maken zich grote zorgen vanwege de 

bedreiging van drinkwaterkwaliteit.  
 

Dit gezegd hebbende: Wie overweegt om 

Roundup (in het najaar) te gebruiken voor 

uitsluitend deze twee uitheemse plantsoorten mag, 

wettelijk gezien, met een kwastje (secuur) de 

stobbe van de Amerikaanse vogelkers aanstippen, 

of (nauwkeurig) een klein stukje stengel van de 

duizendknoop bestrijken.  
 

Klimaatslim exotenbeheer 
Het tweede LIFE-project van 

de Europese Unie heet LIFE 

Resilias. Hierbij gaat men 

aan de slag om dominantie 

van invasieve exoten op een 

natuurlijke manier te doorbreken en/ of te 

voorkomen. Door de veerkracht van ecosystemen 

in bos- en natuurgebieden te versterken, kunnen zij 

zich beter gaan verweren tegen dominante 

invasieve exoten. 

  

Amerikaanse 
vogelkers 

Japanse duizendknoop 



  
 

  

Bosbesdwergspanner  
Nachtvlinders 
worden niet gelokt door nachtverlichting, maar erdoor in de war gebracht. Gewoonlijk oriënteren 

ze zich op het vage licht van maan en sterren en door felle lampen worden ze misleid. Ze komen 

verward op de lamp af en niet in een min of meer rechte lijn, wat je bij aanlokking zou verwachten. 

Eenmaal bij de lamp gaan ze vaak weer in rust, omdat het licht is en het dus dag lijkt. Dat betekent dat 

ze dan niet hun normale nachtelijke gedrag vertonen, te weinig eten en zich veel minder voortplanten, 

dan zonder kunstlicht. We zien bij de nachtvlinders de laatste tientallen jaren een sterke achteruitgang. 

Licht is uiteraard niet de enige oorzaak daarvan, maar speelt zeker een belangrijke rol. 

  Witte Tijger 

 

BEDREIGDE SOORT     



Hans Van Dyck, Vlaamse vlinderprofessor: 

‘We moeten meer door dieren      gen kijken’ 
 

Hoe voelt het om een vlinder te zijn? En hoe kan 

dat ons helpen om deze bijzondere, vaak 

bedreigde beestjes beter te beschermen? 

Bioloog Hans Van Dyck, schrijft erover in zijn 

boek ‘Het Orakel van de Bosnimf’. 

‘Wereldwijd zijn er 180.000 vlindersoorten 

bekend, tegenover 10.000 vogelsoorten en 6.500 

zoogdiersoorten. Het leven op aarde doet zich 

verrassend vaak voor als vlinder’, aldus Van 

Dyck. Het Orakel van de Bosnimf gaat over de 

boeiende levens van vlinders en over wat ze ons 

leren over het leven op aarde. 

‘Vlinders kunnen ons heel wat leren over breder 

geldende principes in de ecologie en evolutie-

biologie. Ze leren ons bijvoorbeeld dat wat op het 

eerste gezicht een geschikt leefgebied voor een 

diersoort lijkt, niet altijd een functioneel 

leefgebied is dat aan de specifieke eisen van de 

soort voldoet.’ 

 

‘Moeten we meer door dierenogen kijken?’ 

‘Onze menselijke bril is soms een handicap. Mijn 

onderzoek met vlinders heeft mij geleerd dat er 

weliswaar één aarde is, maar dat er meerdere 

zintuiglijke werelden zijn. What we see is not what 

they get. Dieren zien vaak andere dingen en om dat 

te begrijpen moet je in hun zintuiglijke wereld 

doordringen. Zo nemen vlinders uv-licht waar en 

zien ze verschillen waar wij die niet zien. Wij zijn 

erg visueel ingesteld, terwijl andere soorten een 

landschap meer op basis van geuren, geluiden en 

temperaturen waarnemen. Door onderzoek te 

doen, kunnen we ons stapje per stapje beter 

voorstellen hoe het voelt om een vlinder te zijn.’ 

 

Helpen die inzichten het natuurbehoud? 

‘Het doet je beseffen dat we het landschap soms 

veranderen zonder dat we ons daarvan bewust 

zijn. Wat voor de mens op natuur lijkt, is voor veel 

diersoorten niet genoeg om in te overleven. 

Ingrepen zoals lichtvervuiling of geluiden maken 

een wereld van verschil voor de overleving van 

soorten. Wij proberen ondermeer te begrijpen 

waarom kleine verschillen hun leven beïnvloeden. 

 

Ruim twintig jaar geleden bracht je grondig de 

vlinderdiversiteit in kaart. Toen al bleek dat die 

er fors op achteruit is gegaan. Hoe is het 

inmiddels gesteld? 

‘Er zijn nog meer soorten 

verdwenen. Maar er zijn er 

ook enkele bijgekomen. 

Vaak gaat het om zuidelijke 

soorten die zich onder 

invloed van de klimaat-

verandering noordwaarts 

verplaatsen. Al is dat geen erg positief verhaal, 

want het leefgebied dat er voor zo’n soort in het 

noorden bijkomt, is doorgaans kleiner dan wat er 

in het zuiden verdwijnt.’ 

‘We zijn sindsdien ook anders beginnen te meten. 

We kijken niet alleen of een soort hier nog 

voorkomt, maar houden ook rekening met 

aantallen. Ook die zien we, net als bij andere 

insecten, bij vele soorten achteruitgaan. Net die 

aantallen zijn belangrijk opdat een soort haar 

ecologische functie naar behoren kan vervullen.’ 

‘Daar iets aan doen vereist een andere aanpak dan 

het klassieke natuurbehoud, dat bedreigde soorten 

in natuurgebieden in stand probeert te houden met 

intensive care. Er is ook een betere algemene 

gezondheidszorg nodig: meer en betere natuur, 

ook buiten de natuurgebieden. Hoeveel meer is 

niet precies te zeggen. De bekende bioloog Edward 

Wilson pleit ervoor om de halve planeet voor 

natuur opzij te zetten. In een rapport waaraan ik 

met andere experts op vraag van de 

klimaatjongeren meewerkte, mikten we op 25%.’ 

 

Volgens de Britse documentairemaker David 

Attenborough zou de natuur beter af zijn 

zonder de mens, en zijn we een plaag op deze 

planeet. Deel je dat sentiment? 

‘Op zich is het waar: als wij weg zouden zijn, zou 

de natuur floreren. Maar wij zouden dat dan niet 

meer kunnen zien, beleven en bestuderen. Dat zou 

ik doodjammer vinden. Net als de bever hebben wij 

een bovengemiddelde impact op onze omgeving, 

en die invloed kan negatief of positief zijn. Laten 

we dus onze kennis en ecologische inzichten 

gebruiken om de mouwen op te stropen en het 

anders en beter te doen.’ 

 

Hans Van Dyck, ‘Het orakel van de bosnimf’ 

Over vlinders en mensen. Wat frivole fladderaars 

je vertellen over het leven op onze planeet, 

Uitgeverij Lannoo. 

Artikel gepubliceerd in EOS Wetenschap, 25-6-2021 

 



 

 

  

De potentie van natuurgebied de Oosterduinen is zichtbaar in de aanwezigheid van de 

 ZEER  ZELDZAME  ZEVENSTER 

Het is een klein maar fijn bloemetje, dat begin mei met zijn bloemen boven het strooistel uitsteekt.  

Het is een echt bosplantje, met voorkeur voor voedselarme bossen op zandgronden.  

Haar naam dankt zij aan de 7 bloemblaadjes die het tere, witte bloempje telt. De bloemen staan op 

lange ranke steeltjes, soms bloeien ze met twee tegelijk. Ze bieden stuifmeel aan insecten. De zevenster 

houdt van koel en vochtig. Het is een soort van de noordelijke streken, die door klimaatverandering hier 

in de Drentse bossen zijn zuidgrens heeft bereikt. Het plantje groeit vaak in grote groepen, als sterren 

aan de hemel flonkeren ze in het donkere bos. 

 



 

Het bos en haar dieren kunnen floreren wanneer we natuurvriendelijk handelen. En daar plukken ook 

recreanten en bewoners de vruchten van. Afgelopen jaar zijn op diverse percelen goeie daden verricht. 

Dat gedrag is een voorbeeld en inspiratie voor anderen. 

 Chapeau! 
 

• Omheiningen zijn her en der weggehaald. Bosdieren behoeven een vrije leefruimte. 

• Invasieve exoten zoals de reuzenbalsemien, de Amerikaanse vogelkers en de Japanse duizendknoop 

zijn deels verwijderd c.q. zorgvuldig teruggesnoeid, voor behoud van een veerkrachtig bos. 

• Aanplant van jonge, inheemse boomsoorten die de humuslaag rijker maken: esdoorn, linde, 

Europese vogelkers, tamme kastanje, hazelaar en de berk. 

• Bosliefhebbers hebben de bomenkap buiten het broedseizoen gedaan (15 maart- 15 juli). De 

kraamtijd van alle bosdieren is een kwetsbare periode. 

• Kort, doelgericht gebruik van buitenverlichting, om nachtdieren zo min mogelijk te verstoren. 

• Een aantal percelen heeft toegankelijke wandelpaden. Weet dat dit enorm gewaardeerd wordt!! 

• Aardig wat bospercelen laten de bodem met rust. Hier laat men bladeren, takken en zaden liggen 

voor een gezond bodemleven, waar álle boslagen een deel van hun voeding uit halen. 

• Honden en zelfs katten werden geregeld aan de lijn of onder appél gehouden (ja zelfs katten!), 

omdat hun roofinstinct zeer schadelijk is voor de populatie bosdieren. 

• Een aantal Oosterduiners hebben zich ingezet voor zorgvuldig bomenbeheer. Zonder onnodige 

bomenkap hebben ze een betere toegankelijkheid nagestreefd 

in geval van bosbrand. 

• Sommige stukken gazon mochten verwilderen, zodat kruiden 

er weer vrij kunnen bloeien, zo belangrijk voor insecten. 

• Zwerfafval in het bos werd door wandelaars opgeruimd. 

 

********* 
Helaas groeit in dit stukje Natuur Netwerk Nederland ook nog steeds 

illegaal gedrag, met natuur-ónvriendelijke uitwerking. 
 

• Ondanks de aandacht voor het gevaar van hekwerken, heeft een ree in nood zich afgelopen 

winter doodgelopen op de omheining in vak Z. De politie is ter plaatse geweest.  

• In heel de Oosterduinen zijn helaas naast alle bestaande schuttingen en 

perceelomheiningen, ook weer nieuwe verrezen. Hekwerken zijn illegaal 

in de Oosterduinen. 

• Op meerdere bospercelen is buitenproportionele kaalslag gepleegd ten 

behoeve van opritten, gazons, carports en andere bebouwing.  

• Hekwerk is behandeld met het zeer schadelijke carboleum, hoewel dat in 

heel Nederland sinds 2001 verboden is. 

 

Vanwege de privacy plaatsen we geen foto’s van deze feiten. 
 

Natuurvrienden Oosterduinen dringt er bij de gemeente op aan om het huidige verbod  

op omheiningen, illegale kap en kaalslag, gebrek aan herplant en illegale bebouwing,  

in het algemeen te continueren en actief te gaan handhaven.



 

 

 

 
 

In eerdere artikelen was te lezen dat de Europese 

Unie twee LIVE-projecten heeft: LIFE Climate 

Forest en LIFE Resilias, waarin kennis delen, 

verder ontwikkelen en uitwisselen centraal staan. 

Het doel is kleinschalig, klimaatslim bosbeheer 

waardoor de veerkracht en biodiversiteit van 

bosecosystemen vergroot worden én bos- en 

natuurgebieden versterken, zodat zij zich op 

natuurlijke wijze beter kunnen verweren tegen 

dominante invasieve exoten. 
 

Met de 78 hectare waarbinnen onze huisjes 

staan in de Oosterduinen, kunnen we mooi bij 

aansluiten bij de LIVE-projecten.  

Hoe vertalen we die doelstellingen naar 

natuurgebied de Oosterduinen? 

 

* Meer variatie aanplanten van soorten… 

Bomen: de esdoorn, tamme kastanje, berk, 

Europese vogelkers, taxus en de zoete kers. 

Struiken: hulst, meidoorn, krentenboom, 

vuilboom, hazelaar en de veldesdoorn. 

Planten: Bosbes, Salomonszegel, lelietje van 

dalen, dalkruid ongestoord laten groeien. 

Opkomende inheemse kruiden en schimmels 

leefruimte geven. 

… en divers van herkomst: 

Bosdieren hebben tijd nodig om om te schakelen 

naar nieuwe soorten als voedselbron. Ons 

klimaat warmt op door menselijk handelen, maar 

de verandering van ons ecosysteem gaat te snel. 

Om de bosdieren kans te geven mee te 

ontwikkelen, is er balans nodig tussen inheemse 

soorten en niet invasieve exoten voor de lange 

termijn. Experimenten van Staatsbosbeheer 

tonen dat ons bos aangevuld kan worden met 

andere Europese soorten als de Noorse Esdoorn 

uit Midden-Europa, de Elsbes (een broertje van 

de Nederlandse lijsterbes) en de Zuid Europese 

Walnotenboom, zodat we over honderd jaar ook 

een gezond en veerkrachtig bos hebben. 
 

* Een betere structuur en verjonging 

Teruggave van woonerf aan de natuur met 

aanplant van nieuwe bomen. Daarnaast zullen 

soorten verdwijnen door droogte en ziekte.  

Zo komt er ruimte voor jonge aanplant van 

bomen en struiken. 

 

 

 

* Goed functionerende en voedzame bodem 

Inkrimpen van het aantal laurierstruiken, 

uitheemse coniferen en rododendrons.  Deze 

exoten verarmen de bodem, waardoor 

belangrijke planten en voedingsstoffen 

verdwijnen. Een tekort aan calcium in de grond 

leidt bijvoorbeeld tot dunne eierschalen en jonge 

mezen die geboren worden met gebroken 

pootjes. Plant loofbomen wiens blad bijdraagt 

aan een humusrijke grond, zorg voor een goede 

verdeling tussen de diverse boslagen, laat 

natuurlijke bosmaterialen zoals blad en takken 

liggen. Hark de bosbodem niet aan. 
 

* Aandacht voor wildbescherming 

Verwijderen van hekwerken en omheiningen, 

stapvoets rijden, bosbeheer buíten het 

kraamseizoen van half maart tot half juli, 

bosdieren beschermen tegen het jachtinstinct van 

huiskatten en honden, op de wandelpaden 

blijven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Met natuurnetwerk bijdragen aan biodiversiteit 

Begrenzing van bebouwing en gebruiksvlakken 

moet borgen dat daaromheen een robuuste, 

gezonde boszone ontstaat. 
 

* Aandacht voor koolstofvastlegging 

Zoveel mogelijk authentieke bomen en struiken 

laten leven, gerooide bomen aanbieden bij een 

houtverwerkingsbedrijf, voorkomen van extra 

bodembewerking en nieuwe bebouwing. 

 

KLIMAATSLIM BOSBEHEER in de OOSTERDUINEN 

Een praktische bosstrategie voor een gezond en veerkrachtig bos 

 



 

 

  

 
 

De BOSBODE van 2021 is een      

   klimaatneutrale uitgave van: 
 

      
 

           Op de website staat ook een digitale versie. 
 

www.natuurvriendenoosterduinen.nl 

contact@natuurvriendenoosterduinen.nl 
 

Redactie & Fotografie: 
Anneleen le Blom 
Klaas Koornstra 
 

Alle natuurfoto’s zijn gemaakt in de Oosterduinen. 
 

Informatiebronnen: 
Ecopedia, Nature Today, Bomenbieb, IVN, HP De 

Tijd, Soortenbank, Land van Ons, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Wikipedia, Zoogdiervereniging, 
Waarneming.nl, Oogsten Zonder Zaaien, , EOS 

Wetenschap, Vroege Vogels, Natuurmonumenten, 

Groene Takken, Kijken in de Natuur, Wageningen 

University, Ministerie van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit, Wilde Bloemen, Frank wandelt, 

Provincie Drenthe, LIFE Projecten Europese Unie, 

Vogelbescherming, Natuurpunt, ObsIdentify, 

Landschapsbeheer Drenthe, Vlinderstichting, 

Nederlandse Soorten, Bosgroepen, One Health 

Institute, Biodiversiteit.nl, Staatsbosbeheer, 
zoogdieren.nl 

 

    Donatie voor de BOSBODE?  
 

Dit is ons meermaals aangeboden en dat is  
een hartverwarmend en stimulerend gebaar. 
DANK! Wanneer jij ook wil doneren, investeer 
dat bedrag dan in de natuur. Dit is in de  

geest van de BOSBODE en dat heeft een 

grotere bijdrage dan geld op de bank. 
 

   Vragen, ideeën of support mailen naar: 

contact@natuurvriendenoosterduinen.nl 
 

Je komt dan tevens op de mailinglist, voor  

een nieuwsbrief, zo’n 3-4 keer per jaar.  
 
 
 

 

Beste mensen, 
 

De redactie heeft plezier beleefd aan het creëren 

van deze BOSBODE. Het was leerzaam en verrassend.  

We hopen dat jullie dezelfde ervaring hebben gehad 

bij het lezen ervan. De al aanwezige schoonheid van 

dit natuurgebied wilden we aandacht geven. Het bos 

van de Oosterduinen heeft potentie! Tegelijk zijn er 

flinke bedreigingen in de Oosterduinen: Er is een heel 

aantal percelen met (illegaal) grote bouwwerken, 

hekwerken en schuttingen, uitgestrekte gazons en 

een overvloed aan exotische beplanting, die het 

ecosysteem uit haar evenwicht halen. 

Woonrecht in een natuurgebied is een groot goed en 

daar mogen we wel wat voor over hebben. Er worden 

terecht eisen gesteld aan een verblijf in een gebied 

van Natuur Netwerk Nederland. Bij inburgering 

hebben we rekening te houden met de leefcultuur  

van de oorspronkelijke bewoners, voordat we recht 

hebben op een definitieve verblijfsvergunning. 

Wanneer we tegen het welzijn van de natuur zijn 

ingegaan, is er vaak onbewust gehandeld, in alle 

onschuld. Maar nu er kennis aanwezig is, is het zaak 

om verantwoordelijkheid te nemen voor deze unieke 

leefomgeving.  

We kennen allemaal het ongemak van verandering. 

Door corona hebben we gezien dat het wel kan! Ook 

wij van de redactie hebben onbewust gedrag van 

natuurafbraak moeten herstellen: onze mooie 

buitenverlichting uitgeschakeld, het gebruiksvlak van 

500m2 verkleind naar 200 m2 en de plannen voor 

nieuw hekwerk ingeruild voor verwijdering van de 

oude omheining. Daardoor slapen de reetjes met 

kalfjes nu veilig op ons natuurlijk stukje bosperceel. 

Dat geeft verrassend veel voldoening. En daarmee 

zijn we er nog niet. Er ligt een aanvraag om 

onrechtmatige bebouwing te slopen en met vergunning 

op natuurinclusieve wijze legaal te herbouwen. Het is 

een kwestie van omdenken, om dan een nóg fijner 

onderkomen te creëren. De meeste dieren bouwen 

jaarlijks een nieuw nest, denken we maar. 
 

We wensen iedereen inspiratie uit de natuur toe, om 

deze weer verder toe te passen in actief, natuur 

inclusief gedrag. Samen maken we dit natuurgebied 

tot een veilig, aangenaam oord waarin we in harmonie 

met het bos en haar dieren kunnen verblijven. 
 

Hartelijke groet van Klaas en Anneleen,  

Redactie BOSBODE, 

Natuurvrienden Oosterduinen 

   

 

Achterzijde: BESCHERMDE SOORT 

De buizerd is een inheemse diersoort. Het 

bos biedt geschikte nestgelegenheid en de 
combinatie met open land voor voedsel is 
ideaal. Hij jaagt ook wel midden in het 
(oudere) bos. Hij eet vooral kleine 
zoogdieren, zoals muizen en jonge 
konijnen, maar ook regenwormen, kevers, 
amfibieën en jonge vogels. 
 

www.natuurvriendenoosterduinen.nl
contact@natuurvriendenoosterduinen.nl
contact@natuurvriendenoosterduinen.nl


 
De werkelijke waarde van een 

mens kan worden gevonden 

in hoeveel bevrijding van zijn 

eigenbelang hij heeft bereikt. 

- Albert Einstein - 

Het belang 

van de natuur 

staat voorop. 

Respecteer 

alles wat 

leeft. 

 

Plant en 

behoud 

alleen 

soorten die 

bijdragen aan 

biodiversiteit. 

 

Neem 

bescheiden 

ruimte in voor 

bebouwing en 

woonerf. Geef 

het bos de 

ruimte. 

 

Beheer het 

bos met 

aandacht 

voor alle vier 

de boslagen. 

 

In het bos 

samen leven is 
planten, dieren 
én elkaar de 

ruimte geven. 
Blijf op hoofd- en 

wandelpaden. 

 

Respecteer de 

status van 

ecologische 

verbindingszone 

en beperk 

afscheidingen. 

Bescherm 

bosdieren 

tegen 

jagende 

honden en 

katten. 

 

Geniet van de 

rust, stilte en 

duisternis en 

gun die ook 

aan andere 

dieren. 

 

Wees altijd 

voorzichtig met vuur. 

Bij Fase 2 is  

open vuur in de 

natuur verboden. 

Actuele risicofase: 

natuurbrandrisico.nl 

 


