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Voorbij richtlijnen en stickers... 

 Ontwikkelingen rond het natuurbeleid 

● natuur als administratie van typen en soorten 

● inspanningen gericht op ‘verplichtingen’ 

● mythevorming over wat moet en wat niet mag 

 Tegelijkertijd... 

● landschap, flora en fauna veranderen snel 

● behoefte aan armslag voor integrale plannen 

...meer werken aan vlijt ipv goed gedrag? 

 Ecologische hobbels 

● begrip biodiversiteit 

● ruimtelijke schaal van planning 

 

 



Biodiversiteit 

 Belangrijk beleidsdossier en kader voor (bos)beheer 

 Echter: alles wat een beheerder doet en laat werkt 
positief voor een of meer soorten(groepen) incl RL-
soorten (bijv niets-doen versus kaalkap) 

 

 Opties 

● werken met ‘surrogaatsoorten’: indicatoren voor 
biodiversiteit, bijv roofvogels 

● werken met ‘sleutelsoorten’: essentieel voor huidig 
functioneren, bijv konijn, edelhert, eik? 

selecteren en prioriteren van doelen tav behoud, 
herstel en ontwikkeling 

 

 

 



Ruimtelijke schaal en doelen (1) 

 Ecologische vereisten vragen om een landschapsschaal 

● leefgebied voor inheemse boomsoorten vereist 
bosmozaïek op landschapschaal (open ruimten, 
verjongingsfasen, vervalfasen) 

● grote grazers zijn sleutelsoorten met groot 
ruimtebeslag en eigen eisen aan hun leefgebied 

● knelpunten (kleine fauna, broedvogels) door 
verzuring en vermesting vereisen aankoppeling met 
productieve terreindelen (vml landbouw, beekdalen) 

● uitwijkmogelijkheden bij extreme wateroverlast of 
droogte vereisen gradiënten hoog-laag, nat-droog: 
robuuste natuur (waterberging! recreatie!) 

 

 

 



Ruimtelijke schaal en doelen (2) 

 Doelen op landschapsschaal vragen om zonering en 
prioritering 

● meer en vaker zoneren geeft grotere effectiviteit aan 
functies: scheiden van productie (vooral uitheems 
naaldbos) en natuur, beide met recreatie 

● natuurdoelen regionaal selecteren en prioriteren in 
nationaal perspectief: welke karakteristieke 
kwaliteiten zijn duurzaam te behouden, te herstellen 
en te ontwikkelen? regie in de regio! 

● natuurdoelen binnen productiebos mogen effectieve 
houtoogst niet in de weg staan: basiskwaliteit 

 intensiveren van productie met basiskwaliteit natuur 
niet zonder intensivering van de natuurfunctie elders! 

 

 

 

 

 

 



En bedenk... 

NRC 31 maart 2003 
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Verder lezen: 

 Natura 2000 in de bossfeer. Interpretatiegids (EC 2004) 

● Tabel 1: Weerlegging van enkele mythen over 
Natura 2000 

 Review on tree cavities in forests (ForEcolManag 2011) 

 Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity (EFI 2013) 

 Natura 2000 and forests. Part I-III (EC 2015) 

 Review on natural disturbance in temperate and boreal 
forests (BiolRev 2015) 

 Review on biodiversity indicators for forest ecosystems 
in Europe (EcolInd 2015) 

 

 


