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de gaten te houden, gesteld dat hij ze 
zou kennen. Een beheerder kan wel het 
vóórkomen van enkele geselecteerde 
soorten volgen, namelijk soorten  die 
informatie geven over veranderingen in de 
natuurwaarde van een terrein. Het gaat 
om indicatorsoorten, aandachtsoorten  en 
doelsoorten. 

Duurzaam benutten
Met ‘duurzaam benutten’ beoogt SBB de 
houtoogst niet groter te laten worden dan 
de aanwas. De productiefunctie wil men 
versterken door bomen tijdig te kappen en 
gericht te verjongen. Duurzaam benutten 
heeft voornamelijk betrekking op de 
houtproductie, maar zou het ook kunnen 
slaan op het behoud van het bos als 
ecosysteem? Volgens de bosvisie wordt 
gestreefd naar een goed functionerend 
bosecosysteem, maar op verscheidene 
plekken in Boswachterij Amerongse Bos zijn 
met een oogstmachine oppervlakten kaal 
gemaakt. Enkele bomen zijn blijven staan 
om het bos door uitzaai langs natuurlijke 
weg te verjongen (figuur 1). De meeste van 
de 25 kapvlakten zijn een kwart tot 1 ha 
groot, maar verscheidene zijn groter dan 2 
ha. Vele andere percelen zijn verjongd door 
selectief te kappen (‘dunning’). Kaalkap 
betekent een inbreuk op het bosklimaat, 
verstoring van de strooisellaag, versnelde 
mineralisatie, uitspoeling van nutriënten 
en bodemverdichting door de oogst- en 
bosfreesmachine (figuur 2). Dit heeft 
ongetwijfeld negatieve gevolgen voor de 
bodemfauna. Welke gevolgen dat heeft 
voor het bosecosysteem is moeilijk te 
voorspellen. Ik zou dan ook willen pleiten 
voor nader onderzoek.
De halvering van de staatsbijdrage aan 
SBB heeft geleid tot een trendbreuk: 
van geïntegreerd bosbeheer naar een 
bosbeheer waar het accent sterk op de 
houtproductie is komen te liggen. Deze 
ontwikkeling is in strijd met de doelstelling 

Zouden de ambities van Staatsbosbeheer, 
zoals in de bosvisie vermeld, namelijk 
‘beter beschermen, duurzaam benutten en 
meer beleven’, hierop het antwoord kunnen 
geven? 

Beter beschermen
Staatsbosbeheer streeft ernaar om de 
verstoorde mineralenbalans van de bodem, 
als gevolg van een te hoge stikstofdepositie, 
gezonder te maken. Ook worden 
‘natuureilanden’ aangewezen waar bomen 
oud kunnen worden. Oude boskernen, 
waar bomen ouder kunnen worden dan 
100 jaar, komen hiervoor in aanmerking. 
Hier zouden kieskeurige (stenotope) 
bossoorten kunnen overleven. De vraag 
is echter voor hoeveel ´natuureilanden´ 
er ruimte beschikbaar is, hoe groot ze 
zijn en of ze al of niet geïsoleerd in het 
bosgebied liggen voor bossoorten met een 
beperkt verbreidingsvermogen. We weten 
doorgaans niet welke gevolgen het heeft als 
een karakteristieke bossoort lokaal uitsterft. 
Onze kennis van zo’n complex systeem als 
een bos is immers beperkt. Uit voorzorg 
wordt er dan ook naar gestreefd om alle 
karakteristieke bossoorten in het systeem te 
behouden. Het is voor een terreinbeheerder 
echter onmogelijk om alle bossoorten in 
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In de Boswachterij Amerongse Berg zijn de laatste jaren veel bomen gekapt. Vooral 
kaalkap heeft veel verontwaardigde reacties van burgers opgeleverd. Welke invloed 
heeft kaalkap op het bosecosysteem? Kan de biodiversiteit van een bosgebied daarbij 
behouden blijven? Volgens de bosvisie van Staatsbosbeheer wordt er gestreefd naar 
versterking van zowel de houtproductie als van de natuurkwaliteit van het bos.1 In 
hoeverre zijn die doelstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen? 

maken. Er is al een uitgebreid netwerk 
van wandel-, fiets- en ruiterpaden, maar 
desondanks wordt het wenselijk gevonden 
om de toegankelijkheid van de Utrechtse 
Heuvelrug te verhogen.4 De wens om de 
natuur meer toegankelijk te maken doet me 
denken aan een uitspraak van de voorzitter 
van de auto-RAI (1992): ‘natuur die niet 
bereikbaar is heeft geen waarde’.
Eenieder zal het bos op zijn eigen wijze 
beleven. Veel hangt af van het weer en de 
stemming waarin je verkeert. Bovendien 
maakt het verschil of je alleen bent of 
samen met anderen. Je zult een terrein 
ook anders beleven wanneer je loopt dan 
wanneer je fietst. Na een fietstocht of 
wandeling zullen velen zich herschapen 
voelen (re-creatie = herschepping), maar bij 
toename van de snelheid waarmee je door 
het bos fietst neemt de belevingswaarde 
van het bos af. Bij een bergfietser gaat 
het  meer om het beleven van het eigen 
lichaam (behendigheid) dan om de beleving 
van het bos. Het komt neer op geestelijke 
ontspanning door lichamelijke inspanning. 
Het is een sport en het bos is daarbij 
decor. Er wordt gepleit voor een goed 
netwerk van MTB-routes. Over de aanleg 
ervan is echter niet of nauwelijks met de 
plaatselijke bevolking gecommuniceerd. 
Staatsbosbeheer wil sporters en hun 
organisaties intensiever betrekken bij 
het beheer van sportvoorzieningen in 
het bos, maar ik vraag me af in hoeverre 
sportactiviteiten verenigbaar zijn met de 
doelstelling natuurbehoud. Zo is er een 
route aangelegd door gebied met de 
hoofdfunctie natuur (‘natuureiland’) en een 
route door een bosreservaat. Zou dit niet 
uitdrukkelijk moeten worden afgewezen? 
Veel wandelaars zullen het bos eveneens 
als decor ervaren. Het gaat om de 

van het Nationale Park Utrechtse 
Heuvelrug (NPUH). Volgens het Beheer- 
en Inrichtingsplan (2003) is er ruimte 
voor natuurbos en geïntegreerd bos 
maar niet voor productiebos.2 We zouden 
kunnen spreken van voortschrijdende 
procesplanning, dat wil zeggen het concreet 
maken van plannen op korte termijn in 
plaats van aansturing van maatregelen via 
beheerplannen.
Na kaalkap slaan allereerst pioniersoorten 
op, zoals berk en grove den. De structuur 
en soortensamenstelling van dit jonge 
bosstadium zijn aanvankelijk beperkt. 
De ontwikkeling van een gevarieerd 
en soortenrijk  bosecosysteem zal zo’n 
honderd jaar duren en het is niet zeker of 
alle karakteristieke bossoorten weer zullen 
terugkeren. Kaalkap bevordert tevens de 
kolonisatie van een invasieve exoot als de 
Amerikaanse vogelkers. Op verscheidene 
kaalkapvlaktes heeft deze soort zich 
sterk uitgebreid, hetgeen nadelig is voor 
het natuurbehoud, de houtproductie en 
de recreatie. Met behulp van vrijwilligers 
zou deze soort in toom gehouden kunnen 
worden, mits ze goed worden begeleid.
Bij benutten kan ook gedacht worden 
aan andere bronnen van inkomsten dan 
hout. Het bos kan ook vermarkt worden 
als recreatief object, als gebruiksgoed. In 
Heuvelrug Magazine (nr. 1, 2017-2018) is 
het gebied gekenschetst als ‘het groene 
goud van de Heuvelrug’. Daarbij wordt 
gedoeld op de mogelijkheid er economische 
activiteiten te ontwikkelen. Er wordt gesteld 
dat bedrijven ruimte geboden zou moeten 
worden om actief deel te kunnen nemen 
aan het Nationale Park. Verder wil men 
meer toeristen naar het gebied lokken: 
‘Versterking van het NPUH door middel 
van branding en marketing’.3 Het zou goed 
zijn voor de economie. De vraag is wie 
er baat bij heeft en of er rekening wordt 
gehouden met het bevattingsvermogen 
van de Utrechtse Heuvelrug. Toenemende 
verblijfsrecreatie betekent immers een 
toenemend waterverbruik, een toenemende 
hoeveelheid afval, toenemend autoverkeer 
en toenemende verstoring. Het gaat bij 
‘marketing’ meer om marktgericht denken 
dan om ecologisch denken. 

Meer beleven 
Met ‘Meer beleven’ wordt in de Bosvisie van 
SBB voornamelijk gedoeld op het scheppen 
van meer condities om verschillende 
vormen van natuurbeleving mogelijk te 

Figuur 2. 
Houtoogstmachine 
aan het werk. Foto 
Bram Mabelis.

Figuur 1. Kaalkap met 
overstaanders. Foto 
Arie Rebergen.
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Zijn waarneming is selectief. Hij zal vooral 
letten op de potenties van het bos om het 
duurzaam te kunnen benutten. 
Over het algemeen nemen specialisten 
selectief waar. Zo zal een botanicus 
op andere soorten letten dan een 
ornitholoog. Hun beleving van het bos zal 
mede afhangen van de soorten die ze 
waarnemen. Waarnemen is een leerproces. 
ivo de wijs merkte een keer op over de 
blinde Jules de Corte: ‘Ik heb voor een 
groot deel door hem naar vogels leren 
kijken’. Bij het lopen door het bos kun 
je af en toe je waarnemingsperspectief 
verschuiven. Je kunt dan het bos zien 
vanuit het perspectief van een kind, van 
een ree, een koolmees of een rode bosmier. 
Je kijkt met je ogen, maar waarnemen 
doe je met je hersenen. Door oefening 
ga je het bos anders beleven. Onze blik 
is echter voornamelijk visueel gericht. Op 
een informatiezuil voor toeristen wordt er 
dan ook op gewezen dat een wandelroute 
is gemaakt voor ‘de visualisering van 
de buitenstedelijke omgeving’. Andere 
mogelijkheden van beleving worden niet 
genoemd. 
Werken met een oogstmachine gaat niet 
erg subtiel: bomen met een bijzondere 
groeivorm worden dan niet gespaard, terwijl 
dat bij een selectieve dunning wel mogelijk 
is. Het ontzien van boeiende structuren 
tijdens kapwerkzaamheden zou wellicht 
passen in het gebiedsprogramma Ontdek 
de kunst op de Heuvelrug (figuren 3 en 4). 
Verder valt op dat boomstammen die in het 
bos blijven liggen soms in stukken worden 
gezaagd (figuur 5). Ze zijn dan niet meer 
geschikt voor soorten waarvan de larven 
jaren nodig hebben om zich tot volwassen 
insect te kunnen ontwikkelen. Ook uit 
respect voor de boom zou zijn ‘lijk’ niet 
mogen worden verminkt.  
Je kunt het bos ook beleven als een 
systeem van planten en dieren, waarvan je 
zelf deel  uitmaakt.  Om het bos te kunnen 
beleven als een ecosysteem is aandacht, 
tijd en een goed  waarnemingsvermogen 
nodig. Dit kan worden aangeleerd. Door 
kennis en ervaring leer je beter te kijken, 
te luisteren en te ruiken. Een bos komt 
pas tot leven als je oog hebt voor relaties 
en processen. Zouden de auteurs van de 
bosvisie dit bedoelen met ‘meer beleven’?  
De Griekse filosoof epicurus (341-270 
v.Chr.) zag kennis van de natuur als een 
voorwaarde om gelukkig te worden. Kennis 
verdiept waarnemingen, maar je merkt 

ontspanning van het dagelijks bestaan. 
Het bos is voor hen een rustgevende 
factor, iets uitwendigs. Ze kunnen 
genieten van de rust, de frisse lucht en 
de natuur, maar hebben met het bos een 
oppervlakkige relatie. Het bos wordt meer 
beleefd als een verzameling bomen dan 
dat de bomen afzonderlijk, ‘als individu’, 
worden waargenomen. Ik neem aan dat 
de eigenaar van een bos wel de bomen 
afzonderlijk beoordeelt, maar dan wel 
voornamelijk op hun bruikbaarheid: soort 
(houtkwaliteit) en vorm van een boom. 

Figuur 4. ‘Natura Artis 
Magistra’. Foto Bram 
Mabelis.

Figuur 3. ‘De 
schreeuw’. Foto Leo 
Vogelenzang.

ook eerder veranderingen op die niet altijd 
bijdragen aan geluk. Je wordt door kennis 
kritischer ten aanzien van ontwikkelingen 
die de natuurkwaliteit bedreigen. Het 
gaat zowel om externe bedreigingen 
(N-depositie, grondwateronttrekking), 
als interne bedreigingen (houtoogst, 
recreatieve activiteiten, invasieve  exoten). 
Dergelijke waarnemingen kunnen nuttig 
zijn voor een boswachter. Hij zou van de 
kennis van deskundige waarnemers gebruik 
kunnen maken. 

Bijdrage van burgers
Om de natuur van de Utrechtse Heuvelrug 
goed te kunnen beheren is de bijdrage 
van vrijwilligers onmisbaar. Een goede 
communicatie tussen beheerder en 
vrijwilligers (en andere belangstellenden) 
is daarbij essentieel (figuur 6). Op 
een jaarlijkse bijeenkomst zouden 
afspraken kunnen worden gemaakt 
over werkzaamheden met betrekking tot 
inventarisaties en het terreinbeheer. Voor 
de beheerder is het dan tevens mogelijk om 
plannen voor de komende beheerperiode 
toe te lichten. 
Dit voorstel is in overeenstemming met 
de bosvisie van SBB, waarin staat dat 
er in de komende jaren meer zal worden 
geïnvesteerd in de samenwerking met 
natuurorganisaties, vrijwilligers en lokale 
natuurwerkgroepen. Burgers kunnen 
samen met de terreinbeheerder de 

Figuur 5. Verminkt 
boomlijk. Foto Bram 
Mablis.
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ontwikkeling van kenmerkende bossoorten 
in kaart brengen, de oorzaken van trends 
achterhalen en bepalen waar bijsturing 
wenselijk is. ◄

Noten
1  Groeiende toekomst – De bosvisie van 
Staatsbosbeheer, Staatsbosbeheer 2015.
2  Torenhoog en mijlen breed – Beheers- en 
Inrichtingsplan, NPUH 2003.
3  Brochure NPH Nieuwe Stijl, 2017.
4  De Kaap 1 februari 2018.

Figuur 6. Commu-
nicatielijnen tussen 
terreinbeheerder en 
vrijwilligers.


