
Beheerdersdag 2013
Tijdens de Beheerdersdag 2013 kwamen er zoals gebruikelijk weer allerlei 
onderwerpen aan de orde. Hierbij presenteren we u een korte terugblik op 
het ochtendprogramma. 

Het ochtendprogramma stond onder leiding van 
Marleen van den Ham en Jacob van Olst. Er waren 
twee rondes: een beleidsronde en een praktijkronde.

In de beleidsronde kwam allereerst het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid (GLB) aan de orde. Gerrit-Jan van 
Herwaarden (Landschapsbeheer Nederland) lichtte toe 
dat het belangrijkste uitgangspunt hierbij de collectieve 
gebiedsbenadering wordt. Zo moet het agrarisch natuur-
beheer effectiever worden. Gerard Beukema (directeur 
IPO) vulde aan dat de collectieve benadering ook moet 
zorgen voor een besparing op de beheerkosten. Van 
Herwaarden ziet de inzet van vrijwilligers als een andere 
mogelijkheid om een kostenbesparing te realiseren. 

Peter Munters, plaatsvervangend directeur Natuur & 
Biodiversiteit bij het ministerie van Economische Zaken, 
gaf een toelichting op het ‘natuurpact’ tussen rijk en 
provincies. Dit pact kan rekenen op brede steun en 
regelt de financiering van het natuurbeheer maar liefst 
tot en met 2027. Volgens Munters zijn er voldoende 
middelen voor het beheer van bestaande natuur, ook 
buiten de EHS (die is omgedoopt in Nederlands Natuur 
Netwerk) en ook voor ontwikkelings- en herstelopgaven, 
waarbij de nadruk ligt op Natura 2000. Gerard Beukema 
voegde daar aan toe dat de budgetten de komende 
jaren wel beperkt zullen zijn, maar dat er in de huidige 
economische omstandigheden niet meer in zat. “De 
uitdaging voor de beheerders is om met een minimum 
aan subsidie zoveel mogelijk natuur te realiseren,” 
aldus Beukema. Vanuit de zaal werd gevraagd of 
deelname aan collectieven verplicht is. Het antwoord 
was nogal tegenstrijdig: deelname aan collectieven is 
niet verplicht, maar een ‘gatenkaas’ (collectieven met 
weinig deelnemers in een gebied) is niet gewenst. Het 
publiek bleek nogal sceptisch te zijn over de collectieve 
aanpak: men vreest een verschuiving van de admin-
istratie van Dienst Regelingen naar de collectieven. 
Daarmee zal de bureaucratie er niet minder op worden.  

Eppo Bolhuis was namens het Bosschap aangeschoven 
om de aanwezigen bij te praten over een recent gesloten 
Green Deal tussen het rijk en diverse partijen uit de 
houtsector. Bij de inzet van biomassa voor energieop-
wekking doen zich namelijk een aantal knelpunten voor:  
biomassa wordt in de regelgeving onterecht hetzelfde 
behandeld als afval en aan kleine biomassa-installaties 
worden dezelfde milieueisen gesteld als aan instal-
laties op industriële schaal. Dit bemoeilijkt het gebruik 
van biomassa voor energieopwekking, terwijl biomassa 
hard nodig is als vervanger van fossiele energie om de 
klimaatdoelstellingen te halen. De Green Deal voorziet 
nu in een aantal maatregelen die de knelpunten moeten 
verhelpen. Het rijk juicht deze ontwikkeling toe, maar 
Peter Munters wees er wel op dat de oogst van biomassa 
niet ten koste van de natuurdoelstellingen mag gaan. 
Uit de zaal kwam de vraag of de 5% ‘ecological focus 
area’ uit het eerder besproken GLB kan worden 
aangewend voor de productie van biomassa. Helaas 
kan dat niet, omdat op gronden die als zodanig 
bestempeld zijn geen productie mag plaatsvinden.

Na een aantal beleidsmatige onderwerpen was het 
vervolgens tijd voor praktijkzaken. Als eerste schetste 
Willem de Beaufort zijn ervaringen met de essentak-
sterfte op Landgoed Kolland. De korte boodschap is: 
er is op dit moment weinig aan te doen. Het enige dat 
rest is het koesteren van resistente exemplaren en het 
zoeken van ook in ecologisch opzicht (voorjaarsflora!) 
vervangende boomsoorten. Jitze Kopinga van Alterra, 
aanwezig als bezoeker, wees erop dat het beter is 
om te spreken van tolerante in plaats van resistente 
exemplaren en dat onderzoek naar de ziekte in 
opdracht van het Productschap voor de Tuinbouw 
heeft uitgewezen dat er wat tolerante essen betreft 
voldoende perspectief is. Helaas vervalt met het 
verdwijnen van de productschappen ook de finan-
ciering voor het nodige vervolgonderzoek, dus het 
kan nog wel even gaan duren voor er meer bekend is. 



Etiënne Thomassen (Bosgroep) lichtte de zogenaamde 
QD-methode toe. Het kenmerkende van deze bosbe-
heermethode is dat een beperkt aantal toekomstbomen 
in een zeer vroeg stadium rondom wordt vrijgesteld, 
waardoor deze op jonge leeftijd een grote kroon kunnen 
ontwikkelen en een maximale breedtegroei kunnen 
realiseren. De rest van de opstand blijft onbehandeld. 
QD-beheer is uitermate geschikt om kwaliteitshout 
te telen. De Bosgroep heeft al goede ervaringen 
met QD-beheer en wil dit meer gaan toepassen.
Aad van Paassen was aangeschoven om iets te 
vertellen over het belang van natte zones voor 
succesvol weidevogelbeheer. Uit diverse experimenten 
is gebleken dat met het aanleggen van permanente 
voorzieningen, zoals poelen en plasdraszones, 
en het nemen van tijdelijke maatregelen als het 
verhogen van het slootpeil, de omstandigheden 
voor weidevogels aanmerkelijk gunstiger worden. 

Een ander boomgerelateerd onderwerp dat aan de orde 
kwam, was het plugplantsoen. Hoewel plugplantsoen 
niet nieuw is, zijn de voordelen bij veel mensen niet 
bekend. Theo Keizers, plantsoenspecialist bij de 
Bosgroep, vertelde dat plugplantsoen goedkoper is, 
omdat de plantkosten veel lager zijn en het planten 
makkelijk zelf te doen is. Het plugplantsoen heeft 
bovendien minder last van uitdroging, waardoor minder 
uitval optreedt. De introductie van plugplantsoen 
was decennia geleden geen succes, maar in het 
buitenland heeft de ontwikkeling niet stilgestaan, 
waardoor de nadelen van toen zijn weggenomen. Ook 
in Nederland is plugplantsoen inmiddels volop ver- 
krijgbaar, mits het tijdig wordt besteld. De produc-
tietijd van plugplantsoen is veel korter dan van naakt-
wortelig plantsoen, bij sommige soorten maar één jaar. 

Frank van Hedel (Staatsbosbeheer) pleitte ervoor 
om maaisel niet langer als afval te beschouwen, 
maar dit als product te vermarkten. Daarvoor is wel 
voldoende volume nodig. Dit is voor de grote terrein-
beheerders makkelijker te realiseren dan voor de 
kleinere. Kleinere eigenaren kunnen hun aanbod wel 
bundelen door samenwerking. Op de vraag of het 
verwerken van maaisel in laagwaardige toepassingen 
geen vorm is van ‘downcycling’ antwoordde Van 
Hedel dat het gaat om een tijdelijk verschijnsel op 
weg naar een hoogwaardige toepassing. Laagwaardige 
toepassingen vormen slechts een terugvaloptie.  

Een onderwerp van heel andere orde dat aan bod 
kwam, was de maatschappelijke stage. Paul de Dooij 
van het Bosschap riep beheerders op om deze stages 
te blijven aanbieden. Omdat scholen niet langer 
wettelijk verplicht zijn deze te organiseren  en de 
financiering is weggevallen, dreigen deze stages 
verdwijnen. Dat is ontzettend jammer, want de stages 
zijn ook een goede manier om natuur en beheer 
op de kaart te zetten en te werken aan educatie en 
draagvlak voor ons werk en de sector als geheel. 

Meer informatie
De Beheerdersdag heeft plaatsgevonden op 27 september 2013. Deze dag 
werd georganiseerd door de Bosgroepen, het Bosschap, De12Landschappen 
en Landschapsbeheer Nederland. Voor een uitgebreide terugblik en meer 
achtergrondinformatie kunt u kijken op www.beheerdersdag.nl. 

Tekst: Renske Terhürne & Rino Jans (Bosgroepen)
Beeld: Jeroen van der Horst, Ariët Kieskamp, Renske Terhürne (Bosgroepen)

Tot slot was er nog aandacht voor de oprichting van 
de Natuurvleescoöperatie. Deze coöperatie richt zich 
op het vermarkten van natuurvlees, d.w.z. vlees van 
vee dat graast in natuurterreinen; in eerste instantie 
runderen. Het doel van de coöperatie is ervoor te zorgen 
dat de winst meer dan nu terugvloeit naar het natuur-
beheer. Duidelijk was dat het nogal wat aanwezigen 
stoort dat wildvlees niet op dezelfde manier wordt 
behandeld. Marc de Wit, directeur van de Natuur-
vleescoöperatie, antwoordde daarop dat natuurvlees 
van rund juist de weg kan bereiden voor wild. Het gaat 
er in eerste instantie om het verhaal (vlees oogsten uit 
natuurgebieden) naar het grote publiek te brengen. 
Het verhaal over de Natuurvleescoöperatie zorgde er 
in elk geval voor dat menigeen tijdens de lunchpauze 
de weg naar de natuurvleesburgers wist te vinden!


