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NNaattuuuurr  aallss  nnaattuuuurrbbeehheeeerrddeerr!!  
 
 
 
 

Edelherten blijken veel te gretig voor traditioneel beleid en strategie ecoduct Hulshorst 

 
Informatieavond openstelling Ecoduct bij Hulshorst. 

[foto Van de Biezen, Stentor – Veluwe, 27-12-2012] [Omroep Gelderland, 2-7-2013] 

Blokkerend: ‘Damherten in de duinen schietschijf of natuurbeheerder?’ 

In de NP Zuid-
Kennemerland [3.800 

hectare] vormt ‘t surplus 
van de nu zo’n 350 
damherten bij de 

bedachte doelstand van 
200 voorlopig nog 

lonkende schietschijven 
 

Natuurbrug Bentveld ligt er nog kaal bij  
[Haarlems Dagblad, 30-4-2014/Foto United Photos/Paul Vreeker ] 

In de Amsterdamse 
Waterleidingduinen 

[3.400 hectare] vormen de 
recent getelde 2.250 
damherten een met 
zorg te begeleiden 

kapitaal natuurwerkers 

 
 

RRiijjkkssnnaattuuuurrvviissiiee  22001144  eenn  lleesssseenn  uuiitt  ddee  rreeeekkss  vvaann    
  

““NNaattuuuurrrreeggiioo  aallss  bbrruugg  ttuusssseenn  nnaattuuuurr  eenn  eeccoonnoommiiee””  
  

  ““ZZiicchhzzeellff  VVeerrnniieeuuwweennddee  WWiillddeerrnniiss  aallss  TTooppnnaattuuuurr””    
eenn  

““DDee  VVeelluuwwee  aallss  ffoonntteeiinn  vvaann  TTooppnnaattuuuurr””    
 
 
 
 
 
Marcel Vossestein, oud-voorzitter van de Natuurbeschermingscommissie van de KNNV, vereniging voor veldbiologie  
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2014 als een ‘Jaar van de Nederlandse natuur’ 
“Natuur” staat dit jaar op heel wat agenda’s. Na maanden van bezinning moet de regeringscoalitie nu concreet hun 
brug slaan tussen natuur en economie. Dat ’t al een maandenlange bezinning kostte, maakt duidelijk dat het toch 
een lastige klus blijkt. Daarbij werd ook een nieuwe taakverdeling met de provincies afgesproken. Daar is men ook 
al aan de slag met het herzien van de faunabeheerplannen, waarvan er veel nu verlopen. Het kabinet vatte de 
stand van zaken samen in de Rijksnatuurvisie 2014. 

Wat is de visie van de Rijksnatuurvisie 2014? 

Het kabinet ziet een vijftal consequenties van het nieuwe perspectief: 

1. Het natuurbeleid neemt als uitgangspunt dat de verscheidenheid van soorten en habitats een voorwaarde is voor een 
goed bestaan op aarde. Dit maatschappelijk belang, dat verder reikt dan alleen het behoud van biodiversiteit, 
rechtvaardigt ons natuurbeleid. Natuur bepaalt mede onze leefomgeving, ons voedsel, schoon water, zuivere lucht, 
schoonheid, rust en energie. 

2. Het beleid dient het maatschappelijk welzijn door bij te dragen aan een verantwoorde, duurzame omgang met natuur; 
beschermen, benutten en beleven. Daar past een breed natuurbegrip bij, dat niet enkel de bijzondere natuurgebieden en 
zeldzame planten en dieren dekt maar ook alledaagse, dicht-bij-huis natuur. 

3. Het beleid wint aan effectiviteit door mensen meer zeggenschap te bieden bij beslissingen over natuur in hun 
leefomgeving en meer ruimte te laten voor hun zelforganiserend vermogen en verweving met natuur te stimuleren. 

4. Het beleid zal natuur beter laten benutten door te investeren in combinaties van natuur met gezondheid, welzijn, 
cultuur, economie en veiligheid. 

5. Het beleid zal zich er meer op richten natuur tot stand te brengen die tegen een stootje kan en maatschappelijk gedragen 
wordt. 

In uitgebreide schetsen van kansen, bedreigingen, verbanden en blokkades valt ook het woord “instandhouding-
situatie”. De situatie die natuur eist, is (alle) ruimte voor de eigen dynamische processen. Ook die noemt de visie: 

Natuurlijke processen:  
- Streven naar een zwaarder accent op natuurlijke dynamiek, in ieder geval bij het in 2015 kwantificeren van de doelen 

van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en waar mogelijk ook al bij gebiedsprojecten.  
- Vasthouden aan enkele aanwezige soorten en habitats kan het toegroeien naar een biodiverser systeem in de weg 

staan. Goede natuur is dan de vijand van betere natuur.  
- Voor natuur en economie is het daarom aantrekkelijk om natuurinclusief ontwerpen in deze richtlijnen beter mogelijk 

te maken, in het bijzonder in de grote wateren. 

Ook hier valt het woord “natuurinclusief”, waarin de sleutel voor het verbinden van natuur en economie verborgen 
lijkt te liggen.  

Wat is natuurinclusief? 
- Het woord natuurinclusief betekent letterlijk: natuur inbegrepen. Het duidt op een manier van denken en doen waarin 

natuur altijd wordt ‘meegenomen’. 
- Natuurinclusief denken en doen heeft twee kanten:  

 die van de kans  
 en die van de voorzorg.  

- Door meer gebruik te maken van principes en eigenschappen van de natuur hebben we de kans om beter en goedkoper te 
werken.  

- En door met voorzorg te werken kunnen we schade aan natuur verminderen of zelfs voorkomen.  

Het “natuurinclusief” heeft een verwantschap met het al snel knellende begrip “nee, tenzij” als raakvlak tussen 
natuur en economie in de Flora- en faunawet. Binnen enkele jaren zwol het verzet tegen beperkingen daarvan aan. 
Tien jaar geleden nam het inzicht toe dat het wel wat minder zou kunnen met natuur en milieu.  

De machten en krachten achter de jacht zagen kans om een Kamermeerderheid te overtuigen, dat het beheren van 
de fauna vooral het beheersen van dierpopulaties moet zijn. Dit onderdeel van de wet werd in de uitvoeringsregels 
in 2005 feitelijk omgezet van het “nee, tenzij” naar feitelijk alsnog een structureel (extra aangejaagd) “ja mits”. 

Daarvoor werd in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in artikel 4, lid e. het proactief ingrijpen in de 
populatieontwikkeling van de grote zoog dieren mogelijk gemaakt. 

 het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten  
o edelhert, ree, damhert of wild zwijn,  

 met dien verstande dat vanwege dit belang slechts ontheffing kan worden verleend indien  
o de aanleiding is gelegen in de schadehistorie ter plaatse en van het omringende gebied  
o of de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 
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Het geheel bood al snel onweerstaanbare mogelijkheden. Met maximale gretigheid werd er zelfs voortdurend 
‘schadehistorie geschreven’ en dat gebiedsdekkend en in maximale omvang: 

 

De afgelopen tien 
jaar werden 
herten bewust 
toegangen 
geboden tot een 
fiks aantal 
Veluwse land-
bouwenclaves. 
(links) 
Daarbij repte men 
slinks niet over de 
gevolgen als die 
dat oneigenlijk 
voedsel vooral tot 
oneigenlijke 
aantallen dieren 
leidt, naast zeer 
forse landbouw-
schades (rechts).  

[Uit Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014, Arnhem, 2009] 

Vrijwel alle denkbare (vooral) wetenswaardigheden inzake “de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het 
gebied waarin de dieren zich bevinden” vullen in overgrote mate de faunabeheerplannen.  
Naar relevantie (b)lijkt men het vrijwel (zeker) 
allesbepalend aspect vermeden te hebben. Een 
grote verdienste van de Oostvaardersplassen is 
ook, dat eruit af te leiden valt welke invloed 
winters op dierpopulaties hebben. De 
afgelopen negen winters tonen de totaal 
onvoorspelbare invloed van de winter aan als 
meest bepalende factor op dierpopulaties. De 
winter is de ultieme – feitelijk allesbepalende - 
test voor factoren als ‘mastomvang’, ‘been-
merg’ en ‘vet’, die men graag als vermeende 
betrouwbare sturing in de faunabeheerplan-
nen opneemt. De dominantie van de natuur-
lijke selectie in de winters maakt al die uit-
gesponnen teksten en factoren tot niet meer 
dan een slag in de lucht.  
 

Een ander belangrijk aangetoond aspect is dat 
dierpopulaties zelfs ook bij meest reactieve 
begeleiding niet oneindig blijven toenemen.  

Het in totale vrijheid kunnen grazen leidt tot 
net iets te groot vlakdekkend zijn van 
graasgedrag en vraatselectie.  

De vegetatie - die daarmee ontstaat – biedt de 
ene diersoort veel meer mogelijkheden dan 
de andere. Zo laten de Konikpaarden een 
vrijwel volledige ontwikkeling zien.  

Edelherten zijn in aantallen inmiddels zo’n 
tien keer (!) succesvoller dan runderen, 
terwijl die vooral als grazer wordt gezien. 
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De drie elkaar opvolgende Veluwse faunabeheerplannen – 
2005-2008, 2009-2014 en nu het ontwerp 2014-2019 - bevatten schet-
sen van verwachte aantallen onder scenario’s ‘geen beheer’. 
Daarover meldt het recente ontwerp plan: 
“Zonder voersuppletie en afschot zullen, bezien over langere termijn, 
aantalsfluctuaties rond draagkracht optreden, welke voor een belang-
rijk deel zijn terug te voeren op schommelingen in het mastaanbod. 
Een scenario ‘geen beheer’ houdt tevens in, dat ook de predatiedruk 
van de wilde zwijnen op hun voornaamste voedselbronnen fluctueert 
door de jaren heen….”  

waarna men als risico’s opsomt: 
 dat het ecosysteem Veluwe wordt gekenmerkt door een grote 

component, uit oogpunt van energie-aanbod, arm bos..; 
 het ecosysteem Veluwe is mineraalarm; in relatie tot het wilde 

zwijn geldt dit specifiek voor het Natrium-aanbod;  
 de mogelijkheden voor hoefdieren om hieraan het hoofd te 

bieden door middel van migratie zijn zeer beperkt.  

De kwalijke verschillen met predatoren als overmatige 
reductie door maximaal afschot plus vooral ook de afvoer van 
die schaarse kostbare mineralen noemt men vooral niet. 
Maar wel de echte predatorenrol, die de extreemste de jacht 
ooit juist in het geheel niet vervult en vooral jaarlijks meest 
kwalijke maximale fluctuaties veroorzaakt: 

Het ecosysteem Veluwe is bovendien incompleet door het ontbreken 
van natuurlijke predatie die een rol zou kunnen spelen bij het dempen 
van de in het rapport beschreven aantalsfluctuaties. Ook heeft de 
aanwezigheid van een natuurlijke predator gevolgen voor het 
terreingebruik van hoefdieren en hiermee hun effecten op vegetaties.  
De afwezigheid van predatoren zou wel de basis zijn van de – ‘heel natuurlijk beheren’ - strategie in het ontwerp beheerplan, 
waarbij uitschakeling van planteneters vooral de bosbouw ten goede zou komen: 

 Ten opzichte van natuurlijke systemen ontbreekt de sturende werking van predatoren en de ruimte voor trek tussen winter en 
zomerbiotopen.  

 Bij afwezigheid van predatoren en voornoemde trek is het heel natuurlijk te beheren op basis van verschillende dichtheden die variëren 
naar tijd en plaats.  

 Ook gebieden tijdelijk zonder planteneters is natuurlijk en goed voor de bosontwikkeling.  

 

De kaart met de 
‘leefgebied’ voor 
herten maakt 
duidelijk dat zij 
toegang (zouden) 
hebben tot van 
een fiks areaal 
aan Veluwse land-
bouwenclaves. 
(links) 
Wilde zwijnen 
hebben zo’n 
35.000 hectare 
(1/3) minder 
‘leefgebied’. 
(rechts). 
[bron: Nota 
Rasterbeleid] 
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Naar oppervlak blijkt vooral willekeur in de doelen van opvolgende Veluwse faunabeheerplannen 

Het is vooral een vergelijken van het onver-
gelijkbare. Na het vinden van de oppervlakten 
van gebieden wordt duidelijk dat de wild-
beheereenheden (Wbe) ook alle landbouw-
gebied meetellen als ‘leefgebied’. Veelal is dat 
een derde meer dan de dieren – vooral het 
wildzwijn – echt wordt toegestaan. Na het 
berekenen van beleids-dichtheden per 1.000 
hectare tekent dat zich extra af.  

Een absolute uitschieter is de eigenzinnige 
landgoedbeheerder Jonkheer Repelaer. Hij 
vormde het gebied van 600 hectare om van 
jachtgebied tot een daadwerkelijk onder-
steunende rol voor het wild. Zijn afwijkende 
filosofie1 is “Ik kies dus niet zozeer voor de jacht, als 
wel voor de ontzettende aardigheid om in zo’n gebied 
te hebben wat daar thuis hoort, namelijk wild. Dat wil 
ik vervolgens zodanig beheren dat het hier op een rustige soorteigen en evenwichtige manier kan leven. Dat is wat ik zie en voel bij de keuze 
hier wild te hebben.” 

Inzake de aantallen wilde zwijnen zit hij 
wel op een meer realistisch niveau. Uit de 
jaarlijkse rapportages blijkt dat ook hij de 
doelstanden niet haalt. Zijn echte aan-
tallen wilde zwijnen schommelen rond de 
optima in de tabel. Met de Veluwe – 
exclusief Kroondomein - als maat blijkt het 
– ondanks middelen voor nachtjacht – 
(technisch) onmogelijk om de aantallen tot 
minder dan ca. 2.000 terug te brengen. 
Bij de Wbe’s komen de doeldichtheden per 
1.000 hectare – zo’n 2.000 voetbalvelden – 
vanwege dat meerekenen van landbouw-
areaal als ‘leefgebied’ minstens een derde 
lager uit. Terwijl de aantallen dieren per 
soort niet verder terug te brengen zijn dan 
35 tot 40 per 1.000 hectare, stelt men het 

aantal wilde zwijnen nog steeds fors lager. 
De optima winter, gemiddeld en zomer in de grafieken geven de minimale aanwas uit onderstaande grafieken weer. 

 
Het ontwerp faunabeheerplan houdt ook nog steeds de meest maximale aanwas (= maximaal afschot) als doelen (!): 

 

                                                             
1 “Wilde zwijnen”, Groot Bruinderink en Dekker, KNNV Uitgeverij/Zoogdiervereniging, Zeist, 2010, blz. 62.  

 

 



Natuur als natuurbeheerder!                          Marcel Vossestein                                        pagina 6 van 13 
 

Een beleid met gevolgen als fikse bijdrage aan parallelle ontwikkelingen 
De doorzetting in 2007/2008 van het uitgestippelde beleid bleef niet zonder gevolgen. Sinds de effectuering van de maximale 
bejaging is begrazing in de meeste natuurterreinen uitzondering geworden. De grasgroei nam door de hoge stikstofdeposities 
al extra toe, waarvoor de ree een totaal onvoldoende grazer is. Toenemende concentraties van de teek bleven niet uit. 

Duidelijk is dat de hoogste tekenconcentraties te 
vinden zijn op de hoge zandgronden en in de duinen.  

Wageningen UR en het RIVM verzamelen sinds zeven 
jaar informatie over teken in Nederland. In 2013 werd 
een recordaantal van 16.500 teken gevangen. Dat is 
64 procent meer dan het gemiddelde over de voor-
gaande zes jaren. De teken zijn vooral te vinden op de 
Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en het Noord-Hol-
landse duingebied. Op alle onderzochte locaties wer-
den teken gevonden die met Borrelia-geïnfecteerd 
waren.  
[GezondNu, 11 april 2014 | Dossier: Ziekte van Lyme] 

Vrijwel zeker speelt de begrazing – of beter de 
onvoldoende mate daarvan – een hoofdrol. 
In de Oostvaardersplassen – het gebied met de grootste 
dichtheid aan zoogdieren - komen nauwelijks teken voor. 
Ook recreanten geven dat aan:  

“Heel anders is de situatie in uiterwaardgebieden. De 
afgelopen 10 jaar struin ik iedere week wel een keer 
door de Millingerwaard en ik heb er nog nooit een 
teek opgedaan, hetzelfde lijkt te gelden voor de 
Groenlanden. Ik las zojuist dat er een correlatie is 
tussen begraasde gebieden en verminderde teken-
concentratie. Deze uiterwaardgebieden worden 
begraasd door runderen en Koniks.”[bron: tekenforum] 

Ook onderzoek ondersteunt deze ervaringen: 

“Voor het onderzoek worden onder meer op 25 
locaties in heel Nederland maandelijks teken gevangen. Onderzoek op die teken laat volgens Takken zien dat 10 tot 30 procent is 
besmet met de Borrelia-bacterie, die de ziekte van Lyme bij mensen kan veroorzaken. Takken noemt dat aantal schokkend en 
veel hoger dan verwacht. 

Ook werd vastgesteld dat in heel Nederland, met uitzondering van 
Noordoost-Groningen, steeds meer teken voorkomen. De hoogste 
concentraties zijn gevonden op de Hoge Veluwe en rond Ede. Volgens 
Takken komt dat omdat teken voornamelijk leven op reeën, wilde 
zwijnen en een enkele grote grazer. Ook wordt steeds meer landbouwproductiegrond vervangen door recreatiebos, en teken 
leven alleen in bosgebieden. 

In de afgelopen tien jaar nam het aantal Lyme-patiënten toe van 6.000 tot 17.000. Vorig jaar meldden zich 73.000 mensen bij de 
dokter om een teek te laten verwijderen. Hoewel mensen steeds meer wandelen en fietsen en dus meer risico lopen, is de 
voornaamste oorzaak voor deze gestegen cijfers toch de snel groeiende tekenstand, aldus Takken.” [Onderzoek insectendeskundige 
Willem Takken van de Wageningen Universiteit op TekenLyme.nl] 

Inzake het verband tussen begrazing en teken-
concentraties geeft de ecoloog de volgende uitleg2:  

“Sip van Wieren zag, net als zijn Vlaamse collega’s, 
een positief verband tussen het aantal teken en de 
aanwezigheid van wilde hoefdieren. Maar hij ontdekte 
ook dat de aanwezigheid van grote grazers (zoals 
koeien) juist een negatief effect heeft op het aantal 

teken. Ook grote grazers zijn een gastheer voor teken, maar Van Wieren vermoedt dat zij de vegetatie dusdanig kort houden dat 
het aantal teken juist afneemt: teken kunnen namelijk niet tegen uitdroging.” 
 
Alle reden om de relatie tekendichtheid en mate van begrazing onderdeel en vooral toets te laten zijn van het natuurbeleid. 

                                                             
2 “Lyme: nieuwe mogelijkheden voor risicobeheersing”, Lotty Nijhuis (journalist), Vakblad Bos en Landschap, november 2013  
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Debacle ecoduct Hulshorst 
Het Faunabeheerplan Grofwild Gelderland [blz. 83] vermeldt hoe men na studie (!) tot het opmerkelijk beheeradvies inzake de 
als migratiegebied bedoelde Poortgebieden is gekomen. Daarbij heeft het migreren en trekgedrag van de dieren allerminst 
voorop gestaan. Men ziet het vooral als kolonisatie, waar dieren zich niet mogen vestigen: 

Beleid Poort gebieden  
In 2012 is door Spek en Worm, het rapport Kolonisatie van de poortgebieden door het edelhert in Noord-Gelderland, een quick-scan en 
beleidsaanbeveling, geschreven. Het bestuur van de FBE Veluwe heeft de volgende aanvulling en kanttekening geplaatst.  

Al deze potentiële kern- en randgebieden zijn schadegevoelig. Het is daarom essentieel dat de voorgestelde lage dichtheden en beperkte 
aantallen worden gegarandeerd. De FBE mist in de beleidsaanbevelingen een handhavingsparagraaf met de volgende onderdelen:  
• Afschot van edelherten in de edelhert vrije gebieden  
• Geen setteling in randgebieden, als dit wel optreedt, dan afschot  
• Beperkte aantallen conform voorstel in de nieuwe kerngebieden  
• Geen roedels groter dan 10 stuks in de nieuwe kerngebieden  
• Mocht blijken dat de gezamenlijke beheerders de afspraken niet nakomen, dan wordt de betreffende poort weer gesloten. Dit geldt ook 
voor het aangrenzende brongebied.  
De voorstellen ten aanzien van aantallen, roedelgrootte en spreiding per poort zijn na actualisatie als beheeradvies 2014-2019 
overgenomen. 

Deze beleidsaanbevelingen staan op uiterst gespannen voet met : “De inzet voor het Natuurnetwerk Nederland richt zich op 
meer kwaliteit, op grotere natuurgebieden en op het realiseren van natuurlijke verbindingen met omliggende gebieden” als 
ambitie uit het “Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland” dat de provincies met de rijksoverheid sloten. 

Op structurele ‘hulpvaardigheid’ richting fokhinden van een hertenfarm [blz. 83] staat voor herten uit de natuur de doodstraf: 

Hertenfarm  
 In de Gelderse Vallei ligt een hertenfarm in de buurt van Appel.  
 De hinden kregen in 2012 bezoek van een hert uit de vrije wildbaan.  
 Dit hert heeft zich hier langere tijd opgehouden en zorgde voor schade en overlast.  
 Indien dit structureel wordt zal tot afschot worden overgegaan,  

o mocht dit niet afdoende zijn,  
o dan zal bezien worden of er preventieve maatregelen genomen moeten worden.  

Ook hier blijkt dat afschot het primaire middel is. Preventie staat op het tweede plan. Hier blijkbaar als een laatste redmiddel 
wanneer het teveel herten ‘kost’. En dat bij een situatie die naar natuurlijke maatstaven – ook zonder studie biologie - te 
verwachten is bij een hertenvleesfokkerij in ‘leefgebied’ van herten. 
 
Reacties vanuit het openbaar bestuur op critici schuren met integriteit en objectiviteit als deze critici via een 
veronderstelde, wel heel erg platte tweedeling in de samenleving worden weggezet: 

Gedeputeerde: Vooral Randstedeling met 'bambi-gedachten' tegen afschot 
De Gelderlander, 23 april 2014 
 
ARNHEM - Het verzet tegen het jaarlijkse afschot van wilde zwijnen en edelherten op de Veluwe komt 
vooral van mensen uit de Randstad met te romantische 'bambi-gedachten' over het grootwild. Dat constateert 
de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. 
 
Volgens hem zien bewoners die wel in het gebied wonen in dat jaarlijks duizenden zwijnen en herten moeten 
worden gedood om een 'natuurlijk evenwicht' te bereiken. 

 
De achtergrondinformatie uit het onderzoek van de Rekenkamer 
Oost-Nederland inzake het Gelders faunabeleid maakt de 
stuitend eenzijdige samenstelling duidelijk van de betrokkenen 
bij dat faunabeleid (met ook een dominante rol in het totale 
natuurbeleid).  

o Het is niet te verwonderen dat de uitkomsten van de 
enquête een ruime steun lieten zien voor huidig beleid en 
praktijk.  

o Noch de Rekenkamer Oost-Nederland, noch de over het 
rapport oordelende Provinciale Staten van Gelderland 
verbonden enig oordeel of gevolgtrekking aan de vaststelling 
van de overduidelijke eenzijdigheid. 

o De verantwoordelijke bestuurder voelde zich blijkbaar extra 
gesteund door de uitkomsten en kwam mogelijk juist 
daardoor tot een hem niet passende kwalificatie.   
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Het voorstaande toont indringend de noodzaak aan alle belanghebbenden samen evenwichtig vertegenwoordigd 
te laten zijn in een overlegorgaan: de Natuurregio. Dit kan voor de afzonderlijke grote natuurgebieden of wel voor 
een streek als groter gebied met verspreide of dooradering met natuurlijke elementen.  

De rol van de betreffende overheid moet vooral het faciliteren moeten zijn met een sterke inhoudelijke rol voor de 
evenwichtig samengestelde Natuurregio binnen de kaders van het landelijk geldend natuurbeleid.  

De Natuurregio kan op de volgende wijze worden samengesteld met primaire en secundaire belanghebbenden: 

NNaattuuuurrrreeggiioo  aallss  bbrruugg  ttuusssseenn  nnaattuuuurr  eenn  eeccoonnoommiiee  33 
Samenstelling 

De Natuurregio kent een bestuur, dat bestaat uit 15 stemgerechtigde leden,  
plus niet-stemgerechtigde leden en waarnemers. 

Stemgerechtigde leden 

A.  
TERREINBEHERENDE ORGANISATIES 

B.  
NATUURSTUDIE, NATUURBELEVING EN NATUUR- EN 

DIERENBESCHERMING 

C.  
ECONOMIE 

vertegenwoordigers, naar evenredigheid van 
oppervlak van de in het werkgebied 
werkzame terrein- organisaties als  
1. Natuurmonumenten,  
2. Staatsbosbeheer,  
3. de natuurgebied bezittende gemeenten 

en waterwinbedrijven, plus het in het 
werkgebied aanwezige provinciale 
Landschap. 

 vertegenwoordigers aangewezen door of 
namens  
4. de in het gebied werkzame 

waterschappen, 
5. de overige eigenaren of beheerders van 

terreinen met de hoofdfunctie natuur. 
 

vertegenwoordigers, ieder namens of van de in 
het werkgebied werkzame verenigingen op het 
gebied van 
6. educatie inzake en/of beheer en 

bescherming van natuur en/of landschap, 
7. veldbiologie als ook telling en registratie 

van voorkomende dier- en plantensoorten, 
8. dierenbescherming en hulpverlening aan 

dieren, 
9. inzake waarborging van een zo zuiver 

mogelijk natuurlijk leven van één of meer 
diersoorten, waarvoor het werkgebied een 
kenmerkend leefgebied vormt, 

10. niet beroepsmatig extensief recreatief /of 
sportief medegebruik van natuur en 
landschap. 

vertegenwoordigers, ieder namens of 
van de in het werkgebied werkzame 
11. niet natuurterrein beherende 

waterwinbedrijven, 
12. agrarische bedrijven en 

ondernemers, 
13. bedrijven, ondernemers en 

organisaties inzake recreatieve 
verblijfsrecreatie of verplegend / 
verzorgend / bezinnend verblijf, 

14. horecabedrijven en -ondernemers, 
15. bedrijven en ondernemers inzake 

duurzame houtwinning en 
houtoogst. 
 

Niet-stemgerechtigde leden 
o Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies, maar bepalen niet de besluitvorming. 
o Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal het aantal stemgerechtigde leden. 
o Wel kunnen zij vooraf aan de bespreking van een agendapunt kort een standpunt weergeven of op uitnodiging een toelichting op een 

agendapunt geven. 
Plaatsvervangende leden 

Met oog op de continuïteit dan wel ter verbreding van of groter evenwicht in de vertegenwoordiging hebben de plaatsvervangend leden van 
de vertegenwoordigers onder A, B en C toegang tot alle vergaderingen. 

Niet-stemgerechtigde waarnemers 

De Natuurregio kan zelf beslissen om waarnemers, op basis van deskundigheid uit te nodigen. Voor de waarnemers gelden de 
vergaderregels als die voor de niet-stemgerechtigde leden. 

ORGANISATIES EN AANBIEDERS VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN ANDER NIET STRUCTUURBEPALEND MEDEGEBRUIK 
Als waarnemers kunnen worden aangemerkt vertegenwoordigers, ieder van of namens de in het werkgebied werkzame personen, 
samenwerkingsverbanden en organisaties: 

- belast met het bestrijden van brand in natuurgebieden; 
- belast met het toezicht in natuurterreinen; 
- van de huidige fauna- en wildbeheereenheden; 
- inzake (sport)visserij en valkerij; 
- inzake gebruik en promotie van recreatieve voorzieningen; 
- die via kiosken, verkoopwagens en al dan niet wisselende met niet-permanente middelen nabij of binnen natuurterrein aan 

recreanten verfrissingen, versnaperingen en voedsel aanbieden; 
- die beroepsmatig binnen natuurterrein aan recreanten diensten aanbieden voor extensief recreatief medegebruik van natuurterrein 

als natuurgids, natuurfotografie, creatieve uitingen, roeien, kanoën, zeilen, wandelen, fietsen en ruiterij alsmede verzorging en 
training van honden. 

Verdere ondersteunende informatie en toelichting is in de nota te vinden. 

 
                                                             
3 Uit: Natuurregio als brug tussen natuur en economie, Marcel Vossestein, Nunspeet, januari 2013 
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Al voor zes cent per adres iedere dag Topnatuur [Uit “Zichzelf Vernieuwende Wildernis als Topnatuur” 4]! 
Bij het toerekenen van een ‘inkoopprijs’ van 20 cent per m3 ontstaat een budget van 220 miljoen 
euro. Met een 700.000 hectare Topnatuur ligt er jaarlijks per hectare een gemiddeld budget van 
meer dan 300 euro in het verschiet. 
Een goede methode zou zijn om met die jaarlijkse 220 miljoen euro een Natuurfonds te vormen. 
Dat voorkomt dat na wisseling van Kamermeerderheden of begrotingsverschuivingen alle 
rompslomp om vrijwel alle onderdelen van natuurbeleid en -praktijk aan te moeten passen.  
Vanuit het fonds ontvangen de terreinbeheerders naar rato van hun natuurprestaties een 
beloning. Inzake die beloning zullen vooral hun prestaties inzake de biodiversiteit voorop moeten 
staan. Nu voorziet een meting op landelijk representatieve punten enkel in een nationale 
waardering.  

Als de scores per natuurgebied bekend zijn, ontstaat een per terrein te herkennen meerwaarde. Juist dat zal in hoge mate 
bijdragen aan effectief beleid. Bepalend voor de beloning kan het percentage zijn naar de mate, waarin aan het betreffende 
criterium voor het betreffend terrein voldoet. De uitwerking zou de volgende vorm kunnen hebben:  

A. HABITATRICHTLIJN 
omstandigheid Mate waarin het terrein voldoet aan de richtlijn 
score > 25% 25 - 49% 50 - 74% 75 - 99% 100% 
waardering 0% 25% 50% 75% 100% 
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40 

B. VOGELRICHTLIJN 
omstandigheid Mate waarin het terrein voldoet aan de richtlijn 
score > 25% 25 - 49% 50 - 74% 75 - 99% 100% 
waardering 0% 25% 50% 75% 100% 
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40 

Zowel inzake de Kaderrichtlijn Water als de omvorming van landschaptypen zijn de volgende normeringen worden denkbaar: 
C. KADERRICHTLIJN WATER 

omstandigheid C 1. Voldoen aan de norm maximaal 30% naaldhout, populieren en wilgen 
score > 45% 41 – 45% 36 – 40% 31 – 35% >30% 
waardering 0% 25% 50% 75% 100% 
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40 
omstandigheid C 2. Voldoen aan de norm minimaal 25% heide, open terrein 
score > 10% 10 – 14% 15 – 19% 20 – 24% >25% 
waardering 0% 25% 50% 75% 100% 
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40 
omstandigheid C 3. Voldoen aan de norm minimaal 5% open stuifzand 
score > 2% 2% 3% 4% >5% 
waardering 0% 25% 50% 75% 100% 
in euro’s/hectare € 8 € 16  € 24 € 32 € 40 

Doorslaggevend voor de natuurdieren is hun maximale activiteit: ‘24/7’ als uitgangspunt: 
D. ZICHTBARE + WERKZAME FAUNA – mate waarin natuurwerkers als herten en zwijnen aan de slag kunnen zijn 

omstandigheid SCHEMERING OVERDAG 
VLUCHTAFSTAND > 100 meter 50 – 100 meter <30 – 50 meter > 50 meter <30 – 50 meter 
waardering 0% 25% 50% 75% 100% 
in euro’s/hectare € 0 € 10  € 20 € 30 € 40 

Daarnaast moet gewaarborgd zijn dat de aantallen natuurwerkers overeenstemmen met de biomassa binnen het terrein: 
E. VOLDOENDE FAUNA – mate waarin de aanwas aantoont dat de populatieomvang overeenstemt met het terrein 

ACTUELE AANWAS ONAANVAARDBAAR ZORGELIJK GOED 
HERTEN > 42% 35 – 42% < 35 % 
WILDE ZWIJNEN > 110% 55 – 110% < 55% 
laagste score bepalend  0% 50% 100% 
in euro’s/hectare € 0 € 20 € 40 

 

                                                             
4 “Zichzelf Vernieuwende Wildernis als Topnatuur”, Marcel Vossestein, Nunspeet, december 2013 
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Doelen voor de normering 
A. HABITATRICHTLIJN en B. VOGELRICHTLIJN 
Met directe waardering naar de in het terrein haalbare natuurdoelen worden de terreineigenaren gewaardeerd naar de 
natuurwaarden van hun gebied en juist dit behoort de kern van hun dagelijkse sturing en praktijk te zijn. 
C. KADERRICHTLIJN WATER 
Inzake deze richtlijn is gekozen voor de afstemming op een vermoede natuurlijke samenstelling van natuurterreinen naar het 
soort bebossing als ook kenmerkende delen zonder boombegroeiing, waarbij de toevoeging van neerslag aan het grondwater 
op een vermoed natuurlijk niveau komt. 
D. WERKZAME/ ZICHTBARE FAUNA – mate waarin natuurwerkers als herten en zwijnen aan de slag kunnen zijn 
De menselijke bemoeienis met de natuur kan erg ontregelend op de natuurwerkers uitwerken. De bijdrage van herten als 
topgrazers en van wilde zwijnen als multitalenten kan fiks verminderen als deze dieren niet ongestoord aan de slag kunnen 
zijn. Tegelijkertijd zal de zichtbaarheid van actieve natuurwerkers vooral overdag de recreatieve en educatieve waarde van het 
gebied enorm versterken. 
E. VOLDOENDE FAUNA 
De zichzelf vernieuwende natuur komt alleen tot stand als de populaties natuurwerkers met potenties van de terreinen 
overeenstemmen. Dat laten de dieren blijken uit een zo laag mogelijke jaarlijkse aanwas. 

De grote uitdaging 
Kijkend naar de resultaatmeting en de huidige situatie en praktijken zadelt deze aanpak de terreineigenaren met geweldige 
uitdagingen op.  
 Mits men het eigen terrein goed kent en ook de nodige praktische kennis heeft, liggen zowel begrazing om biodiversiteit 

te behouden en vergroten de scores inzake de Kaderrichtlijn Water al snel binnen bereik.  
 Na een onmiddellijke start met het afvoeren van hout en biomassa voor het terugbrengen van het areaal naaldhout, 

populieren en wilgen zal het inkomstenverlies uit jacht en beperktere houtkap direct meer dan volledig kunnen 
compenseren.  

 De doelen inzake een werkzame en zichtbare fauna als ook een voldoende fauna vereisen een maximaal gedisciplineerd 
en daarop afgestemd gedrag bij alle menselijke activiteiten in de terreinen. 

 Meest weerbarstig zijn de doelen inzake de biodiversiteit zelf, de Habitat- en Vogelrichtlijn.  
 Nederland kampt met onacceptabel grote achterstanden inzake de biodiversiteitdoelen om die direct voor alle 

terreinbeheerders echt volledig haalbaar te laten zijn.  
 Wel zal het totaal aan scores al snel voldoende kunnen voorzien in het compenseren van het wegvallen van jacht-

inkomsten en de opbrengstgedreven houtkap.  
 Bij slagvaardige aanpassingen en ontheffingen inzake de nu vooral ontregelende zaken als herplantplicht en faunaschade-

bestrijding is het mogelijk de omvorming in vijf jaar in jaarlijkse overgangsstappen te realiseren: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ONDERSTEUNEN FEITELIJKE SITUATIE, EXPLOITATIE, INSPANNINGEN EN PROJECTEN  van 
OUDE REGELING 100% 85% 70% 55% 40% 15% 0% 
VERGOEDING OPENSTELLING        
HOUTOPBRENGESTEN        
JACHTPACHT        
PROJECT ONDERSTEUNING        
INSPANNINGEN         
        

 RESULTATEN        
VOGELRICHTLIJN        

HABITATRICHTLIJN        
VOLDOENDE FAUNA        

30% OPEN TERREIN / KWR        
< 30% NAALDHOUT e.d./ KWR        

ZICHTBARE +WERKZAME 
FAUNA        

NIEUWE REGELING 0% 15% 30% 50% 70% 85% 100% 
 naar  BELONEN NAAR NATUURPRESTATIES 

 
Verdere ondersteunende informatie en toelichting is in de nota te vinden.  
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Zowel nationaal als provinciaal landelijk natuur als die in “De Veluwe als fontein van Topnatuur” 5         
     
A. Stel de besluitvorming inzake beheer van grofwild uit 

 vanwege het op vrijwel alle relevante punten en raakvlakken conflicteren  
 met en onvoldoende afgestemd zijn op 
  taak- en normstellingen van de (inter)nationale en provinciale natuurdoelen,  
 actuele maatschappelijke en politieke opvattingen inzake terreinen als 
 van publieke veiligheid en elementair dierenwelzijn. 

B. Belangrijk element is om draagvlak vast te stellen en niet in het 
minst de bijstellingen in de herformulering van het voorstel Wet Natuurbescherming dat 
dit voorjaar gepresenteerd zal worden. 

C. Benut de periode voor een afstemming over de vormgeving inzake grofwild van het 
Nationaal Natuur Netwerk N3 [Topnatuur inclusief verbindende corridors en migratie-
gebieden], waarover nog niets écht is vastgelegd, noch door de rijksoverheid, noch door de 
gezamenlijke provincies binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO). 

D. Vanuit de randvoorwaarden voor hoogwaardige natuur is 
een harde scheiding tussen Topnatuur en Mensgebied de 
grootste voordelen zal bieden en dat moet voor de nota 
Rasterbeleid Gelderland een allesbepalend kader zijn. 

E. Stel gemeenten met leefgebied voor grofwild in de 
gelegenheid zich uit te spreken over de juiste wijze van 
afscherming van landbouwgronden, landgoederen, 
woonkernen en drukste wegen ten opzichte van de af te 
grenzen leefgebieden  

F. Mede vooral vanuit deze gezichtspunten als ook het ont-
breken van wildwallen als lonkende mogelijkheden is het 
volstrekt prematuur om de voorgelegde Nota Rasterbeleid 
nú vast te stellen. 

G. De nu voorgelegde stukken maken vooral de grote 
verdeeldheid onder de eigenaren van natuurterreinen en 
landgoederen duidelijk, die een grote blokkade vormt om tot 
samenhangend hoogwaardige natuur en beleid daarvoor te 
komen. 

H. Zodra een politieke meerderheid inziet dat met stabiele 
financiering van natuur vanuit een stabiele bron als de 
Drinkwaterheffing en niet langer afhankelijk van de oogst 
van hout en wild alleen effectiviteit in beleid en praktijk 
mogelijk is, ontstaat een totaal ander natuurbeleid. 

I. Stel zowel de betreffende waterschappen als water-
leidingbedrijven in de gelegenheid inhoudelijk op 
hoofdlijnen te reageren op de mogelijkheden om de huidige 
drinkwatertoevoeging van de Veluwe – nu vergelijkbaar met 
het verbruik van een miljoen huishoudens – te verdubbelen. 

J. Zodra natuurdieren – via sturende begeleiding optimaal 
gericht zijn op de zich versterkende cascade- het onderhoud 
in de natuur ter hand nemen, zal dat herstelprojecten in 
aantal en omvang decimeren. 

K. Voor hun functioneren van natuurdieren is hun maximale, 
juist gestuurde inzet nodig via een harde afgrenzing van hun 
werkgebied voor een juiste graasdruk en uitsluiting van 
oneigenlijk voedsel. 

                                                             
5 “De Veluwe als fontein van Topnatuur”,Marcel Vossestein, Nunspeet, maart 2014 

 

Hoge Veluwe ontvangt eerste bijdrage voor herstel 
N2000-natuur 

 

Provincie Gelderland, 27 maart 2014 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe ontvangt de eerste financiële 

bijdrage van de provincie voor herstelmaatregelen voor Natura-

2000-natuur. De provincie Gelderland draagt hiervoor 1,16 miljoen 

euro bij voor de periode van 2014 tot en met 2019. Het park legt 103 

hectare nieuwe heidevelden aan en herstelt 100 hectare Natura-

2000-natuur. De herstelmaatregelen maken het ook mogelijk om 

elders nieuwe economische activiteiten te starten. 

'Er zijn al veel aanvragen ingediend voor onze bijdrage om natuur te 

herstellen. Prioriteit ligt bij het herstel van de Natura-2000-gebieden, 

omdat die voor 2020 gereed moeten zijn. Met deze investeringen maken 

we de Gelderse natuur gezond. Bovendien leveren deze 

herstelmaatregelen banen op én maken ook groei mogelijk voor het 

bedrijfsleven', aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.  

Financiële bijdragen 

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor natuur en werkt 

daarvoor samen met allerlei partijen. Sinds december 2013 is het 

mogelijk dat natuurbeheerders die aan een aantal eisen voldoen, een 

bijdrage aanvragen voor herstelmaatregelen. Naast de provincie 

Gelderland draagt ook het Rijk financieel bij aan de herstelmaatregelen. 
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L. Deze afgrenzing zal zich als investering terugverdienen door het vervallen van een fors deel van de nu overheersende 
structurele lasten van projecten als die voor N2000-natuur en schadevergoedingen. 

M. Stel de Faunabeheereenheid Gelderland in de gelegenheid om hun voorstellen te corrigeren en aan te vullen en op een 
daadwerkelijke inzichtelijke en begrijpelijke vorm te geven. 

N. De uiterste middelen met ook inzet het nachtelijk duister in de vorm van halfautomatische wapens en maximaal ver 
dragende munitie moeten alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden ingezet door een onder en binnen de 
overheid fungerend Nationaal Fauna-Interventie-Team. 

O. Biedt de betreffende veiligheidsregio’s de gelegenheid op hoofdlijnen te reageren op de inzet op de preventie inzake 
onbeheersbare natuurbranden als ook de gevaarzetting vanwege bezit en gebruik van halfautomatische wapens en 
een maximaal ver dragende munitie in particuliere handen. 

P. Stel de terreineigenaren binnen de Topnatuur en de verbindingszones in de gelegenheid voor de keuze of hun terrein 
moet worden aangemerkt als Topnatuur of als Mensgebied in de vorm van een landgoed. 

Q. Sinds juni 2012 hebben terreineigenaren het Europees 
Grondrecht om jacht op hun terrein te weigeren en 
daarmee ook het recht hun om voorwaarden te stellen hoe 
zij natuurdieren op hun terrein willen begeleiden.  

R. Laat de terreineigenaren binnen de dan aan te merken 
Topnatuur gezamenlijk een strategie uitwerken op 
hoofdlijnen voor een maximaal natuurdoelen 
ondersteunende begeleiding van de grote zoogdieren als 
natuurwerkers. 

S. Laat de gezamenlijke Topnatuurbeheerders ook een 
uitwerking op hoofdlijnen samenstellen inzake de welke 
wijze en in welke mate zij – via omvorming van de vegetatie 
en bebossing - tegemoet kunnen komen aan 
maatschappelijke doelen als een grotere aanvulling van het 
grondwater en verminderen van de risico’s van 
onbeheersbare bosbranden. 

T. Laat de gezamenlijke Topnatuurbeheerders ook een visie op 
hoofdlijnen ontwikkelen hoe zij vanuit hun kennis 
verbindings- en migratiezones vormgegeven willen zien. 

U. Biedt aan de gezamenlijke Topnatuurbeheerders de 
gelegenheid van zich te laten ondersteunen door hen te 
verkiezen onafhankelijke deskundigen, zoals de 
Oostvaardersplassen die met de begeleidingscommissie 
kent. 

V. Stem voorgaande punten vooral ook af met de Staatssecretaris van Economische Zaken vanwege de uitwerking van de 
aanpassing van het in 2012 ingediende voorstel Natuurbeschermingswet.  

W. Zet met dit geheel aan stappen zo veel mogelijk vaart om dit najaar wel tot een eerste verantwoorde besluitvorming te 
komen. 

 
Verdere ondersteunende informatie en toelichting is in de nota te vinden. 
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Van visie naar robuuste werkelijkheid 
1. Op vrijwel alle punten blijkt dat maximale natuurlijke processen maximale voordelen bieden. 

2. De meest verstorende en op alle punten ontregelende factor van het “Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren” moet op de meest korte termijn vervangen worden door een “Besluit populatiebegeleiding en 
schadepreventie”.  

3. In plaats van het kortzichtig sturen op gekunstelde maxima in dieren moet de inzet op de bijdrage van de 
natuurdieren via een zo natuurlijk mogelijke levenswijze het doel zijn. 

4. Vanwege de zorgelijk grote achterstanden vanwege de totale beknotting van de functies van de natuurdieren 
moet er geen enkele toegang worden geboden tot terreinen met voedsel dat niet voor deze dieren bestemd is. 

5. Beseft moet worden dat oneigenlijk voedsel omgezet wordt in oneigenlijke aanwas en aantallen dieren. 

6. Het afgrenzen van leefgebied tot hun feitelijke omvang moet daarbij centraal staan, waarbij vooral de 
middelen de voorkeur moeten hebben, die tot tweede helft 19de eeuw algemeen waren voor de mens om hun 
leef- en werkgebied af te grenzen van natuur, die toen nog algemeen was. Wildsingels en wildwallen vorm(d)en 
lang ook waardevolle landschapselementen. 

7. Landelijk gaat de – door nauwelijks in te dammen stikstofdeposities aangejaagde – grasgroei ook via toename 
van de tekendichtheid een steeds groter probleem en een heel nare ziekte als reële dreiging. Dit naast de 
verdringing van bloemplanten en inperken van biodiversiteit die daarvan gevolgen zijn. 

8. Ook financieel blijkt een maximale inzet van vooral de vrijwel volledig zelfredzame herten en wilde zwijnen het 
meest effectief om grasgroei op een juiste wijze te beteugelen. 

9. Bij een juiste begeleiding van de populaties herten en wilde zwijnen zal hun inzet ook uiterst waardevol zijn 
voor de boomvegetaties, omdat zij het ontstaan van onhandelbare houtakkers voorkomen. 

10. Belangrijk element is de begeleiding met de daadwerkelijke hoofdrol van predatoren, die vooral het 
graasgedrag sturen. Onder volledig natuurlijke omstandigheden voegen predatoren de volgende elementen 
toe: 

a. zij schermen rond hun verblijfplaats een gedeelte 
voedselgebied voor de prooidieren af;  

b. hun incidenteel intensief jagen kost energie van de 
prooidieren om ze ontwijken;  

c. vooral het dwingen tot kuddegedrag leidt tot veel sterker 
plaatselijk geconcentreerde begrazing;  

d. juist die factoren zullen onze vroegste bossen veel meer het 
karakter gegeven van een parkachtig landschap dan de 
huidige vaak dicht begroeide ‘houtakkers’ van veelal gelijke 
leeftijd of te sterk begraasde vlaktes. 

11. Dat de onaanvaardbaar hoge concentraties van de teek vooral op de hoge zandgronden en in de duinen 
voorkomen, vormt een toenemende belemmering voor de in het algemeen hoge waardering en gebruik als 
recreatie- en natuurterreinen en daarmee de grootste actuele bedreiging van vooral de recreatiesector. 

12. Dit recreatieve aspect vormt een fors meeverdienonderdeel bij de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, 
als een medebepalend onderdeel naast vooral ook het zien van dagactieve natuurdieren.  

13. Landelijk moet worden vastgesteld welke gebieden – vooruitlopend op het netwerk – al van het natuur-
onderhoud door de combinatie van natuurwerkers op welke wijze voorzien kunnen worden en de dieren hun 
nut in deze gebieden kunnen bewijzen. 

14. Vanwege de complexheid en omvang zal de realisatie van de daadwerkelijke verbindingen meer tijd vragen dan 
nuttig en nodig is dan de urgentie van de afzonderlijke gebieden toelaat. 

Verdere ondersteunende informatie en toelichting is in de nota’s te vinden. 
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