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Pascal Peterman | adviseur ecologie

De mens is tot zover we weten het meest 

complexe organisme dat de natuur heeft 

voortgebracht. Door haar skills is de mens 

enorm machtig, en in mijn ogen daarom ook 

enorm verantwoordelijk voor wat zij kan 

aanrichten of ontwikkelen. We kunnen die 

macht zo gebruiken dat we onze moeder 

(moeder natuur) respecteren. Een belangrijke 

verantwoordelijkheid ligt bij onze mogelijk-

heden om de natuurlijk voorkomende bossen 

weer te ontwikkelen. Bos is in de EU, 

maar vooral ook in NL hét natuurlijke type 

natuur op meer dan 95% van het oppervlak. 

Naast alle voordelen van natuurlijk bos voor 

de aarde, vind ik het belangrijk om te weten 

wat we missen. Ik ben ervan overtuigd 

dat deze nieuwe spannende natuurlijke 

bossen ons gelukkig maken en dat we al 

vrij snel na de start van deze ontwikkeling 

versteld zullen staan van de dynamische, 

verassende vertoningen. Laten we onze 

moeder niet teleurstellen. 

Han Brendeke | adviseur ecologie

In Nederland hebben we weinig bos. 

Van het aandeel bos dat we hebben is 

een zeer gering deel enigszins natuurlijk. 

Europees en landelijk beleid is gericht op 

instandhouding en toename van 

biodiversiteit. Daar horen flinke opper-

vlakken natuurlijk bos bij. Het is een groot 

gemis dat niet alle potentieel natuurlijk 

bostypen in Nederland voorkomen. 

Zolang dat niet het geval is, is ook 

het maximaal haalbare aan biodiversiteit 

niet te realiseren. Naast biodiversiteit is 

het voor het geestelijk welzijn van belang 

dat je échte natuur kan beleven. 

Dat kan in een groot natuurlijk bos. 

Het is EU’s en NL’s verantwoordelijkheid 

om natuurlijke bossen te ontwikkelen, 

aangezien wij nu de mogelijkheid hebben 

om dit te realiseren.

Onze drijfveren
Voor vragen of advies over 

bosontwikkeling mail of bel ons:

Pascal
p.peterman@ecogroen.nl 
(06) 159 523 25

Han
h.brendeke@ecogroen.nl 
(06) 502 333 18
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In Nederland maar ook in de rest 
van de EU heerst bosarmoede.



Veel natuurlijke bostypen zijn verdwenen 

of ernstig gedegradeerd. 

Met 7 argumenten overtuigen flierefluiters 

 Han Brendeke en Pascal Peterman 

u waarom het goed is als we in Nederland 

meer natuurbos ontwikkelen.



Toen haar grote buurman omviel trok hij haar mee om. Nu groeit dit beukje 
weer naar het licht. Een natuurbos is dynamisch. - Urwald Hasbruch1



Bos is zeldzame natuur 

Zonder menselijke invloed zou Nederland voor het grootste deel helemaal uit 
gesloten en open boslandschappen bestaan, zoals dat was sinds de laatste 
ijstijd en zoals dat waarschijnlijk nog vele millennia zou zijn. 

 Als we vanaf nu plots niets meer doen, niet maaien, 
verharden of zagen, dan ontstaat op een groot deel van 
Nederland vrijwel overal vanzelf bos, behalve op strand en 
zeereep, op hoogveen en in open water. Nederland zou voor 
91% (33.000 km2 [1]) uit open en gesloten bossen bestaan en 
Europa voor 95% (9,7 miljoen km2 [2]).

 U zult denken, we hebben toch al veel natuurbos? 
Nee dus. Slechts 11% van Nederland is als bos aangemerkt 
[1] en daarvan is maar 0,8% bosreservaat [3 en 18]. Het bos 
dat we kennen is vooral multifunctioneel bos met de 
combifuncties recreatie, natuur en houtteelt [4]. 

 Vanwege dit compromis is het meeste bos nogal saai. 
Veel bomen van gelijke leeftijd (jong), weinig boomsoorten 
(vaak exoot), statisch (geen dynamiek) en door oogst continu 
in een pioniersstadium. 

 Een natuurbos is zeer dynamisch. Instortende oude 
bomen, omgewaaide maar toch weer uitgelopen, vermolm-
de woudreuzen. In Nederland worden 33 verschillende bos-
typen onderscheiden [5]. Van de 33 gedefinieerde bostypen 
in Nederland zijn 20 bostypen verdwenen of nog maar voor 
minder dan 2% in gedegradeerde toestand aanwezig. 
Zullen we deze bostypen weer tot ontwikkeling laten komen?
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Polsdikke lianen van de bosrank in het Abelen-Iepenbos bij Fortmund

Polsdikke Lianen van de bosrank in het Abelen-Iepenbos bij Fortmond2



Natuurlijke natuur is minstens zo belangrijk

Bos en boslandschappen zijn onze natuurlijke natuur, 
maar de meeste investeringen gaan naar cultuurhistorische natuur. 

 In Nederland investeren we 0,36% (zo’n 1 miljard) 
van de overheidsuitgaven aan natuur [6, 7 en 8]. 
Dit geld investeren we vooral in herstel van cultuur-
historische natuur, zoals heide en weidevogelgrasland 
[6, 7 en 8]. Mooi, want soorten die hieraan gebonden zijn 
zoals de zandhagedis of de grutto willen we ook behouden  

[7 en 8]. Maar we besteden maar een fractie aan uiterst 
zeldzame of verdwenen natuurlijke natuur, namelijk bos 
[6, 7 en 8]. Terwijl Nederland voor ontwikkeling van 
natuurlijk bos een belangrijke plicht heeft. Daarover gaat 
het volgende argument.
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Polsdikke lianen van de bosrank in het Abelen-Iepenbos bij Fortmund



Oude zomereik in Urwald Hasbruch3



Nederlandse rol belangrijk voor 
minimaal 23 bostypen
Vanwege de Nederlandse specifieke omstandigheden zouden in ons land unieke bostypen 
voor kunnen komen. Nederland heeft de verantwoordelijkheid én de mogelijkheid om 
deze typen tot (her)ontwikkeling te laten komen.

 Nederland heeft voor bosontwikkeling en -behoud van 
veel van de 33 in potentie aanwezige bostypen een belang-
rijke verantwoordelijkheid binnen Europa. Dit komt omdat 
de omstandigheden bij ons uniek zijn en veel bostypen 
alleen in ons land kunnen bestaan. Deze natuurlijke 
Nederlandse bostypen zijn een essentieel onderdeel van 
het Nederlandse landschap. Bijvoorbeeld; van nature zou 
in Nederland 500.000 hectare bos van het bostype 
‘Essen-Iepenbos’ groeien [5]. Van dit bostype resteren nu 
nog slechts weinige honderden hectaren als sterk gedegra-

deerde cultuurbossen zoals griend en populierenaanplant 
[5]. Het grootste oppervlakte van dit bostype is in cultuur 
gebracht als gras-, mais- en weiland voor de productie van 
veevoer. Volwassen opgaand bos van dit type bestaat niet 
meer in Nederland [5]. En dat geldt voor 27 van de 33 
bostypen in Nederland [5]. 23 bostypen kunnen op onze 
planeet vrijwel alleen in Nederland groeien, maar zijn niet 
meer aanwezig [5]. We weten niet meer wat we missen, 
daarover gaat argument 4.
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In het strikt beschermde gedeelte van het Woud van Białowieża (Polen) is in 2021, 

100 jaar geen bosbeheer meer uitgevoerd.4





We weten niet eens meer wat we missen, 
dat willen we toch niet missen
We weten niet eens meer wat we missen, dat willen we toch niet missen. 
Veel van onze natuurlijke bostypen zijn verdwenen. We weten niet hoe ze eruitzien 
en wat zich er afspeelt. Wij willen weten wat we gemist hebben.

 We gaan verder met het voorbeeld van Essen-Iepenbos 
van gisteren. Uit buitenlandse, deels overeenkomende 
omstandigheden kunnen we een beeld krijgen van hoe een 
eeuwenoud natuurlijk Essen-Iepenbos eruitziet [9]. 
We proberen hieronder in woorden uit te drukken hoe een 
Nederlandse maisakker er over 300 jaar uit kan zien:
Een eeuwenoud bos is op elke plek anders. Daar waar 
kronen van groepen woudreuzen grote hoogten omvatten 
klinkt het als in een kathedraal. Door de hoge luchtvochtig-
heid hangen er nevels in het wisselende gefilterde zonlicht. 

 Op andere plekken wordt alle geluid gedempt door 
de luchtige bosbodem en de structuren van mossen en 
lianen. Het Essen-Iepenbos is één van de bostypen waar 
vedermossen op vermolmde liggende woudreuzen en 

epifytische mossen zoals schijfjesmos en eekhoorntjesmos 
op de stamvoeten verstilde plekken vormen. Korstmossen 
zoals ingesnoerd baardmos, visgraadbaardmos en zonne-
tjesbaardmos hangen als baarden aan takken. Het ruikt er 
naar een combinatie van compost en oude wijnkelders.

 Eeuwenoude instortende zomereiken en enkele 
zomerlinden zijn deels verborgen door dikke spiraalvormige 
watervallen van lianen zoals klimop en bosrank. Daar waar 
een oude reus horizontaal is gegaan en in zijn val meerdere 
bomen heeft meegenomen snijdt het zonlicht in de nevels 
tot op de bodem van de open plek. De bosrand van onder 
meer Spaanse aak, hondsroos, egelantier en Gelderse roos 
bloeit volop of heeft vruchten naargelang het jaargetijde.
Ook hier lianen maar dan van hop en haagwinde. 
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 In deze rand zorgen de van stekels voorziene sleedoorn 
en tweestijlige meidoorn voor de bescherming van jonge 
bomen tegen vraat. Met deze bescherming groeien bij-
voorbeeld de zoete kers, zwarte populier en natuurlijk de 
naamgevers van dit bostype gewone es en iepensoorten 
boven de vraatlijn uit en vormt zich nieuw bos in de open 
plek. Het stikt er van diersoorten omdat er veel te eten en 
beschutting is. Een groot deel van het jaar is nectar 
verkrijgbaar en er hangt de geur van bloemen. Eerst van 
vroegbloeiende soorten zoals de meidoorn- en wilgensoor-
ten, de zoete kers en de gewone vogelkers. Opgevolgd door 
soorten als de vele rozensoorten, hazelaar, wegedoorn, 
linde en liguster. De lange en gevarieerde beschikbaarheid 
van de vruchten, zaden, bessen of noten die erna verschij-
nen, zorgen voor een jaarrond aanbod.

 Op plekken in het bos met hoge grondwaterstanden 
waaien bij stormen vaak bomen met kluit en al om. 

Deze natuurlijke open plekken worden snel gekoloniseerd 
door een kruidenrijke vegetatie met soorten als moerasspirea, 
gewone engelwortel, gele lis, watermunt, echte valeriaan, 
groot springzaad en aan de drogere randen grote kever-
orchis, bosklimopereprijs, bosgeelster, gewone vogelmelk 
en slanke sleutelbloem. Maar een natuurlijk bos laat zich 
niet in woorden uitdrukken. Wij vinden dat oerbosbeleving 
binnen Europa een grondrecht moet zijn. Ondanks dat bos 
geen mens nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, vin-
den wij toch dat we het bos een handje moeten helpen en 
daarover gaat argument 5.

Disclaimer: Vanwege onze bosarmoede weten we niet 
zeker of bovenstaand beschrijving volledig is. We hebben 
geen echte voorbeelden meer van de natuurlijke vorm 
van deze en andere bostypen.



Elzenmoerasbos met op de voorgrond knikkend nagelkruid 

in het Woud van Białowieża (Polen).5



Bos ontstaat vanzelf en houdt zichzelf in stand

Je hoort vaak ‘we moeten bomen planten’, maar om meer natuurbos te ontwikkelen 
hoef je in principe geen bomen te planten. Als je niets doet ontstaat bijna overal vanzelf weer bos. 

 Zaden van bomen en struiken bereiken elke plek. 
Na één groeiseizoen kiemen dus vrijwel overal bomen en 
start de ontwikkeling van een nieuw bos vanzelf. Gek genoeg 
maken mensen vaak geen gebruik van deze gratis bos-
ontwikkeling. Toch kan het goed zijn om bij het ontwikkelen 
van meer natuurbos naast de spontane vestiging van bomen 
en struiken ook soorten aan te planten. Vanwege onze 
bosarmoede ontbreken moederbomen van veel soorten 
inheemse bomen en struiken. Van deze ontbrekende 
soorten ontstaan hierdoor dus geen spontane nakomelingen. 
Daarnaast kiemen veel zaden niet meer vanwege 
stikstofdepositie en strooiselophoping van ‘foute’ bomen.

 Natuurlijk zijn bomen niet fout, maar we hebben wel pro-
bleembomen: Nadat Nederland rond 1850 nagenoeg bosloos 
was (nog circa 1% van de totale oppervlakte), is bos aan-
geplant vooral om zandverstuivingen een halt toe te roepen 
en om mijnhout te telen [10]. Hiervoor zijn veel eenvormige 
naaldbossen aangeplant. Boomsoorten als grove den, 
fijnspar en lariks overleefden de moeilijke groeiomstandig-

heden op deze arme, zure zandbodems. Van de inheemse 
bomen werden vooral zomereik en als de bodem leemrijker 
was gewone esdoorn en beuk geplant.

 De naaldboomexoten en de dominantie van zomereik 
en beuk hebben een negatieve eigenschap. Ze zorgen voor 
een slecht verteerbare strooisellaag [11]. In combinatie met 
de zure depositie is een bodem ontstaan waar veel inheemse 
boom- en struiksoorten niet meer kiemen. Terwijl veel van 
deze soorten juist bijdragen aan het verbeteren van de bodem- 
kwaliteit doordat zij goed verteerbaar strooisel leveren. 
Door introductie van boom- en struiksoorten die goed ver-
teerbaar strooisel produceren, is het mogelijk de strooisel- 
en bodemkwaliteit te herstellen [11].

 Natuurlijk bos houdt zichzelf in stand. Beheer en onder-
houd is niet nodig. Voor onze cultuurhistorische natuur is 
altijd beheer en onderhoud nodig met de nodige kosten. 
Natuurlijk bos kost niets, maar het levert wel heel veel op, 
daarover gaat het volgende argument.
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Opslag van CO2 in hout is tijdelijke opslag voor de middellange termijn. 

Opslag in de bosbodem is voor de lange termijn.6



Het levert een enorme 
maatschappelijke kostenbesparing op
Bos maakt mensen gelukkig. Een natuurbos draagt direct en indirect bij 
aan een goede gezondheid [12].

 Direct bijvoorbeeld door minder stress en depressivi-
teit, indirect door een beter klimaat. Een natuurlijk bos 
draagt op meerdere manieren bij aan het tegengaan van 
de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Namelijk 
CO2 opslag [13], bos houdt de omgeving koeler [14], bos zorgt 
voor een vochtiger klimaat [15] en bos vangt fijnstof af [16]. 
Hierdoor blijven mensen langer gezond [17] en is het leef-
milieu comfortabeler.

 De kosten voor gezondheidszorg en de gevolgen 
van klimaatverandering zijn enorm [13]. Een natuurlijk 
bos drukt deze kosten. In die zin levert een natuurlijk 
bos veel meer op dan de huidige houtopbrengsten [18]. 
Het is overigens nuttig om hout te telen, daarover gaat 
het argument 7.
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Geotropie, na het omvallen van de boom met tonderzwam groeien 
aan de onderzijde van de zwam nieuwe uitlopers die zich weer 
naar de aarde richten (Woud van Białowieża).7



Met meer bos 
tegenstrijdige functies scheiden
Recreatie, natuur en houtteelt zijn de belangrijkste functiecombinaties 
in het Nederlandse bos. Al deze combinaties beperken de afzonderlijke functies te veel.

 In Nederland hebben wij vooral bos waar meerdere 
functies tegelijk van toepassing zijn. De combinatie recre-
atie, natuur en houtteelt bedekt het grootste oppervlak [4]. 
Hout is een mooi hernieuwbaar bouwmateriaal dat na zijn 
functie weer volledig afgebroken wordt. We zullen naast 
de plasticsoep nooit een houtsoep krijgen. Maar hout telen 
(bosbouw) is een agrarische activiteit. Het telen van hout 
veroorzaakt een continue verstoring. Als we de functies 
niet scheiden dan wordt de ontwikkeling van een natuur-
lijk bos, welk bostype dan ook, nooit bereikt.

 In onze ogen is houtteelt niet te combineren met een 
natuurlijk bos. Door de oogstwerkzaamheden blijft het bos 
continu in een pioniersstadium vanwege het wegnemen 

van bomen en bodemverdichting. Terwijl we voor ontwik-
keling naar een natuurlijk bos juist voorbij dit pioniers-
stadium willen. Ons voorstel is om daarom de functies te 
scheiden. Ontwikkel zowel productiebos (landbouwbos), 
waar veel efficiënter hout kan worden geoogst dan in 
multifunctioneel bos. En ontwikkel natuurbos waar de ont-
wikkeling naar natuurlijke bostypen mogelijk is. Natuurlijk 
is wandelen in dit bos een toegestane vorm van recreatie, 
maar de verstoring van deze extensieve vorm valt in het 
niet bij de intensieve recreatievormen (zoals animatiecam-
pings en hondenuitlaat services) die aanwezig zijn in onze 
huidige multifunctionele bossen. De beoogde natuurbossen 
kunnen (op eigen risico) natuurlijk wel gezien worden, 
maar paden zijn er niet.
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