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Nederlanders brengen jaarlijks 200 miljoen 
keer een bezoek aan het bos, waarmee deze 
ruimte de belangrijkste recreatieve attractie 
is van ons land. Sommigen gaan nooit het 
bos in, anderen komen er dagelijks. Voor 
velen is het de plek om bij te komen van de 
drukte van alledag, om zich te ‘herscheppen’ 
waarvan het woord ‘recreatie’ is afgeleid. Ze 
komen er wandelen, fietsen, spelen, joggen, 
paardrijden, de hond uitlaten of speuren naar 
wild. Mag het bos zich dus in een grote po-
pulariteit verheugen, de kennis ervan en van 
het beheer is bij de gemiddelde Nederlander 
mager ontwikkeld. In 2010 bestaat de  
Koninklijke Nederlandse Bosbouw 
Vereniging (knbv) precies 100 jaar. 
Dit jubileum zet deze organisatie luister bij 
met een publiekscampagne, die uiteindelijk 
moet leiden tot meer kennis van zowel het bos 
als de bosbouw. Er wordt samengewerkt met 
een aantal instanties die grote oppervlaktes 
bos beheren, waaronder Brabants Landschap.

De knbv heeft als doel het bevorderen van de 
bosbouw, in de ruimste zin van het woord.  
Bij veel mensen roept bosbouw negatieve 
beelden op, zoals het (illegaal) platbranden 
van oerwoud in de Tropen om palmolie-
plantages te krijgen of weidegronden voor 
vleeskoeien. Dit is geen bosbouw maar roof-
bouw. De enige goede bosbouw is die welke 
duurzaam gebruik maakt van bossen. Er uit 
oogsten mag alleen met behoud van de bio-
diversiteit. In die zin is bos te omschrijven als 

een gevarieerde en multifunctionele groene 
gebruiksruimte. Uit het Nederlandse bos 
wordt elk jaar 1,4 miljoen m³ hout geoogst.  
De productiefste boomsoorten zijn grove den, 
populier, douglas, lariks en fijnspar. Om er 
voor te zorgen dat onze bossen voldoende 
hout blijven leveren, is goed bosbeheer 
noodzakelijk. Bij het ‘dunnen’ worden onder-
geschikte bomen weggehaald en krijgen de 
goede bomen, de ‘toekomstbomen’, meer 
ruimte om verder te groeien. De beste leef-
tijd om een boom te kappen verschilt per 
soort. Elke boomsoort heeft een eigen ‘kap-
rijpheid’. De ‘doeldiameter’ loopt van 20 tot 
60 cm. Dikkere bomen zijn minder goed om 
te krijgen omdat maar weinig zaaginstallaties 
ze aankunnen. De eik is kaprijp tussen de 125 
en 250 jaar oud, populier en wilg zijn dat al op 
een leeftijd van 25 tot 45 jaar. In de winter is 
het bos in rust. In de periode tussen novem-
ber en maart, wanneer de sapstroom van de 
bomen stil ligt, zijn de bomen het makkelijkst 
te vellen. Dit is ook de beste periode voor het 
aanplanten van nieuw bos. Het hout uit de 
Nederlandse bossen wordt verwerkt tot palen, 
damwanden, meubels, speelgoed, klompen, 
papier, karton en planken en balken voor de 
bouw. Slechts 10% van de landoppervlakte van 
Nederland, zo’n 360.000 hectare (= 3600 km²) 
is bedekt met bos. Binnen Europa zijn alleen 
Groot-Brittannië, Ierland en IJsland (percentu-
eel) kariger bedeeld. Rond 1750 bevond onze 
bosoppervlakte zich op een dieptepunt, met 
slechts 50.000 ha (= 2%). Daarna zette een 
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groei in die nog altijd voortduurt. Om het bos 
dichter bij de mensen te brengen, werkt de 
overheid hard aan de ontwikkeling van stads-
bossen. Wereldwijd is 30% van de landopper-
vlakte bebost, maar door massale kap (zonder 
herplant) neemt deze oppervlakte daaren-
tegen juist in rap tempo af. Uit oogpunt van 
(mondiaal) natuurbehoud is het alleen maar 
toe te juichen om tropisch hout zoveel moge-
lijk te vervangen door hout van eigen bodem. 

Oerbos hebben we niet meer. Alle bossen 
in Nederland en overig West Europa zijn 
cultuurbossen, dat wil zeggen ze zijn (ooit) 
door de mens aangeplant en er wordt in meer 
of mindere mate hout uit geoogst. Vanaf 
de jaren ’70 ontstond het streven naar meer 
natuurlijkheid in onze bossen. Sindsdien is in 
bijna alle bossen sprake van ‘geïntegreerd 
bosbeheer’, wat wil zeggen dat de functies 
natuurbehoud, recreatie en houtproductie 
er in wisselende verhoudingen op elkaar zijn 
afgestemd. Afhankelijk van de eigenaar en de 
uitgangssituatie liggen de accenten per bos 
anders. In de bossen van de natuurbescher-
mingsorganisaties ligt het zwaarste accent 
doorgaans op natuurbehoud. Dan zijn er ook 
nog de ‘strikte bosreservaten’, waarin geen 
enkele beheersmaatregel meer plaats mag 
vinden. Ze worden nauwlettend gevolgd om 
inzicht te krijgen in spontane natuurlijke 
processen. Hiervan zijn er in ons land 60 
aangewezen, van afwisselend 5 tot 400 hec-
tare groot. In het bos (150 ha) van landgoed 

Mattemburgh onder Bergen op Zoom wordt al 
sinds 1885 niet meer ingegrepen, waarmee dit 
het oudste bosreservaat is van ons land.

Een bos is meer dan wat bomen bij elkaar. Als 
de bomen zo dicht bij elkaar staan dat bij het 
omhoog kijken 60% van de lucht geprojec-
teerd wordt door boomkruinen, mag je spre-
ken van bos. Ook de onder bomen groeiende 
struiken en kruiden en tenslotte de bodem, 
met daarin schimmels, bacteriën en insecten, 
behoren tot de levensgemeenschap bos. Bos 
draagt bij aan een stabiele waterhuishouding. 
Het regenwater valt eerst op de bladeren en 
takken om via de stam naar beneden te drup-
pelen en geleidelijk in de bodem te zakken 
en grondwater te worden. Bossen maken de 
lucht schoner door het wegvangen van stof-
deeltjes. Door het uit de lucht opnemen van 
de voor hun groei noodzakelijke koolstofdi-
oxide (co2), dragen bossen bovendien bij aan 
de vermindering van het broeikaseffect. 

Ja, de zegeningen van het bos zijn talrijk en 
veelzijdig. Daarom staat dit lentenummer  
in het teken van het bos, zoveel mogelijk 
facetten komen aan bod. Om u een blik te 
gunnen in de keuken van ons bosbeleid, 
staat bij onze voorjaarsexcursies dit jaar  
het bos centraal.   
Zie de bijlage met het excursieprogramma. 
 
Voor het verdere activiteitenprogramma van  
de knbv, zie www.langlevehetbos.nl

‘Lang Leve het Bos!’ De ‘Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging’ 
 
100 jaar oud / jong
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Geïntegreerd bosbeheer is oog hebben voor: natuur en landschap



natuur en landschap



Geïntegreerd bosbeheer is oog hebben voor: productie



productie



Geïntegreerd bosbeheer is oog hebben voor: recreatie



recreatie





Onderzoek wijst uit dat recreanten bos ver-
kiezen boven andere natuur. Niet alleen de 
echte natuurkenners gaan er heen, maar ook 
de leken, vooral dezen. Voor de gewone man 
/ vrouw is bos het summum, het oerbeeld van 
natuur. En dan zal het hem / haar worst wezen 
of het is aangeplant of niet, als het maar na-
tuurlijk oogt. Bos staat voor natuur, voor de 

‘almachtige en geheimzinnige moeder’ van 
wie we, sinds de rationele inrichting van onze 
ruimte, zijn vervreemd en zelfs verweesd. 
Mensen willen in een bos de weggestopte 
emotionele kant van zichzelf terugvinden.  
Op een echte boswandeling gieren de emo-
ties, van snel afwisselende aard, je door de 
keel. Een sociologisch onderzoek bracht  
via enquêtes aan het licht dat de volgende 
psychische ervaringen opvallend breed ge-
dragen worden door bosrecreanten. 

In het bos komt de maalstroom van je ge-
dachten tot rust. Je vindt die rust omdat je 

niet hoeft na te denken, iedere ordening 
ontbreekt immers in het (natuur)bos. (Het 
zien van ordening zet juist aan tot denken: 

‘wat zou de maker ermee bedoeld hebben?’, 
of: ‘welke ideeën liggen eraan ten grond-
slag?’) Ook het feit dat het bos je als het ware 
opneemt, ‘tot zich neemt’, stemt tot rust. 
Van de andere kant daagt het bos je uit om 
juist goed op te letten, uit je doppen te kij-
ken, want er ritselt zoveel in het verborgene. 
Dat kunnen van de ene kant grotere, van de 
andere kant kleinere dieren zijn. Ze houden 
er om moverende redenen niet van ontdekt 
te worden. Betrap je ze toch, dan kiezen de 
dieren van de eerste categorie ervoor om 
er met grote sprongen vandoor te gaan en 
uit je gezichtsveld te verdwijnen. Alsof ge-
zien worden alleen al schadelijk is voor hun 
gezondheid: onder meer konijn, eekhoorn 
en ree reageren zo. Eerst zie je ze niet, plots 
staat hun feeërieke verschijning op je netvlies 
gebrand om onmiddellijk daarna te verdwij-

Het bos trekt aan 
  en doet griezelen: 

nét wat we nodig hebben
Door Thijs Caspers

fascinans - tremendum
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nen als sneeuw voor de zon. Het kleine grut 
daarentegen, mieren op een mierenhoop, 
kevers op een kluit, blijft na ontdekking bin-
nen zijn microkosmos ongestoord het werk 
doen waar het daarvóór al mee bezig was. Van 
boom tot boom vallen werelden te ontdekken 
voor de boswandelaar wiens nieuwsgierigheid 
alsmaar meer geprikkeld wordt. In het bos 
valt ook veel te vergaren. Kinderen leggen 
verzamelingen aan van in het bos gevonden 
paddestoelen of doodgewone herfstbladeren 
of desnoods eikelhoedjes. Het vergaren van 
eetbare vruchten behoorde, zeker vroeger, 
tot de hoogtepunten van het gezinsleven en 
wordt door de ouderen onder ons in de herin-
nering gekoesterd: de kinderschaar die onder 
leiding van vader met lege emmers het bos 
in trok om er met volle uit vandaan te komen, 
waarna moeder er thuis iets van maakte, bos-
bessenjam, er bestond niets lekkerders … 

Deze permanente mogelijkheid om in het 
bos iets onverwachts en interessants te 
ontdekken, scherpt je zintuigen. Het richt je 
aandacht en denken op de omgeving, naar 
buiten toe in plaats van naar binnen. Het be-
vrijdt je van tobben, van momentele zorgen 
en gedachten. Ook dit wordt als rustgevend 
ervaren: ontspanning door inspanning. 
Alle vijf de zinnen – gehoor, zicht, reuk, 
tast en smaak – worden in het bos heviger 
gestimuleerd dan in andere omgevingen, wat 
je alert maakt en wakker houdt. 
In het bos is een rijkdom aan geluiden te 
horen die tezamen de stilte van het bos 
uitmaken. Vooral het oorverdovende och-
tendkoor van vogels in het voorjaar maakt 
op velen een onuitwisbare indruk. En toch 
is die kakofonie stilte, in die zin dat het stil 

maakt. Die stilte kan alleen ten volle gehoord 
en genoten worden als er geen lawaai is van 
verkeer, overige machines of mensen. (De 
aantrekkelijkheid van een bos bestaat uit de 
afwezigheid van anderen.) Daarom mag een 
bos niet te dicht bij een drukke weg liggen 
en niet te druk bezocht worden: dié geluiden 
zorgen juist voor stress. 
Je kunt in een bos niet ver kijken, je kunt het 
niet overzien. Door dit beperkte overzicht 
lijkt het bos veel groter dan het in werkelijk-
heid is. Het zien van vele grillige vormen, met 
name in bomen, zet je fantasie aan het werk. 
Onze griezelverhalen, sprookjes en sprook-
jesfiguren – feeën, trollen en kabouters – zijn 
allemaal ontstaan en spelen zich af in het bos, 
liever nog in het woud, nu eens diep in het 
donkere bomenbos, dan weer op de bemoste 
open plek. Hans en Grietje, Klein Duimpje 
en de Wolf en Roodkapje zijn aansprekende 
voorbeelden. Achter de struiken kunnen 
rovers op de loer liggen. En die aanlokkelijke 
besjes, zijn ze nu eetbaar of toch giftig? Het 
spreekt voor zich dat de fantasie eerder ge-
prikkeld wordt in een natuurbos, met schots 
en scheef staande en liggende bomen, dan 
in een saai, aangeplant en regelmatig den-
nenbos. Hoe zou men daar ideeën kunnen 
opdoen van kabouters die in holle bomen 
wonen? Dat lijkt haast onmogelijk. Eerst 
moet er een spannende omgeving zijn, daar-
na komt het boeiende verhaal vanzelf, uit de 
fantasie, uit een gebeurtenis die zich afspeelt 
in het bos. Want er gebeurt genoeg en alle 
ingrediënten zijn aanwezig. Ook mensen die 
afwijzend staan tegenover de fantasie, als 
zijnde een zenuwzieke uiting, en zeggen niets 
op te hebben met spiritualiteit en dergelijke 

‘zweverigheid’ – ‘nee hoor, wij zijn nuchtere 





lieden en beslist geen boomomhelzers’ – er-
kennen toch dat bos en bomen gevoelens van 
vredigheid en harmonie oproepen. Maar van 
de andere kant ook van angst en eenzaam-
heid: het fascinans-tremendum of (vertaald 
uit het Latijn) ‘verschrikkelijk betoverende’. 
Als vijandige en hinderlijke ruimte – er hield 
zich gespuis op en roofgedierte – hebben we 
de bossen in de Middeleeuwen (500-1500) 
opgeruimd. We kregen er landbouwgronden 
en (onbedoeld) heidevelden voor terug, die 
waren profijtelijker en makkelijker te over-
zien. In de Romantiek (1850-heden) kregen 
we spijt van dit verlies: we zijn het griezelen 
gaan missen. ‘Bang zijn’ voorziet kennelijk in 
een belangrijke psychologische behoefte.  
Het confronteert je met de ‘duistere’ (eigen-
lijk: weggedrukte) kant van jezelf, die bij 
nader inzien helemaal niet zo duister is.  
Die confrontatie ga je voor je geestelijke 
gezondheid beter aan dan uit de weg.  
Het bos zet mensen aan tot denken over  
levensvragen en de werkelijkheid achter  
de fysieke werkelijkheid, de ‘metafysica’.  
Spirituele ervaringen in het bos draaien om 
schoonheid, beschutting, geborgenheid, 
onveranderlijkheid en leven en dood (vooral 
zichtbaar in de cyclische opeenvolging der 
seizoenen).
De geur van vochtige aarde, rottende blade-
ren en schimmels mengt zich nergens zo sterk 
doorheen als in het bos. Geuren variëren 
sterk met het weer en het seizoen. 

De tastzin komt in ons dagelijkse leven nau-
welijks meer tot ontwikkeling, maar in het 
bos voel je nog de dennennaalden onder je 
voeten veren en de boomschors in je zitvlak 
drukken.
Over de smaak hebben we het al gehad bij 
het vergaren van wilde vruchten.

Tot rust komen en spirituele ervaringen op-
doen kun je in alle typen landschappen. De 
zee trekt door haar grootsheid en onpeilbare 
diepte als een baarmoeder: al het leven is er 
uiteindelijk ontstaan. De bergen doen je als 
mens heel nietig voelen, net als uitgestrekte 
(heide)vlakten, zij het hier in horizontale in 
plaats van verticale zin. Het arcadische land-
schap maakt vrolijk door zijn gezelligheid en 
menselijke maat. Als natuurliefhebber vind je 
in al deze en andere landschapstypen genoeg 
van je gading. Vogelaars trekken liever naar 
de kust, een meer, moeras of weiland. Daar 
zie je veel makkelijker en veel meer vogels, 
terwijl je in een bos door de bomen de vogels 
niet meer ziet. En voor wie van kikkers houdt, 
is een doodgewone boerensloot veel interes-
santer dan een bospoel, hoe geheimzinnig 
die ook moge zijn. Hoe dan ook blijft het bos 
het spannendst, dankzij de grote afwisseling 
van vormen en ruimtelijke componenten, 
zich vertalend in beschaduwde en beschenen 
plekken. Kinderen voelen deze aantrekkings-
kracht heel goed aan: ‘in het bos kun je pas 
griezelen’.
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V roeger werd je een fluiste-
raar genoemd als je achter je 
hand zachtjes over iemand aan 
het roddelen was. Dit bestaat 

nog steeds, maar het begrip fluisteraar 
kreeg toch vooral bekendheid door de 
film ‘the Horsewhisperer’ oftewel ‘de 
Paardenfluisteraar’. Nadien heb ik al 
allerlei fluisteraars horen passeren, van 
babyfluisteraars tot varkensfluisteraars, 
zoals ik onlangs in de krant las. Ik denk 
dat de meeste boeren achter in de stal, 
net voor het melken, ook hun koeien 
wel zullen befluisteren, zodat ze net wat 
meer melk geven. Vraag het ze niet, want 
ze zullen het natuurlijk nooit toegeven. 
Nu bekruipt mij toch het gevoel dat ik 
de dieren bij ons in de bossen tekort doe 
door niet met ze te fluisteren. Misschien 
hebben ze daar wel een grote behoefte 
aan en steken ze door mijn schuld niet 

goed in hun vel. Ik ben al begonnen met 
het ‘salamanderfluisteren’ maar zo met 
mijn kop onder water houd ik dat niet 
lang vol. Toen ik het met een snorkel 
probeerde, leek het resultaat niet meer 
op fluisteren en zwommen de arme 
salamanders gefrustreerd weg. Het ‘slak-
kenfluisteren’ gaat me beduidend beter 
af. Ze blijven gewoon zitten en lijken vol 
aandacht. Dat doet me goed. Ik ben het 
dierenwelzijn in het bos flink aan het 
opstuwen. We hebben bij ons in de bos-
sen nu nog behoefte aan vogelfluisteraars 
en reewildfluisteraars. Ik heb het wel ge-
probeerd met dit ranke zoogdier maar ik 
kan ze niet bijhouden. Misschien bent u 
wat sneller of in het bezit van een brom-
mertje? Voor de kwartel, die wat aan de 
dove kant is, hebben we een schreeuwer 
nodig. Die moeten er toch voldoende te 
vinden zijn, dunkt me.

Fluisteraars Mari's mijmeringen



  

In de nacht van 23 op 24 augustus 
om half vijf in de ochtend werden 
we gewekt door een enorme knal. 
Het onweerde al eventjes, maar dit 

donderende geweld hadden we niet ver-
wacht. De aardlekschakelaar voorkwam 
dat we in huis met schade kwamen te 
zitten. Dat de bliksem in de buurt was 
ingeslagen, leed geen twijfel. De volgende 
ochtend ontdekten we de oorzaak van de 
harde klap. Een eik van zo’n 25 m hoog en 
met een middendiameter van 50 cm (wat 
neerkomt op een inhoud van 5 m3) was 
van de grond tot een meter of acht hoog 
geheel ontdaan van zijn bast. Die lag in 
repen gescheurd in een straal van vijf 
meter rond de boom. De stam was totaal 
versplinterd. Als je dit ziet, besef je pas de 
kracht van natuurgeweld. Het normale 
beeld van blikseminslag in een boom is 
veel minder spectaculair. Het uit zich 
meestal in een enkele cm’s breed maar 
vele meters lang spoor dat loopt van bo-
ven tot soms helemaal onderaan de boom, 
vaak met de vezelrichting mee. Meestal 
wordt maar één boom, die wat boven 
de rest uitsteekt, getroffen. In dit geval 
waren maar liefst vijf bomen in een straal 
van 30 m ‘geraakt’. Op 20 m van onze 
getroffen woudreus was een veel minder 
dikke eik, van toch nog altijd zo’n 70 jaar 
oud, op dezelfde rigoureuze manier naar 
de bliksem geholpen: ontdaan van zijn 
schors en de stam versplinterd. 

’s Morgens stond hij nog overeind, maar 
toen ik ’s middags passeerde was hij op 
3 m hoogte omgeknakt. Merkwaardig 
was dat tussen deze twee versplinterde 
bomen enkele andere eiken onbescha-
digd waren blijven staan. De drie andere 
getroffen bomen, twee lariksen en een 
Amerikaanse eik, waren veel minder 
beschadigd en kunnen met wat geluk 
nog een hoge leeftijd bereiken. Wilt u 
in uw tuin een boom planten die min-
der kans loopt op blikseminslag, neem 
dan een soort met een gladde stam. Die 
raakt door de regen als het ware met een 
watervlies bedekt en leidt de stroom 
langs de buitenkant af. Bomen met een 
dergelijke stam worden minder bescha-
digd dan die met een ruwe. Beuk, berk, 
esdoorn, haagbeuk en wilde kastanje 
worden minder vaak getroffen dan eik, 
es, iep, populier en naaldbomen.

Bliksems

˘   Mari de Bijl, de beheerder van onze terreinen in Zuidoost, 
bij een door de bliksem getroffen boom.  
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Het Brabantse bos 
            in kaart:   

1900
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Deze kaart is een weergave van 

het grondgebruik rond 1900.  

Het historisch grondgebruik 

is gebaseerd op topografische 

kaarten die rond 1900 

opgenomen zijn.

Het Brabantse bos 
            in kaart:   Een opmerkelijke groei. Maar ten koste waarvan? 

1900 – 2005
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2005

©Alterra
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Dit is een bewerking van het 

Landelijk Grondgebruiksbestand 

Nederland (LGN5).  

De 39 grondgebruiksklassen van 

LGN5 zijn teruggebracht naar de  

10 grondgebruiksklassen van 

HGN1900 om een vergelijkbare 

afbeelding te verkrijgen.
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Van paars naar rood en groen
De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor Noord-Brabant zijn, 

afgerond, als volgt. De totale oppervlakte bedraagt 5000 km² wat gelijk staat aan 500.000 

hectare (ha). Daarvan is 315.000 ha (63%) ingericht voor de landbouw, 80.000 ha (16%) be-

bouwd, bestaat 75.000 ha (15%) uit bos en 12.000 ha (2,5%) uit woeste grond. Leg je de kaart 

van 2005 naast die van 1900 dan springen je twee zaken onmiddellijk in het oog: het op- 

rukken van rood en het bijna geheel verdwijnen van paars. De oppervlakte bos, donkergroen, 

nam weliswaar toe met laten we zeggen factor twee, maar dat ging wel ten koste van de grote 

paarse heide. Laten we niet in zure gedachten blijven steken, want de heidebebossingen  

beginnen eindelijk wat te worden, wat het vervolg van dit blad overduidelijk aantoont.  

˘   Het gebied ten noorden van Leur in 
1908 en 2005. De laatste eeuw is de 
oppervlakte bos in onze provincie 
zeker verdubbeld. Wat hierin niet tot 
uitdrukking komt, is het enorme verlies 
aan houtwallen en houtkanten, die in 
belangrijke mate het cultuurlandschap 
stoffeerden. De dichtheid eraan was zo 
groot dat hun gezamenlijke oppervlakte, 
niemand heeft het ooit berekend – hier 
ligt een schone taak – zeker ettelijke 
procenten van het provincieoppervlak 
moet hebben beslaan. Het landschap 
oogde 100 jaar geleden dus zeker niet 
minder boomrijk. We hebben nu veel 
meer bos, maar het landschap werd 
er toch kaler op! Voorts waren en zijn 
deze lijnvormige elementen ecologisch 
gezien van meer waarde dan hun 
geringe oppervlakte doet vermoeden. 
Daarom is het tot de kernactiviteiten 
van Brabants Landschap gaan behoren, 
meer specifiek het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer, om houtwallen  
en -singels terug in het landschap te 
brengen.
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Van de 17.020 hectare die Brabants Landschap 
per 1-1-2010 in eigendom / beheer had, be-
stond 7106 hectare uit bos. Het beheer ervan 
is primair gericht op de instandhouding en 
vergroting van de natuurwaarden. Daarnaast 
is er veel oog voor cultuurhistorische en land-
schappelijke waarden. Hout dat beschikbaar 
komt bij de uitvoering van beheersmaatrege-
len ten gunste van natuur en cultuur, is ‘mooi 
meegenomen’. Er is dus geen sprake van een 
zelfstandige maar van een bijkomstige pro-
ductiefunctie.

Hoe verder de boslevensgemeenschap is 
ontwikkeld, hoe hoger de natuurwaarde. Die 
mate van ontwikkeling wordt bepaald door 
de factoren leeftijd, ongestoordheid (door de 
mens), bodem en waterhuishouding. Even-
wichtige boslevensgemeenschappen worden 
in Nederland slechts over een beperkte op-
pervlakte aangetroffen. Waar ze voorkomen, 
bestaat het beheer uit ‘niets doen’. Deze 

beheersvorm is overigens alleen zinvol wan-
neer er geen negatieve externe invloeden 
optreden en het gaat om grotere aaneen-
gesloten complexen, zoals het bosreservaat 
op landgoed Mattemburgh en de Woekens, 
onderdeel van De Mortelen. In de meeste 
bossen van Brabants Landschap wordt een 
omvormingsbeheer gevoerd dat moet leiden 
tot meer structuur en een natuurlijker samen-
stelling. De intensiteit van de ingrepen hangt 
af van de uitgangssituatie. Hoe kunstmatiger 
en eenvormiger een bos, hoe intensiever en 
langduriger het beheer. Wordt het bos in de 
loop der tijd rijker (qua soorten) en gevari-
eerder (qua structuur), dan kan het beheer 
afnemen van intensief naar extensief. Ook 
hier hopen we uiteindelijk de fase van ‘niets 
doen’ te bereiken. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens 
de uitgangspunten van de ‘Gedragscode zorg-
vuldig bosbeheer’. Deze code richt zich met 
name op dieren en hun leefomgeving. Denk 

Bosbeheer 

bij Brabants Landschap
Door Ernst-Jan van Haaften beleidsmedewerker

‘Nagenoeg natuurlijk bos’ in de Woekens, onderdeel van De Mortelen tussen Oirschot en Boxtel.  
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hierbij aan dassenburchten, mierenhopen, 
horstbomen en bomen met holtes (voor 
marters, vleermuizen en in holen broedende 
vogels als uilen, spechten en mezen). Om deze 
niet te verstoren, worden de werkzaamheden 
opgeschort tussen 15 maart en 15 augustus.
Bij bosrandenbeheer wordt gestreefd naar ge-
leidelijke overgangen van bos, via mantels en 
zomen naar grasland. Deze overgangen, die 
zich kenmerken door een grote soortenrijkdom 
(vooral aan vlinders en overige ongewervel-
den), komen alleen tot stand door bosranden 
af te zetten en dit periodiek te herhalen.  
De laatste jaren zijn ze gecreëerd in onder 
meer De Mortelen, De Brand en Hugterheide. 
Zich snel verspreidende uitheemse soorten of 
‘exoten’, die dikwijls een bedreiging vormen 
voor inheemse soorten, worden selectief 
verwijderd, zoals Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik (in de bosvakken tenminste, 
niet als laanboom). 

De bossen van Brabants Landschap laten 
zich in de volgende categorieën indelen:

De min of meer natuurlijke bossen lig-
gen op rijke(re) grond en op locaties die al 
zeker enkele eeuwen achtereen met bos zijn 
bezet, zogenaamde ‘oude boslocaties’. Er 
staat overwegend loofhout (van meerdere 
soorten), de leeftijdsopbouw is gedifferen-
tieerd, het aandeel dood hout is flink en de 
struik- en kruidlaag zijn rijk ontwikkeld. Als 
beheersdoelstelling geldt hier ‘niets doen’. 
Delen van De Brand, De Mortelen en de Gast-
huiskamp vallen onder deze categorie. 

Jonge heide-ontginningsbossen werden 
tussen 1880 en 1940 aangelegd met een uitge-
sproken productiefunctie en tot voor enkele 

decennia ook als zodanig beheerd. Het zaai- 
en plantgoed was genetisch identiek en de 
plantafstand was regelmatig. Bij het traditio-
nele bosbouwkundige beheer lag de nadruk 
op de laatste levensfase van het bos. Voor het 
oogsten van hout werden hele opstanden in 
één keer geveld, waarna aanplant plaats vond 
volgens hetzelfde principe. Dit hield een on-
natuurlijk en eentonige patroon in stand. Het 
grootste deel van het bosareaal van Brabants 
Landschap valt onder deze categorie (Pannen-
hoef, Rovertsche Heide, Kerkeindsche Heide, 
Spinsterberg). Ons omvormingsbeheer richt 
zich op het doorbreken van de uniformiteit 
en de gelijke leeftijdsopbouw. In plaats van 
‘kaalkap’ (over hele percelen) wordt ‘groe-
penkap’ toegepast, die eerder kleinschalig is. 
Hiermee worden gunstige omstandigheden 
gecreëerd voor natuurlijke verjonging met 
inheemse soorten. Daarnaast worden de 
inheemse soorten bevoordeeld door selec-
tieve kap van uitheemse. Op de (zeer) lange 
duur worden ook deze bossen, die doorgaans 
op arme grond staan – wat de lange ontwikke-
lingstijd verklaart – ‘min of meer natuurlijk’, 
zoals al het geval is in delen van de Pannen-
hoef en Valkenhorst.

Met name in de Meierij vormen populie-
renbossen een opvallend onderdeel van het 
landschap. Alleen al in De Mortelen en de 
Scheeken beheert Brabants Landschap hiervan 
in totaal 300 hectare. Verder vind je ze in onder 
meer het Nuenens Broek en het Pompveld. 
Ook in deze bossen is het beheer primair ge-
richt op het vergroten van de natuurwaarde. 
Dit betekent omvorming tot gemengd loofbos 
met leeftijdspreiding. Maar waar ze, aan de 
randen tenminste, een belangrijke landschap-
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pelijke en/of cultuurhistorische waarde ver-
tegenwoordigen, zal dit bostype, ook op de 
langere termijn, als zodanig behouden blijven. 

De parkbossen op onze landgoederen 
(Mattemburgh, Eikenhorst, Groote Slink) 
leveren door hun lange ontwikkelingstijd een 
aantrekkelijk bosbeeld op. De kunstmatige, 
groepsgewijze menging vraagt om een klein-
schalige verjonging door middel van aanplant 
of bezaaiing. Doorgaans zijn deze bossen 
representatief voor een bepaalde parkstijl 
en liggen ze in het verlengde van een tuin of 
zelfs een landhuis/kasteel, waar ze organisch 
mee samenhangen. Deze cultuurhistorische 
betekenis wordt bij het beheer uiteraard 
meegenomen.

Hakhoutbossen vormen bijzondere levens-
gemeenschappen waarin vooral de vele mos-
sen en uitbundige voorjaarsflora opvallen.  

Maar het hakhoutbeheer in deze bossen con-
tinueren we vooral uit cultuurhistorische over-
wegingen, ondermeer in de grienden van het 
Pompveld. 

Brabants Landschap besteedt de houtoogst in 
haar terreinen uit aan houthandelaren. Wel be-
palen wij zélf waar (precies) en hoe dat gebeurt, 
wat er uit gaat en hoeveel. Niet de prijs van het 
uitgaande hout is voor ons bepalend, maar de 
(natuurlijke) kwaliteit van het bos. Waar het hout 
vervolgens naar toe gaat, bepaalt de handel, 
daar blijven wij buiten. Met de houtverwerkende 
industrie onderhouden we in de regel geen 
contacten. Doch, er zijn uitzonderingen. De 
stammen die wij ‘timmertechnisch’ gezien als  
de mooiste beoordelen, laten we eerst ‘wateren’ 
en vervolgens bij houtzagerijen op maat zagen.  
De planken en balken vinden toepassing in 
(nieuw te bouwen) werkschuren en bij de restau-
ratie van bijvoorbeeld authentieke boerderijen.

˙  Harvester aan het werk in de Herbertusbossen onder Heeze. ˙   Het griendhout van het Pompveld onder Aalburg 
vindt nog gretig aftrek. 

lente 2010Brabants Landschap
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Als landschapschilder vind je, zeker in een 
vlak land als Nederland, vrijwel alleen hori-
zontale motieven. Onze zeventiende-eeuwse 
landschapschilders hadden daar een mooie 
oplossing voor: boven een vlakke horizon ga-
ven ze heel veel aandacht aan enorme wolken-
luchten. Schilders die het letterlijk hogerop 
zochten – de verticale motieven – zakten de 
Rijn af en vonden reeds bij Nijmegen en iets 
verderop Kleef de eerste glooiingen, die ze op 
hun doeken overdreven tot heuse bergen.  

Wat ik maar wil zeggen is, dat je als schilder 
een vertikaal element in het landschap maar 
al te graag aangrijpt. Je bent al dankbaar met 
een rijzige boom.
Toch duurde het in mijn loopbaan als land-
schapsschilder lang voor ik in een bos mijn 
schilderthema’s ging zoeken. In het tijdschrift 
van Brabants Landschap las ik in de zomer van 
2003 (nr 139, red.) over het Paradijs dat op land-
goed Gorp en Roovert gelegen zou hebben. 
Dat maakte mij uiteraard nieuwsgierig, want 

Bomen reiken 

tot in de hemel
Een kunstenaar beleeft het bos: Frans van Veen

¯  ˙  Aan de Rovertsche Leij op landgoed Gorp en Roovert onder Goirle. 

lente 2010
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ik ben voor mijn werk voortdurend op zoek 
naar paradijservaringen. Ik toog er heen met 
mijn teken- en schilderspullen en was aan-
vankelijk wat teleurgesteld over het saaie, 
aangeplante dennenbos dat ik er aantrof.  
Tot ik daarin het stroompje de Rovertsche Leij 
ontdekte. De hemelpoort ging voor me open. 
Daar was inderdaad, nota bene onder de rook 
van Tilburg, het Paradijs, te weten een prach-
tig slingerende beek met steile oevers vol met 
varens. Staande aan de oever zag ik plotseling 
waar ik naar zocht: beneden het getwinkel van 

licht over het water en daarboven de oprij-
zende stammen die als het ware naar de he-
mel verwezen. Het is geen donker bos, tussen 
de stammen door zie je voortdurend het licht 
van open plekken.
Daarna besefte ik plots dat het Mastbosch 
bij Breda, waar ik al dertig jaar wekelijks met 
een paar vrienden het ‘blauwe rondje’ loop, 
een heerlijk schilderthema op zou leveren:  
de ‘majesteit’ van de immens naar de hemel  
reikende dennenbomen, de korstige schors 
en de compacte kruinen die als groene wol-

ken tussen de stammen 
lijken te zweven. Omdat 
Graaf Hendrik III van 
Nassau (1483-1538) de 
zaden voor dit bos liet 
komen, heb ik het grote 
schilderij uit deze serie 
naar hem vernoemd.

Voor meer werk van de 
kunstenaar zie ook: 
www.fransvanveen.nl

¯   ‘Graaf Hendrik III’, voor-
stellende het Mastbosch 
bij Breda.
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Een geheimzinnige bosbewoner 

W e hebben het niet over 
Anton Heijboer of Paulus 
de Boskabouter, want daar 
is alles wel van bekend. Nee, 

we hebben het over de houtsnip. Een vo-
gel die in het najaar door de jagers gaarne 
aan de gordel wordt gedragen. Helaas 
voor hen werd de jacht op de houtsnip 
een paar jaar geleden gesloten. Ik kom 
hem zelf ook af en toe wel eens tegen. 
Veelal in het najaar, als we bezig zijn met 
het merken van te verwijderen bomen. 
Hij vliegt pas op het allerlaatste moment 
op, met fluitende vleugelslag, om even 
verderop in de begroeiing neer te vallen. 
Gebroed wordt in wat natter gemengd en 
loofbos. Ik zie hem het meest in naaldbos 
tegen de heide, in dus wat droger ter-
rein. Het betreft dan doortrekkers. Zijn 
gedrag is het opvallendst in het voorjaar. 
Hij vliegt dan op zo’n 8 m hoogte langs 
de randen van zijn territorium. Hij heeft 
dan met zijn trage vleugelslag en zijn 
bruine verenkleed met zwarte vlekjes 
wel wat weg van een uil. Maar zijn lange 
zware snavel maakt ons duidelijk dat  
we met een snip te maken hebben.  

Hij maakt dan een laag krassend of een 
hoog vérdragend niezend geluid: hout-
snip-verkouden. Andere mannen in zijn 
territorium worden woest verjaagd. Het 
mannetje bemoeit zich niet met de jon-
gen, die na drie weken uit de kwetsbaar 
op de bodem liggende eieren komen. De 
zeer goede camouflage van het vrouwtje 
zorgt er echter voor dat vossen of andere 
rovers ze niet opmerken. Merkwaardig is 
dat het vrouwtje bij onraad wegvliegt en 
de jongen tussen de poten meeneemt.  
Er is wel eens gezien dat een vrouwtje en-
kele keren terugkwam om haar jongen in 
veiligheid te brengen. Het voedsel van de 
houtsnip bestaat voor het grootste deel 
uit wormen. Is zijn snavel eenmaal in de 
grond gestoken, dan hoeft deze er niet 
speciaal uit om een worm of ander ge-
vangen dier door te slikken. Dat scheelt 
allemaal weer in het energieverbruik. 
Zijn ogen staan zo ver naar achter op zijn 
grote kop, dat ze vlak boven zijn oren  
zitten. Een mens zou er op die manier 
vermakelijk uitzien, maar bij vogels speelt 
dit niet zo omdat de gehooropeningen 
keurig door veren zijn afgedekt.  

Mari's mijmeringen

31

lente 2010Brabants Landschap



De effecten van het huidige bosbeheer 
werken door tot in de verre toekomst. Een 
beheerder die productie van hout nastreeft, 
doet aan bosbouw, bij uitstek een vakgebied 
waarbij langetermijnplanning essentieel is. 
Tijdshorizonten van 50 tot 100 jaar zijn veel te 
kort, als je beseft dat de ontwikkeling van bos 
al gauw eeuwen in beslag neemt, de tijd die 
sowieso nodig is om bomen tot volle wasdom 
te laten komen. Hout dat vandaag de dag 
wordt geoogst, is het resultaat van de bos-
bouwpraktijken van onze (over)grootouders. 
Eerste helft twintigste eeuw beplantten zij, 
alleen al in Brabant, tienduizenden hectaren 
‘woeste grond’ met (vooral) grove den. De 
bedoeling was om dit hout na ongeveer 40 

à 50 jaar te oogsten voor gebruik in de Lim-
burgse mijnen. Grove dennenhout is immers 
bij uitstek geschikt voor het stutten van mijn-
schachten, omdat het de gunstige eigenschap 
heeft dat het begint te kraken ver vóór een 
mijn instort: een eenvoudig doch effectief 
waarschuwingssysteem. Het bos werd echter 
ingehaald door de tijd. Toen de dennenplan-
tages rond de jaren ’60 en ’70 ‘kaprijp’ waren 
geworden, sloot men de mijnen. 

De uitgestrekte dennenbossen, met de 
bomen keurig in rijen, zijn het bewijs dat 
planning op de lange termijn erg lastig is; zo 
niet onmogelijk als het einddoel decennia 
tot eeuwen in de toekomst ligt. Doorlopend 

De lange adem
Over goed bosbeheer en de noodzaak ertoe
Door Gijs van de Sande*

Bos is de basis voor de bekendste hernieuwbare 

grondstof die we kennen: hout. Uit bos dat zorg-

vuldig wordt beheerd, kan tot in lengte van jaren 

op duurzame wijze hout geoogst worden, met be-

houd van (hoge) natuurwaarden. Dat is niet alleen 

belangrijk voor nu, maar vooral voor de toekomst.
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veranderen – het is nooit anders geweest – 
aan de ene kant het klimaat en aan de andere 
kant de (menselijke) samenleving. Dat laatste 
brengt nieuwe technieken met zich mee en 
verandering van smaak: andere sortimenten 
hout komen in trek. Ook de doelen van de 
(toekomstige) eigenaar(s) zijn aan verande-
ring onderhevig. Bij bosbouw heb je dus te 
maken met een hele reeks aan onzekere fac-
toren. De toekomst is onmogelijk te voorspel-
len, omdat we vooruit kijken met het huidige 
wereldbeeld in ons achterhoofd. Hoe kan dan 
ingespeeld worden op de vraag naar hout in 
de toekomst?
Om op elk moment voldoende hout van af-
doende kwaliteit te kunnen leveren, moet het 

bos een evenwichtige leeftijdsopbouw heb-
ben. Zowel jonge opstanden - de basis voor 
de toekomst - als oude - waaruit geoogst kan 
worden - moeten erin vertegenwoordigd zijn, 
alsmede alle fases van de bosontwikkeling 
daartussen, als waarborg voor de aangroei. 
Voorts mag nooit méér hout worden gekapt 
dan in het bos kan bijgroeien. Gebeurt dit 
toch, dan is sprake van overexploitatie, wat 
het voortbestaan van het bos op termijn in 
gevaar brengt.

In het ideale geval vindt houtkap, een men-
selijke vorm van verstoring, plaats in een 
frequentie en op een schaal zoals die in de 
natuur gebruikelijk is in de vorm van natuur-

¯  ˚   Op leeftijd gekomen dennenplantages uit de jaren ’20 en ’30.
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rampen als storm, brand en overstroming. 
In de huidige omstandigheden zijn deze 
catastrofes afgezwakt. De waterhuishouding 
wordt gecontroleerd en bosbranden worden 
in de kiem gesmoord, zodat gecontroleerde 
kap ze moet simuleren. Maar ook zo ontstaat 
een mozaïekpatroon als in een ‘oerbos’, met 
de daarbij horende opeenvolgende ontwik-
kelingsfasen. Die gaan van open plekken 
via jonge bosopslag, jong bos en volwassen 
bos naar oud aftakelend bos. Soms komen 
deze fasen in grote eenheden voor, dan weer 
kleinschalig. De ene keer heeft het bos een 

rijke ondergroei, de andere keer is die onder 
een gesloten kronendak bijna afwezig. Het 
patroon is niet statisch, maar verandert door 
de tijd. Een open plek groeit dicht en wordt 
op termijn een oud bos, terwijl elders een 
nieuwe open plek ontstaat. Het patroon is dus 
dynamisch en ‘wandelt’ door het bos. Wan-
neer een bosbouwer dit kundig doet, werkt 
hij aan een waardevol ecosysteem, dat eco-
nomisch rendabel is en (wellicht) van belang 
voor toekomstige generaties. Een bosbouwer 
wordt dan een beheerder van een ecosysteem 
waaruit met respect voor de natuur blijvend 
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hout geoogst wordt. Omdat de ingrepen zich 
laten vergelijken met natuurlijke verstorin-
gen, ontstaan veel ‘niches’ die bezet kunnen 
worden door de bijhorende soorten planten 
en dieren.

Anno 2010 is de houtprijs ronduit slecht. Op 
elke hectare bos moet jaarlijks geld bijgelegd 
worden. Toch gebruiken we met een gigan-
tisch toenemende wereldbevolking steeds 
meer hout. Het aandeel hout dat uit eigen 
bos gehaald wordt, is relatief klein. In Neder-
land is simpelweg te weinig bos om in de 
behoefte te voorzien. Van de ruim 13 mil-
joen m³ hout die in Nederland wordt verbruikt, 
komt maar 1 miljoen m³, dat is slechts 8% van 
het totaal, uit eigen bos. De overige 92% wordt 
geïmporteerd, driekwart uit de eu, 10% uit 
Noord-Amerika en de rest uit de Tropen. 
Met de zekerheid dat de olievoorraden bin-
nen enkele decennia zijn uitgeput, zal hout 
in de toekomst nog harder nodig zijn dan 
nu. We kunnen het ons eenvoudigweg niet 
veroorloven om (het merendeel van) het bos 
onvakkundig te beheren. Goed rentmeester-
schap is het sleutelwoord. Een bosbeheerder 
die toekomstige generaties niet wil opzade-
len met improductief bos, kan niet anders 
dan er integer mee omgaan. Toch is die mo-
rele verplichting niet altijd vanzelfsprekend, 
want ook in het bosbeheer zijn trends en mo-
des aan de orde van de dag. De maatschappij 
en de politiek vragen veel van het bos en hun 

standpunten veranderen doorlopend. Be-
heersmaatregelen die nu worden genomen 
om aan hun wensen te voldoen, werpen  
pas hun vruchten af over 20 tot 30 jaar of  
misschien wel later. Ondertussen kunnen  
de wensen al (meermalen) zijn veranderd.  
En kan het bos niet langer de producten en 
diensten leveren die dan worden gevraagd.

Wars van politieke en maatschappelijke druk 
kan een bosbeheerder ertoe besluiten om 
niet tegemoet te komen aan de eisen van 
de samenleving. Wanneer hij tenminste in-
schat dat deze de toekomstige producten en 
diensten of de ecologie van het bos in gevaar 
brengen. Het bos moet kortom duurzaam 
blijven voortbestaan, in de breedste zin van 
het woord, dat is op ecologisch, economisch 
en maatschappelijk vlak. Bos moet worden 
beheerd met een zekere continuïteit in visie. 
En van dien aard zijn, dat het zich door relatief 
kleine aanpassingen snel kan aanpassen aan 
de zich steeds veranderende maatschappij.

Voorbeelden van bossen die vanuit een 
duurzame visie worden beheerd, vind je vaak 
op landgoederen. Wanneer een landgoed al 
eeuwen in handen is van de familie, voelt een 
eigenaar zich verplicht deze dierbare erfenis 
zo goed mogelijk in stand te houden en over 
te dragen aan zijn erfgenamen. Daarnaast is 
houtoogst op een landgoed dikwijls noodza-
kelijk als economische drager. Omdat de bos-
percelen er vaak al zeer lang als bos bestaan, 
hebben er zich waardevolle bossen kunnen 
ontwikkelen met bijzondere natuurwaarden.

*Gijs van de Sande is bosbouwer 
bij de Dienst Vastgoed Defensie te Tilburg

¯    Het ‘blessen’ is de belangrijkste beheersmaatregel 
in (voormalig) productiebos: uitgemaakt wordt wie 
mag blijven en wie niet. 
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 Bosbeheer gericht op productie 
en oog voor schoonheid hebben 
sluiten elkaar niet uit.  
Daarvan getuigt dit gemengde 
bos van beuk en douglas op 
Tulder, onderdeel van Landgoed  
De Utrecht onder Esbeek.   



Nee, 
 
ik word nooit
  
een bosuil

Toen ik enkele dagen geleden 
rond de schemering door het 
bos liep, hoorde ik niet ver bij 
me vandaan de welluidende 

en vérdragende roep van de bosuil. Ik 
weet dat mannetjes zeer goed te lokken 
zijn met een op een bandje opgenomen 
oehoegeluid. Ze denken dan met een 
concurrent van doen te hebben en willen 
die uit hun territorium verjagen. Ik had 
niks bij me, maar vormde mijn handen 
tot een toeter en blies daar een of ander 
oehoegeluid doorheen. Ik dacht echt dat 
het een redelijke overeenkomst vertoonde 
met het oorspronkelijke geluid, maar de 
uil reageerde in het geheel niet. Dan maar 
wat harder. Er was toch geen volk in de 
buurt dus ik stond niet voor aap. Weer 
geen reactie, alleen vlogen in de verte met 
veel lawaai wat duiven weg. Nee, ik word 
nooit een bosuil. Een vriend van mij, een 

echte vogellokker, kan met zijn imitatie 
een koekoek helemaal gek maken. Die 
vliegt dan als een dolle koekoekend recht 
boven zijn hoofd tot mijn vriend mede-
lijden krijgt en stopt. Het is helemaal niet 
moeilijk om ’s avonds een bosuil te horen 
te krijgen. U gaat zo tegen de schemer een 
wat groter bos in en wacht gewoon even. 
Dikke kans dat u hem binnen een half uur 
te horen krijgt, eerst met een langgerekt 
eenlettergrepig ‘oe’, dan even niets en 
dan met ‘oe-oeoeoe’. De ransuil, vanwege 
zijn oorpluimen ook wel katuil genoemd, 
komt hoofdzakelijk voor in naaldbos en 
heeft een breed scala aan geluiden. Men 
heeft in het verleden wel eens kasten 
getimmerd voor bosuilen en deze in 
naaldbossen opgehangen waar nog geen 
geschikte holtes voor deze soort aanwezig 
waren. De bosuil nam ze snel in bezit, als 
een kraker met woningnood. Leuk, totdat 
men ontdekte dat de ransuilen uit het 
gebied verdwenen waren. Ja, ze waren 
ten prooi gevallen aan de bosuil. Je moet 
het maar even weten. De bosuil begint al 
vroeg in het jaar te broeden. Enkele jaren 
geleden waren we op Braakhuizen ‘ziek’ 
bos aan het blessen, toen mijn oog viel  
op een scheefhangende bosuilenkast.  
Ik dacht ‘ach, ik zal hem er even uitgooien 
met mijn bijltje voor er een uil in gaat zit-
ten.’ Het had tussen haakjes de voorgaan-
de nachten zeven graden gevroren. Ik gooi 
de bijl en … raak. De kast viel niet, wel 
vloog er, geluidloos door zijn gewatteerde 
vleugels, een bosuil uit. Zeer waarschijn-
lijk zat hij al op eieren. Tegen de stagiair 
die mij vragend aankeek, zei ik dat ie dat 
dus nooit moest doen.

Mari's mijmeringen
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De douglas is een van de weinige boomsoor-
ten uit het Brabantse bos met veel potentie 
voor de houtproductie. Hij komt van nature 
voor langs de westkust van Noord Amerika, 
van British Columbia in Canada tot het Cas-
cadengebergte in Mexico, en werd in onze 
streken pas in de negentiende eeuw geïntro-
duceerd. Gewend aan het gematigde zeekli-
maat van de Amerikaanse westkust, kon hij 
in West Europa makkelijk aarden. Deze boom 
heeft een bepaalde mate van voedselrijkdom 
nodig. Onze schrale zandbodems waren pas 
rijk genoeg voor hem nadat er eerst decennia-
lang grove den op had gestaan. Na de omzet-
ting van dennentakken en -naalden in humus 
werden de dennen geoogst en douglas aan-
geplant, een tweede generatie bos heet dat. 

De douglas is een snelle groeier. In Noord 
Amerika kan hij in een eeuw tijd 80 tot 90 m 
hoog worden, wat hij hier bij lange na niet 
haalt. Bij ons zijn gevallen bekend van 75- 
jarige bomen met een hoogte van 35 tot 40 m. 
De snelle groei in hoogte en dikte, alsmede 
de rechte stam maken de douglas geliefd als 
kapitaaldrager van het bos.

Omdat het hier om een schaduwboomsoort 
gaat, kan het erg donker zijn onder een op-
stand van douglassen. Door het selectief weg-
nemen van bomen die concurreren om licht 
en ruimte, worden de mooiere exemplaren 
bevoordeeld. Dit dunnen gebeurt pas wanneer 
de douglassen met hun kronen te dicht bij 
elkaar komen. Omdat de naalden dan te wei-
nig zonlicht ontvangen, vindt minder foto-
synthese plaats, wat de bomen belemmert in 
hun groei. Douglas verjongt zich heel makke-
lijk spontaan, ook in de schaduw. Een nieuwe 
bosgeneratie dient zich vanzelf aan, wat 
bosbouwkundig een groot voordeel is. Vooral 
met de beuk, eveneens een soort die zowel 
schaduw geeft als verdraagt, kan de douglas 
mooie gemengde opstanden vormen.

Douglashout gaat bijzonder lang mee.  
De dikke, lange en rechte stammen zijn ideaal 
voor de verwerking tot bouw- en timmerhout 
(lange balken en dito planken). Bij renovaties 
van monumentale gebouwen is douglas favo-
riet. En zeg nu zelf: is het geen mooie boom? 
Als woudreus in het bos, omringd door zijn 
kinderen? (Als je ernaast staat, voel je je 
nietig.) Of als massief gebinte in een eeuwen-
oude boerderij? Geoogst uit het naburige 
bos, zodat hij niet van ver hoeft te worden 
aangescheept …  

Een exoot, maar wat zou het? 

Hij is prachtig en productief
Door Gijs van de Sande

De Douglas  

¯    Spontane verjonging in optima forma: jonge douglassen 
bedekken de bosbodem onder hun ouders als ‘haren op 
een hond’. Ook deze foto is gemaakt op Tulder.
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De gewone kruisbek broedt enkel in naald-
bossen en is geheel afhankelijk van zaden van 
naaldbomen, vooral die van sparren. Door 
hun vérgaande voedselspecialisatie trok de 
familie der kruisbekken al vroeg de aandacht 
van de wetenschap. De gekruiste snavelpun-
ten stellen ze in staat het zaad uit de kegels 
te peuteren. Hoe ouder de opstanden, hoe 
hoger de broeddichtheid. De Nederlandse po-
pulatie ontwikkelde zich pas in de jaren ’70 uit 
door honger gedreven exemplaren uit Scandi-
navië, waar er ontiegelijk veel broeden in de 
onmetelijke wouden. Vanwege de goede be-
reikbaarheid van sparrenzaden in de nawinter 
broedt de kruisbek extreem vroeg – februari, 

maart – om van voldoende voedsel verzekerd 
te zijn voor de jongen. Deze worden gevoed 
met door de ouders voorverteerde zaden. 
Later in het voorjaar knappen de kegels onder 
invloed van de gestegen temperatuur open en 
vallen de zaden op de grond, waar kruisbek-
ken niet graag komen. Afhankelijk van goede 
dan wel slechte ‘kegeljaren’ – de zaadzetting 
van naaldbomen kent sterke pieken en dalen – 
fluctueert de stand sterk. Er zijn jaren dat er in 
ons land 5 à 7000 paar broeden, afgewisseld 
door jaren met een tiende daarvan. Met 3 à 4 
eieren is het legsel klein voor een vinkachtige. 
Door de lage omgevingstemperatuur en korte 
daglengte ontwikkelen de jongen zich  

Het Nederlandse bos is in snel tempo aan het ‘verloven’, wat 
wil zeggen dat het aandeel loofhout toeneemt ten koste van 
naaldhout. Lag de verhouding omstreeks 1960 nog ongeveer 
70% naaldhout tegenover 30% loofhout, nu, 50 jaar later, 
is dat geslonken tot 55% naaldhout tegen 45% loofhout. 
Natuurliefhebbers zijn daar niet rouwig om. In ons klimaats-
gebied is loofbos immers het natuurlijke vegetatietype en in 
natuurbeschermingskringen geldt doorgaans ‘hoe natuurlij-
ker, hoe beter’. Bovendien is loofbos veel rijker aan soorten 
planten en dieren, er is dus meer te beleven. Toch moeten 
we oppassen niet alle naaldbosopstanden rücksichtslos op 
te ruimen. Want je staat er nog van te kijken hoeveel organis-
men, van hoog tot laag, (strikt) aan naaldbos zijn gebonden, 
waaronder een aantal tot de verbeelding sprekende vogels. 

Vogels 
van het naaldbos

¯    Kruisbek

 
¯    Zwarte mees
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bovendien traag. Ze vliegen pas uit na 24 
dagen, terwijl jongen van zangvogels die 

‘normaal’ in het voorjaar broeden dit al na  
14 dagen doen. 

Het goudhaantje, een bevederde ping-
pongbal van 5 gram, wordt vaak niet opge-
merkt omdat hij vrij onopvallend leeft in de 
kroonlaag van naaldbos en zijn zang niet ver 
draagt. Vanuit het grove dennenbos heeft hij 
zich ook gevestigd op allerlei plekken waar 
naaldhout is aangeplant. De territoria zijn zo 
klein, dat een groepje naaldbomen binnen 
een loofbos al volstaat. Hij doet zijn intrede 
in aanplanten vanaf 10 jaar oud, maar de 
hoogste dichtheden worden gehaald in (mid-
del)oud fijnsparrenbos. Het voedsel bestaat 
uit kleine insecten (luizen), spinnen en, in 
veel mindere mate, knopjes en zaden. Vol-

wassen insecten worden niet alleen ‘op stam’, 
maar ook in de vlucht gevangen. Regelmatig 
worden toppen van takken ‘biddend’ op 
voedsel geïnspecteerd. Het kunstige, bijna 
bolvormige nest wordt hoog in een spar 
gemaakt, hangend aan het uiteinde van een 
tak. De enorme verliezen in strenge winters 
worden goedgemaakt door twee broedsels 
per jaar en wel tien jongen per nest. 

Ook de zwarte mees heeft een sterke 
voorkeur voor naaldhout in het algemeen en 
(middel)oud sparrenbos in het bijzonder. En 
ook hij zoekt zijn spinnetjes in de kroonlaag, 
zij het dat het menu in de winter stevig wordt 
aangevuld met zaden. Hij broedt in boomhol-
tes maar benut ook wel oude muizenholen en 
nestkastjes. Streng winterweer lijkt op deze 
mees nauwelijks vat te hebben.

Van alle mezen is de kuifmees het meest 
gebonden – zelfs uitsluitend – aan naaldhout, 
met name de grove den. Het zijn bovendien 
strikte standvogels. Door deze fixatie komen 
ze ’s winters nauwelijks in gemengde mezen-
groepen voor, welke door honger gedreven 
uitzwermen naar de bebouwde omgeving. Hij 
leeft van insecten, vooral de eieren, larven en 
poppen, die zowel op de stam als in de kroon-
laag van grove dennen worden gevonden. In 
de winter eet hij eveneens zaden. Hij nestelt 
in holten. Dode berkenstronken en bijna ver-
gane dennenstronken zijn favoriet. Met zijn 
zwakke snaveltje ‘hakt’ hij ze verder uit. 
Wie op hem inhakt, is de zwarte specht, zijn 
voornaamste predator, die zich niet alleen 
verlustigt aan de eieren, maar ook aan de 
nestjongen en zelfs de broedende vrouwtjes. 
Wie had dat ooit gedacht van zo’n Brave 

˚    Goudhaantje ˘    Kuifmees42



Hendrik! Voorts heeft de kuifmees ook nog te 
duchten van grote bonte specht en eekhoorn.

Pas een eeuw geleden begon de zwarte 
specht zijn Centraal Europese broedareaal 
uit te breiden naar het noorden en westen, 
wat te maken had met het ouder worden van 
de bossen en een toename van het aandeel 
naaldhout. De eerste melding van een zwarte 
specht in Brabant dateert van 1875. De ko-
lonisatie werd ernstig gefrustreerd door de 
felle vervolging waaraan hij blootstond. Dat 
had te maken met het ‘kapot hakken’ van 
beuken(lanen): ‘schadelijk voor de bosbouw’ 
heet dat. De eerste opgave van een waar-
schijnlijk broedgeval in West Brabant dateert 
pas van 1935 in het Ulvenhoutsche Bosch. De 
zwarte specht is gebonden aan ouder bos van 
vooral grove den met veel dode stammen en 
stronken. Zijn territorium kan wel tientallen 
hectaren beslaan. Om te broeden voldoet een 
enkele dikke boom met een weinig vertakte 
en gladde hoofdstam, in onze streken is dat 

doorgaans een beuk. In gebieden met weinig 
beuken doet een geïsoleerde boom vaak 
jarenlang dienst als nestboom. Niet zelden 
wordt de nestholte vlak voor de eileg ingepikt 
door een andere holenbroeder, meestal een 
kauwtje. Geen nood, de zwarte specht hakt 
in geen tijd gewoon een nieuwe holte uit. De 
meeste paren gebruiken, om in te broeden 
en te overnachten, niet één hol maar hele 
clusters van holen. Broed van houtmieren en 
larven van kevers vormen de hoofdmoot van 
zijn voedsel, dat hij met zijn krachtige snavel 
het hele jaar door gemakkelijk kan vergaren. 
Landelijk wordt de stand geschat op zo’n 1500 
paar. Sinds 1995 neemt hij weer af, wat in 
verband wordt gebracht met de toegenomen 
predatie door havik en het verdwijnen van 
kaalkap uit het bosbouwsysteem. Ze foera-
geren immers graag in jong heringeplant 
bos, waar veel houtmieren zitten en waar 
voldoende dekking is om ongezien te blijven 
voor de havik. 

˚    Zwarte specht
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I k zal een jaar of achttien zijn 
geweest, toen de natuur pas tot me 
doordrong. Ik weet het, het was 
een late roeping. In een parkje in 

Den Bosch zag ik voor het eerst van mijn 
leven een grote bonte specht. Ik wist niet 
wat ik zag. Ik werd getroffen door de 
kleurenpracht van deze vogel: wit, zwart 
en rood. Vooral het rood was zo primair 
als je je maar voor kon stellen. En dat 
allemaal zonder toegevoegde kleurstof-
fen! Puur natuur. De vogelliefhebber in 
mij werd wakker geschud. Op de boer-
derij waar ik ben opgegroeid, zag je deze 
vogels niet. Wel veel zwaluwen, maar dat 
was zo gewoon voor me, dat ik ze pas 
miste toen ze vertrokken waren. Een-
zelfde ervaring als met de specht deed ik 
kort daarna op met de staartmees, een 
vogel waarvan ik niet kon begrijpen dat 
ie zomaar in onze vrije natuur rondvloog. 
Nou ja, vrije natuur, ook in dit geval was 
het midden in Den Bosch. U heeft hem 
waarschijnlijk wel eens in uw tuin ge-
signaleerd. Voor mij was ie gloednieuw. 
Vers van de pers. Met stip op één. Een 
soort vliegende roze lolly. 

Ik moest aan deze jeugdherinneringen 
terugdenken toen ik op de Braakhuizen-
sche Heide onder Geldrop vanuit een 
dode berk een druk gepiep hoorde. Het 
was afkomstig van jonge grote bonte 
spechten. Op deze manier dwingen ze 

de oudervogels zich uitermate in te 
spannen voedsel te vergaren. Het nest 
bevond zich op ooghoogte, dus ik be-
zorgde deze jonge vogels een levenslang 
trauma door daar met mijn kop voor te 
hangen. ‘Nee, ik ben je pappie niet.’ De 
jonge vogels stonden op het punt van 
uitvliegen. Toen ik verder liep, hoorde 
ik nog een luidruchtig geroep wat niet 
uit de bewuste boom kwam. Een wat al 
te roekeloos jong, de ‘stoere Japie’ van 
het gezin, was onvoorzichtig geweest en 
uit de nestholte getuimeld. Waar in een 
stads- of dorpstuin de kat van de buren 
dit probleem wil oplossen, kon het in 
dit geval de havik wel eens zijn. Het nest 
van deze roofvogel bevond zich op zo’n 
25 m afstand. De haviksjongen die me 
vanaf de rand van de horst nauwlettend 
in de gaten hielden, lustten best wel een 
spechtje. Omdat ik het nou eenmaal 
nooit leer, besloot ik de specht terug te 
zetten in zijn hol. Hij kon dan wel niet 
vliegen maar ging letterlijk met spron-
gen vooruit en klom, steunend op zijn 
stevige staart, al een eind een boompje in. 
Hij zorgde heel slim dat de stam tussen 
hem en mij in bleef. Omdat ik toch nog 
slimmer ben dan zo’n specht had ik hem 
snel te pakken. Het dier pikte al enthou-
siast op me in. Heel goed. Alle instincten 
aanwezig. Ik zette hem terug in zijn 
nestboom, wat wel het laatste zal zijn dat 
ik van hem zag.  

m a r i ' s  m i j m e r i n g e n

‘Nee, ik ben je   pappie niet’
Mari's mijmeringen
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Bij populieren denken de meeste mensen aan 
houtakkers met bomen in rijen. Ze zijn dus 
niet populair. Daarom gaat het ook niet goed 
met deze boom. Waren de gebruiksmogelijk-
heden maar wat bekender! Van oudsher werd 
populierenhout toegepast in kapconstructies 
van boerderijen en als vloerhout (het voelt 
immers warm aan). Klompen worden er al 
zeker vanaf 1500-1600 van gemaakt, maar 
machinaal pas vanaf 1910, wat ook geldt voor 
sigarenkistjes, lucifers, luciferdoosjes, zacht-
board, pallets en verpakkingshout.  
Ook is populierenhout gewild voor fineer 
(voor onder meer multiplex), vouwkarton 
(toegepast in verpakkingen voor bijvoorbeeld 
melk), papier, houtwol en kisten, allemaal 

‘laagwaardige’ toepassingen. Maar populier 
is ook van belang voor de hoogwaardige 
houtverwerkende industrie. Van al het in 
Nederland verwerkte rondhout is 30% popu-

lier. Omdat hout een wereldmarktproduct is 
en bovendien een grondstof, staan de prijzen 
ervan constant onder druk. Hoe hoogwaar-
diger de toepassing van hout, hoe beter voor 
de prijs (gezien vanuit het standpunt van de 
houtteler). Onderzoek uit 2008 door de tu 
Eindhoven wees uit dat goed populierenhout 
gelijk staat aan vurenhout. Mits droog is het 
uitstekend balken- en bouwhout. Het rest-
hout kan zijn weg vinden als biomassa voor 
duurzame energie. 
     
Tussen 1945 en 1965 steeg de prijs van po-
pulierenhout voortdurend en werden veel 
onrendabele landbouwpercelen, vaak in 
grote blokken, beplant met populier. Voor 
een goede kwaliteit luciferhout werd in die 
tijd wel 70 tot 85 gulden per m³ betaald. Uit 
een goed populierenbos van 200 bomen per 
hectare kun je na 25 tot 30 jaar 250 tot 300 m³ 

De Grote 
Vriendelijke 
Reus
Door Frans van Boeckel*

Leve de Populier!

Leve de Meierij!

¯    De schrijver van dit artikel op zijn landgoed.
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hout oogsten, dus reken maar uit wat dat in 
die tijd opbracht. Al het hout werd gebruikt.  
Met het resthout werden de ovens in de lucifer-
fabrieken verhit om het hout voor de lucifers  
te drogen. Qua duurzaamheid waren ze hun 
tijd dus ver vooruit! De dunne takken gingen 
naar de bakkersovens, het zogenaamde  

‘mutserdhout’. In die tijd werden ook op 
landgoed Velder verschillende percelen, die 
vrijkwamen van kleine pachters die de kost 
niet meer konden verdienen, beplant met 
(winstgevende) populieren. Om goed fineer- 
en luciferhout te krijgen moest je ze bijtijds 
tot 8 m hoog opsnoeien.

Niet alleen economisch, ook ecologisch is de 
populier een bijzonder interessante boom. 
Door de snelle groei heeft men al snel een 

‘zwaar’ bos met een grote eindhoogte en 
volop mogelijkheden tot structuurvariatie. 
De populier heeft de eigenschap dat hij veel 
licht doorlaat, zeker als hij jong is, wat volop 
kansen biedt voor een weelderige struik- en 
kruidlaag. Bomen, al dan niet in struikvorm, 
die het goed doen onder populier zijn es,  
els, hazelaar, meidoorn en wilgen. Het op-
vallendst in de kruidlaag zijn speenkruid en 
bosanemoon.
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Om zoveel mogelijk subsidie te kunnen krij-
gen, werden de bomen vroeger zo dicht mo-
gelijk op elkaar geplant, 7 x 7 m of nog dichter. 
Persoonlijk vind ik deze afstand te dicht.  
Ze krijgen er te weinig licht door, worden niet 
gemakkelijk dik en, afhankelijk van de kloon, 
is de groei er na 15 tot 20 jaar uit. Ik sta een 
plantafstand van minimaal 8 x 8 m voor.  
Wanneer de populieren kaprijp zijn pas ik 
kaalkap toe, maar nooit over grotere percelen 
dan 0,5 tot 1,5 hectare. Vóór herplant met 
jonge populieren zet ik de onderbegroeiing af 
als hakhout. Deze vormt bij het later uitlopen 
een schitterende broedgelegenheid en dek-

king voor zoogdieren (ree), vogels (nachte-
gaal) en vlinders (kleine ijsvogelvlinder). Het 
zou fantastisch zijn als dit kappen, afzetten en 
herplanten in de Meierij over grotere opper-
vlakten in een mozaïekpatroon zou kunnen 
worden toegepast. Niet alleen de natuurlijke 
maar ook de cultuurhistorische belangen  
zouden ermee zijn gediend.

De populier is zonder mededinging de meest 
karakteristieke boom van de Meierij. In en 
rond dorpen als Sint-Oedenrode, Olland, 
Liempde en Schijndel werd hij veelvuldig 
geplant langs wegen, eigendomsgrenzen 
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en sloten. Dit is allemaal te danken aan het 
typisch Brabantse voorpootrecht uit 1465, 
dat stand hield tot 1838. Men wilde er het 
chronische tekort aan hout mee ongedaan 
maken. Volgens dit recht mochten agrariërs 
en overige particulieren bomen planten in 
de berm grenzend aan eigen grond. Met 
recht een uniek recht, want het kwam alleen 
in de Meierij voor. Hoewel er na 1838 geen 
nieuwe concessies meer werden verleend, 
bleef dit recht tot op de huidige dag op veel 
plaatsen gehandhaafd dankzij vasthoudende 
rechthebbenden. Zelfs de ruilverkavelingen 
kregen het voorpootrecht niet klein …

Voor velen was de verkoop van populieren-
hout naast het boereninkomen zeer welkom. 
Bij de geboorte van een dochter bestond de 
gewoonte om Canada’s te planten. Wanneer 
de pasgeborene na ongeveer 25 jaar in het 
huwelijk trad, werden de bomen gekapt.  
Met de opbrengst ervan werd de bruiloft  
bekostigd. Gezien de vele grondeigenaren 
was men overal en op alle tijden aan het  
kappen en planten. Dit verklaart de vele 
leeftijdsverschillen in de opstanden, wat de 
Meierij zo karakteristiek maakt.

Het bekende gezegde ‘boompje groot, plan-
tertje dood’, gaat voor de populier niet op. 
Als ze groeien op een goede locatie, dat wil 
zeggen in goede grond met een goede water-
huishouding en voldoende lichtinval, kunnen 
ze bij volwassenheid wel 30 m hoog worden 
en makkelijk worden gekapt door degene die 
ze heeft geplant. 

De populier kent in onze streken wel 80 
rassen / ondersoorten, wat bij deze boom 

‘klonen’ heet. Alle hebben ze verschillende 
eigenschappen. De proefstations van België 
en Nederland, gelegen in respectievelijk 
Geraardsbergen en Wageningen, kwamen 
regelmatig met nieuwe klonen op de markt. 
Met name de Belgische bleken na enkele 
jaren niet te voldoen: de bomen werden ziek 
of gingen zelfs dood. De bekendste plaag is 
wel 'roest', een schimmelziekte in het blad. 
Klonen worden vooral gekweekt omwille van  
de groeisnelheid, rechtheid, houtkwaliteit en 
roest- en windbestendigheid. Oudere klonen 
als Populus nigra (zwarte populier) en Populus 
marilandica (Brabantse standaard) zouden 
oorspronkelijk inheems oftewel ‘autochtoon’ 
zijn. Goede nieuwe klonen, die zich al min-
stens 20 jaar hebben bewezen, zijn: Populus 
Koster, Populus Hees, Populus Spijk, Populus 
Robusta, Populus Ellert, Populus Gelrica en 
Populus Muur.

Op dit moment gaat het helemaal niet goed 
met de populier. Werden in Nederland tus-
sen 1970 en 1995 jaarlijks nog gemiddeld 
600.000 populieren geplant, dit cijfer viel 
vanaf 1995 terug naar 100.000 en vanaf 2004 
naar 40.000: de aanplant is op een historisch 
dieptepunt aanbeland. Om de populier voor 
de Meierij te behouden, riep de Natuurwerk-
groep Liempde de populierenwerkgroep ‘Het 
Groene Woud’ in het leven. Deze heeft al veel 
succes geboekt en wist de gemeentes over te 
halen tot een soepeler kap- en plantbeleid. 
Immers, worden hoge leges of aanlegvergun-
ningkosten in rekening gebracht, dan denkt 
men wel drie keer na om bomen te planten. 
Tegen geringe kosten geeft de werkgroep ook 
populierenplantgoed weg. In vier jaar tijd 
werden al ruim 5000 stuks afgenomen.
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(Populieren)hout zou in de eigen regio 
moeten worden afgezet. De massale import 
van buitenlands (en zelfs overzees) hout 
belast het milieu door alle transporten zeer. 
En dat terwijl in onze eigen populierenbos-
sen, ‘dicht bij huis’, houtproductie en (hoge) 
natuurwaarden uitstekend samen gaan. 
Bovendien zijn populieren perfecte bodem-
verbeteraars en gaan zij verzuring van de 

bodem tegen. Ze nemen veel stikstof op en 
leggen deze vast in de stam, waardoor geen 
uitspoeling plaats vindt naar het grondwater. 
Met recht mag men de populier betitelen als 

‘Grote Vriendelijke Reus’. 

*    Frans van Boeckel is eigenaar én beheerder 
van landgoed Velder onder Liempde

lente 2010Brabants Landschap



Smakelijke bossen
       Door Henk Kuiper    Zelfstandig publicist inzake veldbiologie en stadsecologie

˚    Mispel, appels, eekhoorntjesbrood, hazelnoten, kleefkruid, oesterzwam, rozenbottels, sleedoorn, tamme kastanje.
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In de supermarkt zijn het goed lopende 
producten: yoghurt met bosvruchten,  
Spa bosvruchten, Sultana bosvruchten en 
ga zo maar door. Toch vind je in onze bos-
sen niet snel de bestanddelen van deze 
waren. Al dat ‘bosfruit’ komt gewoon van 
de kwekerij. Reclamemakers hadden echter 
al snel door dat het er bij de consument 
beter in ging onder de naam ‘bosvruchten’, 
wat appelleert aan het oerverlangen om in 
het bos je eigen eten bij elkaar te verzame-
len. Maar plukken we in werkelijkheid nog 
wel eens bospaddestoelen, bosaardbeien, 
bosbessen en andere bosvruchten? Is het 
überhaupt wel toegestaan? En moeten 
behalve wetten en regels ook de bossen zelf 
niet worden aangepast? Er zouden in het 
bos meer mogelijkheden moeten worden 

gecreëerd voor fundamentele natuur-
beleving in de vorm van plukken, oogsten 
en proeven. 

Opvattingen over natuurbehoud laten 
weinig ruimte voor het zomaar pluk-

ken van bospaddestoelen, bosbessen, bos-
aardbeien en andere bostraktaties. Wordt 
als schuldig aan stroperij gestraft, staat er in de 
wet te lezen over het zich toeëigenen van 
boomvruchten en veldvruchten. Toch nam de 
liefde voor de natuur bij velen een aanvang 
met dit soort ‘stroperij’. Biologen vingen 
in hun kindertijd kikkers, salamanders en 
andere nu wettelijk beschermde dieren. Ze 
verzamelden planten voor hun herbarium 
en prikten vlinders op een bord. Het mas-
saal verzamelen van paddestoelen door 

 Ook natuurliefde 
     gaat door de maag
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schoolkinderen in de jaren ’50 en ’60 lijkt 
decennia later nog mede bepalend voor het 
ledental van natuurbeschermingsorgani-
saties. In de klassen werden schoendozen 
en tafels omgevormd tot ware sprookjes-
bossen. Nog groter werd de natuurliefde 
als die natuur ook letterlijk werd geproefd. 
Verzamelde cantharellen en boleten gingen 
thuis op het brood of als onderdeel van 
een smakelijke saus of ragout over aard-
appels en wild. Door het rapen, plukken, 
poffen, persen, pureren en consumeren 
van kastanjes, bramen en bosbessen kreeg 
menigeen nog meer de smaak te pakken. 
Menig volwassen natuurliefhebber van nu 
at als kind ook beukennootjes, hazelnoten, 
vlierbessen en bessen van de Amerikaanse 
krent. Bij liefde voor de natuur spelen ook 
de smaakzintuigen een belangrijke rol. 
Liefde voor de natuur gaat bij velen gewoon 
door de maag!  

Maar een doorsnee Brabants bos nodigt 
bepaald niet uit om op jacht te gaan 

naar een maaltje ‘fruits de bois’. De bomen 
zijn gekozen en geplant omwille van de 
latere opbrengst van hout en niet die van 
fruit. Eekhoorns vinden er dennenappels 
en gaaien eikels, maar mensen moeten er 
letterlijk op een houtje bijten. Toch zouden 
ook mensen er theoretisch hun buikje rond 
kunnen eten. Boswandelingen zouden 
zich kunnen ontwikkelen tot oogst- en 
strooptochten, eindigend in een feestelijke 

maaltijd bereid met in het bos verzamelde 
ingrediënten. Het lijdt geen twijfel dat de 
liefde voor de natuur enorm zou toenemen 
in bossen vol kersen, kastanjes, peren, per-
ziken en pruimen. En dan die bomen niet 
hoog opgesnoeid, maar met lage takken, 
wat de bosvruchten binnen handbereik 
brengt. In plaats van dennenappels echte 
appels! Walnoten en hazelnoten in plaats 
van wéér een spar en verder in de struiklaag 
kruisbessen, rode bessen, zwarte bessen, 
vlierbessen, bosbessen, bramen en frambo-
zen. En daaronder een kruidlaag met wor-
teltjes, bieten, bosuitjes en bosaardbeien. 
In de bezoekerscentra geen flauwekul over 
appelvinken of sleedoornpages, maar heer-
lijke recepten voor appeltaart, sleedoorns 
op brandewijn, bosaardbeienvla, kastanje-
paté, hazelnotensoufflé, vlierbloesem-
siroop, kruisbessenflensjes, krentenbrood 
met Amerikaanse krent, morellenmoes en 
kroosjespruimenjenever. Dát zou nog eens 
bezoekers trekken! En wat te denken van 
een speciale eekhoorntjesbroodbakkerij? 
Of van kraampjes en stalletjes voor de ver-
koop van verse appelstroop, bosvruchten-
jam en perensap? En waarom daarbij niet 
een theeschenkerij, waar van de verzamelde 
bosvruchten meteen verse thee wordt 
gezet? En waar de bosoogst meteen wordt 
getransformeerd tot een heerlijke salade 
met molsla, vogelmuur, ganzenvoet en 
koolzaadolie? En waar exclusieve Brabants 
Landschapkoffie wordt gezet van cichorei, 

Aalbesburg - Annanina’s Fust - Bes en Duin - Bierpompveld -  

Dikbuiksche Heide - Gevulde Pannenhoef – Groentewoud -  

Koolslabroek - Lekkere Lokker - Neem ’t Maer - Noot en Zang - 
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kliswortel en kleefkruidzaad? Eventueel nog 
uit te breiden met een natuurapotheek? 
 

Stel je voor dat topkoks op de televisie 
ons straks niet meer aansporen tot 

boodschappen doen bij grote supermarkt-
ketens, maar tot een wandeling in een 
recent opengesteld ‘bois d’haute cuisine’. 
Bossen waaruit het publiek kan vergaren 
en eten, zijn zo voor de hand liggend dat 
het eigenlijk onbegrijpelijk is dat ze niet 
overal al lang zijn gerealiseerd. Natuurlijk 
is een overvloed aan gratis door de natuur 
aangeboden voedsel een ernstige bedrei-
ging voor de traditionele voedingsbranche. 
Waar blijven Maggi, Knorr en California als 
we voor paddestoelenbouillon het bos in 
gaan? Enkele jaren geleden werden door 
het Geldersch Landschap serieuze plannen 
gesmeed voor de aanleg van ‘smulbossen’. 
Het was de bedoeling dat je er veel en lek-
ker ‘wild’ eten uit kon halen. Dit idee werd 
door de media meteen belachelijk gemaakt 
en neergesabeld. De smulbossen vielen  
bij hen niet in de smaak. Een rare beeld-
vorming en verontwaardiging waren kenne-
lijk leuker en interessanter dan de serieuze 
intenties en potenties. Op de Veluwe dus 
voorlopig nog geen ‘Hof van Eden’ of an-
dere paradijselijke toestanden. Naast de  

‘Onzalige Bossen’ geen ‘Zalige’, met een 
overvloedig aanbod aan zalige bosvruchten. 

‘Smulbos’ belandde in 2004 weliswaar op 

de vierde plaats in de top tien van nieuwe 
Nederlandse woorden, maar het had toen 
al een totaal andere sfeer, inhoud en bete-
kenis gekregen dan bij de introductie. 

Kinderen hebben vaak geen flauw idee 
meer van de natuurlijke herkomst 

van alles wat ze eten en drinken. Het zou 
een goede zaak zijn als ze van Brabants 
Landschap te weten komen waar de in-
grediënten groeien van hazelnotenpasta, 
aardbeienjam, cassislimonade, appelstroop 
of ahornsiroop. Volwassenen zouden dit bij-
zonder waarderen van terrine de chataigne, 
tartelette aux pommes, truffes fraiches, 
cider, calvados en Kriek Lambik. Maar  
menig natuurbeschermer is juist bang voor 
het mogelijke succes van dit soort culinaire 
bossen. Want automatisch zal de vraag 
rijzen naar picknickwouden waar iedereen 
ook de ingrediënten kan oogsten van dier-
lijke gerechten, zoals reebout, fazantenpaté, 
houtsnip in cantharellensaus, kikkerbilletjes 
in poulettesaus, snoek in botersaus en forel 
met bosuitjes. De levensmiddelenindustrie 
zou bezwijken onder de concurrentie van 
‘fruitbossen’, ‘plukbossen’, ‘vlees- en vis-
bossen’, ‘maaltijdbossen’ en ‘eet smakelijk 
bossen’. We zouden voor ons eten niet 
langer naar de winkel gaan, maar massaal 
met zijn allen naar het bos. Dat kan natuur-
lijk niet. Maar daarom staat het ons nog wel 
vrij om te dromen van oorden als:

Papschot - Peer en Pruim - Reuselbeemden - Roerbakseven -  

Schenkeldijk - Smulpapenbroek - Spekdonken - Tongelaer - Zwijnsbergen. 

En wat te denken van culinaire bossen in de aloude Heerlijckheyt Tilburg en Goirle?

lente 2010
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De Havik



Roven is ‘openlijk met geweld wegnemen wat 
een ander toebehoort’, staat in de Van Dale. 
‘Wat’ zijn huisdieren of uitgezet jachtwild en 
de ‘ander’ is de mens. Roofvogels stonden 
en staan om die reden op de zwarte lijst. De 
enige goede roofvogel is voor veel mensen 
nog altijd een dode. De massale roofvogel-
vervolging begon in de zeventiende eeuw om 
haar hoogtepunt te bereiken in de negen-
tiende, toen de grootschalige fazantenkweek 
opkwam en het schiettuig sterk verbeterde. 
Overheden en jachtgenootschappen stelden 
premies ter beschikking voor het inleveren 
van paren klauwen. Men verklaarde de oorlog 
aan het roofgespuis en zelfs dierkundigen 
riepen op tot ‘vernietiging’. In Nederland was 
de vervolging geregeld bij de Jachtwet van  
1-7-1852. Je ontving 1 gulden voor een arend en 
0,30 cent voor overige roofvogels. Vrijwel alle 
soorten namen sterk af. Alleen al van de havik 
werden tussen 1852 en 1857 dik 2800 dode 
exemplaren ingeleverd. Men was het meest op 
de havik gebeten omdat juist deze gespeciali-
seerd is in dieren die ook de mens graag lust: 
haas, konijn, fazant, korhoen en patrijs. Het 
pluimvee liep in de open lucht en de havik wist 
niet beter of hij bestreed plaagdieren.
 Roofvogels jagen primair visueel, 
daarom is hun gezichtsvermogen zo uitzon-
derlijk scherp.  Een haviksoog is zo groot als 

dat van een mens, maar het aantal gezichts-
cellen is 5 tot 6 maal zoveel. Als je spreek-
woordelijk goed en scherp ziet, heb je een 
‘haviksoog’, denk aan Hawkeye uit ‘Last of the 
Mohikans’. Omdat zijn ogen naar voren zijn 
gericht, kan hij niet naar achteren kijken (als 
een duif). Het biedt hem wel de mogelijkheid 
om met twee ogen naar één punt te kijken 
(als de mens). Dit stelt hem in staat afstanden 
in te schatten, wat onmisbaar is bij de jacht. 
Naarmate een havik ouder wordt, verandert 
de kleur van het oog van geel naar oranje.
 Van de Nederlandse roofvogels is de 
havik de krachtigste. Als enige is hij in staat 
om levende prooien tot 2 kg – terwijl hij zelf 
net iets meer dan 1 kg haalt – te bemachtigen 
en in de vlucht mee te nemen. (De buizerd 
heeft weliswaar bredere vleugels, wat hem 
imposanter maakt, maar hij legt het tegen de 
havik af in snelheid, behendigheid en kracht.) 
De relatief korte vleugels en lange staart ko-
men de havik van pas bij de jacht in bosrijk 
terrein. De techniek is die van overrompeling 
vanuit dekking. Zijn hoge snelheid bereikt 
hij dankzij een groot acceleratievermogen. 
Voor de snelle achtervolging is een hoge 
sprintsnelheid vereist. De bouw van de havik 
is hieraan volledig aangepast. Vooral door de 
sterke ontwikkeling van de borstspieren is de 
havik in staat om vanuit stilstand binnen zeer 

De Razende Roeland 

van het Bos
Onderstaand verhaal is een samenvatting van het standaardwerk ‘De havik’ van Paul Opdam, 1978

lente 2010

57

Brabants Landschap



korte tijd op topsnelheid te liggen. De richting 
van die snelheid kan in een oogwenk worden 
aangepast aan een zich veranderende situatie, 
door snelle zwenkingen in zowel horizontale 
als verticale zin. Door de grote remcapaciteit 
worden botsingen – de vele bomen in het 
bos! – vermeden en het moment van toeslaan 
bepaald. De havik heeft de meeste kans op 
succes wanneer het slachtoffer hem pas op 
het allerlaatste moment opmerkt. Ziet de 
prooi hem bijtijds, dan volgt een achtervol-
ging die de havik meestal verliest. Na 500 m 
is de achtervolger aan het eind van zijn krach-
ten. Het principe van zijn jachttechniek schuilt 
in het verrassingseffect.
 Veel van deze vogel onttrekt zich aan het 
oog van de onderzoeker. Een goede waarne-
ming van een havik blijft een toevalstreffer. Je 
volgt hem indirect, door het lezen en interpre-
teren van sporen. Alleen in maart, de baltspe-
riode, is hij goed te observeren. Dan cirkelen 
ze op dagen met rustig, zonnig weer hoog 
boven hun jachtgebied. Ze beschrijven korte 
cirkels, afgewisseld door lange glijvluchten en 
enkele snelle vleugelslagen. Deze baltsvlucht 
doet denken aan die van een reusachtige stern. 
Beide geslachten laten in deze periode een 
vérdragende kekkerende roep horen, kjiè - kjiè 
- kjiè - kjiè - kjiè - kjiè - kjiè, die bij rustig weer 
in het bos wel een kilometer ver te horen is.
 Haviken kunnen zelfstandig een eigen 
nest maken maar bouwen ook voort aan oude 
nesten van buizerd, wespendief of kraai. Al-
leen bomen die makkelijk kunnen worden 
aangevlogen, zijn geschikt. Spar, lariks, grove 
den, beuk of eik, het maakt ze niet uit welke 
soort, hoewel het er soms op lijkt dat naald-
bomen een lichte voorkeur genieten. Het 
nest bevindt zich meestal 15 tot 20 m hoog in 

een boom. Het bos moet al eens gedund zijn, 
zodat er tussen de stammen door voldoende 
aanvliegruimte is. Ieder voorjaar opnieuw 
moet het nest worden gefatsoeneerd. Uit  
elkaar gevallen horsten worden opgehoogd. 
Ze sprokkelen de takken niet van de grond, 
maar breken die af van de boom en voltooien 
de nestbouw met verse groene twijgen van 
lariks, spar of den. Steeds weer opgelapte 
bouwwerken kunnen een diameter bereiken 
van 1,2 m en een hoogte van 1 m. 
 Het vrouwtje broedt alleen op de 3 à 
4 eieren, waarvan het eerste wordt gelegd 
rond 25 maart, waarna de rest volgt met tus-
senpozen van 48 uur. De broedtijd bedraagt 
35 tot 38 dagen. Gedurende deze periode 
is zij voor haar voedselvoorziening volledig 
afhankelijk van het veel kleinere en zwakkere 
mannetje of ‘tarsel’. Als de jongen uitkomen 
moet het mannetje in zijn eentje het voltallige 
gezin bevoorraden. Onder de jongen heerst 
een grote agressiviteit. Het kakenestje wordt 
voortdurend gepikt door zijn oudere broertjes 
en zusjes. Het krijgt voor zijn ontwikkeling te 
weinig toebedeeld en wordt steeds zwakker, 
zelfs zo dat het wijfje het niet meer als soort-
genoot, maar als prooi beschouwt en aan de 
andere jongen opdeelt. Deze ‘hardheid’ is 
geen foutje of vergissing van de natuur. 
In termen van voortbestaan is het voordeli-
ger om één jong te laten sterven en er drie in 
topconditie over te houden, dan om vier niet 
geheel fitte jongen aan de populatie toe te 
voegen. De door het mannetje aangesleepte 
prooien worden door het vrouwtje aan de 
jongen gevoerd. Dit is een scherpe arbeids-
verdeling waaraan niet wordt getornd. Als ze 
40 dagen oud zijn beginnen de jongen uit het 
nest te kruipen en naar de takken van de nest-
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boom te klimmen. Daarom worden ze ook  
wel ‘takkeling’ genoemd. 
 De cultuurvolgers die in de loop van de 
twintigste eeuw steeds talrijker werden, de-
den dit ook binnen het menu van de havik. 
Zijn hoofdprooien houtduif en tamme duif 
kunnen samen wel 50% van het totaal beslaan. 
Een goede derde is de echte bosvogel Vlaamse 
gaai, waarna merel, spreeuw, konijn, fazant en 
kramsvogel volgen. De houtduif wordt vooral 
geslagen in  nazomer/herfst – met een hoog 
aanbod aan onhandige jonge duiven – en 
winter. De overdag in het veld foeragerende 
groepen worden dan bij het opzoeken van 
de bosrand in de avond opgewacht door de 
havik. De tamme duif is juist favoriet van lente 
tot herfst, de periode dat er wedstrijdvluchten 
worden gehouden. (’s Winters ligt de dui-
vensport stil.) Van geslagen postduiven kon 
bij het aflezen van de ring worden vastgesteld 

dat het zeker bij de helft om verzwakte en 
gedesoriënteerde dieren ging. Ze waren de 
weg kwijt en vroeg of laat toch wel bezweken. 
Spreeuw en merel worden het vaakst gevan-
gen in mei en juni. Geen toeval, omdat dan 
juist het havikmannetje het voedsel moet aan-
slepen en beter toegerust is dan het vrouwtje 
in het vangen van deze relatief kleine prooien. 
Na de golf van jonge merels en spreeuwen 
dient zich vanaf half juni een golf jonge gaaien 
aan. Gedurende enkele weken vormen deze 
25% van het totale menu. Kortom, de prooi-
keuze van de havik verandert doorlopend door 
de tijd, afhankelijk van de relatieve talrijkheid 
van de verschillende soorten prooidieren. 
 Maar weinig dieren zijn zo groot, krach-
tig en snel om een havik te kunnen pakken. 
Boom- en steenmarter, zwarte kraai en eek-
hoorn eten de eieren en jongen en kun je 
omschrijven als nestplunderaars. Het meest 
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hebben haviken nog te duchten van andere 
haviken. Ze kunnen ook het loodje leggen 
door een slinkend voedselaanbod. De hoge 
sterfte in het eerste jaar is te verklaren door 
de onervarenheid van de uitgevlogen jon-
gen, die ook nog eens in voor hen onbekend 
gebied het vak moeten leren. Verzwakt door 
ondervoeding zijn ze eerder bevattelijk voor 
ziektes. Eenmaal zelfstandig geworden ha-
viken zwermen uit naar alle windrichtingen, 
tot ze een vrij gebied hebben gevonden. Ze 
moeten hun eigen territorium vinden omdat 
de volwassenen blijven zitten in het hunne.
 Momenteel gaat het met de havik in 
Nederland misschien wel beter dan ooit te-

voren. Van de periode vóór 1920 hebben we 
geen broedcijfers. In de jaren ’20 was hij zeer 
zeldzaam om vanaf de jaren ’30 geleidelijk toe 
te nemen ten gevolge van het ouder worden 
van de eind negentiende eeuw aangeplante 
dennenbossen (meer geschikte nestbomen). 
Toch waren er eind jaren ’50 hoogstens  
170 paar, welke stand in de jaren ’60 kelderde 
naar 25 paar, een gevolg van het gebruik  
van pesticiden in de landbouw. (Als pre- 
dator kreeg hij het gif via zijn prooidieren,  
die ‘behandeld’ graan vraten, binnen).  
Na een verbod op deze middelen herstelde  
de stand zich vanaf de jaren ’70 snel.  
Momenteel broeden er zo’n 2000 paar.
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‘

Stokkenmensen

L ekker hè knul, zo’n wandeling 
door het bos op een mooie zon-
dagochtend?’ ‘Zeg opa, wat zijn dat 
allemaal voor gaatjes in de grond?’

‘Dat zijn gaatjes van de Nordic Walkers, 
jongen.’ ‘Nordic wokken, is dat lekker opa?’
‘Dat heb ik nog nooit gedaan jongen, maar 
dit is lopen met stokken en heeft geen  
Nederlandse naam, het is Engels.’
‘Waarom heten ze dan niet gewoon stokken-
mensen, opa?’ ‘Goed idee, ik zal het ze  
voorstellen.’ ‘Zielig hè, dat die mensen  
allemaal zo slecht kunnen lopen.’

‘Nou, de meesten kunnen nog heel goed 
lopen maar als je met deze stokken loopt  
en er dan bepaalde zwaaien, zwieren en 
zwiepen mee maakt, gebruik je heel veel 
spieren en dat is goed voor een mens. Zeg 
maar een soort van fitness, ook Engels 
trouwens, maar dan lekker in de natuur en 
zonder apparaten.’

‘We moeten even opzij, opa, voor die fietsers.’
‘Dat zijn mountainbikers, weer Engels trou-

wens, vertaald naar het Nederlands zijn het 
bergfietsers. Begrijp je het nog?’
‘En wat is dat geluid in de verte? Het lijkt 
wel een vliegtuig?’ ‘Nee jongen, dat zijn 
motorcrossers, die mogen hier niet komen 
maar zijn nogal stout en komen toch.  
Die maken heel veel herrie.’

‘Als die stokkenmensen nou eens per onge-
luk hun stok tussen de wielen steken?’
‘Slecht idee, jongen. Heel gevaarlijk. Eigen-
lijk willen al die mensen aparte paadjes 
voor zichzelf alleen door het bos. Een apart 
paadje voor de ruiters, een voor de menners 

– euh, dat zijn ruiters op een kar – een voor 
de fietsers, een voor de wandelaars, een voor 
de crossers, een voor de stokkenmensen en 
natuurlijk een voor de gps-ers.’
‘Wat zijn dat nou weer opa?’
‘Oh, dat zijn Global Position System-ers. 
Die zijn in het bos aan het geo-cachen. 
Snap je?’ ‘Nee opa.’

‘Nou, ik probeer het je nog wel eens uit te 
leggen als je boven de achttien bent.’

Mari's mijmeringen

lente 2010Brabants Landschap



  ‘Vlaamse gaai’ van Achilles Cools, acryl, 70 x 90 cm, 2002.  ˚  62



De Vlaamse gaai is de meest uitgesproken 
bosvogel onder de kraaiachtigen. Hij geeft de 
voorkeur aan loof- en gemengd bos en heeft 
een bijzondere relatie met de eik. Hij plant 
deze zelfs, weliswaar onbedoeld maar daar-
om nog niet minder effectief dan de mens. 
Hij is een van onze mooiste vogels, met een 
bruinroze verenkleed, pientere oogjes en een 
gestreepte kruin die hij bij opwinding kan op-
richten tot een kuifje. Tijdens de baltsperiode 
in het vroege voorjaar zitten ze, als bezetenen 
krijsend, elkaar na in de boomkruinen. Je 
kunt je tijdens een boswandeling een hoedje 
schrikken van deze ‘lawaaipapegaaien’. De ge-

luiden van veel andere vogels imiteert hij vol-
maakt. Vogelkenners leidt hij ermee om de 
tuin. Gaaien kunnen behoorlijk kletsen, niet 
hard maar wel afwisselend, soms weet je niet 
van welke vogel het geluid komt, tot je hem 
ziet zitten. Als je in een bos iemand zachtjes 
hoort lachen vanuit een boom is dat een gaai. 
Van half mei tot het uitvliegen van de jongen 
in juni zijn ze uiterst schuw en laten ze zich 
niet horen. Dat doen ze om hun nest en jon-
gen niet te verraden. Deze voorzichtige vogel 
begeeft zich ook zelden of nooit in open 
gebied, hij houdt het bij het bos of net daar-
buiten. In voorjaar en zomer eten gaaien veel 
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dierlijke kost, van rupsen tot eieren en jongen 
van vogels en zelfs jong wild. In het voorjaar 
kunnen de borstveren van de gaai stijf staan 
van de gemorste eierstruif. Felle schermutse-
lingen tussen gaaien en vogelouders zijn in 
het voorjaar aan de orde van de dag. Pas uit-
gevlogen jongen worden zolang achtervolgd 
tot ze uitgeput zijn en een gemakkelijke prooi 
vormen. Eenmaal de eigen jongen zelfstandig, 
worden de nestjes niet meer stelselmatig 
geroofd. Tweede of derde legsels van zangvo-
gels hebben van de gaai niet te vrezen omdat 
deze maar tot één broedsel komt. In herfst en 
winter neemt de gaai vooral plantaardige kost 
tot zich: (onrijp) graan, maïs, fruit hazel-, wal- 
en beukennoten en kastanjes, maar vooral 
eikels, die hij van eind september tot midden 
november van de bomen plukt. Hij kan wel 
zes eikels in één keer vervoeren, vijf in de 
slokdarm en keel en de zesde in de snavel. Hij 
slikt ze heel door en verteert ze in zijn maag. 
Bij gevaar is de gaai in staat de ingeslikte ei-
kels uit te spuwen om zijn lichaamsgewicht 
lichter te maken. De eikels die hij niet op kan, 
verstopt hij op humusrijke plekken in het bos 
onder de grond, één voor één, als appeltje 
voor de dorst. Daar blijven ze niet alleen heel 
lang goed, maar worden ze ook maanden 
nadien moeiteloos teruggevonden, zo bracht 
nauwkeurig onderzoek aan het licht. En dan 
moet je weten dat het getal verstopte eikels 
per gaai op kan lopen tot wel 10.000! (Ik ken 
mensen met een minder goed geheugen.) Bij 
een soort Cito-toets voor dieren scoorden de 
kraaiachtigen, waaronder de Vlaamse gaai, erg 
hoog, vaak op hetzelfde niveau als chimpan-
see en dolfijn. De eikels die hij vergeet – het 

zij hem vergeven – ontkiemen tot eikjes, 
waarvan weer een deel uitgroeit tot boom. 
Hij zaait als het ware de voorraadkamers voor 
toekomstige generaties gaaien. Maar laten we 
hem niet van soort-egoïsme betichten, want 
hij houdt er ook het bos mee in stand. Wat? 
Het hele bosecosysteem! En tegen zijn ver-
meende schadelijkheid voor zangvogels kun 
je het volgende inbrengen. Als je een Vlaamse 
gaai het nest van een merel ziet leeghalen, 
is dat geen leuk gezicht. Maar geef hem eens 
ongelijk, hij heeft een nest met hongerige 
jongen te voeden, een gezin te onderhouden 
en gaat daarvoor shoppen in de vrije natuur, 
zijn leefwereld. Hij kan niet als wij naar de sla-
ger of supermarkt, maar is hij daarom wreed? 
Van de andere kant doet hij de bosvogels 
een grote gunst door erg goed op te letten. 
Zien ze een roofvogel of verdacht figuur dan 
gaan gaaien hard krijsen. Zo waarschuwen 
ze niet alleen elkaar maar ook de overige 
bosbewoners, waaronder wild, voor gevaar. 
Om die reden hebben jagers het niet op de 
gaai begrepen. Toch steken dezen maar wat 
graag zijn fraai gestreepte dekveertje op hun 
hoedje. Hierdoor krijgt dit saaie hoofddeksel 
nog enig cachet.
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