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VOORWOORD 

In het voorjaar van 1999 heeft op 20ha in het Prins Bernhardbos bosaanplant plaatsgevon-
den. Op 10ha is gebruik gemaakt van de traditionele beplantingsmethode, met het oogmerk 
houtopbrengst en recreatief gebruik, en op nog eens 10ha is de Integrale Beplantingsme-
thode Ruyten (IBR) toegepast, met als doel recreatief gebruik als parkbos1.   
Onder de traditionele beplantingsmethode wordt de verzameling van plantsystemen ver-
staan, waarbij de houtige gewassen bij de aanleg eenvormig zijn: wat betreft leeftijd (meest-
al jong), maat (meestal klein) en plantafstand (meestal regelmatig en kort). De IBR zoekt naar 
mogelijkheden om per situatie de maat, leeftijd en plantafstand te wisselen. 
De verwachting is dat er daardoor verschillen te zien zullen zijn in de flora en fauna die zich 
weten te vestigen in deze bossen (zelfs in de situatie zoals in het Prins Bernhardbos waarin 
bij beide methoden nauwelijks tot geen onderhoud is uitgevoerd). Om hiervan een beeld te 
krijgen is direct na de aanleg een vergelijksonderzoek uitgevoerd op het voorkomen van 
vogels, maar dit heeft toen nog geen significante resultaten opgeleverd. Sedertdien is er op 
dit onderwerp geen onderzoek meer uitgevoerd. Nu na 15 jaar het bos inmiddels al enige tijd 
het uiterlijk heeft van het beoogde parkbos, dringt zich de vraag op of er inmiddels wel ver-
schillen zijn en zo ja, wat hun betekenis dan is. 
 

Ecologica is gevraagd om een beknopt onderzoek uit te voeren waarin de biodiversiteit2 van 
beide beplantingsmethoden wordt vergeleken. Het onderzoek diende zich te richten op de 
insecten. Daarbinnen is uiteindelijk gekozen voor een opzet waarbij de kern van het onder-
zoek bestond uit een bemonstering van de loopkeverfauna. Daarnaast is mede op basis van 
waarnemingen van Prof. W.H.O. Ernst 3  een beeld geschetst van de zweefvliegenfauna. Ook 
de tijdens het veldwerk waargenomen soorten dagvlinders, libellen en wilde bijen zijn in de 
analyse betrokken.  
 

Aan de ecologen Henk Nijenhuis en Dik Vonk is gevraagd een beschrijving te geven van de 
ecologische kenmerken van beide beplantingsmethoden en de belevingswaarde. Die be-
schrijving is in bijlage 1 van dit rapport opgenomen. 
 

Opdrachtgever voor het project was het Ruyteninstituut met Dr. ing. Frits Ruyten als con-
tactpersoon. Het project werd inhoudelijk begeleid door Henk Nijenhuis, ecoloog van de 
gemeente Haarlemmermeer (tevens een van de financiers van het onderzoek), bijgestaan 
door Dik Vonk (voormalig stadsecoloog van Haarlem) en iets meer op de achtergrond ook 
een grotere begeleidingscommissie bestaande uit tal van betrokken partijen en organisaties. 
Vanuit Ecologica zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Tim Faasen. 

                                                           
1 Parkbos: bos bestemd voor wandeling en recreatie. 
2
 In de praktijk van beheer van natuurterreinen wordt doorgaans de soortenrijkdom als maat voor de 

biodiversiteit genomen; zo ook hier. De begrippen soortenrijkdom, biodiversiteit en natuurwaarde zijn 
echter niet zomaar inwisselbaar en bron van veel miscommunicatie. Voor een goed begrip van de 
resultaten van dit onderzoek is het cruciaal om als lezer een goed beeld te hebben van de verschillen 
en veel voorkomende valkuilen in discussies rond dit thema. Zie bijlage 3 voor een korte uiteenzetting.  
3 Op 31 maart 2016 is op 79-jarige leeftijd prof. W.H.O. Ernst overleden. Hij heeft een markante bij-

drage geleverd aan dit vergelijkingsonderzoek, op een manier die bij ons bewondering heeft afge-
dwongen. Met alle handicaps die hij inmiddels had heeft hij tot het uiterste zijn inzet gegeven. Wij 
betreuren zeer zijn overlijden. (tekst: Henk Nijenhuis) 
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Figuur 1: Gevarieerd open parkbos in deelgebied 2 (IBR). 
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1 INLEIDING 

1.1. Traditioneel versus IBR 

In het voorjaar van 1999 zijn op 20ha voormalige landbouwgronden zowel de traditionele 
beplantingsmethode (10ha) als de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) (10ha) toege-
past bij een aanplant in het Prins Bernhardbos, een parkbos gelegen tussen Haarlem en 
Hoofddorp.  
Traditionele aanplant is in principe stereotype voor alle aanplant van het zogenaamde ‘bos-
plantsoen’, dat sedert de jaren ‘60 tot heden algemeen wordt toegepast voor stedelijke en 
landschappelijke beplantingen. Het gaat uit van jong, laag plantmateriaal en korte en regel-
matige plantafstand.  
De IBR kiest bij aanleg in een stedelijke omgeving in de regel voor groot plantmateriaal op 
variabele grotere plantafstanden, met open tussenruimten tot gevolg, gebaseerd op de IBR-
groeiprognose waardoor veel onderhoud kan worden uitgespaard en een gevarieerde, direct 
bruikbare aanplant kan worden gerealiseerd. Hoewel met groter en duurder plantmateriaal 
wordt gestart, zijn op den duur de totaalkosten beduidend minder. Het terugverdienmoment 
treedt op tussen het 3e en 25e jaar na de aanleg (Ruyten, 2006). Figuur 2 laat het principiële 
verschil in ruimtelijk werking zien tussen beide beplantingsmethoden voor de situatie in het 
Prins Bernhardbos. 
Behalve een verschil in kosten is de verwachting dat er ook verschillen zullen zijn in de flora 
en fauna die zich weet te vestigen in deze bossen. Om hiervan een beeld te krijgen is direct 
na de aanleg een vergelijksonderzoek uitgevoerd op het voorkomen van vogels, maar dit 
heeft toen nog geen significante resultaten opgeleverd. Sedertdien is er op dit onderwerp 
geen onderzoek meer uitgevoerd. Nu na 17 jaar het bos inmiddels al enige tijd het uiterlijk 
heeft van een parkbos, dringt zich de vraag op of er inmiddels wel verschillen zijn en zo ja, 
wat hun betekenis dan is. 
 
 

Ruimtelijk principe bos- of plantvak 
 
                     Traditioneel                                                          IBR 
 

  
  Bos: gesloten                                                      Parkbos: halfopen   
  

 Figuur 2: Verschil in ruimtelijke principes tijdens de levenscyclus van de houtige gewassen. 
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1.2. Onderzoeksvraag 

Ecologica is gevraagd om een voorstel te formuleren voor een vergelijkingsonderzoek van 
beide beplantingsmethoden op grond waarvan verschillen in biodiversiteit kunnen worden 
vastgesteld aan de hand van een insectenonderzoek. Daarbij werd aangegeven dat er belang 
aan gehecht werd dat gekozen werd voor een wetenschappelijke opzet (waarbij zo goed 
mogelijk onderscheid gemaakt wordt tussen ‘echte’ verschillen als gevolg van de situatie in 
het veld versus ‘ruis’, bijvoorbeeld ten gevolge van methodische beperkingen). Verder was 
de wens om de kern van het onderzoek te richten op een soortgroep met een flink aantal 
vertegenwoordigers die bosgebonden zijn en die niet te sterk afhankelijk zijn van de gekozen 
hoofdboomsoort. De hoofdboomsoort wisselt namelijk nogal binnen het terrein. 
 
De onderzoeksvragen zijn uiteindelijk als volgt geformuleerd: 

- Hoe biodivers is het Prins Bernhardbos voor wat betreft de onderzochte insecten-
groepen? 

- Zijn er verschillen in diversiteit tussen IBR en traditioneel aangeplante delen en wat 
veroorzaakt deze verschillen? 

- Wat is de toekomstverwachting van de beplanting? 

1.3. Het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een jong parkbos dat in gebruik is als recreatieterrein. Het 
is ongeveer 20ha groot en gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, pal ten noorden van 
Hoofddorp. In het zuidwesten wordt het terrein begrensd door de N201, in het zuidoosten 
door de N205, in het noordwesten door de Spieringweg en in het noordoosten door een 
recreatieplas. 
De bosvakken in het terrein zijn grillig van vorm en afgewisseld met lagere vegetaties, gazons 
en waterpartijen en er kronkelen wandel- en ruiterpaden doorheen. Het gebied mag ook 
buiten de paden betreden worden en honden mogen er los lopen. Het terrein is via meerde-
re kanten ontsloten voor voetgangers, maar veel publiek komt binnen via de west-ingang, 
waar ook een parkeerplaats is en een pannenkoekenhuis. 
 
Ten behoeve van het onderzoek zijn binnen het beschreven gebied 2 delen begrensd van 
gelijke omvang (zijnde 6,4ha). Deelgebied 1 omvat alleen bosaanplant conform de traditio-
nele methode en deelgebied 2 alleen bosaanplant conform IBR (zie Figuur 3). In deelgebied 1 
bestaan de lage vegetaties overwegend uit gazons, terwijl deze in deelgebied 2 zowel in de 
plantvakken als in de open ruimte daartussen uit een bloemrijke, grazige vegetatie bestaan. 
Voor een uitgebreidere gebiedsbeschrijving, zie Bijlage 1. 
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Figuur 3: begrenzing van de te onderzoeken deelgebieden. 

In overleg met betrokkenen is daarnaast besloten nog een derde deelgebied te begrenzen 
(eveneens 6,4ha) iets oostelijker gelegen in ‘De Groene Weelde’. De reden hiervoor was dat 
deelgebied 1 in feite niet helemaal representatief is voor traditionele aanplant in die zin dat 
het in de bosvakken weliswaar is beplant met jonge, dicht opeen geplaatste boompjes, maar 
dat het in tegenstelling tot normale traditionele aanplant veel meer open tussenruimte kent, 
met name in de vorm van gazons. Qua vorm en verdeling van de plantvakken, grasvegetaties 
en waterpartijen lijkt deelgebied 1 enigszins op deelgebied 2. Deelgebied 3 (aangeplant in de 
jaren ‘90) heeft aanzienlijk minder lage vegetaties en lijkt daarmee meer op een ‘doorsnee’ 
traditioneel beplant bos in stakenfase. De deelgebieden lijken alle drie sterk op elkaar qua 
bodem en vocht. In de basis is vrijwel overal sprake van vergraven kalkhoudende vlakvaag-
gronden met kleidek en grondwatertrap VII. Hoogteverschillen zijn vrijwel alleen aanwezig in 
de vorm van watergangen gelegen buiten de bosvakken.  
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Idee achter de opzet met 3 deelgebieden was dat het de kans bood om onderscheid te ma-
ken tussen effecten van meer open tussenruimte ten opzichte van effecten van beplan-
tingsmethode.  

Het vergelijkingsonderzoek biodiversiteit tussen de beide beplantingsmethoden omvat twee 
gedeelten: 

1. Het insectenonderzoek, met als doel te onderzoeken in hoeverre er verschillen op-
treden in biodiversiteit, uitgevoerd door Ecologica. 

2. Een beschrijving van de ecologische kenmerken, met als doel de verschillen in bele-
ving van de aanwezige soortenrijkdom nader te duiden, geschreven door dhr. Nijen-
huis en dhr. Vonk van de Gemeente Haarlemmermeer (bijlage 1). 

1.4. Soortgroepselectie insectenonderzoek 

In eerste instantie heeft Ecologica van een aantal mogelijk te onderzoeken soortgroepen 
beknopt uiteengezet wat de voor- en nadelen zouden kunnen zijn als deze meegenomen 
zouden worden in het onderzoek of juist niet. Vervolgens is aan de hand hiervan in overleg 
een definitieve selectie gemaakt. Dit ging feitelijk in twee stappen. Allereerst is de keuze 
gemaakt om het onderzoek te richten op insecten. Vervolgens is hierbinnen gezocht naar de 
vermoedelijk meest informatieve soortgroepen. Beide stappen staan hieronder gemotiveerd. 

De keuze voor insecten 
In een terrein dat primair in recreatief gebruik is, ligt het wellicht niet direct voor de hand om 
te kiezen voor insecten als onderzoeksgroep, gezien de relatief geringe aandacht voor deze 

Figuur 4: Traditionele bosaanplant en gazon in deelgebied 1. 
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groep bij de gebruikers van het terrein. Toch zijn er enkele goede argumenten voor deze 
keuze. 
Aangezien de te onderzoeken bossen vanuit bosperspectief nog vrij jong zijn en ook vrij ge-
isoleerd liggen ten opzichte van oudere bos- of natuurgebieden, ligt het voor de hand om te 
kiezen voor soortgroepen met een flink aandeel soorten die relatief mobiel zijn en snel rea-
geren op kansen. Verder is het van belang om te kiezen voor soortgroepen met relatief veel 
soorten waarvan de habitateisen goed bekend zijn, die karakteristiek zijn voor bossen of 
bosranden en die relatief weinig gevoelig zijn voor verstoring, gezien het intensieve recrea-
tieve gebruik van het park. Diverse insectengroepen voldoen aan deze karakteristiek, in te-
genstelling tot de gewervelde fauna. 
Voor wat betreft de gewervelde fauna is in het licht van het bovenstaande een soortgroep 
als de broedvogels kansrijker dan zoogdieren, reptielen, amfibieën of vissen. Ook bij de 
broedvogels is echter de kans nog aanzienlijk dat de onderzoekslocatie ondanks alle inspan-
ningen nog steeds een vrij triviale broedvogelpopulatie kent, zonder soorten die een over-
tuigende differentiatie naar beplantingsmethodiek zichtbaar maken, met name vanwege de 
voor bossen en bosvogels korte ontwikkelingstijd, de verstorende invloed van recreanten en 
het geringe oppervlak van het leefgebied.  
Behalve de fauna zou eventueel ook de flora in kaart gebracht kunnen worden. Aangezien de 
flora met name samenhangt met abiotiek en maaibeheer, ligt deze soortgroep minder voor 
de hand als eerste keuze om het verschil in beplantingsmethode te toetsen. De beplantingen 
zijn bovendien niet oud genoeg om ontwikkeling van kenmerkende bosvegetaties te ver-
wachten.  
 
Naar alle betrokkenen is de keuze verder nader onderbouwd aan de hand van de volgende 4 
criteria: 
 
Representativiteit 
Binnen de insecten is het mogelijk het onderzoek te richten op een scala aan ecologische 
groepen: herbivoren, carnivoren, omnivoren, detritivoren, nectareters. Uiteraard hangt het 
van budgetten af in hoeverre al deze groepen daadwerkelijk aan bod kunnen komen, maar 
de variatie is er en daarmee de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het systeem. 
Meest direct te koppelen aan de bosontwikkeling zijn soortgroepen als loopkevers en zweef-
vliegen. Ook wilde bijen, sprinkhanen, dagvlinders en graafwespen kennen bos(rand)gebon-
den vertegenwoordigers, maar procentueel minder dan loopkevers en zweefvliegen. Aanwe-
zigheid van deze en andere soortgroepen verschaft minder informatie strikt over de bosvak-
ken, maar wel over het gebied als geheel, inclusief alle andere landschapselementen die het 
gebied maken tot wat het is. 
 
Informatiewaarde 
Bij de ontwikkeling van natuurgebieden wordt vaak gestreefd naar aaibare, aansprekende 
doelsoorten. Meestal betreft het soorten die hoog in de voedselpiramide zitten, relatief 
traag reageren op veranderingen en afhankelijk zijn van een zeer complex samenspel van 
factoren. In terreinen die heel jong zijn, relatief klein of die naast natuur allerlei nevenfunc-
ties vervullen, zoals recreatie, zijn aansprekende doelsoorten echter veelal te schaars om 
voldoende informatie te kunnen bieden over de ontwikkelingen. In die gevallen kan onder-
zoek naar insecten een uitkomst bieden. Veel insectensoorten reageren relatief snel op ver-
anderingen (als gevolg van een snellere voortplanting), veel soorten zijn relatief weinig ge-
voelig voor recreatief medegebruik en veelal hebben zij ook genoeg aan een relatief klein 
oppervlak geschikt biotoop. Verder zijn er ook gewoon veel insectensoorten en op dit punt 
geldt meer soorten = meer informatie. 
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Maatschappelijk belang 
Insecten kunnen als indicatief worden gezien voor de natuurwaarden als geheel, mede ge-
zien het grote belang dat ze hebben binnen de voedselketen en het ecologische netwerk. Zij 
vormen een cruciale schakel in het functioneren van ecosystemen. Dat benadrukt ook het 
maatschappelijk belang van insecten. Tegenwoordig gaat met name veel aandacht uit naar 
het maatschappelijk belang van (wilde) bijen als bestuivers, maar ook andere insectengroe-
pen spelen een belangrijke rol in het ecologisch systeem en zijn daarmee van groot belang 
voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Zo zijn insecten van belang als stapelvoed-
sel voor meer aaibare dieren, zijn zij cruciaal in het afbreken van dode planten en dieren en 
kunnen zij een rol spelen in het remmen van plantensoorten die een neiging hebben te gaan 
domineren. Zonder evenwichtige insectenfauna is het vrijwel onmogelijk om hoge natuur-
waarden te bereiken.  
 
Intrinsieke waarde 
Ook in de insectenwereld komen soorten voor die bijzonder of bedreigd zijn en die voor hun 
voortbestaan wel wat extra aandacht zouden kunnen gebruiken. De stelling dat ook soorten 
die er op het eerste gezicht wellicht wat minder aaibaar uitzien toch een bestaansrecht heb-
ben, is goed verdedigbaar. 

De keuze voor specifieke soortgroepen 
Voor wat betreft de ongewervelde fauna zijn de meest gangbare soortgroepen in monito-
ringsprojecten de dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Voor libellen geldt dat zij als gevolg 
van hun aquatische levenswijze geen directe relatie hebben met bos(aanleg en -beheer). Bin-
nen de sprinkhanen en dagvlinders zijn wel enkele soorten die in bomen of bosranden leven. 
Erg soortenrijk zijn deze groepen helaas niet in de regio in kwestie, maar het betreft wel 
relatief grote, bekende en opvallende insecten en om die reden is het toch het overwegen 
waard om deze groepen mee te nemen in het onderzoek, al was het maar voor communica-
tiedoeleinden of voor het aantonen van de waarde van het terrein als geheel (ook buiten de 
bosvakken). 
Andere (terrestrische) soortgroepen binnen de insecten die nog relatief vaak aandacht krij-
gen in monitoringsprojecten zijn aculeaten (wilde bijen, angeldragende wespen en mieren), 
zweefvliegen en kevers (met name loopkevers). Van de aculeaten zijn in het gebied in kwes-
tie vermoedelijk vooral de graafwespen interessant en mogelijk ook de wilde bijen (met na-
me in bloemrijke situaties). De relatief honkvaste mieren zullen hier vermoedelijk wat min-
der soortenrijk en informatief zijn. Ook interessant (en qua methodiek behoorlijk goed com-
bineerbaar met bijen en wespen) zijn de zweefvliegen. Voor de zweefvliegen geldt dat twee-
derde van de soorten specifiek bos- of struweelgebonden is; bij de aculeaten ligt dit percen-
tage wat lager. 
Voor de kevers geldt enerzijds dat deze groep zó soortenrijk is (>4000 soorten in Nederland), 
dat er specifieke soorten aan te wijzen zijn voor vrijwel alle denkbare omstandigheden, maar 
anderzijds dat hun bemonstering al snel dermate tijdsintensief wordt, dat tijd en geld beper-
kend worden. De meeste keveronderzoeken beperken zich dan ook tot een bepaalde subset 
aan soorten, veelal loopkevers. Van de loopkevers is een aanzienlijk percentage te vangen 
met bodemvallen.  
Behalve de bovengenoemde insectengroepen vormen met name de nachtvlinders nog een 
bekende groep met vele bosgebonden vertegenwoordigers. Een groot deel is ook vrij goed te 
bemonsteren (met licht of zoete smeersels) en op zicht te herkennen. Nadeel van nachtvlin-
ders is dat bemonstering ’s nachts dient te gebeuren en ook vrij frequent en op meerdere 
plaatsen binnen het onderzoeksgebied, om een beeld te genereren van de aanwezige soor-
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ten dat goed vergelijkbaar is tussen de 2 beplantingsmethoden. Dit zou het een arbeidsin-
tensieve groep maken om te onderzoeken, zelfs wanneer er niet gestreefd wordt naar volle-
dige soortenlijsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van het voorgaande is er in overleg uiteindelijk voor gekozen dat Ecologica zich pri-
mair zou richten op een bemonstering van de loopkevers. Deze soortgroep is redelijk objec-
tief met potvallen te bemonsteren waarbij relatief weinig effect verwacht wordt van variatie 
in hoofdboomsoort en relatief weinig effect van toevallige bloemrijkdom in naastgelegen 
plantvakken. Het loopkeveronderzoek was niet bij vrijwilligers onder te brengen en is dus 
geheel door Ecologica uitgevoerd.  
 

Figuur 5: In het terrein zijn veel watergangen aanwezig die 
geschikt zijn voor o.a. libellen en sommige zweefvliegen. 
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Daarnaast is Prof. W.H.O. Ernst gevraagd om (als vrijwilliger) een beeld te genereren van de 
aanwezige zweefvliegenfauna. Daarbij was vooraf al bekend dat het voor hem in verband 
met beperkte mobiliteit niet mogelijk was om methodisch gelijkwaardig alle drie de deelge-
bieden te bemonsteren. Hiermee is in de analyse zo goed mogelijk rekening gehouden. 
 
In aanvulling hierop heeft Ecologica op eigen initiatief wat tijd geïnvesteerd in een beknopt 
overzicht van de aanwezige dagvlinders, libellen, zweefvliegen en wilde bijen, met nadruk 
zonder de intentie volledig te zijn, maar wel zodanig gestructureerd dat op zijn minst een 
globale onderlinge vergelijking van de deelgebieden mogelijk is. 

1.5. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk worden beknopt de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten per soortgroep. In Hoofdstuk 4 worden deze resultaten 
nader geduid en worden conclusies getrokken. 
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2 ONDERZOEKSMETHODEN INSECTENONDER-
ZOEK 

 
Per soortgroep wordt hieronder beknopt uiteengezet hoe het insectenonderzoek aangepakt 
is.  

2.1. Loopkevers 

In de gekozen opzet ligt de nadruk op vergelijkbaarheid en indicatiewaarde van soorten en 
niet op volledigheid van soortenlijsten. Dit betekent dat niet eindeloos veel energie geïnves-
teerd is in het vinden van alle loopkeversoorten die in het terrein voorkomen, maar dat aan-
genomen is dat een selectie van soorten uit een bepaald habitat bij elkaar over het algemeen 
een representatief beeld zal geven van de kwaliteiten van dat habitat. (Dit is analoog aan 
bijvoorbeeld macrofaunameetnetten.)   
 
 

 
Figuur 6: Overzicht van potvallocaties in de drie deelgebieden. 

Veldwerk 
Zowel op de IBR-locatie (groen in Figuur 6) als op de referentielocaties zijn op 5 juni potval-
len uitgezet onder bomen en struiken. De potvallen zijn vervolgens 3x gecontroleerd en ge-
leegd, te weten op 17 juni, 7 juli en 3 augustus. De tijd tussen de controles is langzaam opge-
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voerd toen duidelijk werd dat de hoeveelheid vangsten op sommige locaties heel gering was 
en toen ook duidelijk werd dat de vallen overwegend goed met rust werden gelaten en dus 
langdurig zonder toezicht bleven functioneren. Uiteindelijk hebben de vallen bijna 7 weken 
open gestaan en is er geen noemenswaardige schade opgetreden. Na de vangstperiode zijn 
alle vallen weer uit het veld verwijderd. 
De vallen bestonden uit 1L soeppotten van transparant kunststof die tot aan de bovenrand 
in de bodem zijn ingegraven. De potten werden bij iedere controle voorzien van een laag 
verse dodingsvloeistof bestaande uit een 4%-formalineoplossing met daarbij wat afwasmid-
del om de oppervlaktespanning te verlagen. Boven iedere potval werd met 3 grote satéprik-
kers een transparant afdakje geplaatst om te voorkomen dat de val bij hevige regen zou vol-
regenen. Het afdakje werkte tevens remmend op de verdamping en op inval van blad. 
De vallen zijn geplaatst in raaien van 3 vallen met een tussenruimte van ongeveer 10 meter. 
In ieder deelgebied zijn 4 raaien uitgezet, verspreid over het terrein, maar altijd zo veel mo-
gelijk midden in bosvakken, dus met zo min mogelijk randinvloeden van naburige lagere ve-
getaties. Een beknopte beschrijving van de vanglocaties met situatiefoto is opgenomen in 
Bijlage 2. 

Analyse 
De vangsten uit de vallen zijn direct per raai samengevoegd. Er zijn geen analyses uitgevoerd 
ten aanzien van variatie binnen raaien. De resultaten van de 3 controlemomenten zijn wel 
afzonderlijk vastgelegd, omdat dit iets meer mogelijkheden gaf om een schatting te genere-
ren van de totale aanwezige diversiteit aan soorten. 
Na iedere controle zijn de vangsten gesorteerd, de loopkevers overgebracht in alcohol en 
uiteindelijk onder een binoculair allemaal tot op soort gedetermineerd. In de meeste geval-
len kon dit op uiterlijk; enkele keren zijn genitaalorganen uitgeprepareerd. Gedurende de 
looptijd van het onderzoek is van elke soort een exemplaar in alcohol bewaard om indien 
nodig determinatiecontroles uit te kunnen voeren. Zij zullen niet in een permanente collectie 
worden opgenomen. 
Alle vastgestelde loopkevers zijn opgenomen in een database, voorzien van soortnaam, aan-
tal, raainummer, locatie en periode. Op basis hiervan konden aantallen soorten en exempla-
ren per deelgebied worden gegenereerd en vergeleken. Ook kon zo worden gekeken in hoe-
verre het vastgestelde aantal soorten per deelgebied opliep naarmate de vallen vaker wer-
den gecontroleerd. Hieruit kon vervolgens een schatting worden berekend van het totaal 
aantal ter plaatse aanwezige soorten (met bijbehorende schatting van de variantie).  
 

Voor het berekenen van diversiteitsschattingen uit een set bemonsteringen bestaan al-
lerlei mogelijkheden (zie o.a. Colwell en Coddington, 1994). Gekozen is voor een relatief 
eenvoudige: Chao2. Deze gaat uit van het aantal soorten dat in precies 1 controleronde 
aanwezig was en het aantal dat in precies 2 controlerondes aanwezig was. Ter controle 
op uitbijters is daarnaast ook een variant berekend genaamd ‘second-order jackknife’. 
Deze neemt ook nog expliciet mee hoeveel controlerondes er in totaal zijn geweest (in 
dit onderzoek 3). Dit leverde over de gehele linie een iets hogere schatting op, maar 
verder geen aanvullende inzichten.   

 
Behalve naar aantallen soorten en exemplaren is ook gekeken naar indicatiewaarden van de 
aanwezige soorten. Specifiek is gekeken naar: 

- het aantal vastgestelde bossoorten en soorten van open gebied 
- het aantal vastgestelde soorten zonder vliegvermogen  
- zeldzaamheidswaarde van de vastgestelde soorten 
- het aandeel indicatoren voor natte, vochtige of droge bodems 
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2.2. Zweefvliegen 

Veldwerk 
De zweefvlieggegevens van Prof. W.H.O. Ernst omvatten 8 bezoeken tussen 13 mei en 2 sep-
tember. In juli hebben geen bezoeken plaatsgevonden. Bij elkaar is 6x deelgebied 1 bemon-
sterd en 4x deelgebied 2. Per deelgebied duurden bezoeken 30-50 minuten, werd 1 puntlo-
catie geselecteerd en werd behalve aan zweefvliegen ook aan tal van andere soortgroepen 
aandacht geschonken.  
Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 heeft Ecologica ook wat tijd geïnvesteerd in het schetsen 
van een beeld van diverse insectengroepen in de 3 deelgebieden op de dagen waarop ook de 
vallen werden geleegd. Tijdens deze 3 bezoekjes (17 juni, 7 juli en 3 augustus) werd onge-
veer 1,5 uur per deelgebied gezocht naar diverse vliegende insecten waaronder zweefvlie-
gen. Aangezien geen bezoeken plaats hebben gevonden vóór 17 juni zullen voorjaarssoorten 
zijn gemist.  

Analyse 
De uitwerking van de zweefvliegen bestond uit een weergave van de totale soortenlijst, indi-
catie van de volledigheid middels schatting van de totale soortenrijkdom en een indicatie van 
de bijzonderheid van de aangetroffen soorten voor het gebied als geheel en per deelgebied.  
 
Om te komen tot schattingen van de totale soortenrijkdom zijn van Ecologica alleen de soor-
ten meegenomen die binnen de 3 bemonsteringen met vastgestelde tijd zijn gedaan. De 
gegevens van Prof. W.H.O. Ernst zijn daaraan toegevoegd, waarbij de gegevens van mei en 
juni als 1 bemonstering zijn gerekend en de gegevens van augustus en september samen ook 
als 1 bezoek, met als argumentatie dat op deze wijze iedere bemonstering bestond uit me-
tingen op meerdere punten binnen een deelgebied met een min of meer gelijke tijdsinveste-
ring per bemonstering.  
Met deze clustering waren 5 bemonsteringen beschikbaar voor de deelgebieden 1 en 2 en 3 
bemonsteringen voor deelgebied 3. De gegevens zijn geëxtrapoleerd met behulp van de eer-
der genoemde Chao2-formules. 
 
Op indicatiewaarden is maar beknopt ingegaan, vanwege de beperkte hoeveelheid beschik-
bare tijd. Daarbij was de indruk dat dit gezien de aard van de resultaten waarschijnlijk rela-
tief weinig aanvullende inzichten op zou leveren. 

2.3. Overige soortgroepen 

Veldwerk 
De soortgroepen waaraan door Ecologica tijdens de 3 veldbezoeken aandacht is besteed 
naast de zweefvliegen zijn met name dagvlinders, libellen en wilde bijen. Af en toe zijn ook 
wat wespen, sprinkhanen en wapenvliegen genoteerd. Bij elk bezoek zijn de deelgebieden 
lopend doorkruist waarbij gezocht is naar zo veel mogelijk soorten; er zijn geen aantallen 
genoteerd. Op kansrijke plekken (zoals bloemrijke zonnige plekken) is soms even gepost. 
Getracht is om alle belangrijke habitats in elk deelgebied tijdens elk bezoek te bezoeken. 
Anderhalf uur is hiertoe wat kort, maar vermoedelijk geven de bezoeken toch een behoorlijk 
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beeld van de activiteit ter plaatse op dat moment. Met name voor wilde bijen geldt dat ver-
moedelijk veel voorjaarssoorten zijn gemist. De vroegste vertegenwoordigers uit deze groep 
vliegen al in maart. 

Analyse 
De uitwerking van deze soortgroepen beperkt zich tot een weergave van de totale soorten-
lijst, een indicatie van de bijzonderheid van de aangetroffen soorten en een beknopte verge-
lijking van de soortenrijkdom per deelgebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuur 7: Bloemrijke zoomvegetatie tussen wandelpad en struweel in deelgebied 2 (IBR). 
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3 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De nadruk ligt hierbij 
op de loopkevers, die de kern van het onderzoek vormden. Verder wordt iets beknopter ook 
ingegaan op de zweefvliegen en een selectie van overige waarnemingen. 

3.1. Loopkevers 

Naam Wetenschappelijke naam deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3

grassnelloper Agonum muelleri 21 2

akkersnelloper Anchomenus dorsalis 25 1 9

bosgrootoogkever Asaphidion curtum 139 16

schoudervlekstompkaak Badister sodalis 1

glanspriemkever Bembidion lampros 52 7 15

akkerpriemkever Bembidion obtusum 17 10

puntglanspriemkever Bembidion properans 1

gewone viervlekpriemkever Bembidion tetracolum 103

roodbruine graver Clivina fossor 5

roestbaardloper Leistus ferrugineus 2

zwarteblauwe baardloper Leistus fulvibarbis 5 4 2

borstelspriet Loricera pilicornis 141 14 36

gewone kortnek Nebria brevicollis 21 1 11

tweevlekspiegelloopkever Notiophilus biguttatus 87 23 55

moerasspiegelloopkever Notiophilus palustris 6 1

bosspiegelloopkever Notiophilus rufipes 3 5 1

oeverspiegelloopkever Notiophilus substriatus 1 3

zwarte moerasloper Oodes helopioides 1

gewone halmklimmer Ophonus rufibarbis 2

smalhalssnelloper Oxypselaphus obscurus 4 1

veelkleurige kielspriet Poecilus versicolor 1 2

roodpoothalmkruiper Pseudoophonus rufipes 1 1

gewone zwartschild Pterostichus melanarius 145 3 16

grote zwartschild Pterostichus niger 1 2

gepuncteerde zwartschild Pterostichus strenuus 49 15 7

groeftarszwartschild Pterostichus vernalis 3

gewone boogkever Trechus obtusus 1  
 

Karakterisering van de soortgroep 
Uit Nederland zijn 370 soorten loopkevers bekend die structureel voorkomen of in het verle-
den voorkwamen. De soorten variëren in grootte van 0,3 tot 4cm. De meeste soorten zijn 
carnivoor. Zij vangen actief hun prooien. Dat zijn meestal uiteenlopende prooisoorten; 
slechts weinig loopkevers zijn gespecialiseerd. Er zijn ook soorten die plantaardig materiaal 
eten, bijvoorbeeld graszaden, of die zowel dierlijk als plantaardig voedsel eten. 
Veruit de meeste soorten leven op de grond; enkele soorten leven grotendeels ondergronds, 
weer andere leven bovengronds op planten of bomen. Met name soorten die in bomen le-
ven lopen zelden of nooit in potvallen en worden in een onderzoek als dit dus structureel 
gemist. 
Iets meer dan de helft van de loopkeversoorten kan vliegen. Onder de niet vliegende soorten 
bevinden zich veel specialisten van stabiele milieus, bijvoorbeeld bossen of hoogvenen. In 
instabiele milieus vindt men vaak juist een zeer hoog aandeel soorten met vliegvermogen. 
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Dat wil overigens niet zeggen dat alle exemplaren van die soorten kunnen vliegen; vaak is 
maar een deel hiertoe in staat. 
Vergeleken met veel andere insecten kunnen kevers behoorlijk oud worden. De volwassen 
dieren kunnen meer dan een jaar leven en soms ook vaker aan de reproductie deelnemen. 
Bij dergelijke soorten kan men larven en adulten gelijktijdig aantreffen. 
Loopkevers kunnen voor allerlei zaken indicatief zijn, maar in triviale landschappen zijn spe-
cialisten vaak slecht vertegenwoordigd en bestaat de fauna doorgaans vooral uit algemene 
soorten die in allerlei habitats kunnen voorkomen. In die situatie blijkt uit de soortensamen-
stelling vaak wel nog een indicatie voor droge of juist vochtige omstandigheden. Verder kan 
soms de verdeling over dag- en nachtactieve soorten nog interessant zijn. 

Soortenrijkdom en aantal exemplaren 
In de tabel hieronder staat een overzicht gegeven van de vastgestelde soorten en aantallen 
per deelgebied en voor het gehele gebied in totaal. De betekenis daarvan wordt in de vol-
gende paragrafen toegelicht; eerst voor het gebied als geheel en daarna toegespitst op ver-
schillen tussen de deelgebieden. 
 

Tabel 1: Aantal loopkeversoorten en -exemplaren in het Prins Bernhardbos. 

deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3 totaal

aantal vastgestelde soorten 19 20 15 27

schatting totaal aantal soorten 20 (+/- 2) 25 (+/- 3) 18 (+/- 3) 31 (+/- 3)

aantal vastgestelde exemplaren 823 94 184 1101  
 
Gehele gebied 
In totaal hebben in het terrein 36 vallen gestaan. Deze vallen hebben 59 dagen gefunctio-
neerd. De totale vangstinspanning bedraagt dus 2124 valdagen. Met deze inspanning zijn 
1101 loopkevers gevangen, verdeeld over 27 soorten. Op basis van de verdeling over de 3 
controlemomenten is de inschatting dat op de vanglocaties bij elkaar ongeveer 31 soorten 
voorkomen (+/-3). Dit zou betekenen dat ongeveer 87% van de soorten is vastgesteld en dus 
een behoorlijk beeld van de aanwezige biodiversiteit verkregen is. 
Hierbij dient te worden onderstreept dat dit de biodiversiteit betreft op de vanglocaties, 
binnen bereik van de potvallen, dus niet perse de totale biodiversiteit van het gehele gebied. 
Deze laatste zou best nog wat hoger kunnen zijn, aangezien de bemonstering zich specifiek 
op de aanwezige bosvakken heeft gericht, terwijl in het terrein nog tal van andere habitats 
aanwezig zijn met vermoedelijk deels een andere loopkeverfauna. Denk bijvoorbeeld aan 
bloemrijk grasland, kale oevers en rietland. 
Een aantal van 27 vastgestelde soorten in de bosvakken is geen hoge score. Ter vergelijk: op 
andere locaties in het land is het met vergelijkbare inspanning geen uitzondering om dubbel 
zo veel soorten aan te treffen. Dit is deels te wijten aan de ligging en geschiedenis van het 
terrein en deels aan de huidige natuurkwaliteit. Het terrein ligt geïsoleerd van andere na-
tuurterreinen en ingesloten door infrastructuur, bebouwing en intensief agrarisch gebied. 
Daarbij is het nog maar enkele decennia oud. Voor de huidige inrichting bestond het terrein 
uit intensief agrarisch gebied.  
Laatstgenoemde factor verklaart ook mede de nog niet exorbitant hoge huidige natuurkwali-
teit: het terrein is deels ingericht als bos en juist bos heeft veel tijd nodig om zich te ontwik-
kelen. Voor een soortgroep als de kevers geldt dat deze pas behoorlijk verzadigd raakt wan-
neer sprake is van een natuurlijke bosopbouw, veel variatie in leeftijd van de aanwezige bo-
men, alle ruimte voor aftakeling en verval van de eeuwenoude exemplaren en veel volumi-



Resultaten 

22  Vergelijkingsonderzoek beplantingsmethoden Prins Bernhardbos   

neus dood hout in alle stadia van ontbinding. We hebben het dan over een stadium dat deze 
locatie als het meezit over een jaar of 300 kan bereiken.  
De waarde van de aanwezige bosjes moet dus in perspectief gezien worden: het gaat om de 
waarde ten opzichte van andere locaties in de regio die hooguit pas net aan onder de noe-
mer van jong bos geschaard mogen worden en de waarde ten opzichte van de situatie waar-
in heel andere keuzes gemaakt zouden zijn ten aanzien van inrichting en beheer. Vanuit die 
optiek kan gesteld worden dat de diversiteit nu vrijwel zeker hoger is dan wanneer de locatie 
agrarisch gebied was gebleven. Op intensieve kleiakkers is namelijk de loopkeverdiversiteit 
doorgaans zeer gering. 
 
Voor wat betreft het aantal exemplaren is de ervaring dat deze maat in absolute zin meestal 
niet heel informatief is. Ook in zeer verstoorde situaties kunnen heel veel exemplaren van 
een soort aanwezig zijn. Er is dan sprake van dominantiegezelschappen. Verder geldt dat het 
aantal exemplaren in een vangpot niet 1:1 samenhangt met het werkelijk aanwezige aantal 
exemplaren in de omgeving. Het vangresultaat wordt namelijk ook beïnvloed door het activi-
teitenpatroon van de kevers: al zitten er nog zo veel exemplaren, als ze niet actief rondlopen 
vallen ze niet in de potten. Het activiteitenpatroon van de kevers wordt sterk beïnvloed door 
de aanwezige vegetatie en de dichtheid aan voedsel: als er veel dekking en veel voedsel be-
schikbaar is, hoeft een loopkever zich nauwelijks te verplaatsen.  
 
Per deelgebied 
Wat betreft het werkelijk vastgestelde aantal soorten is er geen wezenlijk verschil tussen de 
IBR-beplanting uit deelgebied 2 en het ernaast gelegen traditioneel beplante deelgebied 1 
(19-20 soorten). Het eveneens traditioneel beplante deelgebied 3 lijkt iets lager te scoren (15 
soorten). Extrapoleren we de verzadigingscurven echter tot een schatting van de werkelijk 
aanwezige biodiversiteit dan komen juist deelgebieden 1 en 3 ongeveer gelijk uit (18-20 
soorten) en lijkt de IBR-methode daar iets bovenuit te steken (25 soorten). Dit komt doordat 
de bemonsteringen in de deelgebieden 2 en 3 vermoedelijk aanzienlijk minder volledig zijn. 
Hier zijn veel minder exemplaren gevangen en relatief veel exemplaren maar in 1 en 2 con-
troles of met in totaal maar met 1 of 2 exemplaren. Hieruit volgt, dat statistisch de kans zeer 
groot is dat er ook nog relatief veel soorten aanwezig zijn waarvan nog 0 exemplaren gevan-
gen zijn.  
Inschatting is dat dit een reëel beeld van de situatie is: de verschillen in biodiversiteit zijn 
gering, maar indien men door zou gaan met vangen tot alle kevers ter plaatse zouden zijn 
gevangen, dan zou men in deelgebied 2 de meeste soorten hebben vastgesteld; naar alle 
waarschijnlijkheid zo’n 25-40% meer soorten (mede gebaseerd op second-order jackknife 
extrapolatie). 
Een mogelijke oorzaak van deze verschillen in volledigheid is in een eerdere paragraaf al 
genoemd: een verschil in activiteitenpatroon van de aanwezige soorten als gevolg van ver-
schillen in beschikbaarheid van voedsel en dekking. Met name dekking is in deelgebied 2 
duidelijk meer aanwezig in de vorm van een kruidenrijke ondergroei en meer onverteerd 
blad op de bodem. In hoeverre ook sprake is van meer voedselbeschikbaarheid is niet be-
kend. Behalve een geringere loopactiviteit in deelgebied 2 zou ook mee kunnen spelen dat in 
dit deelgebied simpelweg een lagere dichtheid aan kevers aanwezig is; dus echt minder 
exemplaren, maar wel van iets meer soorten. Vermoedelijk spelen beide factoren hier een 
rol. 



Resultaten 

Vergelijkingsonderzoek beplantingsmethoden Prins Bernhardbos  23 

Biotoopindicaties en zeldzaamheid 
 

Tabel 2: Indicatiewaarden van de in het Prins Bernhardbos aangetroffen loopkeversoorten. 

deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3 totaal

aantal bossoorten 3 4 4 5

aantal akkersoorten 10 7 7 11

aantal niet vliegende soorten 0 3 1 3

aantal minder algemene soorten 3 5 2 6

gemiddelde zeldzaamheid (1 tot 10) 2,2 2,5 2,3 2,5

eurytopie (1 tot 10) 8,3 7,8 8,3 7,9

indicatie droog-nat (-1 tot 1) 0,22 0,21 0,24 0,25  
 
Gehele gebied 
Het bemonsterde gebied heeft een loopkeverfauna waarin soorten de boventoon voeren die 
zeer algemeen zijn en zich ook kunnen handhaven in instabiele milieus. Ongeveer 40% van 
de aangetroffen soorten wordt ook frequent op akkers gevonden en is dus wellicht al sinds 
de herinrichting aanwezig. De rest zal zich vermoedelijk later pas hebben gevestigd vanuit 
terreinen in de regio.  
Slechts 3 van de aanwezige soorten kunnen niet vliegen; 6 soorten zijn minder algemeen. De 
overgrote meerderheid van de soorten is indicatief voor vochtige omstandigheden of voor 
niet te droog en niet te natte omstandigheden (mesofiel). De loopkevers lijken de bemon-
sterde locaties dus te interpreteren als niet te droog en plaatselijk wat vochtiger. Het aantal 
echte bossoorten is met 5 vrij beperkt te noemen, zeker gezien het feit dat de vallen alle-
maal in bosvakken zijn geplaatst. Voor de hand liggende oorzaken zijn de geïsoleerde ligging 
en het gegeven dat sprake is van nog zeer jong bos. 
 

Figuur 8: Met de klok mee: zwartblauwe baardloper, oeverspiegelloopkever, schoudervlekstompkaak en 
zwarte moerasloper. 
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Een elftal soorten is om één of meerdere redenen noemenswaardig. Allereerst zijn dat de 6 
minder algemene soorten: schoudervlekstompkaak, akkerpriemkever, zwartblauwe baardlo-
per, oeverspiegelloopkever, zwarte moerasloper en gewone halmklimmer. Daarnaast zijn 
ook de niet vliegende soorten interessant. behalve de reeds genoemde schoudervlekstomp-
kaak zijn dat de soorten roestbaardloper en grote zwartschild. En gezien het streven naar 
bos dienen natuurlijk ook de 5 echte bossoorten genoemd te worden. Behalve de reeds ge-
noemde schoudervlekstompkaak en zwartblauwe baardloper zijn dit ook nog bosgrootoog-
kever, moerasspiegelloopkever en bosspiegelloopkever. 
Alles bij elkaar is de zwartblauwe baardloper (als minder algemene soort van vochtig bos) 
momenteel de meest karakteristieke vertegenwoordiger van de nagestreefde situatie.  
Ook aanwezigheid van schoudervlekstompkaak (als niet vliegende, minder algemene, kriti-
sche soort van nat bos) en zwarte moerasloper (als minder algemene soort van moerassen) 
is hoog te waarderen, maar daarbij moet opgemerkt worden dat de kern van hun versprei-
ding vermoedelijk de directe omgeving van oevers in het gebied zal zijn. Aangezien de pot-
vallocaties zich op enige afstand van oevers bevonden, is de kans op het vaststellen van deze 
soorten gering geweest. Beide soorten zijn ook maar eenmalig vastgesteld. 
 

 
Per deelgebied 
De verschillen tussen de deelgebieden zijn niet heel groot. De soortensamenstelling in alle 
deelgebieden geeft dezelfde vochtindicatie: niet te droog tot iets vochtig. Verder ligt het 
aantal bossoorten overal rond de 3 à 4. 
Toch zijn er wel enkele detailverschillen. Zo zijn in deelgebied 1 nog iets meer akkersoorten 
aanwezig dan in de andere deelgebieden. Net als in deelgebied 3 zijn er verder relatief wei-
nig zeldzamere soorten aanwezig, ook de gemiddelde zeldzaamheidswaarde is relatief laag 
en de soorten zijn relatief eurytoop (=niet aan een specifiek biotoop gebonden). Met andere 

Figuur 9: Op de meeste locaties grenzen de bosvakken niet direct aan de watergangen. In de bos-
vakken zelf is hierdoor nauwelijks vochtgradiënt aanwezig. 
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woorden, in de traditioneel beplante deelgebieden is de bemonsterde loopkeverfauna iets 
trivialer en iets minder biotoopspecifiek ten opzichte van het deelgebied beplant conform 
IBR. 
Van de meest karakteristieke 3 soorten is de zwartblauwe baardloper in alle deelgebieden 
herhaaldelijk vastgesteld en de schoudervlekstompkaak en zwarte moerasloper alleen in 
deelgebied 2 (IBR). Opvallend daarbij is dat laatstgenoemde soorten vastgesteld zijn op een 
locatie die voor deze soorten nogal droog lijkt. De kans is aanwezig dat het exemplaren be-
trof afkomstig van een oever nabij het bemonsterde bosvak en niet uit het bosvak zelf. Ge-
zien de situatie ter plaatse zal het in dat geval waarschijnlijk nog steeds wel een locatie bin-
nen deelgebied 2 betreffen. 

3.2. Zweefvliegen 

Naam Wetenschappelijke naam deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3

gewoon weidegitje Cheilosia albitarsis 2 1

wollig gitje Cheilosia illustrata 3 2 1

nazomergitje Cheilosia impressa 1

kervelgitje Cheilosia pagana 3 3 1

enkele-bandzweefvlieg Epistrophe eligans 1

snorzweefvlieg Episyrphus balteatus 4 4 3

weidevlekoog Eristalinus sepulchralis 2 2

kleine bijvlieg Eristalis arbustorum 2 1 1

bosbijvlieg Eristalis horticola 2 3 3

hommelbijvlieg Eristalis intricaria 2 3 2

puntbijvlieg Eristalis nemorum 2 2

kegelbijvlieg Eristalis pertinax 3

blinde bij Eristalis tenax 2 3 2

terrasjeskommazweefvlieg Eupeodes corollae 1

grote kommazweefvlieg Eupeodes luniger 1 1

moeraspendelvlieg Helophilus hybridus 1

gewone pendelvlieg Helophilus pendulus 1 1

citroenpendelvlieg Helophilus trivittatus 1

gewone driehoekzweefvlieg Melanostoma mellinum 2

slanke driehoekzweefvlieg Melanostoma scalare 2

variabel elfje Meliscaeva auricollis 1

grote narcisvlieg Merodon equestris 1

doodskopzweefvlieg Myathropa florea 3 1 1

gewone fluweelzweefvlieg Parhelophilus versicolor 1

gewone langsprietplatbek Pipizella viduata 1 3 1

micaplatvoetje Platycheirus albimanus 1 1

gewoon schaduwplatvoetje Platycheirus scutatus 1 2

witte halvemaanzweefvlieg Scaeva pyrastri 1

grote langlijf Sphaerophoria scripta 1 4 3

graslanglijf Sphaerophoria taeniata 1 1

menuetzweefvlieg Syritta pipiens 3 2 2

bessenbandzweefvlieg Syrphus ribesii 3 4 1

kleine bandzweefvlieg Syrphus vitripennis 4 3

moeraszweefvlieg Tropidia scita 2 2 2

hommelreus Volucella bombylans 1 1

witte reus Volucella pellucens 2 1

stadsreus Volucella zonaria 2 1

gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum 1

gewone rode bladloper Xylota segnis 1 3  
 

Karakterisatie van de soortgroep 
Uit Nederland zijn 304 soorten zweefvliegen bekend die structureel voorkomen of in het 
verleden voorkwamen. De soorten variëren in grootte van 0,4 tot 2,2cm. Adulte vliegen zijn 
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nectar- en stuifmeeleters. Net als andere vliegen bezitten ze een relatief korte tong, dus met 
name ondiepe bloemen zijn geschikt als nectarbron. Voor het overige lijken de meeste 
zweefvliegen meestal niet heel kieskeurig voor wat betreft bloemkeuze.  
De larven hebben zeer uiteenlopende levenswijzen; sommige eten plantaardig voedsel, an-
dere dierlijk (bijv. bladluizen). Een deel leeft in het water (ook regenwater dat in boomholten 
blijft staan), sommige leven op planten of in plantendelen (van levende kruiden tot hout-
molm). Er zijn ook soorten die als larve in koeienvlaaien leven, in de sapstroom van bomen, 
in paddenstoelen of in mierennesten. 
Alle soorten kunnen vliegen en van sommige soorten is bekend dat zij grote afstanden afleg-
gen. De meeste soorten zijn karakteristiek voor bossen, deels ook heel specifiek bepaalde 
bostypen. Ook allerlei andere habitats kennen echter zo hun eigen specifieke soorten. 

Soortenrijkdom 
 

Tabel 3: Aantal zweefvliegsoorten in het Prins Bernhardbos. 

deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3 totaal

soortenrijkdom Prof. Ernst 19 20 - 27

soortenrijkdom Ecologica 18 19 26 33

soortenrijkdom totaal 27 25 26 39

schatting totaal aantal soorten 30 (+/-2) 37 (+/-8) 40 (+/-9) 45 (+/-6)  
 
Gehele gebied 
Uit de data van Prof. W.H.O. Ernst blijkt een totale soortenrijkdom van 27 soorten voor de 
deelgebieden 1 en 2 samen. Uit de data van Ecologica blijkt een soortenrijkdom van 33 soor-
ten voor de deelgebieden 1, 2 en 3 samen. Alles bij elkaar zijn 39 soorten vastgesteld. 
Om te komen tot schattingen van de totale soortenrijkdom zijn van Ecologica alleen de soor-
ten meegenomen die netjes binnen de 3 bezoeken met vastgestelde tijd zijn gedaan. De 
gegevens van Prof. W.H.O. Ernst zijn daaraan toegevoegd waarbij de gegevens van mei en 
juni als 1 bezoek zijn gerekend en de gegevens van augustus en september samen ook als 1 
bezoek, met als argumentatie dat op deze wijze de bezoekduur zoveel mogelijk gelijk ver-
deeld was en dat er bij alle bezoeken sprake was van metingen op meerdere punten binnen 
een deelgebied. Op deze wijze waren 5 bezoeken beschikbaar voor de deelgebieden 1 en 2 
en 3 bezoeken voor deelgebied 3. De gegevens zijn geëxtrapoleerd met behulp van de eer-
der al beschreven Chao2-formules. Resultaat hiervan is weergegeven in bovenstaande tabel. 
Hieruit blijkt dat in het totale gebied naar schatting 45 soorten voorkomen. In werkelijkheid 
zou het aanwezige aantal soorten nog wel eens iets hoger kunnen liggen, aangezien binnen 
de zweefvliegen nogal een grote variatie bestaat in trefkans: sommige soorten zijn heel 
zichtbaar, andere veel minder, bijvoorbeeld vanwege een korte vliegtijd of door dat zij zich 
vooral hoog in de bomen ophouden. Verder zijn de vroege voorjaarssoorten structureel on-
derbemonsterd. 
 
Per deelgebied 
In de verschillende deelgebieden zijn ongeveer evenveel soorten zweefvliegen vastgesteld. 
Gezien de verdeling van de vangsten over de bezoeken lijkt het er echter op dat de bemon-
stering van deelgebied 1 vollediger was dan in de andere deelgebieden. Met andere woor-
den de traditionele aanplant met de meest gesloten kroonlaag zou wel eens iets armer kun-
nen zijn aan soorten. Hoewel op basis van de beschikbare data niet statistisch significant, 
past dit wel in het beeld: met name bossen met veel structuurrijkdom in de vorm van kleine, 
zonnige open plekjes, geleidelijke bosranden en relatief veel ondergroei zijn vaak rijk aan 
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zweefvliegen. Deze situatie wordt het beste benaderd door deelgebied 3. Deelgebied 2 (IBR) 
is ook wel structuurrijk, maar daar is zo veel oppervlak ingericht als open gebied en randzo-
ne, dat feitelijk nauwelijks meer echt bos (‘forest interior’) aanwezig is.  
Overigens zijn uit deelgebied 3 enkele waarnemingen gedaan net buiten de vastgestelde 
karteertijd niet meegenomen in de extrapolatie. Zouden deze wel meegenomen worden dan 
zou de diversiteitsschatting voor deelgebied 3 uitkomen op 47 (+/-11). Dit zou het beeld nog 
iets versterken dat deelgebied 3 wellicht nog voor net iets meer zweefvliegsoorten interes-
sant is. 

Biotoopindicaties en zeldzaamheid 
 

Tabel 4: Indicatiewaarden van de in het Prins Bernhardbos aangetroffen zweefvliegsoorten. 

deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3 totaal

zowel open als bosrijk 10 10 10 14

bossen / parkbossen 12 8 10 15

open biotopen 5 7 6 10

zeer algemeen 17 14 16 21

algemeen 10 10 9 17

vrij zeldzaam 0 1 1 1  
 
Gehele gebied 
De zweefvliegfauna van het onderzochte gebied bestaat overwegend uit algemene en zeer 
algemene soorten. Van de aangetroffen soorten zijn er 14 die in feite in vrijwel alle terrein-
typen voorkomen, zowel in open gebieden als in bosrijke terreinen. Een ongeveer even groot 
aandeel heeft een voorkeur voor bossen en/of bosrijke parklandschappen. Soorten van open 
terrein zijn iets minder vertegenwoordigd, maar deze voorkeur komt ook gewoon niet zo 
veel voor binnen de zweefvliegen. 
De enige vrij zeldzame soort die is vastgesteld is wel een soort van open gebied: de graslang-
lijf. Deze soort leeft in graslanden en foerageert daar op gele bloemen als boterbloemen en 
gele composieten. Deze soort is recentelijk voor het eerst weer in Noord-Holland gevonden 
na vele decennia zonder waarnemingen. Het aantal bekende vliegplaatsen in de provincie is 
nog heel gering. 
Overige relatief interessante soorten zijn met name de algemene bossoorten: 
- wollig gitje (bosranden van voedselrijke loofbossen) 
- enkele-bandzwever (loofbossen en parken) 
- variabel elfje (bossen en parken) 
- gewoon schaduwplatvoetje (bosranden en parken) 
- gewone hommelreus (vochtige loofbossen) 
- witte reus (loofbossen en parken) 
 
Per deelgebied 
De verschillen tussen de deelgebieden voor wat betreft de biotoopvoorkeuren van de aange-
troffen soorten zijn zeer klein. Het deelgebied met het meeste open gebied (deelgebied 2 
met IBR) heeft conform verwachting ook de meeste soorten van open gebieden en de min-
ste bossoorten. Van de in de vorige paragraaf genoemde 6 interessante bossoorten komen 
er 3 voor in de deelgebieden 1 en 2. In deelgebied 3 zijn 5 soorten aangetoond. Of deze mi-
nieme verschillen nog steeds overeind zouden blijven als het gebied volledig in kaart ge-
bracht zou worden is onzeker. 
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Ook qua zeldzaamheid van de aangetroffen soorten ontlopen de deelgebieden elkaar nau-
welijks. Dit heeft met name te maken met het gegeven dat nog überhaupt nauwelijks minder 
algemene soorten aanwezig zijn. 
 
 
 

 

Figuur 10: Met de klok mee: graslanglijf, variabel elfje, hommelreus en wollig gitje. 
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3.3. Overige soortgroepen 

Gedurende de 3 veldbezoeken zijn allerlei waarnemingen vastgelegd van andere soortgroe-
pen; van sommige groepen wat structureler en vollediger dan andere. Hieronder een be-
knopte schets van de soortgroepen waarvan redelijk wat waarnemingen beschikbaar zijn. 
Daarbij is in de soortentabellen aangegeven tijdens hoeveel bezoeken de soort is vastge-
steld. Aantallen per soort zijn niet vastgelegd. Waar relevant zijn aanvullingen uit de dataset 
van Prof. W.H.O. Ernst in de soortentabellen opgenomen met een ‘E’. 

Dagvlinders 
 
Naam Wetenschappelijke naam deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3

groot dikkopje Ochlodes sylvanus 1 1 1

groot koolwitje Pieris brassicae E 1

klein koolwitje Pieris rapae 1 1

klein geaderd witje Pieris napi 1 1 3

citroenvlinder Gonepteryx rhamni 1 1

boomblauwtje Celastrina argiolus 1 1

icarusblauwtje Polyommatus icarus 1 1 3

bruin blauwtje Aricia agestis 1

dagpauwoog Aglais io E E 1

distelvlinder Vanessa cardui 1

atalanta Vanessa atalanta 1 2

gehakkelde aurelia Polygonia c-album 1

landkaartje Araschnia levana 1 1

koevinkje Aphantopus hyperantus 1 1

bruin zandoogje Maniola jurtina 3 3 2

hooibeestje Coenonympha pamphilus 1 1

bont zandoogje Pararge aegeria 2 1 1  
 
Er zijn in totaal 17 soorten dagvlinders aangetroffen; 14 soorten in de deelgebieden 1 en 2 
en 9 soorten in deelgebied 3. Bij een volledige inventarisatie zouden deze aantallen vermoe-
delijk dichter bij elkaar gelegen hebben, 
aangezien veel soorten vermoedelijk ook 
wel deelgebied 3 bezoeken, zij het in ge-
ringe aantallen. Dat dit deelgebied over 
het geheel minder rijk bedeeld is qua 
dagvlinders lijkt wel reëel en het gevolg 
van het gegeven dat de meeste dagvlin-
ders die in de regio voorkomen afhanke-
lijk zijn van open biotopen en juist die 
beslaan in deelgebied 3 maar een klein 
oppervlak. In het geheel niet aangetrof-
fen maar wellicht wel nog te verwachten 
zijn met name zwartsprietdikkopje, oran-
jetipje (marginaal), kleine vuurvlinder, 
eikenpage en kleine vos.  
Meest bijzondere soort uit het terrein is het bruin blauwtje. Dit is een redelijk kritische en vrij 
schaarse vlinder van droge, kruidenrijke graslanden. De soort is binnen het Prins Bernhard-
bos alleen bekend van deelgebied 2 (IBR) en daar vrij talrijk. Een waardevolle soort, maar 
zonder enige relatie met bos. 

Figuur 11: bruin blauwtje. 
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Libellen 
 
Naam Wetenschappelijke naam deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3

gewone pantserjuffer Lestes sponsa 1

houtpantserjuffer Chalcolestes viridis 2 1 2

bruine winterjuffer Sympecma fusca E E

azuurwaterjuffer Coenagrion puella 2 E 3

variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 1 1 2

watersnuffel Enallagma cyathigerum 3 3 3

grote roodoogjuffer Erythromma najas 1

kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 1 3 1

lantaarntje Ischnura elegans 3 3 2

vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 1 1

paardenbijter Aeshna mixta E 1

vroege glazenmaker Aeshna isoceles 3 2 1

glassnijder Brachytron pratense 1

grote keizerlibel Anax imperator 2 3 2

viervlek Libellula quadrimaculata E 2 1

gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 1 1 2

bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 1 2 2

bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 1 1

steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum E 1 1  
 
Door Ecologica zijn in 18 soorten libellen vastgesteld. Aanvullend meldde Prof. W.H.O. Ernst 
ook nog bruine winterjuffer, dus daarmee komt het soortentotaal op 19 soorten libellen en 
waterjuffers. Voor de regio in kwestie is dit een behoorlijk goed ontwikkelde libellenpopula-
tie. Van de redelijk voor de hand liggende soorten ontbreken eigenlijk alleen platbuik en 
blauwe glazenmaker. Meest waardevolle soorten die zijn vastgesteld zijn bruine winterjuffer, 
vroege glazenmaker en glassnijder. Deze duiden op een heel behoorlijke waterkwaliteit. 
 
Voor wat betreft verschillen tussen deel-
gebieden is de indruk dat die er feitelijk 
niet of nauwelijks zijn. De meeste aanwe-
zige watergangen lijken heel vergelijk-
baar en verwachting is dat bij intensief 
onderzoek alle soorten uiteindelijk wel in 
alle deelgebieden zouden zijn aangetrof-
fen. Er is voor zover bekend ook geen 
verschil in beheer van de watergangen 
tussen de deelgebieden en de beplan-
tingsmethode van de bosvakken zal ook 
geen noemenswaardig effect hebben op 
de wateren. De afwezigheid van verschil-
len is dus conform verwachting. 
 
 
 

Figuur 12: Glassnijder. 
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Wilde bijen 
 
Naam Wetenschappelijke naam deelgebied 1 deelgebied 2 (IBR) deelgebied 3

witbaardzandbij Andrena barbilabris 1

gewone dwergzandbij Andrena minutula 1 1 1

witbaarddwergzandbij Andrena subopaca 1 E

gewone koekoekshommel Bombus campestris 1 1

tuinhommel Bombus hortorum 1 1 2

boomhommel Bombus hypnorum 1

steenhommel Bombus lapidarius 2 2

veldhommel Bombus lucorum 1 2

akkerhommel Bombus pascuorum 2 5 2

weidehommel Bombus pratorum 1 1

aardhommel Bombus terrestris 1 4 2

zuidelijke zijdebij Colletes similis 1

roodpotige groefbij Halictus rubicundus 1

parkbronsgroefbij Halictus tumulorum 2 2

gewone maskerbij Hylaeus communis 1 2 2

poldermaskerbij Hylaeus confusus 1

gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum 1

gewone smaragdgroefbij Lasioglossum leucopus 1

matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium 3

ingesnoerde groefbij Lasioglossum minutissimum 1

langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio E 3

gewone franjegroefbij Lasioglossum sexstrigatum 2 1

biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum 1 1

gewone kleine wespbij Nomada flavoguttata 1

dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis 1 1

rimpelkruinbloedbij Sphecodes reticulatus 1  
 
Door Ecologica zijn 26 soorten wilde bijen vastgesteld. Dit is ongetwijfeld onvolledig, onder 
meer doordat alle vroeg vliegende soorten ontbreken. Bij de wilde bijen betreft dat relatief 
veel soorten, vooral zandbijen en wespbijen. Een deel hiervan vliegt op bloeiende wilgen. 
Uit de data lijkt naar voren te komen dat de op microschaal relatief structuurrijke situatie 
van de deelgebieden 2 (IBR) en 3 meer ruimte biedt aan wilde bijen dan de relatief monoto-
ne plantvakken en gazons van deelgebied 1: in laatstgenoemde zijn 10 soorten vastgesteld 
tegen 18 soorten in deelgebied 2 en 19 soorten in deelgebied 3. Opvallend is daarbij dat 
hoewel de aangetroffen bijen op zich geen bossoorten zijn, het bosrijke deelgebied 3 toch 
relatief goed scoort. Dit komt doordat bijen zich op relatief kleine geschikte plekken kunnen 
handhaven.  
 

Figuur 13: Links: rimpelkruinbloedbij; rechts: gewone koekoekshommel. 
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Het gaat meer om de kwaliteit van die plekken dan om het oppervlak. Qua aantallen per 
soort scoort deelgebied 3 wellicht lager dan deelgebied 2 (niet beoordeeld), maar qua soor-
tenrijkdom niet aangezien er toch her en der wel zonnige plekjes zijn met redelijk veel ver-
schillende bloeiende kruiden en struiken en redelijk wat nestgelegenheid in de vorm van 
open bodem, holle takken van bijv. braam en wellicht ook dood hout met holten. 
Noemenswaardige soort is met name zuidelijke zijdebij. Deze soort was weliswaar al enige 
tijd met een opmars vanuit het zuidoosten bezig, maar ze was nog niet zo noordelijk gezien 
en ook nog helemaal niet bekend uit West-Nederland. Het betreft overigens geen heel kriti-
sche soort. Vermoedelijk is ze vooral klimaatgelimiteerd. 
Alle overige aangetroffen soorten zijn algemeen. Desalniettemin wel interessant en bijdra-
gend aan de natuurwaarde van het terrein zijn met name gewone koekoekshommel, boom-
hommel, gewone smaragdgroefbij, biggenkruidgroefbij en rimpelkruinbloedbij. 

Losse noemenswaardige waarnemingen 
Vastgesteld zijn nog 7 soorten graafwespen, 4 plooivleugelwespen, 4 sprinkhanen en 4 wa-
penvliegen. Dit is vrijwel zeker behoorlijk onvolledig. De wespen en sprinkhanen betroffen 
allemaal algemene soorten die in allerlei terreinen kunnen worden aangetroffen.  
Onder de wapenvliegen bevond zich één soort die landelijk gezien niet algemeen is, namelijk 
het zwart verfdrupje (Oxycera leonina). Deze soort is aangetroffen in de deelgebieden 1 en 3, 
maar wellicht uiteindelijk ook wel terug te vinden in deelgebied 2. De soort is elders vooral 
veel gevonden in Limburg en rond de Amsterdamse waterleidingduinen. Vanuit de laatste 
plek is het Prins Bernhardbos niet heel ver weg voor een soort die goed kan vliegen. 
 
 
 

Figuur 14: Zwart verfdrupje. 
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4 DISCUSSIE & CONCLUSIES 

In onderstaande paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek geïnterpreteerd en 
gerelateerd aan de onderzoeksvragen. Voor een goed begrip van de discussie en conclusies 
is het cruciaal goed in beeld te hebben hoe begrippen als biodiversiteit, soortenrijkdom en 
natuurwaarde hier worden gebruikt. Aangeraden wordt eerst Bijlage 3 te lezen, waarin kort 
de belangrijkste verschillen en valkuilen worden uitgelegd. 

4.1. Discussie 

Loopkevers 
Er zijn geen loopkevers bemonsterd in open gebiedsdelen met een gras- of kruidenvegetatie 
en ook niet op oevers. Conclusies ten aanzien van de loopkevers hebben dus alleen betrek-
king op het milieu onder de bomen en struiken.  
De loopkeverfauna van de bosvakken binnen het Prins Bernhardbos is niet zo soortenrijk 
vergeleken met bossen elders in het land. Dit zal in belangrijke mate het gevolg zijn van de 
korte ontwikkelingstijd van het aanwezige bos in combinatie met de geïsoleerde ligging ten 
opzichte van bronpopulaties. Desondanks komen wel enkele minder algemene en bosge-
bonden soorten voor. Meest noemenswaardig en karakteristiek zijn zwartblauwe baardlo-
per, schoudervlekstompkaak en zwarte moerasloper. 
Het deelgebied met IBR-conforme beplanting is iets rijker aan soorten dan de deelgebieden 
met een traditionele aanplant. De verschillen zijn echter vrij klein; vermoedelijk is sprake van 
een ongeveer 25% hogere biodiversiteit. De aanwezige soortensamenstelling is daarbij iets 
minder triviaal en de vastgestelde soorten iets biotoopspecifieker dan die in de deelgebieden 
met een traditionele aanplant. De bosclusters in het deelgebied met IBR-beplanting lijkt geen 
hoger aandeel bossoorten te hebben dan de traditioneel beplante deelgebieden.  
 
Zweefvliegen 
Wat betreft de zweefvliegen zijn er te weinig gegevens om verschillen statistisch goed te 
kunnen onderbouwen, maar de gegevens lijken erop te duiden dat jonge aanplanten met 
dichte kroonlaag (zoals in deelgebied 1) een fractie minder soortenrijk zijn dan jonge aan-
planten met iets meer variatie en kleine gaten in het kroondak, leidend tot plaatselijke be-
zonning en kruidenrijkdom in de ondergroei zonder het boskarakter geweld aan te doen 
(zoals in deelgebied 3). De soortenrijkdom van deelgebied 2 (IBR) lijkt daar tussenin te zitten. 
Dit is te verklaren doordat dit deelgebied wel de structuurrijkdom heeft en de bezonning, 
maar heel weinig echt bos met gesloten kroon (‘forest interior’). Dit wordt veroorzaakt door 
de relatief grote plantafstand tussen de bomen en de relatief kleine clusters van bomen en 
struiken.  
De verschillen tussen de deelgebieden voor wat betreft zeldzaamheid en biotoopvoorkeuren 
van de aangetroffen soorten zijn zeer klein. In het deelgebied met het meeste open gebied 
(deelgebied 2 met IBR) zijn conform verwachting wel de meeste soorten van open gebieden 
aangetoond en de minste bossoorten.  
 
Dagvlinders 
De dagvlinderpopulatie van het gebied is redelijk goed ontwikkeld voor een terrein als dit. Er 
komen geen echt zeldzame soorten voor, maar dat is meestal de situatie in gebieden die 
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totaal zijn heringericht, zeker in dit deel van Nederland. De aanwezigheid van een populatie 
bruine blauwtjes op de graslanden in deelgebied 2 is al heel mooi. Deelgebied 3 komt wat 
minder goed uit de verf vanwege het geringe oppervlak open biotopen. Dit past heel goed in 
het beeld van een zonminnende soortgroep die relatief veel ruimte nodig heeft om stabiele 
populaties op te bouwen en te handhaven. 
 
Libellen 
De libellen vormen bij uitstek een soortgroep die geen enkele connectie heeft met de aan-
geplante bossen. Zij zijn indicatief voor de kwaliteit van de watergangen die her en der door 
het terrein lopen. Deze watergangen mogen gezien worden als meerwaarde voor het gebied 
als geheel, ongeacht flankerende bosbeplantingsmethode. Zij bieden ruimte aan 19 soorten 
libellen en waterjuffers. Er zijn nauwelijks meer soorten te verwachten in een gebied als dit 
in dit deel van Nederland. 
 
Wilde bijen 
Uit de beschikbare data mag worden afgeleid dat zich vrijwel zeker een soortenrijkere situa-
tie ontwikkeld heeft dan wanneer het terrein als intensief agrarisch gebied in gebruik zou zijn 
gebleven. Verder lijken de wilde bijen conform verwachting een voorkeur aan de dag te leg-
gen voor structuurrijke, bloemrijke vegetaties met voldoende bezonning. De omvang van 
deze plekjes lijkt minder van belang te zijn dan de ecologische kwaliteit en variatie. De deel-
gebieden 2 (IBR) en 3 scoren dan ook beter dan deelgebied 1. Een uitgebreidere bemonste-
ring met vroege voorjaarsronden zou dit beeld wel nog wat kunnen nuanceren. De kans is 
namelijk groot dat een flink aantal voorjaarssoorten is gemist.  

4.2. Conclusies 

Teruggrijpend op de onderzoeksvragen kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
1. Hoe biodivers is het Prins Bernhardbos als geheel? 
Voor wat betreft de onderzochte soortgroepen is het Prins Bernhardbos in zijn huidige staat 
ongetwijfeld aanzienlijk soortenrijker dan toen het terrein nog intensief agrarisch gebied 
was. Voor veel niet onderzochte soortgroepen zal dit vermoedelijk niet anders zijn.  
De natuurwaarde van het terrein wordt niet alleen bepaald door de soortenrijkdom, maar 
vooral ook door de mate waarin bijzondere, kritische, karakteristieke soorten aanwezig zijn3.  
Op het gebied van insecten is de natuurwaarde aanzienlijk voor een recreatieterrein, maar 
ze wordt geremd door 2 (niet beïnvloedbare) factoren:  

- de nogal geïsoleerde ligging ten opzichte van bronpopulaties 
- de korte ontwikkelingstijd 

In het Prins Bernhardbos wordt gestreefd naar bosontwikkeling. Dit is 15 jaar geleden voort-
varend in gang gezet. Met welke methode dit ook gebeurt, 15 jaar blijft heel kort voor de 
ontwikkeling van een bosfauna. De andere kant van deze medaille is, dat voortzetting van 
een uitgekiend en op natuurwaarde gericht bosbeheer nog lange tijd kan leiden tot verdere 
groei van de waarde van het terrein.  
De eerste redelijk kritische bossoorten hebben zich gevestigd en dat is mooi. Wanneer in de 
toekomst de bomen ouder worden, de structuur binnen de bosclusters diverser wordt en de 

                                                           
3
 Zie ook de beschrijving in Bijlage 3 van verschillen in de begrippen biodiversiteit, soortenrijkdom en 

natuurwaarde. 
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hoeveelheid dood hout toeneemt, zullen langzaamaan meer mogelijkheden ontstaan voor 
bosgebonden loopkevers en zweefvliegen. 
In de meer open terreindelen is de situatie voor wat betreft de meeste onderzochte soort-
groepen nu al behoorlijk goed en is een aanzienlijk deel van de te verwachten soorten al 
aanwezig. Met name op het gebied van sprinkhanen en wilde bijen is nog wel enige groei 
denkbaar, maar verder is het hier meer een kwestie van vasthouden wat er is door conse-
quent onderhoud.  
Belangrijk om op te merken is dat voor het gebied als geheel duidelijk geldt dat de verschil-
lende inrichtingen in de diverse deelgebieden elkaar aanvullen. Dit geldt met name voor de 
deelgebieden 2 en 3. De gazons uit deelgebied 1 voegen weinig toe voor de natuurwaarde. 
Voor deelgebied 3 geldt dat de toegevoegde waarde deels het gevolg is van slecht aangesla-
gen aanplant en dus in feite een ongeplande toevalligheid. Dat doet weinig af aan de waarde 
van de huidige situatie met kwijnende bomen, maar onderstreept wel dat het geen stan-
daard kenmerk is van traditionele aanplanten. 
Een ander punt van aandacht is dat behalve de strikte natuurwaarde ook andere waarden 
van belang kunnen zijn. In een recreatieterrein als het Prins Bernhardbos is dit ook de bele-
vingswaarde en daarmee samenhangend de zichtbaarheid van de biodiversiteit. Voor een 
beschouwing over de belevingswaarde zie de landschapsbeschrijving van dhr. Nijenhuis en 
dhr. Vonk in Bijlage 1. 
 
2. Zijn er verschillen in diversiteit tussen IBR en traditioneel aangeplante delen en wat ver-
oorzaakt deze? 
Er zijn diverse verschillen gevonden. De belangrijkste zijn: 

1. Insectensoorten van graslanden en zomen doen het in het IBR-deel iets beter 
dan in de traditionele aanplanten. 

2. De loopkeverfauna in de bosclusters binnen het IBR-deel lijkt op dit moment iets 
waardevoller dan die in de traditionele aanplanten. 

3. Insecten van kleine, tijdelijke, bloemrijke open plekjes in bos doen het iets beter 
in het traditioneel beplante deelgebied 3. 

Deze verschillen in soortenrijkdom en soortensamenstelling zijn vooralsnog niet heel groot. 
Het gegeven dat gevonden verschillen niet zo groot zijn hangt vermoedelijk deels samen met 
het feit dat het gebied nog heel jong is en geïsoleerd ligt ten opzichte van bronpopulaties. 
Verder speelt mee dat de onderzochte deelgebieden heel dicht bij elkaar liggen, waardoor 
een soort relatief gemakkelijk een naburig deelgebied binnen kan zwerven, ook als daar wel-
licht minder geschikt habitat aanwezig is.4  
 
De 3 gevonden verschillen en achterliggende oorzaken worden hierna toegelicht.  
 
Ad 1:  
Dat insecten van lage vegetaties het relatief goed doen in het deelgebied met IBR-conforme 
beplanting geldt bovenal voor soorten die relatief veel ruimte nodig hebben, zoals de dag-
vlinders. Soorten die met kleine geschikte open plekjes toekunnen (o.a. diverse wilde bijen), 
doen het ook goed in deelgebied 3. Deelgebied 1 lijkt voor sommige wat kritischer soorten te 
monotoon: juist interessantere soorten van lage vegetaties zoals bruin blauwtje, graslanglijf, 
hommelreus en diverse bijen zijn hier niet teruggevonden. De relatief soortenrijke fauna van 
open terrein in het IBR-deel wordt veroorzaakt door het grote beschikbare areaal bloemrijk 
grasland en kruidenrijke zoomvegetaties hier. 

                                                           
4
 In een dergelijke setting kan ook sprake zijn van een zogenoemde metapopulatiestructuur, waarbij 

de ene (deel)populatie afhankelijk is van de andere om stabiel voort te kunnen blijven bestaan. 



Discussie & conclusies 

36  Vergelijkingsonderzoek beplantingsmethoden Prins Bernhardbos   

 
Ad 2:  
Het milieu onder de bomen en struiken van deelgebied 2 (IBR) scoort iets beter qua soorten-
rijkdom en eurytopie van loopkevers dan in de traditioneel aangeplante bosvakken. Met 
andere woorden, er leven iets meer soorten en gemiddeld zijn ze wat kritischer voor wat 
betreft habitatkeuze, hetgeen als ecologisch waardevol mag worden gezien. Vermoedelijk 
hangt dit verschil samen met de aanwezigheid van meer habitats op korte afstand van elkaar 
binnen het IBR-deel. Verder lijken sommige vanglocaties hier met name op bodemniveau 
iets minder pionierachtig/ruderaal dan in de andere deelgebieden. Voor wat betreft de bos-
clusters spelen er verder tal van factoren tegen elkaar in: de oudere bomen, de grotere 
plantafstand, de relatief weinig verstoorde bodem (met name in vergelijk met deelgebied 3 
waar nogal intensief met bosbouwvoertuigen door het bos gereden is), de geslotenheid van 
het kronendak… al deze factoren kunnen afhankelijk van de beschouwde soort verschillend 
uitpakken. Feit is wel dat zowel de verstoring door bosbouwvoertuigen als de relatief grote 
mate van kroonsluiting (in deelgebied 1 en deels ook 3) beide leiden tot meer kale 
(klei)bodem en dat leidt doorgaans tot meer kansen voor pioniers om de faunagemeenschap 
te blijven domineren (terwijl bij de loopkevers in feite een ontwikkeling gewenst is naar een 
wat stabielere gemeenschap van latere successiestadia).5  
 

 

                                                           
5
 De aanwezigheid van veel kale bodem verklaart waarschijnlijk ook de hoge aantallen exemplaren per 

soort in deelgebieden 1 en 3. Met name veel pioniers profiteren hiervan. In het onderzoek wordt dit 
effect versterkt door het gegeven dat loopkevers op kale bodem meer verplaatsen en daardoor snel-
ler in potvallen lopen.  

Figuur 15: Sterke insporing door bosbouwvoertuigen (zoals hier in deelgebied 3) veroorzaakt insta-
biliteit en pionier-omstandigheden. Het verschilt van soort tot soort hoe hierop gereageerd wordt. 
Op kleine schaal kan het biodiversiteitvergrotend werken. 
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Ad 3:  
Deelgebied 3 scoort vooral behoorlijk goed voor allerlei soorten die zich kunnen handhaven 
op kleine bloemrijke zonnige (deels tijdelijke) open plekjes in bossen. In natuurlijke situaties 
ontstaan deze bijvoorbeeld door boomsterfte of windworp.  
Dergelijke plekjes zijn met name het domein van een soortgroep als de zweefvliegen en tot 
op zekere hoogte ook wilde bijen. Deels zijn ze echt onderdeel van de inrichting (bijvoor-
beeld langs bospaden), deels zijn ze ontstaan als gevolg van periodiek beheer (recente kap in 
percelen met populier) en deels zijn het in feite ongelukjes (slecht aangeslagen beplanting).  
Binnen het IBR-deel is deze groep soorten iets minder vertegenwoordigd doordat hier weinig 
gesloten bos aanwezig is in combinatie met tijdelijke open plekjes. Dit is inherent aan de IBR-
methodiek. Het traditioneel ingerichte deelgebied 1 heeft wel het gesloten bos, maar mist 
ook de tijdelijke open plekjes en scoort op dit punt dus ook wat minder. 
 
 

 
3. Wat is de toekomstverwachting van de beplanting? 
Verwachting is dat in het IBR-gedeelte bij continuering van het huidige beheer de situatie 
structuurrijk en bloemrijk blijft. De bomen en struiken zullen verder uitdijen, waardoor het 
aandeel bloemrijke ruigten en zomen wellicht iets terug zal lopen (maar waarschijnlijk niet 
verontrustend).  
Over het geheel gezien zullen de houtige soorten in de toekomst meer remmend gaan wer-
ken op de kruidenrijke ondergroei, maar door de geringe omvang van de clusters bomen en 
struiken (en daarmee relatief grote invloed van buitenaf) zal niet zo snel een heel stabiel 
vochtig bosklimaat ontstaan. Wel zal op langere termijn de hoeveelheid dood hout toene-
men, inclusief daaraan gebonden fauna. In grote lijnen zal het gebied vooral interessant blij-
ven voor soorten van graslanden en bosranden. Qua bossoorten zijn vooral die soorten te 

Figuur 16: Het slecht aanslaan van beplanting kan ongepland tot veel structuurrijkdom en kruiden-
rijkdom leiden, zoals hier in deelgebied 3. 
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verwachten die zich staande kunnen houden in zeer kleine leefgebiedjes en die bestand zijn 
tegen iets grotere schommelingen in luchtvochtigheid. De verwachting is dat de doorzichtig-
heid van het gebied klein blijft en er dus veel dekking aanwezig blijft. 
Voor de traditioneel aangeplante deelgebieden hangt de te verwachten ontwikkeling sterk af 
van het gevoerde beheer. Aan te raden valt een beheer gericht op vergroting van de variatie 
in leeftijd van de aanwezige bomen, waarbij een deel de gelegenheid krijgt om echt oud te 
worden. Het kleinschalig (eventueel groepsgewijs) ringen van bomen draagt bij aan de varia-
tie in bezonning en de aanwezigheid van dood hout (eerst staand, later liggend).6  
 
Evaluatie van de methodiek 
In dit onderzoek is de soortenrijkdom als maat genomen voor de biodiversiteit. Dit is een 
gangbare maat wanneer het gaat om natuurterreinen (zie ook Bijlage 3!), maar het is wel 
een vrij ruwe maat, aangezien er geen onderscheid gemaakt wordt tussen aanwezigheid van 
1 exemplaar of heel veel exemplaren. Zeker bij soorten die indicatief zijn voor waardevolle 
omstandigheden is de aanwezigheid van meer exemplaren doorgaans positief te waarderen. 
Meer genuanceerde biodiversiteitsindices berekenen een biodiversiteitswaarde op basis van 
een combinatie van soortenrijkdom en verdeling van aantallen tussen de soorten (bijvoor-
beeld de Shannon-index).  
Met name met betrekking tot soortgroepen die 1) in het veld op zicht goed herkenbaar zijn, 
2) een vrij hoge trefkans hebben en 3) vrijwel allemaal als positieve indicator gelden zou een 
onderzoeksopzet die meer rekening houdt met aanwezige aantallen in de vergelijking tussen 
de IBR-methode en traditionele methode interessant geweest kunnen zijn. Dat geldt met 
name voor de dagvlinders, libellen en sprinkhanen. In de praktijk was een dergelijke opzet 
echter niet haalbaar, aangezien dat wezenlijk meer veldwerktijd vereist zou hebben. Daarbij 
geldt juist voor de dagvlinders, libellen en sprinkhanen dat deze groepen heel weinig bosge-
bonden soorten omvatten.  
Voor de zweefvliegen en wilde bijen geldt dat een deel van de soorten in het veld niet direct 
herkenbaar is en een deel een hele lage trefkans heeft. Gevolg hiervan is dat een vastgestel-
de steekproef van soorten + aantallen een relatief onbetrouwbare weerspiegeling is van de 
werkelijke situatie. Voor de loopkevers was een reden om af te zien van de berekening van 
een gecombineerde biodiversiteitsindex het gegeven dat er hele grote verschillen tussen de 
soorten zijn voor wat betreft de mate waarin deze als positieve of negatieve indicator gezien 
moeten worden. Indices zoals de Shannon-index waarderen alle soorten even positief en 
geven daardoor een vertekend beeld.  
 
De keuze voor soortenrijkdom als maat voor de biodiversiteit (in combinatie met een situa-
tiespecifieke interpretatie op basis van met name biotoopvoorkeuren en zeldzaamheid) is 
dus gezien de situatie hier goed verdedigbaar. Dit neemt niet weg dat het mooi geweest zou 
zijn als er meer informatie beschikbaar was geweest over de verschillen in aantallen exem-
plaren per soort tussen de beplantingsmethoden. Ook informatie over de spreiding van indi-
viduen over het terrein zou informatief geweest zijn, maar tijdrovend en dus te kostbaar om 
te verzamelen.  
Verwachting is dat met name de soorten van graslanden en zomen in deelgebied 2 (IBR) in 
hogere aantallen voor zullen komen ten opzichte van deelgebieden 1 en 3 (traditioneel). 
Wellicht dat dit ook geldt voor (een deel van) de bosrandsoorten.  
 

                                                           
6
 Dood hout kan een zeer diverse insectenfauna ondersteunen. Aard en locatie bepalen sterk de soor-

tensamenstelling, diversiteit en natuurwaarde. Binnen het IBR-onderhoud vormt het ringen van bo-
men overigens geen standaardmaatregel. 
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Slotconclusie 
Op basis van de uitgevoerde analyses kan gesteld worden dat de IBR een interessante me-
thode kan zijn om een parkbos aan te leggen zodanig dat bezoekers al snel het gevoel krijgen 
dat zij in een wat volgroeider landschap lopen. Indien de open ruimten beheerd worden als 
bloemrijk grasland en zoomvegetaties, zoals de afgelopen 15 jaar in het Prins Bernhardbos is 
gebeurd, leidt dit vrij snel tot een flinke hoeveelheid goed zichtbare en aantrekkelijke biodi-
versiteit van soorten van graslanden en zomen, in de vorm van bijvoorbeeld dagvlinders en 
libellen. 
De ontwikkeling van een echte bosfauna verloopt in deze eerste periode niet sneller dan in 
traditionele aanplanten. Dit is inherent aan de uitgangsprincipes van de IBR-methode, met 
name de grote plantafstand en de kleine bosclusters. Of de bosfauna ook in een later stadi-
um achterblijft is afhankelijk van het gevoerde beheer. Indien door het gedogen van sponta-
ne opslag de omvang van de bosclusters plaatselijk toe mag nemen, zal dit wellicht meeval-
len. 

4.3. Aanbevelingen en overwegingen 

 Voor wat betreft bijzondere, kritische en karakteristieke soorten verzadigen de open 
ruimten in het Prins Bernhardbos sneller dan de bosclusters die hoe dan ook een 
zeer lange ontwikkelingstijd hebben. Geduld is hier een schone zaak. 

 Voor de echte bosfauna geldt dat deze soorten veelal een groter oppervlak aaneen-
gesloten bos (‘forest interior’) nodig hebben dan beschikbaar is in terreinen met IBR-
conforme beplanting. Het vergroten van de bosclusters past wellicht niet goed bin-
nen het IBR-concept. Indien vergroting geen optie is, kan qua na te streven doelsoor-
ten de nadruk beter liggen op soorten van bloemrijke graslanden, zomen en stru-
weel.  

 Voor wat betreft het wat mager scorende deelgebied 1 zou kunnen worden overwo-
gen om iets meer structuur aan te brengen in de bosvakken door her en der kleine 
groepjes bomen te ringen. Dit zorgt voor tijdelijk meer lichtinval en voor meer dood 
hout (eerst staand, later liggend).  

 In dit onderzoek zijn 27 soorten loopkevers, 39 zweefvliegen, 17 dagvlinders, 19 li-
bellen, 26 wilde bijen en nog tal van soorten uit andere soortgroepen vastgesteld. 
Dat is bovengemiddeld veel concrete informatie over het voorkomen van insecten-
soorten. Het verdient aanbeveling deze informatie aan te wenden voor communica-
tie over het gebied naar gebruikers en andere betrokkenen. Met name niet alledaag-
se soorten als zwartblauwe baardloper, schoudervlekstompkaak, zwarte moeraslo-
per, graslanglijf, zuidelijke zijdebij, bruine winterjuffer, vroege glazenmaker, glassnij-
der en bruin blauwtje verdienen het om meer aandacht te krijgen. 

 Een laatste punt ter overdenking met betrekking tot IBR-beplantingen is dat één van 
de kernpunten van de methode eruit bestaat dat de bomen op een dermate grote 
afstand worden geplaatst dat nauwelijks concurrentie optreedt tussen de bomen en 
nauwelijks sprake is van uitval. Landschappelijk is dat mooi (en daarmee in een park-
setting eventueel ook verdedigbaar), maar de bossoorten die afhankelijk zijn van 
kwijnende of dode bomen of die afhankelijk zijn van kleine, kortstondig aanwezige 
‘lightgaps’ krijgen decennialang minder kans, aangezien die resources nauwelijks 
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voorkomen7. Bij een natuurlijke bosontwikkeling vanuit een open vegetatie kiemen 
er in het begin plaatselijk enorme aantallen zaailingen dicht bij elkaar. Al vanaf zeer 
jong stadium treedt concurrentie en uitval op. Er treedt dan een stadium met staken 
op dat lijkt op traditionele aanplanten. Dergelijke bossen met een sterke concurren-
tie beginnen al vroeg met de ontwikkeling van een soortenspectrum dat deze re-
sources benut.8 Bij de IBR-methode wordt er soms voor gekozen dit opbouwstadium 
in feite over te slaan, dus hoewel de boomlaag wellicht vóór loopt op de ontwikke-
ling ten opzichte van traditionele aanplanten, zou het kunnen zijn dat bepaalde 
(deels hier niet beschouwde) soortgroepen zich bij de IBR juist pas later kunnen ves-
tigen. Dit is echter mede een keuze van de beheerder. De IBR-methode biedt op zich 
ruimte om ontstane opslag te gedogen en niet weg te beheren en aldus meer con-
currentie in het terrein te brengen. 

                                                           
7
 Open plekken die in gesloten bossen tijdelijk ontstaan als gevolg van het wegvallen van bomen bie-

den ruimte aan een andere insectenfauna dan open plekken die altijd open waren, maar ingesloten 
raken door oprukkend bos. 
8
 Denk bijvoorbeeld aan houtetende kevers en paddenstoelen op dood hout, plantenetende insecten 

op kwijnende planten (die minder afweerstoffen produceren) of bosplanten die zich vestigen op kale 
bosbodems als de lichtinval tijdelijk toeneemt nadat een boompje is omgevallen). 
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BIJLAGE 1: LANDSCHAPSBESCHRIJVING 

In deze bijlage is een landschapsbeschrijving opgenomen van het Prins Bernhardbos, 
opgesteld door dhr. H. Nijenhuis en dhr. D. Vonk, Gemeente Haarlemmermeer, juni 
2016. Deze beschrijving is los van het insectenonderzoek van Ecologica opgesteld. 
Ecologica heeft ook geen rol gehad in de inhoud. Wel wordt in de discussie in Hoofd-
stuk 4 verwezen naar deze beschrijving en vice versa wordt in de landschapsbeschrij-
ving ook verwezen naar het insectenonderzoek. Het was daarom praktisch om beide 
in één publicatie op te nemen. 
 

Beleving van de natuur in het Prins Bernhardbos 
 

Ter vergelijking: een standaard bos 
Bij de traditionele bosbouwmethoden wordt heel veel aanplant dicht op elkaar gezet. En 
tussen de andere soorten door worden snelgroeiende bomen neergezet, meestal populie-
ren. Dit gebeurt niet zonder reden: de hoop is al binnen enkele jaren een soort bos op te 
bouwen, waar een specifiek bosklimaat kan voorkomen. Dat bosklimaat is: schaduwrijk, met 
zonnige open plekken, vrijwel geen wind en met een hoge luchtvochtigheid. Belangrijk voor 
dat bosklimaat is een strooisellaag van humus, oude bladeren en naalden op de bodem, die 
onderdak biedt aan veel kleine bodemdiertjes en die langzaam verteert en voedingsstoffen 
vrijgeeft. Een dergelijk klimaat zorgt voor een eigen plantensamenstelling, met varens, mos-
sen en echte bosplanten, tenminste dat is de bedoeling. De populieren groeien zo hard dat 
ze schaduw geven aan de andere bomen, waardoor die ook kunnen profiteren van het bos-
milieu. De snelgroeiende bomen concurreren met elkaar om licht, waardoor het lange dunne 
staken worden. Door regelmatig het teveel aan bomen uit te kappen wordt toegewerkt naar 
een volwassen bos met grote bomen op voldoende afstand van elkaar. Onder de bomen is 
het bos doorzichtig, omdat er weinig ondergroei is aan struiken en kruiden. Er is weinig 
schuilgelegenheid voor grotere dieren als egels, konijnen en reeën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 17: Pad in Haarlemmermeerse bos (foto: Margo Oosterveen, 2013). 
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Hoe gaat dat hier in Haarlemmermeer? 
Door het hoge kalkgehalte van de grond, gecombineerd met bladval van vooral niet zure 
bladeren (geen eik, geen beuk, geen dennen enz.) is de afbraaksnelheid van de bladeren zo 
hoog dat er vrijwel geen strooisellaag wordt opgebouwd. Overal is de kale kleibodem te zien. 
Dat is erg nadelig voor allerlei organismen, die hier dus geen onderdak vinden. Maar ook 
planten als varens krijgen maar moeilijk voet aan de grond. Slechts waar de allerbovenste 
laag door de (zure) regen wordt ontkalkt kunnen mossen groeien, bijvoorbeeld op de boom-
voeten. Het resultaat is een relatief soortenarm bos, maar wel vochtig.  
De meest interessante delen zijn de open plekken, waar veel meer licht op valt. Daar vind je 
bosrandplanten als dagkoekoeksbloem en sleutelbloem, zweefvliegen, muggen, wespen 
maar ook vlinders als het bont zandoogje, dat op zo’n plek juist zijn territorium heeft. De 
meeste soorten zijn echter bescheiden van kleur, omdat in de schaduw een uitbundige teke-
ning toch niet opvalt. Daarom zie je op het eerste gezicht weinig kleine diertjes. 

De integrale beplantingsmethode Ruyten 
Er is ook een andere methode: de Integrale Beplantingsmethode Ruyten ( IBR). Daarbij wordt 
het idee van het bosklimaat voor de eerste jaren helemaal losgelaten. Het doel is hier om 
binnen een beperkt aantal jaren een gevarieerd gebied in te vullen met grote groepen strui-
ken en met wijd uitgroeiende bomen. Er ontstaat dan snel een afwisselend parkgebied met 
veel meer bloemen dan in een gesloten bos. Daarvoor worden grote maten bomen en grote 
maten struiken uitgeplant op grote afstand van elkaar en veel minder in aantal dan bij ge-
woon bos, met de bedoeling om die bomen te laten staan. Alle exemplaren kunnen breeduit 
groeien en er hoeft niet te worden gedund.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er ontstaat een veel opener gebied, waarbij meer randen ontstaan, met luwe plekken, in-
hammen, kronkelige bosranden. De bomen zelf gaan er ook heel anders uitzien. Breeduit, 
met takken tot aan de grond. Alleen onder oude en grote bomen ontstaat, en dan nog vooral 
met het eigen blad van de boom, een strooisellaag. Onder essen is die snel verteerd, onder 
eiken kan de laag veel langer liggen en een dik pakket vormen. Er komt tussen de bomen in 
veel licht op de grond en er groeit daardoor een overvloed aan bloeiende planten. Op som-

Figuur 18: Aanleg IBR-gedeelte in het Prins Bernhardbos (foto: Frits Ruy-
ten, maart 1999). 
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mige plekken ontstaat inderdaad een bosklimaat, waar grote bomen samen een stuk grond 
in de schaduw zetten. Er is veel minder dood hout in het bos aanwezig. Het huidige Prins 
Bernhardbos is 15 jaar geleden op deze wijze aangelegd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omschrijving landschapstypen bij toepassing van de IBR-methode 
Als bezoeker van het Prins Bernhardbos is het verschil met een standaard bos direct merk-
baar. Het terrein zit vol variatie: smalle gangetjes, majestueuze bomen, open weides, vochti-
ge bosranden of juist droge enzovoort. Dit maakt het gebied minder voorspelbaar en dus 
verrassender. Ook zijn er veel grotere verschillen tussen licht en donker, droog en nat, zon-
nig en beschaduwd. 
Daardoor vind je in dit type gebiedsinvulling ook veel meer soorten planten, die elk een plek-
je zoeken in de diversiteit van mogelijke groeiplekken. Op den duur zal ook onder de bomen, 
afhankelijk van het type blad, een eigen milieu ontstaan. Daardoor wordt de biodiversiteit, 
de totale soortenrijkdom, steeds groter. Niet alleen bloeiende planten, maar ook mossen en 
korstmossen zullen in aantallen toenemen. Extra variatie ontstaat door de aanwezigheid van 
watergangen. Die liggen grotendeels in de volle zon en hebben in het water en op de oevers 
hun eigen flora en fauna. 
 
Op dit moment zie je veel planten van bosranden en open ruimten, zoals boerenwormkruid, 
scherpe boterbloem, muskuskaasjeskruid, glad walstro, gewoon knoopkruid, dagkoekoeks-
bloem enz. maar ook bijzonderheden als wilde akelei en echte sleutelbloem. Deze zijn in de 
startfase ingezaaid, om versneld de soorten kenmerkend voor bosranden binnen het gebied 
te halen. 
De aangeplante struiken zijn deels “mooie” soorten, die niet in de omgeving voorkomen en 
niet op spontane wijze dit gebied zouden kunnen bereiken. Zij leveren wel een aangenaam 
beeld op, maar bieden weinig voedsel voor de insecten. Daarom zijn er (nog) weinig insecten 
en insecten etende dieren die van nature in dit landschap thuis horen. Bij de spontane op-

Figuur 19: Bloeiende liguster in het IBR-gedeelte van het Prins Bernhardbos 
(Frits Ruyten, juli 2015). 



Bijlagen 

Vergelijkingsonderzoek beplantingsmethoden Prins Bernhardbos  45 

komst van soorten die wel in deze omgeving thuishoren zal het aantal soorten insecten 
waarschijnlijk gaan toenemen.  
Door de ingezaaide bloemplanten is er wel een normaal aantal bloembezoekende insecten 
zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Ook zie je regelmatig op deze insecten jagende libellen 
vliegen, die als larven in de watergangen hebben geleefd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de ruimtelijke variatie en de vele zonnige plekken ziet men veel mooie, kleurige en 
interessante soorten insecten en andere kleine dieren. Veel vlindersoorten als atalanta, dag-
pauwoog, kleine vuurvlinder, st.-jacobsvlinder, groot koolwitje, kleine vos, landkaartje. In 
relatie met het in de buurt liggende open water komen er ook veel waterjuffers en libellen 
jagen, zoals de grote keizerlibel en de houtpantserjuffer. Ook heidelibellen en diverse blauw 
gekleurde kleine juffers als lantaarntjes. Allerlei soorten sprinkhanen voelen zich er thuis, en 
dan is de strooisellaag nog niet eens goed ontwikkeld! Er komen veel soorten zweefvliegen 

Figuur 21: Sleutelbloem in het IBR-gedeelte van het Prins Bernhardbos (Frits Ruyten, april 2015). 

Figuur 20: Smeerwortel onder eik in het IBR-gedeelte van het Prins Bernhardbos (foto: Frits Ruyten, 
mei 2014). 
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voor, die vooral in de schermbloemen als wilde peen veel nectar vinden. Niet alleen kleine 
dieren vinden dit een aantrekkelijke landschapsinvulling, ook grote. Door de grote hoeveel-
heid bosranden is het gebied erg ondoorzichtig, waardoor dieren als konijnen, egels, hazen 
en in de toekomst mogelijk reeën er een veilige schuilplaats vinden. Ondanks de vele honden 
die er worden uitgelaten. Ook zijn er veel meer luwe plekken, waar allerlei vliegend gedierte 
zich ophoudt. Een paradijs voor vleermuizen. 
Zonder uitzondering roemen de bezoekers de kleurigheid en variatie van het Prins Bernhard-
bos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies   
Misschien verschillen een standaard bos en een terrein beplant volgens de IBR-methode niet 
veel in hoeveelheid soorten van de verschillende groepen: lagere planten, hogere planten, 
kleinere ongewervelden, insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren. Maar als je elke soort 
apart bekijkt kunnen de aantallen daarvan tussen de bosgebieden erg uiteenlopen. Bijvoor-
beeld van een bepaalde mierensoort veel in het Prins Bernhardbos en weinig in het referen-
tiebos. En misschien voor een bepaalde loopkeversoort weer andersom. Een bosgemeen-
schap heeft toch een andere opbouw van soorten en aantallen per soort dan het gevarieerde 
gezelschap wat te vinden is in het Prins Bernhardbos.  
In beleving van de soorten zit ook veel verschil: de soorten van open terrein laten zich veel 
meer zien, en vliegende soorten maken in dit open terrein veel meer kans. Vaak zijn die die-
ren, omdat ze op zicht jagen en/of elkaar op zicht waarnemen, veel feller gekleurd dan de 
soorten uit het dichte bos. Door de grote variatie aan klimaatsomstandigheden (vocht, wind, 

Figuur 22: Het IBR-gedeelte van het Prins Bernhardbos (foto: Frits Ruyten, juli 2015). 
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bezonning) binnen het Prins Bernhardbos zijn er veel kleinschalige biotopen, die een weelde 
aan soorten kunnen herbergen. 
Juist soorten die zich langzaam verspreiden, zoals bijvoorbeeld sommige loopkevers, hebben 
moeite om van veraf dit geïsoleerd gelegen bos te bereiken. 15 jaar is gewoon niet lang ge-
noeg om veel soorten “in te vangen”. Ook planten van bossen, die meestal maar een beperkt 
verspreidingsmechanisme hebben, vragen voldoende tijd om dit bos te bereiken.  
Een groengebied geplant volgens de IBR-methode is veel minder doorzichtig dan een stan-
daard aangeplant bos, waar vrijwel geen kreupelhout in voorkomt. Daardoor vinden ook 
grotere dieren als vossen, reeën en konijnen hier veel gemakkelijker een schuilplaats (tegen 
de tijd dat ze hier zijn aangekomen). Struiken zijn nu eenmaal op zich zelf staand vlugger 
groot en volwassen dan als onderdeel van een bos. 
Bij het vangen van de loopkevers zien we van soorten die ook in het referentiebos gevonden 
zijn opvallend weinig exemplaren binnen het Prins Bernhardbos. Dit kan zijn oorzaak vinden 
in het minder gemakkelijk kunnen rondlopen in een dergelijke grasachtige omgeving, maar 
ook dat er mogelijk voor deze soorten minder te eten is (aanplant van verkeerde struiken die 
minder “eetbaar”  zijn). Er is mogelijk gewoon minder gram insectenvlees per vierkante me-
ter. 
De aanwezigheid van watergangen is een wezenlijke verrijking van het gebied, omdat die 
hun eigen flora en fauna meebrengen, en de waterkwaliteit relatief goed is. 
Door in de beginfase meer reliëf in het gebied aan te brengen was het aantal biotopen nog 
meer gestegen, met nog meer kans op bijzondere soorten. 
 

Slotconclusie 
Inplant via IBR-methodiek is niet de enige manier van inplanten, maar wel een uitstekende 
methode om vrij snel meer biodiversiteit en beleving in een gebied op te bouwen. Gelet 
moet worden op een zo goed mogelijke aansluiting wat betreft in te planten soorten en uit 
te zaaien bloemen bij de soorten in de directe omgeving. En hoe meer variatie aan grond-
soorten, nat en droog, beschaduwd en bezond, hoe meer kans op snel een hoge biodiversi-
teit. 

Toekomstverwachting   
De komende jaren zullen de verschillende delen, geplant volgens IBR-methode of traditio-
neel ingeplant, steeds verder uit elkaar gaan lopen. Het traditionele bos zal regelmatig wor-
den gedund, totdat uiteindelijk een gesloten bladerdak ontstaat boven een holle ruimte. De 
bomen die overblijven zijn allemaal ongeveer even oud, met maar weinig verschil in dikte. 
Daaronder zal zich door de jaren heen een specifieke bosflora en –fauna verzamelen, naar-
mate het bos volwassener wordt en organismen kans zien vanuit omringende bossen “over 
te stappen”. Daarbij moet gedacht worden aan planten van bosranden langs de paden, als 
penningkruid, varens, daslook, dagkoekoeksbloem, fluitenkruid. Daarmee samenhangend zal 
een specifieke verzameling kleine diertjes, kevers, spinnen, duizendpoten, pissebedden enz. 
ter plekke samenkomen, en boven in de boomkruinen kunnen bosvogels onderdak vinden 
als boomklever, grote bonte specht, wielewaal en vinken. Gezien het doorzicht zullen maar 
weinig hogere diersoorten hier een plek vinden. Wel kan er veel dood hout in staan en lig-
gen, een bron van leven voor bepaalde larven en detrituseters. Heel belangrijk is of ook 
struiken in het traditionele bos worden toegestaan, zoals bramen. 
Het IBR-gedeelte van het Prins Bernhardbos zal al deze soorten ook herbergen, maar door de 
veel grotere variatie aan micromilieus zullen er nog veel meer soorten staan, vliegen en lo-
pen. Veel soorten van bosrand en open grasland naast de echte bossoorten. In tegenstelling 
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tot in het “normale” bos zullen de bomen in het Prins Bernhardbos er altijd uit blijven zien 
alsof het solitairen zijn, met takken tot op de grond. Het doorzicht van dit bostype zal altijd 
heel beperkt blijven, met veel schuilmogelijkheden voor allerlei dieren als egels, wezels, 
hermelijnen, vossen, konijnen en misschien in de toekomst ooit dassen. Er zullen veel vleer-
muizen en uilen jagen, en overdag zwaluwen, omdat tussen de bosjes en bomen veel voed-
sel voor hen vliegt. Door de hogere  opbrengst aan gras zullen er meer sprinkhanen en ande-
re herbivoren voorkomen. Door de bezonning op de bodem is er meer kans op verschillende 
mierensoorten. Veel is afhankelijk van de snelheid waarmee planten en dieren dit bos kun-
nen bereiken. Uiteindelijk zal de biodiversiteit veel hoger uitkomen de biodiversiteit van een 
standaard stakenbos. 

Overwegingen 
Ter wille van de biodiversiteit, en gezien de afstand tot vergelijkbaar bos, kunnen we heel 
lang wachten op de komst van bepaalde planten en dieren. Overwogen kan worden om dit 
parkgebied daarom met bepaalde organismen te “voeden”, bijvoorbeeld bepaalde planten 
en struiken, waarbij de kans op de komst van aan deze planten gekoppelde dieren bedui-
dend toeneemt, als dit vliegende soorten zijn. 
Dit pleit ervoor om in het bos op geschikte plekken planten te zaaien of uit te planten, die de 
basis kunnen leggen voor een levensgemeenschap.  
Omdat dit bostype vooral voor de beleving van omwonenden van grote waarde is, zouden 
dergelijke bossen vooral in de omgeving van woonwijken kunnen worden aangelegd, of in 
druk bezochte parken. Mengvormen tussen traditioneel en de IBR-methode zouden meer 
naar buiten kunnen worden aangelegd, om een logische overgang te vormen naar traditione-
le bossen. 
Het beheer van een IBR-bos zou sterk gericht moeten zijn op het handhaven en/of uitbou-
wen van de verschillen, en de vorming van bosranden met zoom- en mantelvegetatie. 
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BIJLAGE 2: VANGLOCATIES LOOPKEVERS 

Op de pagina hierna staan foto’s afgebeeld van alle locaties waar raaien met potvallen heb-
ben gestaan. De foto’s zijn allemaal gemaakt op 5 juni 2015 en dus direct vergelijkbaar zon-
der rekening te houden met seizoensaspecten. 
Aanvullend op de foto’s hieronder een korte karakterisering per deelgebied. 
 
Deelgebied 1 
In dit deelgebied is sprake van een behoorlijk gesloten kroonlaag waardoor de kruidlaag ijl is 
en ruimte laat voor veel open bodem. Die bodem bestaat uit klei met daarop maar een ge-
ringe hoeveelheid strooisel. Er staan ook relatief veel bomen en struiken met goed verterend 
blad. De bomen zijn overwegend dun en in rijen geplant, maar met name in raai 01-03 en 
raai 07-09 staan her en der ook dikkere bomen. In 07-09 is het plantverband ook wat onre-
gelmatiger. De variatie in boomdikte en plantverband draagt bij aan de structuurdiversiteit. 
Deze locaties 01-03 en 07-09 komen ook het meest over als boslocatie vanwege de relatief 
grote oppervlakte aaneengesloten bos hier. Locaties 04-06 en 10-12 liggen in veel kleinere 
bosvakjes. 
 
Deelgebied 2 (IBR) 
In dit deelgebied is de kroonlaag verre van gesloten. In de bosvakken is meer sprake van 
individuele bomen, afgewisseld met struiken in wisselende dichtheden en ruigtekruiden. De 
situatie is zeer structuurrijk en licht kan diep doordringen in de bosvakken. Hierdoor is de 
ondergroei zeer uitbundig en doorlopend tot aan de stammen van de bomen. Het duidelijkst 
is deze situatie bij raai 22-24. Qua soortensamenstelling vertoont de ondergroei grote over-
eenkomsten met de ernaast gelegen ruige (zoom)vegetaties.  
Alleen in combinatie met dichte struiken wordt de ondergroei heel plaatselijk enigszins ge-
remd. Deze plekken vertonen hierdoor op bodemniveau wellicht nog de meeste overeen-
komst met de bosvakken in de andere deelgebieden, zij het dat hier wel meer onverteerd 
blad aanwezig is dan elders in de andere deelgebieden. Zeker onder hazelaar vormt onver-
teerd blad echt een laag, waardoor de onderliggende klei niet direct zichtbaar is. Dit speelt 
met name bij raai 16-18, maar ook in raai 13-15 is hazelaar duidelijk nabij. In raai 19-21 zorgt 
een eik voor relatief veel onverteerd blad. 
 
Deelgebied 3 
De geselecteerde locaties in deelgebied 3 betreffen deels relatief monotone aanplanten van 
rijen dunne boompjes met matig ontwikkelde kronen. Bij de raaien 31-33 en 34-36 is de situ-
atie het meest monotoon; iets structuurdiverser is de situatie rond raai 25-27, met name 
vanwege de aanwezigheid van enkele iets dikkere berken. Op genoemde locaties is de kroon-
laag te gesloten voor een kruidenrijke ondergroei.  
Met name rond raai 28-30 is sprake van kwijnende boompjes. Hier is de kroonlaag dermate 
ijl dat er allerlei kruiden in de ondergroei kunnen opkomen, waaronder overigens ook rietor-
chis en grote keverorchis.  
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Figuur 23: Deelgebied 1; linksboven raai 01-03, rechtsboven raai 04-06, linksonder raai 07-09 en rechtsonder 
raai 10-12. 
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Figuur 24: Deelgebied 2 (IBR); linksboven raai 13-15, rechtsboven raai 16-18, linksonder raai 19-21 en 
rechtsonder raai 22-24. 
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Figuur 25: Deelgebied 3; linksboven raai 25-27, rechtsboven raai 28-30, linksonder raai 31-33 en rechtsonder 
raai 34-36. 
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BIJLAGE 3: BIODIVERSITEIT, SOORTENRIJK-
DOM EN NATUURWAARDE 

In beleid en natuurbeheer wordt veelvuldig gesproken over ‘biodiversiteit’, ‘soortenrijkdom’ 
en ‘natuurwaarde’. Vaak wordt er nogal vaag gedaan over de betekenis van deze begrippen 
en er ontstaan dan ook met grote regelmaat miscommunicaties over. 
In deze bijlage een korte uitleg over deze begrippen en veel voorkomende oorzaken van 
verwarring. Het valt sterk aan te raden deze tekst zorgvuldig te lezen alvorens te trachten 
wijs te worden uit de conclusies van dit onderzoek, waarin deze begrippen regelmatig terug-
komen.  

Biodiversiteit en soortenrijkdom 
In de basis betekent biodiversiteit de variabiliteit in levensvormen.9 Deze variabiliteit speelt 
op alle denkbare niveaus, van moleculair (bijv. variabiliteit in genetisch materiaal) tot de 
mondiale biogeografische regio’s en alles daar tussen in. Soortenrijkdom is net als biodiversi-
teit een maat voor de aanwezige variabiliteit, maar speelt specifiek op het niveau van soor-
ten. 
Wanneer begrippen als biodiversiteit of soortenrijkdom van stal worden gehaald is de con-
text doorgaans het streven deze te beschermen tegen achteruitgang. Voor een zinvolle dis-
cussie hierover is het cruciaal te definiëren wat men precies bedoelt en beoogt. 
Hierbij is een veel voorkomende misvatting dat méér altijd beter is. Verder wordt veelvuldig 
over het hoofd gezien dat biodiversiteit en soortenrijkdom en de beoordeling daarvan 
schaalafhankelijk zijn. 
 
Schaalafhankelijkheid 
In de context van natuurbeheer is het meest gangbare schaalniveau om naar te kijken als het 
gaat om biodiversiteit het niveau van soorten. Dit is een pragmatische keuze: soorten vor-
men relatief goed herkenbare eenheden. De aanname is dat wanneer het voortbestaan van 
soorten wordt geborgd, het in veel gevallen ook wel goed zal zitten met de diversiteit op iets 
grotere en kleinere schaalniveaus. Over deze keuze is doorgaans weinig discussie. 
 
Er speelt echter nog een schaalafhankelijkheid en die is voor veel mensen minder intuïtief. 
Ter illustratie zie Figuur 2 op de volgende pagina met daarin 2 gebieden. Op de vraag welk 
gebied het meest biodivers is, antwoorden veel mensen vol overtuiging gebied 1. Stel je bio-
diversiteit echter gelijk aan de hoeveelheid aanwezige soorten (soortenrijkdom) dan is dit 
antwoord fout: gebied 1 omvat namelijk 6 verschillende soorten en gebied 2 omvat er 7, dus 
gebied 2 is soortenrijker. Iedereen die kleuren kan herkennen kan dit natellen. Wel zijn in 
gebied 2 de meeste soorten veel minder talrijk en maar heel plaatselijk aanwezig. 
Zou je niet naar het gehele gebied kijken, maar alleen naar het zwart omkaderde deelgebied 
linksboven, dan blijkt de situatie ineens heel anders: dit deelgebied binnen gebied 1 omvat 6 

                                                           
9
 Volgens de Verenigde Naties: “de variabiliteit onder levende organismen van allerlei afkomst, waar-

onder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waar-
van zij deel uitmaken; dit omvat de diversiteit binnen soorten (ook genetische diversiteit genaamd), 
tussen soorten en van ecosystemen.” (Ouden et al., 2011). 
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soorten, terwijl het (even grote) deelgebied binnen gebied 2 maar 3 soorten omvat. Binnen 
een klein deelgebied is gebied 1 dus soortenrijker dan gebied 2. 
 
Situatie-afhankelijkheid 
Is situatie 2 zonder meer te prefereren boven situatie 1? Nee, dat is situatie-afhankelijk! 
Voor een zinvolle discussie over biodiversiteit of soortenrijkdom is het niet alleen van belang 
om vast te stellen op welk schaalniveau je dit nastreeft, maar is het ook onvermijdelijk om 
onderscheid te maken in meer en minder wenselijke biodiversiteit. Biodiversiteit en soorten-
rijkdom zijn op zich objectief wetenschappelijk vast te stellen, maar de beoordeling van de 
uitkomsten is afhankelijk van gestelde doelen en voorkeuren. Men belandt dan bij de vraag: 
wat wil je als initiatiefnemer/beheerder? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aantal scenario’s op basis van Figuur 26 ter verduidelijking: 

 Stel: het gebied als geheel is Noord-Holland, het deelgebied erbinnen is het Prins 
Bernhardbos en de doelstelling binnen het Prins Bernhardbos is bijdragen aan het 
behoud van soorten op provinciaal niveau. In de linkersituatie kun je dan conclude-
ren dat het Prins Bernhardbos nauwelijks heeft bijgedragen: er komen immers pre-
cies dezelfde soorten voor als overal in de rest van de provincie. De situatie rechts is 
dan beter: daar zou zonder het Prins Bernhardbos de lichtblauwe soort niet (meer) in 
de provincie voorkomen. 

 Stel: het gebied als geheel is het Prins Bernhardbos en het deelgebied erbinnen is 
wat je als wandelaar in één blik overziet. Doelstelling binnen het Prins Bernhardbos 
is wandelaars biodiversiteit laten ervaren. Je kunt dan concluderen dat in de linkersi-
tuatie de kans groter is dat de bezoeker veel soorten zal zien dan in de rechtersitua-
tie en dus de linkersituatie effectiever is. 

 Stel: het gebied als geheel omvat het gehele verspreidingsgebied van de aanwezige 
soorten en er zijn minimaal 2 vindplaatsen van een soort nodig om langdurig voort te 
kunnen bestaan. Dan moet de conclusie zijn dat er een dilemma is: in de rechtersitu-
atie zijn 7 soorten aanwezig, waarvan echter 4 in direct gevaar om uit te sterven. In 
de linkersituatie zijn maar 6 soorten aanwezig. Eén soort is dus al uitgestorven, maar 
de overige 6 zijn wel allemaal veilig… wat is te prefereren??! 

 Stel: de rode, gele en blauwe vierkantjes representeren storingsindicatoren en de 
overige zijn kritische bossoorten. Conclusie zal dan moeten zijn dat er meer informa-
tie nodig is om een afweging te maken welke situatie het meest wenselijk is.  

Figuur 26: Abstracte voorstelling van 2 gebieden. De gekleurde vierkantjes daarbinnen vertegenwoordigen 
exemplaren van een soort op een plek in het gebied. De verschillende kleuren representeren verschillende 
soorten. De zwarte rechthoek linksboven begrenst een deel van het gebied. 

1 2 
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Het zal duidelijk zijn dat discussies over biodiversiteit en soortenrijkdom al snel ingewikkeld 
kunnen worden, ondanks dat het doorgaans vrij eenvoudig is om vast te stellen welke soor-
ten in een gebied voorkomen. 
Zelfs met in het achterhoofd de problematiek van schaalafhankelijkheid en met een duidelijk 
gedefinieerde doelstelling zijn nog niet alle hindernissen genomen. Bij de laatste 2 hierboven 
geschetste scenario’s is dan nog de uitkomst dat er een persoonlijke keuze gemaakt zal moe-
ten worden. Specialisten kunnen allerlei legitieme argumenten aandragen om voor het één 
of juist voor het ander te kiezen. In het scenario met de met uitsterven bedreigde soorten 
kan de specialist inschatten hoe kansrijk het is om voor situatie 2 te gaan en van daaruit 
maatregelen te nemen om de 4 bedreigde soorten toch ‘binnenboord’ te houden. 
In het scenario met de storingsindicatoren kan de specialist inschatten in hoeverre die sto-
ringssoorten echt een probleem vormen en welke samenstelling van bossoorten valt te pre-
fereren. Dit vereist expert judgement, kan heel verantwoord en herhaalbaar zijn, maar is 
geen wetenschap van harde cijfers. 
Nóg lastiger wordt het wanneer niet de vraag is de biodiversiteit of soortenrijkdom te be-
oordelen, maar de natuurwaarde. 

Natuurwaarde 
De natuurwaarden van een terrein worden gevormd door de optelsom van alles wat waar-
devol gevonden wordt. Dat kan gaan om natuurlijke processen, landschappen, soorten, maar 
ook meer abstracte begrippen als stilte en schoonheid. Wat er waardevol gevonden wordt, is 
in de basis zeer subjectief. Niemand zal dan ook de natuurwaarden van een terrein precies 
hetzelfde inschatten. 
Het is wel mogelijk om in overleg een aantal criteria overeen te komen en die objectief te 
meten en vergelijken. Het blijft onvermijdelijk dat niet iedereen zich even goed in die criteria 
zal herkennen, maar binnen een specifieke context is het vaak wel mogelijk om tot een con-
sensus te komen.  
Los van de details zijn er ook wel wat algemene uitgangspunten te noemen die voor de hand 
liggen om mee te wegen. Vanuit het perspectief van ecologie en natuurbescherming zouden 
dit bijvoorbeeld kunnen zijn: 

 soorten (/fenomenen/processen etc.) die karakteristiek zijn voor de ter plaatse van 
nature aanwezige biotopen zijn belangrijker dan soorten die ter plaatse eigenlijk van 
nature niet thuishoren 

 soorten die indicatief zijn voor zeer specifieke omstandigheden zijn belangrijker dan 
ubiquisten (soorten die in allerlei habitats kunnen overleven) 

 soorten die in aantal achteruit gaan zijn belangrijker dan soorten waarvan de aantal-
len stabiel zijn of vooruit gaan 

 soorten die in een regio maar op heel weinig plekken voorkomen zijn belangrijker 
dan soorten die in die regio wijd verbreid zijn 

 soorten die (inter)nationaal / (inter)regionaal zeldzaam/bedreigd zijn, zijn belangrij-
ker dan lokaal zeldzame/bedreigde soorten 

Vanuit het perspectief van gebruikers van het gebied (bijv. recreanten of bosbouwers) kun-
nen hele andere argumenten meewegen. Deze kunnen evengoed legitiem zijn. Niet zelden 
conflicteren argumenten. Een gemaakte afweging hierin kan goed beargumenteerd en on-
derbouwd zijn, maar blijft desalniettemin subjectief en geen wetenschap van harde cijfers.  
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Resumerend 
Soortenrijkdom is goed objectief meetbaar. Ook biodiversiteit kan goed meetbaar zijn, indien 
overeengekomen is welk aspect ervan onderzocht dient te worden. In de context van beoor-
deling van natuurterreinen betreft dit vaak de soortenrijkdom10. 
Hoewel deze factoren goed meetbaar zijn, is de interpretatie verre van eenvoudig. Het helpt 
als betrokkenen zich bewust zijn van de valkuilen in discussies over dit onderwerp: schaalaf-
hankelijkheid en situatieafhankelijkheid. Ook helpt het wanneer gewaakt wordt voor verwar-
ring tussen begrippen als biodiversiteit en natuurwaarde. 
Vanuit de ecologie en natuurbescherming geredeneerd geldt in zijn algemeenheid doorgaans 
dat hoe lokaler de focus van een onderzoek, hoe minder de biodiversiteit van belang is en 
hoe belangrijker de natuurwaarde. Met andere woorden: van specifieke plekjes wil je weten 
of ze waardevol zijn, van grote regio’s wil je weten dat de biodiversiteit niet achteruit gaat.  
Je draagt veelal ook het meeste bij aan de biodiversiteit van een grote regio door op lokale 
schaal bovenal de meest waardevolle soorten in een terrein te vertroetelen (ook als daar-
door enkele triviale soorten uit het terrein verdwijnen en dus de lokale biodiversiteit iets 
daalt). 
De keuze voor wat waardevol is vanuit het perspectief van ecologie en natuurbescherming is 
complex en dient aan specialisten te worden overgelaten. Als bestuurder kun je weinig meer 
dan er op vertrouwen dat zij genuanceerde afwegingen maken, gebaseerd op expert judge-
ment. Wel kun je er als bestuurder / beheerder aan bijdragen, dat er een goede balans aan-
wezig blijft tussen argumenten vanuit de natuurbescherming en die van andere belangheb-
benden zoals recreatie en bosbouw. Hoe dan ook blijft de situatie dat een dergelijke afwe-
ging geen wetenschap van harde cijfers is. 
 

                                                           
10

 In uitgebreide onderzoeken worden soms ook aantallen per soort, ruimtelijke spreiding over het 
gebied en/ of ontwikkeling over de tijd onderzocht. Wat op dit vlak wenselijk is, hangt af van de on-
derzoeksvraag, de te onderzoeken soortgroepen en zeker ook het beschikbare budget. 


