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EEN PLEIDOOI VOOR EEN
INTEGRALE BEPLANTINGSMETHODIEK

HET PLANTEN VAN EEN BOOM,
is een daad van geloof in de aarde,
een daad van vertrouwen in de toekomst,
een daad van naastenliefde voor toekomstige generaties,
die van zijn vruchten zullen genieten,
wanneer wij er niet meer zijn.

Louis Mercier, Franse schrijver en politicus (1740-1814)

Bij de foto voorpagina: Prins Bernhardbos genomen in mei 2014, 15 jaar na de aanleg uit het gedeelte
volgens de integrale beplantingsmethode Ruyten (IBR)

Voorwoord
Deze spreuk van Louis Mercier ‘Planter un arbre…’ (ʻHet planten

uitgevoerd vanaf de aanleg in 1999 op houtige gewassen, die

van een boom…”) is naar mijn mening nog steeds actueel voor

volgens verschillende beplantingsmethoden, traditioneel en

allen in de keten die met de aanleg van parkbossen en recreatief

integraal, in het Prins Bernhardbos op 20 ha naast elkaar in

groen bezig zijn, zoals voor bestuurders, ontwerpers, aannemers,

hetzelfde voorjaar zijn aangelegd.

boomkwekers, beheerders, ecologen en natuurlijk ook voor
de bezoekers of de genieters van dit groen. Vandaar dat ik de

Uit de resultaten van de onderzoekingen blijkt dat wanneer

lezer graag deze toekomstgerichte spreuk in dit rapport over

voor de integrale beplantingsmethodiek wordt gekozen er

(snelheid bij) realisering van groene verbinding wil meegeven.

weliswaar meer aandacht tijdens de voorbereidings- en
aanlegfase nodig is, maar dat daar een grotere natuurvariatie

Het advies om dit evaluatierapport uit te geven is genomen op 4

en natuurbeleving tegenover staat met direct na de aanleg

december 2015 door de Grote Begeleidingscommissie ʻStrategisch

een bruikbaar en veilig wandelpark of parkbos. De integrale

Overleg Duurzame Beplantingenʼ die begonnen is op 9 januari 2015

beplantingsmethodiek sluit daarmee uitstekend aan bij het

in het kader van het lopende biodiversiteitsonderzoek voor het

voornemen van Staatsbosbeheer om in Nederland 100.000

Prins Bernhardbos, een parkbos in Hoofddorp. Deze commissie

ha nieuw bos aan te leggen waarvan 5.000-10.000 bos voor

heeft zich naar aanleiding van dit onderzoek ten doel gesteld om

recreatie rond de steden. Staatsbosbeheer stelt: “Er is behoefte

het lopende biodiversiteitsonderzoek te begeleiden en om de

aan een oplossing voor het klimaatprobleem, behoefte aan

toepassing van duurzame beplantingsmethoden, in het bijzonder

schone lucht, aan biodiversiteit, duurzame grondstoffen en

de nieuwe integrale beplantingsmethodiek (IBR), te verkennen

meer recreatie. Kortom: behoefte aan leefbare wereld voor

en te promoten. De commissie is van mening dat deze integrale

onze kinderen” (NRC 26/10/2016).

methodiek, naast de blijver en wijker uit de bosbouw, de enige op
wetenschap gebaseerde methodiek is voor het stedelijke groen

Door de duurzaamheid van de aanleg en de lage onderhouds-

met belangrijke voordelen die goed aansluiten op de huidige

kosten van de integrale beplantingsmethodiek blijken de

wensen en eisen. Om die voordelen objectief te maken heeft

hogere startinvesteringen maatschappelijk ruimschoots

de commissie besloten om alle relevante onderzoeken in de

verantwoord te zijn. De invoering van de nieuwe metho-

afgelopen 15 jaar over het Prins Bernhardbos te bundelen in één

diek vraagt om een bestuurlijke uitdaging om anders te

evaluatierapport. In dit evaluatierapport worden drie belangrijke

gaan denken over uw organisatie en uw investeringen. Het

en actuele facetten belicht: Groenbeleving, Investeringen en

(fijnmazig) groen, volgens de integrale methodiek, verbindt

Biodiversiteit. Met deze kennis wordt het voor u mogelijk om te

niet alleen de stad of recreatieobject met het landschap maar

kunnen bepalen hoe nieuw beleid bij de aanleg en onderhoud

verbindt ook alle schakels in de keten van bestuurder tot de

van houtige gewassen kan worden ingezet en hoe de integrale

genieters van het groen.

methodiek in uw organisatie kan worden opgenomen. Dit alles
is extra relevant gezien het belang van de klimaatadaptie in en

Dit evaluatierapport dient naar het oordeel van de commissie,

rond onze Future Green Cities. Het Ruyteninstituut is gevraagd

gelet op de belangrijke voordelen van deze nieuwe integrale

dit evaluatierapport samen te stellen.

beplantingsmethodiek, beschikbaar te komen voor een brede
kring van belangstellenden, waaronder overheid, bedrijfsleven,

Het rapport bestaat uit een bundeling van letterlijke teksten

onderwijs en zeker ook groepen burgers.

en afbeeldingen uit de verschillende onderzoeken gerelateerd
naar het bijbehorend hoofdstuk. Uit elk onderzoek komen

de Grote Begeleidingscommissie ʻStrategisch Overleg Duurzame

steeds de inleiding, de methodologie en de samenvatting met

Beplantingenʼ

de aanbevelingen aan de orde. De volledige rapporten van deze
onderzoeken zijn op internet te vinden of bij het Ruyteninstituut
aan te vragen. Belangrijke ervaringen en onderzoekingen zijn

Drs. J. Penninx, voorzitter Stadswerk Nederland

Overhandiging van het evaluatierapport “Op weg naar de groene verbinding” op 6 april 2017 aan Adnan Tekin, lid
van gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland (l) door John C.W. Nederstigt, wethouder gemeente
Haarlemmermeer (r)
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Slotconclusies
gedeelte dat volgens de integrale beplantingsmethode is

1. Groenbeleving

aange plant, e rvaart de be zoe ke r als afwisse le nde r; e e n
ge bie d me t e e n grote dive rsite it aan bloe me n, struike n

1.1 De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden in stedelijk groen,
Alterra-Rapport 598 (van den Berg et al., 2002)

e n bome n. Be zoe ke rs waarde re n de ope n structuur van
he t park. Ze vinde n he t mooi, he t zorgt e rvoor dat he t
park ge ze llige r is (je ziet me e r me nse n) e n het ge e ft e e n
gevoel van veiligheid. Bezoekers geven specifiek aan dat

Open structuur en snel resultaat

he t Prins Be rnhard Bos e e n natuurlijke uitstraling heeft.

De inte grale be plantingsme thode wordt vooral ge waar-

Ve e l ge ïnte rvie wde pe rsone n ze gge n te ge nie te n van de

de e rd vanwe ge de ope n structuur e n he t fe it dat de ze

natuur in het Prins Bernhard Bos. Men ziet veel bloemen

me thode sne l e e n ʻvolʼ re sultaat geeft. Dit is de be lang-

(me e r dan in ande re ge de e lte s van he t park die volge ns

rijkste , alge me ne conclusie van dit onde rzoe k die we

de traditionele methode zijn aangeplant) en vogels.

ste e ds we e r he bbe n te rugge vonde n in alle de e londe rzoeken.

De proe f me t he t Prins Be rnhard Bos he e ft aange toond

Toe passing van de inte grale be plantingsme thode zorgt

dat e r naast de traditione le manie r van he t aanle gge n

voor e e n ve ilig ge voe l, te rwijl toch e e n aantre kke lijke

van re cre atie groe n e r e e n ande re kijk moge lijk is op hoe

groe ne

re cre atie groe n ge re alise e rd kan worde n. Dit wordt als

omge ving wordt be re ikt. In dit onde rzoe k is

ge ble ke n dat de

inte grale

be plantingsme thode

wordt

e e n groot voorde e l ge zie n. We lke me thode me n in de

ge ke nme rkt door e e n aantal kwalite itsaspe cte n die

praktijk uite inde lijk zal toe passe n is afhanke lijk van de

mensen herkennen en waarderen, zoals de open structuur

plaats e n functie van het re creatiege bie d e n de financiële

e n he t sne lle re sultaat. Wanne e r de ze aspe cte n op e e n

midde le n die hie rvoor be schikbaar zijn. Me ngvorme n van

duide lijke manie r in de plansche tse n worde n uitge le gd

beide beplantingsmethode zijn denkbaar. Juist de combi-

e n ge visualise e rd kan worde n ve rwacht dat e r voldoe nde

natie van de open ruimtes in het gedeelte van de integrale

maatschappe lijk e n e conomisch draagvlak kan worde n

be plantingsme thode me t de dichte boomvlakke n aan de

be re ikt voor de aanle g van inte graal be plant groe n in

rande n wordt door e e n de e l van de be zoe ke rs ge waar-

nieuwbouwwijken.

de e rd. Daarnaast is de

inte grale

be plantingsme thode

ook ge schikt voor kle ine re oppe rvlakte n dan in he t Prins

1.2 Evaluatie proefproject Prins Bernhard Bos,
Productschap Tuinbouw, Markt en Innovatie
(Vermeire, 2010)
Be zoe ke rs van he t park he rke nne n de

bijzonde re

Bernhard Bos.

1.3 Groenbeleving van de natuur in het Prins
Bernhardbos, gemeente Haarlemmermeer
(Nijenhuis en Vonk, 2016)

kwalite ite n van de inte grale be plantingsme thode . He t
grootste de e l van de ge ïnte rvie wde pe rsone n e rvaart

Inplant via IBR-me thodie k is nie t de e nige manie r van

be wust of onbe wust e e n ve rschil in be plantingsstijl. He t

inplante n, maar we l e e n uitste ke nde me thode om vrij
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sne l me e r biodive rsite it e n be le ving in e e n ge bie d op te

thode , me t name de grote plantafstand e n de kle ine

bouwe n. Ge le t moe t worde n op e e n zo goe d moge lijke

boscluste rs. Of de bosfauna ook in e e n late r stadium

aansluiting wat be tre ft in te plante n soorte n e n uit te

achterblijft is afhankelijk van het gevoerde beheer. Indien

zaaie n bloe me n bij de soorte n in de dire cte omge ving.

door he t ge doge n van spontane opslag de omvang van

En hoe me e r variatie aan grondsoorte n, nat e n droog,

de bosclusters plaatselijk toe mag nemen, zal dit wellicht

beschaduwd en bezond, hoe meer kans op snel een hoge

meevallen.

biodiversiteit.

2. Investeringen
2.1 Polderpark, Almere (Ruyten, 2006) ;
2.2 Bakenhof, Arnhem (Ruyten, 2006)
2.3 Prins Bernhardbos, Hoofddorp (Ruyten, 2006)
● De aanle gkoste n bij de inte grale be plantingsme thode
zijn ongeveer het dubbele.
● De onde rhoudskoste n bij de inte grale be plantingsme thode zijn 60 - 75% lager.
● De totale kosten van de aanleg en het onderhoud zijn bij
de integrale beplantingsmethode 10% - 40% lager.
●

He t te rugve rdie nmome nt, he t mome nt waarop de

aanle g- e n onde rhoudskoste n volge ns de

traditione le

be plantingsme thode hoge r worde n, komt bij e lke case
voor en ligt tussen het 3e en het 25e jaar na de aanleg.

3. Biodiversiteit
eV e
rg lijkingsond
e rzo
e k
biodiv
e rsit
e it
van
beplantingsmethoden in het Prins Bernhardbos,
Ecologica (Tim Faassen, 2016)
Op basis van de uitgevoerde analyses kan gesteld worden
dat de IBR e e n inte re ssante me thode kan zijn om e e n
parkbos aan te le gge n zodanig dat be zoe ke rs al sne l he t
ge voe l krijge n dat zij in e e n wat volgroe ide r landschap
lopen. Indien de open ruimten beheerd worden als bloemrijk grasland en zoomvegetaties, zoals de afgelopen 15 jaar
in het Prins Be rnhardbos is ge be urd, le idt dit vrij sne l tot
e e n flinke hoe ve e lhe id goe d zichtbare e n aantre kke lijke
biodiversiteit 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 inhe re nt aan de uitgangsprincipe s van de IBR-me -

1. Groenbeleving | 9

1. Groenbeleving
1.1 De maatschappelijke en economische waardering van beplantingsmethoden
in stedelijk groen, Alterra-Rapport 598 (van den Berg et al., 2002)

Be rg e n Monique van de Ve n van de afde ling Landschap

Voorwoord

e n Ruimte gbruik van Alte rra same n me t Jaap Le ngke e k

Me nse n houde n van groe n in hun omge ving, ze gaan e r
graag naar toe e n ze zijn ook be re id om me e r te be tale n
voor e e n woning in de nabijhe id van e e n groe n re creatie gebied. Maar maakt het ze ook wat uit hoe het groen wordt
aange le gd e n be he e rd? Sommige archite cte n e n be he e rde rs de nke n van we l. Zij he bbe n spe ciale

“inte grale ”

beplantingsmethoden ontwikkeld die snel een volwaardig,
parkbosachtig recreatiegebied opleveren. In dit onderzoek
is één van de ze me thode n, de inte grale be plantingsme thode n Ruyte n, kritisch onde rzocht op zijn maatschappe lijke e n e conomische me e rwaarde te n opzichte van de
meer traditionele blijvers-wijkers methode.
He t onde rzoe k we rd uitge voe rd in opdracht van he t
Productschap Tuinbouw te Zoetermeer. Vanuit deze stichting we rd he t onde rzoe k be ge le id door Rob Ramake rs,

van

de

ele rstoe lgroe p

Sociaal-Ruimte lijke

Analyse

van Wage ninge n Unive rsite it. Bij he t afne me n van de
ge spre kke n me t wande laars we rde n zij ge assiste e rd door
Martijn Duineveld en Silvia Blok. De schriftelijke vragenlijst
maakte onde rde e l uit van he t stage -onde rzoe k van Jorrit
Nijhuis van de Universiteit van Utrecht.
Het initiatief voor dit onderzoek werd genomen door Frits
Ruyte n van Inte gralis P.P. Hij he e ft als e e rste de unive rsiteit benaderd om de mogelijkheden voor dit onderzoek te
ve rke nne n, omdat hij voor zijn promotie -onde rzoe k naar
de inte grale be plantingsme thode behoefte had aan me e r
informatie

ove r de

maatschappe lijke

e n e conomische

meerwaarde van deze methode. Een deel van de resultaten
van dit onde rzoe k zal worde n opge nome n in he t proe fschrift an Frits Ruyten.

Mariska Tromp e n Ge e rt Hamstra. Bij he t Productschap
Tuinbouw zijn veel boomkwekers aangesloten, die nu nog
niet goed zijn ingesteld op het kweken van oudere bomen
e n struike n die be nodigd zijn voor de inte grale be plantingsme thode . Door midde l van dit onde rzoe k wil he t

Samenvatting
Van alle soorte n natuur in Ne de rland is bos he t me e st
populair bij re cre ante n. Bosse n ligge n e chte r ve r we g

productschap meer inzicht verkrijgen in de maatschappe -

van de me e ste ste de n, e n kunne n daardoor minde r vaak

lijke vraag naar de integrale beplantingsmethode.

worde n be zocht dan he t groe n dichtbij huis. De aanplant
van parkbosse n in e n om de stad lijkt e e n uitste ke nde

He t ministe rie

van LNV he e ft midde ls he t Alte rra-on-

manier om te voorzien in de groeiende behoefte van stads-

de rzoe ksprogramma “Functie ve rvulling Natuur, Bos e n

be wone rs aan frisse lucht, rust e n stilte . He t populaire

Landschap” co-financie ring voor he t onde rzoe k be schik-

bos komt hie rme e binne n he t dage lijks be re ik van de

baar ge ste ld. Vanuit dit programma we rd he t onde rzoe k

ste de ling. Me t traditione le

be ge le id door de

programmale ide r Martijn van Wijk.

de blijve rs-wijke rs me thode duurt he t e chte r vaak jare n

Same n me t Alte rra onde rzoe ke rs Anjo de Jong e n Klaas

voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten.

van Dort heeft hij geadviseerd m.b.t. de beheertechnische

De inte grale be plantingsme thode is spe ciaal ontwikke ld

aspecten van het onderzoek.

om zo sne l moge lijk na de aanleg e e n volwaardige woon-

be plantingsme thode n zoals

en recreatieomgeving te creëren.
He t onde rzoe k we rd uitge voe rd door Agne s van de n
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In dit onderzoek is de maatschappelijke en economische waarde van de integrale beplantingsmethode
ten opzichte van de blijvers-wijkers methode voor
toepassingen in stedelijke groengebieden onderzocht
door middel van vier deelonderzoeken.

goed in de omgeving?

Literatuuroverzicht
Uit onde rzoe k naar de

be le vingswaarde

van bosse n

blijkt dat kenmerken zoals afwisseling in soorten bomen,

1. Gesprekken met wandelaars in het Prins Bernhard
bos, een recreatiegebied in de gemeente Hoofddorp dat
is aangelegd volgens de integrale beplantingsmethode.

gelaagdheid, hoogteverschillen, doorzichtige ondergroei,
een open structuur, en oudere bomen over het algemeen
positie f worde n ge waarde e rd. De mate van ruighe id e n
de

2. Een schriftelijke vragenlijst onder stadsbewoners
in Nederland, met daarin een fotobeoordeling van
het Prins Bernhardbos, en een beoordeling van de
integrale beplantingsmethode en de blijvers-wijkers
methode aan de hand van schetsen en teksten.

aanwe zighe id van re cre atie voorzie ninge n zijn ook

be langrijk voor de waarde ring, maar hie rove r kunne n de
meningen uiteenlopen.
Op basis van de be staande lite ratuur kan dus worde n
ve rwacht dat de inte grale be plantingsme thode vooral in
de beginfase positief wordt gewaardeerd omdat er direct

3. Beoordeling van fotosimulaties door bewoners
van een nieuwbouwwijk.

al sprake is van openheid, gelaagdheid en oudere bomen.
In latere fasen vermindert dit verschil, omdat de blijverswijke rs me thode door dunne n e n snoe ie n dan ook e e n

4. Interviews met woningmarktdeskundigen.

meer open en gelaagd beeld gaat geven. Het ligt tevens in
de lijn der verwachting dat bepaalde groepen mensen die

Er is ge koze n voor e e n ve rge lijking van twe e uite rste n.

ze e r ve e l be lang he chte n aan natuurlijkhe id e n ruighe id,

Tusse nvariante n, zoals e e n ge bie d dat is be plant volge ns

in alle ontwikke lingsfase n de voorke ur ge ve n aan de

e e n combinatie

blijvers-wijkers methode.

van de

twe e

be plantingsme thode n,

zijn nie t onde rzocht. Ook nie uwe , me e r ge ïnte gre e rde

Onde rzoe k naar de

toe passinge n van de blijve rs-wijke rs me thode zijn buite n

laat zie n dat de

beschouwing gelaten.

alge me e n e e n positie f effe ct he e ft op de huize nprijze n.

e conomische

waarde

van natuur

aanwe zighe id van groe n ove r he t

De ge rapporte e rde prijsstijginge n als ge volg van groe n

Achtergrond en doel

in de

woonomge ving variëre n van 5% tot 20%. De

prijsstijginge n ge lde n vooral voor woninge n me t dire ct
uitzicht op groe n, e n woninge n me t goe d be re ikbare

De integrale beplantingsmethode brengt in de aanlegfase

bosse n e n landschappe n in de wijde re omge ving van de

meer kosten met zich mee, omdat bomen en struiken op

woonplaats.

oudere leeftijd worden aangeplant. Overschakeling op deze
beplantingsmethode vraagt ook de nodige aanpassingen

Er is nog maar we inig be ke nd ove r de

in de bedrijfsvoering van boomkwekers, die de bomen en

invloe d van inrichtings- e n be he e rske nme rke n op he t

struiken moeten aanleveren. Doel van dit onderzoek was om te

waarde ve rhoge nd effe ct van groe n op de huize nprijze n.

onderzoeken in hoeverre deze investeringen en veranderingen

De

opwegen tegen de eventuele maatschappelijke en economische

kwalite it van he t groe n e r nie t zove e l toe doe t. Maar

meerwaarde van de integrale beplantingsmethode ten opzichte

ke nme rke n zoals e e n ope n structuur (ve ilighe id) e n he t

van de blijvers-wijkers methode. Heeft een recreatiegebied

sne lle

aangelegd volgens de integrale beplantingsmethode een

kunnen beïnvloeden.

hogere gebruiks- en of belevingswaarde dan de traditionele
blijvers-wijkers methode, en in welke mate heeft dit een
doorwerking op de economische waarderin van onroerend

e ve ntue le

onde rzoe ksre sultate n sugge re re n dat de

re sultaat zoude n de

e conomische

visue le

waarde

we l
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■ Deelonderzoek 1: Wandelingen
door het Prins Bernhardbos

sche tse n van de

inte grale

be plantingsme thode

e n de

blijve rs-wijke rs me thode in ve rschille nde ontwikke lingsfase n be oorde e ld door 72 be wone rs van grote ste de n in

Me t tie n be zoe ke rs van he t Prins Be rnhardbos, e e n re cre -

Nederland. In alle vier de fasen koos een meerderheid van

atie ge bie d dat in 1999 is aange le gd volge nd de inte grale

de re sponde nte n voor de inte grale be plantingsme thode .

be plantingsme thode , is al me e wande le nd ge praat ove r

De inte grale be plantingsme thode we rd vooral ge waar-

het doel van hun bezoek, de wandelingen die men maakt,

deerd omdat deze gelijk al resultaat geeft. Daarnaast werd

meningen over het bos, de waarde die het gebied voor hen

de ze me thode ge waarde e rd vanwe ge de ope n structuur,

heeft en wat het toevoegt aan hun woonsituatie. Het Prins

de natuurlijkheid, het volle landschapsbeeld, de veiligheid

Bernhardbos trekt vooral hondenuitlaters. Deze waarderen

e n he t ge ringe onde rhoud e n be he e rskoste n in de late re

he t park vanwe ge

fase n. De voorke ur voor de integrale be plantingsmethode

de

wande lmoge lijkhe de n, vanwe ge

he t fe it dat de honde n los kunne n lope n, e n vanwe ge de

was iets minder sterk in de aanlegfase. Dit had waarschijn-

ope n structuur waardoor me n de hond in de gate n kan

lijk te make n me t de lange aanle gduur, de hoge aanle g-

houden. Het park wordt ervaren als overzichtelijk, aantrek-

koste n, he t ve le we rk, e n he t fe it dat he t e r e e rst nie t zo

ke lijk, rustig, ve ilig e n funge e rt als ontmoe tingsple k. He t

mooi uit ziet.

duidelijk aangelegde karakter van het park vind men geen
proble e m. De wate rpartije n in he t park worde n hoog
ge waarde e rd, vanwe ge

hun visue le

aantre kke lijkhe id,

maar ook om te zwemmen. Het park trekt vooral bezoekers

■ Deelonderzoek 3: Fotosimulatieonderzoek bewoners nieuwbouwwijk

uit de nabije omgeving. De uitloopfunctie vanuit de directe
woonomge ving wordt ze e r ge waarde e rd e n me n is be re id

In he t de rde de e londe rzoe k we rd de maatschappe lijke

daarvoor hogere woonlasten te dragen.

e n e conomische waarde ring van de twe e type n be plantingsme thode n onde rzocht aan de

■ Deelonderzoek 2: Vragenlijstonderzoek

hand van fotosi-

mulatie s van e e n we iland nabij e e n nie uwbouwwijk in
Wijche n. Er we rde n we inig ve rschille n ge vonde n tusse n
de blijve rs-wijke rs me thode e n de inte grale be plantingsme thode . De re sponde nte n stonde n übe rhaupt ne gatie f

Door midde l van e e n schrifte lijke e nquête onde r stadsbe -

te ge nove r de komst van e e n re cre atie ge bie d, e n wilde n

wone rs in Ne de rland, waaronde r be wone rs van Hoofd-

graag dat het weiland bleef. Wel was het zo dat de respon-

dorp, is in he t twe e de de e londe rzoe k ge probe e rd om de

denten het gebied aangelegd volgens de integrale beplan-

maatschappe lijke waarde ring van de inte grale be plan-

tingsme thode ve ilige r vonde n. Ook ware n e r duide lijke

tingsme thode

onde r-

ve rschille n in de ontwikke ling van de waarde ring van de

zoeken. In de enquête waren twee onderdelen opgenomen

op me e r syste matische

wijze

te

twe e me thode n in de tijd. De blijve rs-wijke rs me thode

die relevant zijn voor dit onderzoek.

we rd dire ct na aanleg iets minde r aantre kke lijk ge vonde n

In he t e e rste onde rde e l be oorde e lde n de rtie n be wone rs

dan de integrale beplantingsmethode, maar in latere fasen

van Hoofddorp fotoʼs van he t Prins Be rnhardbos e n he t

werd deze methode juist aantrekkelijker gevonden.

nabijge le ge n Staatsbos. He t pas twe e jaar oude , inte graal
be plante

de e l van he t Prins Be rnhardbos ble e k qua

ge bruiks- e n be le vingswaarde

onge ve e r e ve n goe d of

ze lfs ie ts be te r te score n dan he t 15 jaar oude volge ns de

■ Deelonderzoek 4: Gesprekken
met woningmarktdeskundigen

blijve rs-wijke rs me thode aange le gde Staatsbos. He t twe e
jaar oude de e l van he t Prins Be rnhardbos dat volge ns de

Volge ns

blijve rs-wijke rs me thode is be plant had e chte r nog lang

zulle n be staande

vijf

onde rvraagde

woningmarktde skundige n

nie t de ze lfde ge bruiks- e n be le vingswaarde als he t ve e l

he bbe n wanne e r e r re cre atie groe n is, aan de rand van

oudere Staatsbos.

e e n re cre atie ge bie d we l 10-20 % me e r. Bij de inte grale

woninge n e e n hoge re

marktwaarde

be plantingsme thode zijn de ze effe cte n grote r dan bij de
In een ander onderdeel van de vragenlijst werden ontwerp-

blijve rs-wijke rs me thode , aange zie n de ze tot e e n sne lle r
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re sultaat le idt. Bij nie uwbouwwoninge n is he t minde r

Vinde n be wone rs e n be zoe ke rs de inte grale be plantings-

duidelijk. De woningmarktdeskundigen die wel een econo-

methode aantrekkelijker dan de blijvers-wijkers methode?

mische me e rwaarde ve rwachtte n, ge ve n e e n ge schatte

De ze vraag is op ve rschille nde manie re n onde rzocht, me t

stijging van 5-10% aan de rand van e e n re cre atie ge bie d,

verschillende uitkomsten. Er is maar één meerwaarde van

waarbij de

ie ts me e r

de inte grale be plantingsme thode t.o.v. de blijve rs-wijke rs

ople ve rt omdat de ze sne lle r tot re sultaat le idt e n ve ilige r

me thode waarove r ge e n e nke le twijfe l be staat, e n dat is

wordt gevonden.

he t fe it dat ge bie de n waar de inte grale be plantingsme -

inte grale

be plantingsme thode

thode is toe ge past als ve ilige r worde n be schouwd dan

Algemene conclusies en aanbevelingen

gebieden waar blijvers-wijkers methode is toegepast. Deze
be vinding vinde n we he t duide lijkst te rug in he t fotosimulatie onde rzoe k in Wijche n. Alhoe we l de re sponde nte n

In dit onde rzoe k is de

e n e cono-

in dit onde rzoe k ge e n duide lijke voorke ur hadde n voor

mische waarde ring van de inte grale be plantingsme thode

maatschappe lijke

één van de twe e be plantingsme thode n, be oorde e lde n ze

te n opzichte van de traditione le blijve rs-wijke rs me thode

de fotosimulatie s van de inte grale be plantingsme thode

onde rzocht in vie r de e londe rzoe ke n. Pe r de e londe rzoe k

we l als significant ve ilige r dan de fotosimulatie s van de

zijn de belangrijkste conclusies al in de voorgaande hoofd-

blijve rs-wijke rs me thode . “Ve ilighe id” vinde n we

stukken besproken. In dit hoofdstukken worden de conclu-

te rug in de re sultate n van he t vrage nlijstonde rzoe k, als

sie s op hoofdlijne n be sproke n. Daarnaast worde n aanbe -

één van de argumenten die mensen spontaan noemen bij

velingen gedaan voor vervolgonderzoek.

de toelichting op hun keuze voor één van de twee beplan-

ook

tingsme thode n. Bove ndie n be oorde le n be wone rs van

Open structuur en snel resultaat

Hoofddorp in datze lfde vrage nlijstonde rzoe k de foto van
he t Staatsbos, dat be plant is volge ns de blijve rswijke rs
methode, als significant minder veilig dan de foto van het

De integrale beplantingsmethode wordt vooral gewaardeerd

integraal beplante deel van het Prins Bernhardbos.

vanwege de open structuur en het feit dat deze methode snel

De ope n structuur die ke nme rke nd is voor de inte grale

een ‘vol’ resultaat geeft. Dit is de belangrijkste, algemene

be plantingsme thode he e ft dus e e n duide lijke maatschap-

conclusie van dit onderzoek die we steeds weer hebben

pe lijke me e rwaarde in he t grote re ge voe l van ve ilighe id

teruggevonden in alle deelonderzoeken.

dat de ze me thode geeft. Maar dit be te ke nt nog nie t dat
bewoners en gebruikers in zijn algemeenheid de voorkeur

Me nse n zijn dus in staat om de bijzonde re kwalite ite n

ge ve n aan de inte grale be plantingsme thode bove n de

van de inte grale be plantingsme thode zoals de ze door de

blijve rs-wijke rs me thode . Op dit punt blijke n de be vin-

ontwe rpe rs be doe ld zijn te he rke nne n. Maar wat is nou

dinge n ste rk afhanke lijk van de ge bruikte onde rzoe ksme -

pre cie s de

thode e n he t pe rspe ctie f van waaruit me n de me thode n

maatschappe lijke

e n e conomische

waarde

van de ze kwalite ite n? Be te ke nt he t ook dat me nse n de
voorke ur ge ve n aan de

inte grale

beoordeelt.

be plantingsme thode

bove n ande re me thode n? En zijn ze e ve ntue e l be re id om

In he t vrage nlijstonde rzoe k is d.m.v. ontwe rpsche tse n e n

meer te betalen voor de aanleg van e e n integraal beplant

te kste n e e n indruk ge ge ve n van de twe e be plantingsme -

park in hun woonomgeving?

thoden. De respondenten in dit onderzoek (stadsbewoners
uit he e l Ne de rland) ble ke n vrijwe l unanie m de voorke ur

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste conclu-

te

sie s t.a.v. de maatschappe lijke e n e conomische waarde

voorkeur was het sterkst in de latere fasen.

ge ve n aan de

inte grale

be plantingsme thode . De ze

van de integrale beplantingsmethode op een rijtje gezet.
In he t onde rzoe k onde r be wone rs van e e n nie uwbouwwijk

Maatschappelijke waarde: veiligheid belangrijkste meerwaarde

in Wijche n we rd op ve rge lijkbare wijze d.m.v. fotosimulatie s e n te kste n e e n indruk ge ge ve n van de twe e be plantingsme thode n. De re sponde nte n in dit onde rzoe k ble ke n
ge e n duide lijke voorke ur te he bbe n voor één van de twe e
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methoden. Voor zover ze al onderscheid maakten, vonden ze

de ande re de e londe rzoe ke n. He t Prins Be rnhardbos we rd

alleen in het eerste jaar na aanplant de integrale beplantings-

nie t als ge schikte r be oorde e ld voor he t uitlate n van de

methode iets aantrekkelijker dan de blijvers-wijkers methode.

hond dan het Staatsbos in het fotobeoordelingsonderzoek.

Omdat de genoemde onderzoeken zowel verschillen in het

Ook bij de beoordeling van de ontwerpschetsen vinden we

ge bruikte be e ldmate riaal (te ke ninge n vs. fotosimulatie s)

de ge schikthe id voor he t uitlate n van de hond nie t te rug

als in he t be oorde lingspe rspe ctie f (buurtbe wone r ve rsus

in de argume nte n voor de inte grale be plantingsme thode .

be wone r van woning me t dire ct uitzicht op he t park) is

He t onde rzoe k in Wijche n le ve rde op dit punt ge me ngde

het moeilijk om aan te geven waar de verschillen in resul-

re sultate n. Hoe we l e e n aantal re sponde nte n he t ge bie d

tate n door ve roorzaakt worde n. He t me e st waarschijn-

wel wilden gebruiken voor het uitlaten van de hond, waren

lijk is e e n combinatie van oorzake n: de ontwe rpsche tse n

andere respondenten juist fel gekant tegen het uitlaten van

gave n e e n nogal rooskle urige indruk van de inte grale

honden vanwege de uitwerpselen. Deze resultaten hadden

be plantingsme thode , waardoor de

zowel betrekking op de integrale beplantingsmethode, als

re sultate n van dit

onde rzoe k waarschijnlijk positie ve r voor de ze me thode

op de blijvers-wijkers methode.

zijn uitge valle n dan in we rke lijkhe id he t ge val zal zijn. De
bewoners van de nieuwbouwwijk in Wijchen keken vanuit
hun woning al uit op e e n groe n we iland. De re sultate n

Economische waarde

van dit onde rzoe k zijn waarschijnlijk ve rte ke nd door e e n
alge me ne we e rstand te ge n ve rande ring e n angst voor

Zijn me nse n be re id om me e r te be tale n voor e e n woning

ove rlast die de aanle g van e e n re cre atie ge bie d me t zich

in de buurt van e e n re cre atie ge bie d dat is be plant volge ns

me e kan bre nge n. Aange zie n de

de inte grale be plantingsme thode ? De ze vraag is in drie

me e ste re sponde nte n

e e n re cre atie ge bie d sowie so al nie t zage n zitte n, maakte

de e londe rzoe ke n aan de orde ge kome n. Alle re e rst kwam

he t ze ve rde r ook nie t zo ve e l uit hoe he t re cre atie ge bie d

het onderwerp aan bod tijdens de gesprekken met wande -

er nou precies uit zou zien. De resultaten van dit onderzoek

laars door het Prins Bernhardbos. De wandelaars beaamden

zijn we llicht ie ts ne gatie ve r uitge valle n voor de inte grale

volmondig dat de aanwe zighe id van groe n e e n waarde vol

be plantingsme thode

e le me nt is in de woonomge ving. Ook was me n be re id om

dan wanne e r de

aanle g van e e n

recreatiegebied een voldongen feit zou zijn geweest.

daarom me e r voor e e n huis te be tale n. Uit de re sultate n
van dit onde rzoe k kan e chte r niet goe d worde n afge le id in

De re sultate n van he t fotobe oorde lingsonde rzoe k van he t

hoeverre de specifieke inrichting van het groen van invloed

Prins Be rnhardbos ge ve n op dit punt misschie n nog we l

is op de bereidheid om te betalen. Wel merkte een wande -

he t me e st bruikbare antwoord. In dit onde rzoe k gave n

laar op dat bij nieuwbouwwoningen de omgeving de eerste

me nse n die be ke nd ware n me t e e n ge bie d waar de twe e

jaren altijd zo kaal en stil is zonder groen, en dat het fijn zou

be plantingsme thode n in we rke lijkhe id toe ge past ware n

zijn als er gelijk al hoge bomen staan.

aan dat ze he t Prins Be rnhardbos twe e jaar na de aanle g
al net zo mooi vonden als het vijftien jaar oude Staatsbos.

In he t onde rzoe k in Wijche n is op e e n me e r dire cte

De ze re sultate n zijn we rke lijkhe id toe ge past ware n aan

manie r aan de be wone rs ge vraagd naar de e conomische

dat ze he t Prins Be rnhardbos twe e jaar na de aanle g al

meerwaarde van de integrale beplantingsmethode in verge-

ne t zo mooi vonde n als he t vijftie n jaar oude Staatsbos.

lijking me t ande re soorte n groe n (we iland e n blijve rs-wij-

De ze re sultate n zijn e chte r sle chts op de antwoorde n van

ke rs me thode ). De be wone rs gave n e e n schatting van de

de rtie n re sponde nte n ge base e rd, e n kunne n daarom nie t

waarde van hun huis me t uitzicht op ve rschille nde groe n-

als representatief worden beschouwd.

vorme n of be bouwing wanne e r ze he t zoude n ve rkope n.
De re sultate n van dit onde rzoe k ge ve n ge e n duide lijke

ge spre kke n me t wande laars in he t Prins

me e rwaarde voor de inte grale be plantingsme thode aan.

Be rnhardbos kwam voor honde nbe zitte rs nog e e n ande r

We liswaar ve rwachte n ve e l me e r be wone rs e e n daling bij

voorde e l van de ope n structuur van de inte grale be plan-

de blijve rs-wijke rs me thode dan bij de inte grale be plan-

tingsmethode naar voren: men kan de hond los laten lopen

tingsme thode , maar te ge lijke rtijd ve rwachte n ook me e r

zonde r he m uit he t oog te ve rlie ze n. De ze maatschappe -

be wone rs juist e e n stijging bij de blijve rs-wijke rs me thode .

lijke meerwaarde werd echter slechts ten dele bevestigd in

Sle chts één ding is volkome n duide lijk: als e r be bouwing

Uit de
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komt in plaats van het huidige weiland, dan gaat de prijs van

meerwaarde van de integrale beplantingsmethode leiden.

de woning omlaag. Ove r he t effe ct van re cre atie ge bie d in

We l kunne n in toe komstig onde rzoe k e e n aantal ve rbe -

plaats van weiland op de woningwaarde lopen de meningen

te ringe n e n uitbre idinge n worde n toe ge voe gd om e e n

uite e n, e n al he le maal ove r e ve ntue le ve rschille n in de

completer beeld te krijgen.

beplanting van het recreatiegebied.
Ee n be langrijke
de

Aanbevelingen

wijze

be pe rking van dit onde rzoe k be trof

waarop de

inte grale

be plantingsme thode

we rd ge visualise e rd. Omdat e r in Ne de rland nog ge e n
voorbe e lde n zijn van hoe e e n ge bie d dat volge ns de ze

Eén van de opvalle ndste re sultate n van dit onde rzoe ks-

methode is aangeplant er over een langere periode uitziet,

proje ct is dat ve rschille nde onde rzoe ksme thode n kunne n

moe st noodge dwonge n worde n ge we rkt me t sche tse n,

le ide n tot ve rschille nde uitkomste n. Bij e e n ve rge lijking

e n fotosimulatie s op basis van nie t-inte graal be plante

van de inte grale be plantingsme thode me t de traditione le

ge bie de n. Voor toe komstig onde rzoe k is he t we nse lijk

blijve rs-wijke rs me thode

om de ontwikke ling van be staande inte graal be plante

gaat he t om re latie f subtie le

ve rschille n in inrichting e n be he e r van re cre atie ge bie de n.

ge bie de n, zoals he t Prins Be rnhardbos, syste matisch te

Hoe deze verschillen worden gewaardeerd, is sterk afhan-

blijve n volge n e n vast te le gge n, zodat me e r re alistisch

kelijk van de wijze waarop de methoden worden gepresen-

onde rzoe ksmate riaal be schikbaar komt. Daarnaast valt

teerd, en het perspectief van waaruit de methoden worden

ook winst te be hale n door inte nsie ve same nwe rking me t

beoordeeld (bewoner of koper, hondenbezitter of honden-

onafhanke lijke de skundige n op ge bie d van be he e r van

hater).

bosse n. In dit proje ct is de hulp van e cologe n e n bosbe -

Gezien de gevoeligheid van het onderzoekonderwerp voor

he e rde rs pas in e e n laat stadium inge roe pe n, toe n de

conte xtue le invloe de n, is he t nie t aanne me lijk dat e r één

onde rzoe ksopze t al grote nde e ls vaststond. Ook kan

definitief antwoord op de vraag naar de maatschappelijke

we llicht e e n me e r re alistische visualisatie worde n be re ikt

e n e conomische me e rwaarde van de inte grale be plan-

door he t ge bruik van me e r dynamische te chnie ke n, zoals

tingsme thode ge ge ve n kan worde n. De ze be plantings-

3-D simulatie s e n vide obe e lde n. Op de ze manie r krijge n

me thode he e ft ze ke r voorde le n die he rke nbaar zijn voor

re sponde nte n e e n ove rzicht van he t he le ge bie d, e n is de

ge bruike rs e n be wone rs, zoals e e n sne l re sultaat e n ope n

beoordeling minder gevoelig voor toevallige invloeden van

structuur. Of de ze voorde le n ook le ide n tot e e n hoge re

kwalite it van fotoʼs e n de positie van waaruit e e n foto is

ge bruiks- e n be le vingswaarde , e n e e n hoge re woning-

genomen.

waarde, lijkt echter sterk door omstandigheden te worden
be paald. Honde nbe zitte rs zulle n e e n inte graal be plant

Ee n twe e de be pe rking van he t onde rzoe k is dat e r voor

ge bie d in hun dire cte omge ving toe juiche n, e n dire ct in

ge koze n is om alle e n de twe e be plantingsme thode n in

ge bruik ne me n. Maar voor be wone rs zonde r hond kan de

hun me e st e xtre me vorm me t e lkaar te ve rge lijke n. In de

hondenpoep en ove rlast van loslope nde honde n juist een

praktijk zijn er natuurlijk allerlei tussenvarianten mogelijk.

re de n zijn om he t inte graal be plante ge bie d te mijde n.

Zeker wanneer het gaat om grotere gebieden ligt het finan-

Woningzoe ke nde n lijke n be re id om me e r te be tale n voor

cie e l e n onde rhoudste chnisch me e r voor de hand om de

e e n woning in de nabijhe id van e e n inte graal be plant

blijve rs-wijke rs me thode te combine re n me t de inte grale

ge bie d, ze ke r wanne e r de make laar de karakte ristie ke

be plantingsme thode . Op e nke le ple kke n in he t ge bie d

ke nme rke n van inte grale be planting (sne l re sultaat, ope n

(bijvoorbe e ld dire ct bij de ingange n) kunne n ve ilige e n

structuur, ve ilighe id), goe d we e t te promote n. Maar de

aantre kke lijke ope n ple kke n worde n ge cre ëe rd die de

woningbe zitte r zie t de komst van he t inte graal be plante

recreatieve waarde van het gebied sterk kunnen vergroten.

ge bie d misschie n me t zorge n te ge moe t. Zoʼn ge bie d

Het ve rdie nt aanbe ve ling om in toe komstig onde rzoe k de

tre kt me nse n me t kinde re n e n honde n, waardoor de rust

haalbaarhe id e n we nse lijkhe id van de rge lijke combinatie -

verdwijnt.

vormen kunnen nader te onderzoeken.

Me e r onde rzoe k zal dus waarschijnlijk nie t tot he t de fini-

De

tieve antwoord over de maatschappelijke en economische

maatschappe lijke

re sultate n van dit onde rzoe k sugge re re n dat de
e n e conomische

waarde ring

van
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be plantingsme thode n ste rk doe lgroe pafhanke lijk is. Me t

beplante gebieden zijn. Maar er zou al wel indirect kunnen

name groe pe n die baat he bbe n bij de ope n structuur e n

worde n ge probe e rd om ve rbande n te

ve ilighe id van dit type re creatiege bie d, zoals me nse n met

huizenprijzen en kenmerken van nabijgelegen recreatiege-

kinde re n e n honde n, lijke n e r ve e l waarde ring voor op te

bieden.

le gge n tusse n

kunne n bre nge n. Op dit punt lijke n e r e nige paralle lle n te
bestaan met de waardering van ruige en verzorgde natuur.
Ve rzorgde

natuur wordt ook hoge r ge waarde e rd door

Kansen in de praktijk

“kwe tsbare ” groe pe n zoals oude re n e n lage r opge le ide n
die vooral behoefte he bbe n aan orde ning e n ve ilighe id.

Waar liggen nu de beste kansen en mogelijkheden voor het

De re sultate n van dit onde rzoe k late n e chte r zie n dat de

toe passe n van de inte grale be plantingsme thode ? Op basis

inte grale be plantingsme thode nie t altijd als ve rzorgde r

van de re sultate n van dit onde rzoe k zie n wij in ie de r ge val

wordt be oorde e ld dan blijve rs-wijke rs me thode . Uit de

kanse n voor de toe passing van de ze me thode in onve ilige

fotobeoordeling van het Prins Bernhardbos, en het onder-

gebieden in en om de stad.

zoe k in Wyche n, blijkt dat de blijve rs-wijke rs me thode
alleen vlak na aanplant als minde r ve rzorgd wordt beoor-

Op dit moment hebben verschillende gemeenten te kampen

deeld dan de integrale beplantingsmethode. In latere fasen

me t onve ilighe id in ste de lijke groe nge bie de n. Ee n re ce nt

is er geen verschil in waargenomen ruigheid.

voorbe e ld is he t ge val van de se rie ve rkrachte r in Utre cht.
Wanne e r e e n ste de lijk groe nge bie d e e nmaal be ke nd staat

Ge zie n de re latie f ge ringe omvang van de ste e kproe ve n

als onveilig, zullen recreanten het gebied gaan mijden, zelfs

was he t in he t huidige

onde rzoe k nie t moge lijk om

wanneer de vermeende dader is gepakt. De gemeente staat

verschillende doelgroepen te onderscheiden. Het verdient

voor de taak om het gevoel van onveiligheid weg te nemen.

aanbe ve ling om in ve rvolgonde rzoe k e e n duide lijk onde r-

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de beplanting

scheid te maken tussen groepen die veel belang hebben bij

uit het gebied te verwijderen, en er bijvoorbeeld een groot,

de ope n structuur, e n groe pe n die hie r minde r be lang bij

ove rzichte lijk grasve ld van te make n waar me nse n me t

hebben. Ook lijkt het zinvol om de rol van verzorgdheid bij

ve rke e rde be doe linge n of inte ntie s dire ct kunne n worde n

de waardering van de integrale beplantingsmethode en de

opgemerkt.

blijvers-wijkers methode nader te onderzoeken.
He t omvorme n van e e n groe n re cre atie ge bie d tot grasve ld
In dit onderzoeksproject is al een brede variatie aan onder-

be vorde rt de ve ilighe id te n koste van de visue le aantre k-

zoekstechnieken toegepast (gesprekken met deskundigen,

ke lijkhe id. In dit soort situatie s kan de inte grale be plan-

die pte -inte rvie ws me t ge bruike rs van be staand ge bie d,

tingsme thode we llicht e e n tusse noplossing bie de n die èn

beoordeling van schetsen, en fotosimulaties door toekom-

de ve ilighe id, e n de visue le aantre kke lijkhe id waarborgt.

stige ge bruike rs). Toch is e r nog e e n be langrijke te chnie k

He t is we liswaar e e n duurde re oplossing, maar ge zie n de

die in dit onderzoek niet is gebruikt, en dat is de techniek

grote waarde die in de politie k e n de same nle ving worde n

van de

te chnie k

ge he cht aan zowe l ve ilighe id als e e n aantre kke lijke groe ne

is vooral van be lang wanne e r he t gaat om he t be pale n

leefomgeving, moet het mogelijk zijn om partijen te vinden

van he t effe ct van groe n op de woningwaarde . Bij de ze

die bereid zijn om hierin te investeren.

ruimte lijk-statistische

analyse . De ze

te chnie k worde n woningprijze n ge re late e rd aan ruimte -

Ee n ve rge lijkbare kans zie n wij bij de aanle g van Vine x-

lijke ge ge ve ns ove r de ligging e n inrichting van ge bie de n,

wijken. Hier wordt ook steeds vaker vanuit het oogpunt van

waarbij wordt ge controle e rd voor ve rstore nde invloe de n

ve ilighe id he t groe n ge re duce e rd tot grasve lde n me t e e n

van bijvoorbe e ld woningke nme rke n e n prijsnive au in

enkele boom en keurig gesnoeide heg.

de re gio. Omdat ge bruik wordt ge maakt van omvangrijke , landsde kke nde be stande n kunne n de ze te chnie ke n

Toepassing van de integrale beplantingsmethode zorgt

vrij nauwke urige inschattinge n le ve re n van effe cte n van

voor een veilig gevoel, terwijl toch een aantrekkelijke

ruimte lijke ke nme rke n op de woningwaarde . We liswaar

groene omgeving wordt bereikt. In dit onderzoek is

is de ze te chnie k op dit mome nt nog nie t dire ct toe pas-

gebleken dat de integrale beplantingsmethode wordt

baar, omdat e r nog te we inig voorbe e lde n van inte graal

gekenmerkt door een aantal kwaliteitsaspecten die

1 6 | E VA LUAT I E R A P P O RT

mensen herkennen en waarderen, zoals de open structuur
en het snelle resultaat. Wanneer deze aspecten op een
duidelijke manier in de planschetsen worden uitgelegd
en gevisualiseerd, kan worden verwacht dat er voldoende
maatschappelijk en economisch draagvlak kan worden
bereikt voor de aanleg van integraal beplant groen in
nieuwbouwwijken.

Bron:
Alterra/Wageningen UR/Productschap Tuinbouw:
A. vanden Berg, M. van de Ven, Jaap Lengkeek; 2002
Alterra-rapport 598, ISSN 1566-7197 (102 pagina’s);
Reeks Belevingsonderzoek nr. 3
In opdracht van het Productschap Tuinbouw en DWK-programma 381
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1.2 Evaluatie proefproject Prins Bernhard Bos, Productschap Tuinbouw, Markt
en Innovatie (Vermeire, 2010)

Inleiding
Achtergrond
Tie n jaar ge le de n is he t Prins Be rnhard Bos in he t re cre atie ge bie d Haarle mme rme e r aange le gd. Dit is e e n 10
hectare groot proefproject van de Nederlandse boomkweke rijse ctor. He t doe l van he t proje ct is aan te tone n dat
het mogelijk is om een vrijwel direct klaar recreatiegebied
te re alise re n door midde l van he t ge bruik van grote re
maten bomen en heesters. Bij de aanplanting van het bos
is ge bruik ge maakt van de inte grale be plantingsme thode
Ruyte n. Dit is de tege nhange r van de traditione le blijve rswijke rsme thode waarbij ge bruik ge maakt wordt van e e n

■

dichte plantafstand met relatief jong plantmateriaal. Bij de

(foto: Productschap Tuinbouw)

blijvers-wijkersmethode zullen gedurende de ontwikkeling
van het beplante gebied steeds bomen en planten gekapt

Afb. 1: Informatiebord 1999-2015

moeten worden om andere bomen en planten de ruimte te

■ De hogere kosten van aanleg worden over een lange

geven om te groeien.

pe riode me e r dan goe dge maakt door lage re be he e rkosten.

De boomkwekerij wil met dit project bovendien aantonen

■ Het park kan direct na aanleg een recreatieve functie

dat he t aanplante n van groot plantmate riaal in ge bie de n

vervullen.

me t e e n re cre atie ve functie zich op de n duur ze lf te rugve rdie nt door he t ge ringe re

onde rhoud. Be wone rs e n

woningbouwcoöpe ratie s he chte n ve e l be lang aan goe d

Het onderzoek richtte zich in het bijzonder op de
volgende aspecten:

aange le gde e n onde rhoude n groe nvoorzie ninge n in de

a) Recreatiegebruik

directe leefomgeving. Dit heeft enerzijds te maken met het

b) Belevingswaarde

ge voe l van we lbe vinde n e n ve ilighe id e n ande rzijds me t

c) Onderhoud

e e n opwaarde ring van de waarde van huize n. He t Prins

d) Ecologie

Bernhard Bos is dan ook een proefproject voor beplanting
met een (economische) meerwaarde.

Ad A) Recreatiegebruik

Om tot e e n zuive re ve rge lijking te kome n is e e n ge de e lte

Hoe is he t re cre atie ge bruik bij be ide be plantingsme -

van het Prins Bernhard Bos volgens de blijvers-wijkersme-

thoden? Is er een verschil? Welke functies heeft h t bos?

thode aangeplant.

Ad B) Belevingswaarde

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is bepalen of de aannames van
10 jaar geleden zijn uitgekomen. Deze aannames zijn:

■

Uit eerder onderzoek van omgevingspsycholoog A. van den
Berg et al, 2002, blijkt dat bezoekers de open structuur van
de integrale beplantingsmethode waarderen. Daarnaast is
he t park ove rzichte lijk, aantre kke lijk, rustig e n ve ilig. Hoe
is dit anno 2010 in vergelijking met de blijvers- wijkersme-

De integrale beplantingsmethode geniet de voorkeur

van de gebruiker.

thode?
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Ad C) Onderhoud

Als indicatie voor de biodive rsite it is onde rzoe k ge daan

De aanle gkoste n lage n bij he t Prins Be rnhard Bos op

naar de voge lstand in he t Prins Be rnhard Bos. De ze

ongeveer het dubbele dan bij de traditionele beplantings-

inve ntarisatie is uitge voe rd door SOVON Voge londe rzoe k

me thode . De nie uwste be re ke ninge n late n zie n dat bij de

Ne de rland die e e n ve rge lijkbaar onde rzoe k ook kort na

integrale be plantingsmethode de aanleg bij aanvang 20%

aanle g van he t Prins Be rnhard he e ft ge houde n. Bij de

duurder is, maar na 20 jaar is er een kostenbesparing van

inve ntarisatie is ge ke ke n naar ve rschil in voge lstand e n

20% op de aanle g e n onde rhoud, be ide , naar marktcon-

rijkdom tusse n he t de e l aange plant volge ns de inte grale

forme prijzen.

beplantingsmethode en het blijver-wijkers gedeelte.

Wat zijn de e rvaringe n van de onde rhoudsdie nst in de
afge lope n 10 jaar? En wat zijn de ve rschille n in koste n
tussen beide beplantingsmethoden?

Leeswijzer rapport

Ad D) Ecologie

In hoofdstuk 2 wordt e e rst inge gaan op he t be lang van

De

inte grale

be plantingsme thode

bie dt ve e l ruimte

recreatiegroen. In hoofdstuk 3 wordt de integrale beplan-

voor biodive rsite it door haar ope n karakte r. Wat zijn

tingsmethode en de blijvers-wijkersmethode nader uitge-

de ve rschille n tusse n de ze be plantingsme thode e n de

we rkt waarna in hoofdstuk 4 op basis van de inte rvie ws

blijvers- wijkersmethode?

e n he t broe dvoge l inve ntarisatie onde rzoe k de daadwe rkelijke e valuatie aan de orde komt. Het rapport wordt in

Methode van onderzoek

hoofdstuk 5 afge slote n me t de conclusie s e n aanbe ve lingen.

De evaluatie is gebeurt aan de hand van een aantal interviews en is daarom vooral kwalitatief van aard. Interviews
gehouden met:

■ Dhr. Ruyten, bedenker van de integrale beplantings-

Hoofdstuk 4: Evaluatie

methode;

■ Dhr. Van den Heuvel en Dhr. Verbruggen van de
gemeente Haarlemmermeer, waartoe het Prins Bernhard

Algemeen

Bos behoort. Dhr. Van den Heuvel was destijds ook
betrokken bij de aanleg van het bos;

■ Dhr. Hobbelink, Niek Roozen BV, ontwerper van het
Prins Bernhard Bos;

■ Dhr. Riesener, gebiedsbeheerder bij Recreatie
Noord-Holland voor recreatieschap Spaarnwoude en o.a.

Re cre atie

Noord-Holland laat re ge lmatig onde rzoe k

uitvoe re n naar he t ge bruik e n de waarde ring van re cre atie ge bie de n in de
Groe ne

provincie . Ook he t re cre atie park

We e lde , waar he t Prins Be rnhard Bos onde r-

de e l van uitmaakt, wordt in de analyse me e ge nome n.

verantwoordelijk voor Park de Groene Weelde, waarvan
het Prins Bernhard Bos onderdeel uitmaakt;

■ Dhr. Timmers, boomkweker en destijds betrokken
bij het uitzoeken van het plantmateriaal voor het Prins
Bernhard Bos;

Hieronder volgen enkele resultaten uit de Recreatie
Monitor van 2009:

■

He t aantal be zoe ke rs van de Groe ne We e lde is

gestegen van 579.000 in 2008 naar 630.000 in 2009(+9%);

■ Mevrouw Huis, senior projectmedewerker bij het

■

Kenniscentrum Recreatie

uit de gemeente Haarlemmermeer, 16% uit Haarlem en

■ Gebruikers van het park. In totaal zijn 15 personen

Van de bezoekers van de Groene Weelde komt 54%

12% uit Heemstede (18% overig);

ondervraagd op verschillende dagen in de week en op

■ Bezoekers van de Groene Weelde bezoeken het park

verschillende tijdstippen. De interviews vonden plaats in

ve e l fre que nte r dan be zoe ke rs van ande re re cre atie ge -

mei en juni 2010;

bie de n. Bijna 40% ze gt dage lijks he t park te be zoe ke n.
Waarschijnlijk zijn dit vooral de me nse n die he t park
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gebruiken om hun hond uit te laten;

■

de Groe ne we e lde voe lt zich we l e e ns onve ilig, e n 8%

De ge midde lde ve rblijfsduur is e chte r juist korte r

mijdt we l e e ns ple kke n. Dit zijn re latie f lage score s. He t

dan ge midde ld. Onge ve e r 50% blijft nie t lange r dan 1

aanbre nge n van ve rlichting is e e n ve e l ge noe mde optie

uur (20% zelfs hooguit 30 minuten);

naast meer toezicht.

■

Van de be zoe ke rs aan he t park komt 70% me t de

auto;.
In de groe ne We e lde is he t uitlate n van de hond ve ruit

Recreatiegebruik

de populairste activite it onde r de re sponde nte n. 71%
ge e ft dit aan als activite it om he t park te be zoe ke n.

Uit de

ge spre kke n me t de

be zoe ke rs van he t Prins

Dit is ve e l me e r dan in ande r onde rzochte re cre atie ge -

Be rnhard Bos blijkt ook dat het me re nde e l van de be zoe -

bieden. Ook wandelen, scoort relatief hoog in de Groene

ke rs van he t park e r komt om de hond uit te late n. He t

Weelde.

park de Groene Weelde is een van de weinige recreatiegebie de n waar me n (ge dure nde he t he le jaar) de hond los

De belangrijkste activiteiten op een rijtje:

■
■
■
■

mag laten lopen. Slechts een enkeling zegt het park (ook)

Hond uitlaten 71%

om e e n ande re re de n te be zoe ke n. He t gaat daarbij om

Wandelen 57%

hardlope n of om e e n kle ine korte wande ling na be zoe k

Fietsen 26%

aan het pannenkoekenrestaurant. Voor fietsers is het Prins

Zonnen, picknicken, sport, spel 6%

Bernhard Bos te klein en maakt het hooguit onderdeel uit
van een langere fietstocht.

Ove r he t alge me e n e rvare n de be zoe ke rs we inig ove rlast

De

van de vele honden (en hun baasjes). In de overlast die wel

waarbij e r we inig ve rschil is tusse n de se izoe ne n. In he t

wordt ervaren spelen de honden wel een hoofdrol;

we e ke nd wordt he t park ie ts minde r ge bruikt om de

57% van de be zoe ke rs van de Groe ne We e lde kie st dit

hond uit te laten. Er heerst dan een grotere drukte bij het

ge bie d vanwe ge natuur e n landschap. In de ande r onde r-

Panne nkoe ke nre staurant, waardoor he t lastige r parke re n

zochte ge bie de n ligt dit ge midde ld rond de 30%; De

is. Dit is re le vant want de me e ste be zoe ke rs kome n me t

waardering voor het deelgebied Groene Weelde is een 7,9.

de auto. Ook zijn er in het weekend meer wandelaars met

Dit is een hoge score in vergelijking met andere recreatie -

kinderen. Dit zijn veelal bezoekers van het pannenkoeken-

gebieden;

restaurant.

Suggesties voor verbetering recreatiegebied Groene
Weelde

■
■
■

me e ste

parkbe zoe ke rs kome n e r ze e r re ge lmatig,

Beleving

Meer bankjes,
Meer prullenbakken

In 2002 zijn in het kader van een studie naar de maatschap-

Aanlijnen / verbieden honden

pe lijke e n e conomische waarde ring van be plantingsme thode n in ste de lijk groe n (10) be zoe ke rs van he t Prins

Sociale veiligheid: 27% van de respondenten ondervindt

Be rnhard Bos ge ïnte rvie wd. He t park was toe n dus nog

we l e e ns ove rlast in re cre atie ge bie d Spaarnwoude . In

maar 2 jaar oud. Uit de ge spre kke n kwam toe n (al) naar

de Groene Weelde is dit met 21% relatief laag. In Groene

vore n dat he t park vooral ge bruikt we rd voor he t uitlate n

We e lde worde n ook minde r soorte n ove rlast e rvare n.

van de hond. Me n waarde e rde de ve le wande lmoge lijkhe de n, de moge lijkhe id dat de hond los kan lope n e n

Qua type overlast scoren in de Groene Weelde het

de ope n structuur zodat me n de hond in de gate n kan

hoogst:

houden. Verder vond men het Prins Bernhard Bos overzich-

■
■
■
■
■
■

Honden 26%

telijk, aantrekkelijk, rustig en veilig. Het fungeerde ook als

Afval 9%

ontmoetingsplek. Het duidelijk aangelegde karakter ervoer

Gemotoriseerd verkeer 9%

men niet als een probleem.

Groepen mensen 9%

He t toe n 2 jaar oude Prins Be rnhard Bos (de de le n die

Lawaai 9%

aange le gd ware n volge ns de

Ge voe l van ve ilighe id: 5% van de be zoe ke rs van

inte grale

be plantingsme -

thode ) ble e k qua ge bruik- e n be le vingswaarde onge ve e r
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even goed of zelfs iets beter te scoren dan het 15 jaar oude

dat volgens de integrale beplantingsmethode is aange-

(volge ns de blijve rs–wijke rsmethode aange legde ) nabijge -

plant, ervaart de bezoeker als afwisselender; een gebied

legen staatsbos.

met een grote diversiteit aan bloemen, struiken en

Ne t als toe n zijn de be zoe ke rs van he t park anno 2010

bomen. Bezoekers waarderen de open structuur van

in staat om de bijzonde re kwalite ite n van de inte grale

het park. Ze vinden het mooi, het zorgt ervoor dat het

be plantingsme thode te he rke nne n. He t grootste de e l van

park gezelliger is (je ziet meer mensen) en het geeft een

de ge ïnte rvie wde pe rsone n e rvaart be wust of onbe wust

gevoel van veiligheid. Bezoekers geven specifiek aan dat

e e n ve rschil in be plantingsstijl. He t ge de e lte dat volge ns

het Prins Bernhard Bos een natuurlijke uitstraling heeft.

de inte grale be plantingsme thode is aange plant, wordt

Veel geïnterviewde personen zeggen te genieten van de

vooral ervaren als afwisselender, een gebied met een grote

natuur in het Prins Bernhard Bos. Men ziet veel bloemen

diversiteit aan bloemen, struiken en bomen. Gewaardeerd

(meer dan in andere gedeeltes van het park die volgens

wordt de ope n structuur van he t park. Dit is nie t alle e n

de traditionele methode zijn aangeplant) en vogels.

mooi, maar zorgt er ook voor dat het park gezelliger is (je
zie t me e r me nse n) e n ook voor e e n stukje e xtra ge voe l
van ve ilighe id. Dit laatste ge ldt e chte r maar voor e e n

Biodiversiteit / ecologie

klein aantal bezoekers. De meeste wandelaars voelen zich

In hoeverre leidt de integrale beplantingsmethode tot een

sowieso veilig in het park.

grotere biodiversiteit dan in een bos aangelegd volgens de
blijvers-wijkersmethode?

“Voor mij is dit het favoriete bos om in te wandelen”
“Ik waan mij soms in Drenthe, zo rustig, en dat midden in

Be zoe ke rs / ge bruike rs van he t park ge ve n spontaan aan

de Randstad”

dat de ve rsche ide nhe id aan plante n e n bloe me n in he t

“Je ziet veel bloemen, al is het nu minder dan toen het bos

Prins Be rnhard Bos grote r is dan in ande re de le n van

net aangelegd was, toen was het één bloemenweelde”

he t park de Groe ne We e lde die volge ns de traditione le

“Het geeft wel meer een parkgevoel dan een bosgevoel”

methode zijn aangeplant. Dit is ook één van de factoren die
bijdraagt tot de hoge re be le vingswaarde . Op het mome nt

Spe cifie k wordt door de be zoe ke rs aange ge ve n dat he t

van de e valuatie was dit ook duide lijk te zie n. Door de

Prins Be rnhard Bos e e n natuurlijke uitstraling heeft. He t

ope n structuur groe ide n e n bloe ide n in he t ge de e lte dat

is me e r e chte natuur, minde r ne tje s dan e e n strak aange -

volgens de integrale beplantingsmethode was aangeplant

le gd bos. De graspade n dwars door he t park drage n bij

tal van kruidachtige plante n aan de rande n e n tusse n de

aan e e n natuurlijke

be le ving van he t Prins Be rnhard

struiken en bomen. Dit in schril contrast met de begroeiing

Bos. De graspade n zorge n bij de be zoe ke rs ook voor e e n

onder de blijvers-wijkersaanplant. Hieronder was de grond

ge voe l van vrijhe id. Me n hoe ft nie t zich nie t te houde n

vrijwe l kaal. Ove rige ns is de rijkdom aan kruidachtige

aan geasfalte e rde pade n, maar kan door he t ge bie d he e n

plante n in he t inte grale be plantingsde e l nog ge de e lte -

struinen. Dit ervaart men voor het uit laten van de hond als

lijk he t ge volg van he t inzaaie n me t e e n bode mbe de kke r

ide aal. Me n kan voor he t ge voe l ste e ds e e n ande re route

direct na de aanplant.

ne me n. De positie ve waarde ring van he t Prins Be rnhard
Bos wordt daarom ook de e ls ge kle urd door he t fe it dat

Om meer inzicht te krijgen in het verschil in de biodiversi-

he t e e n van de we inige parke n/bosse n is waar de hond

te it tusse n de be ide toe ge paste be plantingsme thode n is

los mag loslope n. Ve e l ge ïnte rvie wde pe rsone n ze gge n

in 2010 door SOVON e e n broe dvoge linve ntarisatie uitge -

te genieten van de natuur in het Prins Bernhard Bos. Men

voe rd. In 2000 is e e nze lfde inve ntarisatie voor he t e e rst

zie t ve e l bloe me n (me e r dan in ande re ge de e lte s van de

uitgevoerd in het Prins Bernhard bos. Enkele verschillen in

Groene Weelde) en vogels.

de resultaten van beide jaren springen direct in het oog:

Bezoekers van het park herkennen de bijzondere kwali-

Kort na aanle g van he t Prins Be rnhard Bos be stond de

teiten van de integrale beplantingsmethode. Het grootste

voge lbe volking voor e e n be langrijk de e l uit wate r- e n

deel van de geïnterviewde personen ervaart bewust of

akke rvoge ls. Ve e l daarvan zijn in tie n jaar tijd ve rdwe ne n

onbewust een verschil in beplantingsstijl. Het gedeelte

of ste rk in aantal achte ruit ge gaan. Daar staat e e n groot
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■

Afb. 2: foto: Productschap Tuinbouw

■

Afb. 3: foto: Productschap Tuinbouw

aantal nie uwkome rs te ge nove r. Dit zijn vooral struwe -

Ook be le idmake rs, ontwe rpe rs, groe nspe cialiste n e n

le n bosvoge ls zoals de houtduif, koe koe k, groe ne spe cht,

beheerders waarderen en erkennen het grote voordeel van

winte rkoning, roodborst, me re l, tuinfluite r, zwartkop, e tc.

de integrale beplantingsmethode, namelijk dat er op korte

Zowe l de koe koe k als de groe ne spe cht zijn voge lsoorte n

te rmijn e e n aantre kke lijk re cre atie ge bie d is te re alise re n,

die op de lijst van kwetsbare soorten staan. Ook een aantal

dat in de be le ving van de ge bruike rs hoog scoort e n de

rietvogels hebben zich in het gebied gevestigd.

uitstraling heeft van een parkbos. Problemen voorziet men

He t de e l dat aange plant is volge ns de inte grale be plan-

vooral op he t punt van de hoge re inve ste ringskoste n bij

tingsme thode

scoort vooral goe d bij soorte n van

aanle g. Vraagte ke ns worde n ge ze t of de ze hoge re aanle g-

ope n struwe le n waaronde r de grasmus e n de fitis. De

koste n in de ze tijd nog we l te ve rantwoorde n zijn e n of

me e ste soorte n struwe e l- e n broe dvoge ls ge ve n e chte r

de ze daadwe rke lijk ge compe nse e rd worde n door lage re

de voorke ur aan he t de e l me t de traditione le be plan-

onde rhoudskoste n. Daarnaast vormt de huidige proje ct-

tingsme thode . Hie r is in de ve e l dichte re e n hoge re

matige werkwijze van gemeenten een extra barrière om de

bosschage s voor ve e l soorte n me e r ne stge le ge nhe id

hoge re inve ste ringe n bij aanle g te ve rdisconte re n me t de

aanwezig. Veel van de bosvogels die hier broeden maken

lagere onderhoudskosten op termijn.

om te foe rage re n e chte r we l ge bruik van de ope n structuur van de integrale beplantingsmethode.

Ge zie n de ze

duide lijke

re se rve s is he t be langrijk dat

opdrachtge ve rs e n be he e rde rs op dit punt me e r ze ke r-

Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen

he de n worde n ge bode n. Echte r, of e r e xtra ge ld be schikbaar wordt ge ste ld voor e e n re cre atie ge bie d me t e e n
hoge

be le vingswaarde

dire ct na aanle g is vooral e e n

politie ke be le idske uze . Wat dat be tre ft past de inte grale
Tien jaar geleden is het Prins Bernhard Bos aangelegd als

beplantingsmethode prima in het huidige overheidsbeleid

proe fproje ct van de

boomkwe ke rijse ctor.

waarbij de kwaliteit van de nieuw in te richten recreatiege-

Doel was aan te tonen dat het mogelijk is met behulp van

Ne de rlandse

bieden steeds meer aandacht krijgt. Ook heeft de overheid

de inte grale be plantingsme thode e e n dire ct klaar re cre a-

me e r be le idsaandacht voor he t fe it dat voor ve e l me nse n

tiegebied te realiseren. Geconcludeerd kan worden dat het

de afstand tot groen groter is geworden. Juist de integrale

Prins Be rnhard Bos de ze belofte he e ft waarge maakt. Nu,

be plantingsme thode kan e e n rol spe le n bij he t op korte

anno 2010, ligt e r e e n fraai re cre atie park dat ge bruike rs

te rmijn we gwe rke n van te korte n aan kwalitatie f goe de

prijze n e n inte nsie f ge bruike n. He t ge de e lte dat volge ns

recreatiegebieden in de stedelijke gebieden. Want vooral in

de

is aange plant ge nie t

gebieden met een hoge bevolkingsconcentratie die zorgen

de voorke ur van he t me re nde e l van de be zoe ke rs vooral

voor e e n inte nsie f ge bruik van he t re cre atie groe n is de

vanwege de diversiteit in aanplant en de (meer) natuurlijke

integrale beplantingsmethode het meest op zijn plaats.

uitstraling.

Nie t uit te vlakke n is ook de rol van de burge r. De ze is

inte grale

be plantingsme thode

ste e ds mondige r ge worde n e n zal vake r e ise n dat e r
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voldoe nde groe ne re cre atie ge bie de n in zijn woonomge ving zijn e n dat de aan te le gge n groe nvoorzie ning van
e e n kwalitatie f hoog nive au is. Ze ke r nu hij in de praktijk
zie t dat he t aanplante n van grote re bome n e n struike n
mogelijk is.

■

Afb. 4: Productschap Tuinbouw (foto: Marcel van Tol)

De proef met het Prins Bernhard Bos heeft aangetoond
dat er naast de traditionele manier van het aanleggen
van recreatiegroen er een andere kijk mogelijk is op
hoe recreatiegroen gerealiseerd kan worden. Dit wordt
als een groot voordeel gezien. Welke methode men
in de praktijk uiteindelijk zal toepassen is afhankelijk van de plaats en functie van het recreatiegebied
en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar
zijn. Mengvormen van beide beplantingsmethode zijn
denkbaar. Juist de combinatie van de open ruimtes
in het gedeelte van de integrale beplantingsmethode
met de dichte boomvlakken aan de randen wordt door
een deel van de bezoekers gewaardeerd. Daarnaast is
de integrale beplantingsmethode ook geschikt voor
kleinere oppervlakten dan in het Prins Bernhard Bos.
De toe komst zal uitwijze n in we lke mate de inte grale
beplantingsmethode toegepast gaat worden. De (overtuigings-)kracht van de

inte grale

be plantingsme thode

zit vooral in he t re alise re n van e e n dire ct voor ge bruik
be schikbaar re cre atie ge bie d me t e e n hoge be le vingswaarde.
Bron:
Productschap Tuinbouw Zoetermeer;
PT 2010-77 December 2010 (24 paginaʼs)
Auteur: Ing. R. Vermeire, sen. projectleider marktonderzoek
In opdracht van PPH (Plant Publicity Holland, Boskoop)
Foto’s: uit rapport
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1.3 Beleving van de natuur in het Prins Bernhardbos, gemeente
Haarlemmermeer (Nijenhuis, Vonk, mei 2016)

Ter vergelijking: een standaard bos

ne e rd me t bladval van vooral nie t zure blade re n (ge e n

Bij de traditione le bosbouwme thode n wordt he e l ve e l

e ik, ge e n be uk, ge e n de nne n e nz.) is de afbraaksne lhe id

aanplant dicht op e lkaar ge ze t. En tusse n de ande re

van de blade re n zo hoog dat e r vrijwe l ge e n strooise l-

soorte n door worde n sne lgroe ie nde bome n ne e rge ze t,

laag wordt opge bouwd. Ove ral is de kale kle ibode m te

me e stal populie re n. Dit ge be urt nie t zonde r re de n:

zie n. Dat is e rg nade lig voor alle rle i organisme n, die hie r

de hoop is al binne n e nke le jare n e e n soort bos op te

dus ge e n onde rdak vinde n. Maar ook plante n als vare ns

bouwe n, waar e e n spe cifie k bosklimaat kan voorkome n.

krijgen maar moeilijk voet aan de grond. Slechts waar de

Dat bosklimaat is: schaduwrijk, me t zonnige

ope n

alle rbove nste laag door de (zure ) re ge n wordt ontkalkt

ple kke n, vrijwe l ge e n wind e n me t e e n hoge luchtvoch-

kunnen mossen groeien, bijvoorbeeld op de boomvoeten.

tighe id.
rijk

Be lang-

voor

dat

bosklimaat

is

e
e n

e
H t

er sultaat

is ee n

er lati
e f

soorte narm

stroois
e l-

bos,

maar wel vochtig.

laag van humus,
oud
e

blad
eer n

De me e st inte re s-

e n naalde n op

sante

de

de ope n ple kke n,

bode m, die

ond
e rdak

bi
e dt

de le n zijn

waar ve e l me e r

aan ve e l kle ine

licht

op

b o d em d i er t j es

Daar

vind ej

e n die langzaam

bosrandplanten

e
e
e
v rt rt e n

als dagkoe koe ks-

voedingsstoffen
vrijgeeft.

e
E n

■

Afb. 5: Pad in Haarlemmermeerse bos (foto: Margo Oosterveen, 2013)

de rge lijk klimaat

valt.

bloe m e n sle ute le
blo m,

e
zw
e f-

vlie ge n, mugge n,

zorgt voor e e n e ige n plante nsame nste lling, me t vare ns,

wespen maar ook vlinders als het bont zandoogje, dat op

mossen en echte bosplanten, tenminste dat is de bedoe-

zoʼn ple k juist zijn te rritorium heeft. De me e ste soorte n

ling. De populieren groeien zo hard dat ze schaduw geven

zijn e chte r be sche ide n van kle ur, omdat in de schaduw

aan de ande re bome n, waardoor die ook kunne n profi-

e e n uitbundige te ke ning toch nie t opvalt. Daarom zie je

teren van het bosmilieu. De snelgroeiende bomen concur-

op het eerste gezicht weinig kleine diertjes.

re re n me t e lkaar om licht, waardoor he t lange dunne
staken worden. Door regelmatig het teveel aan bomen uit
te kappen wordt toegewerkt naar een volwassen bos met

De integrale beplantingsmethode
Ruyten

grote bomen op voldoende afstand van elkaar. Onder de
bomen is het bos doorzichtig, omdat er weinig ondergroei

Er is ook een andere methode: de Integrale Beplantings-

is aan struiken en kruiden. Er is weinig schuilgelegenheid

me thode Ruyte n ( IBR). Daarbij wordt he t ide e van he t

voor grotere dieren als egels, konijnen en reeën.

bosklimaat voor de e e rste jare n he le maal losge late n.
Het doe l is hie r om binne n e e n be pe rkt aantal jare n e e n
gevarieerd gebied in te vullen met grote groepen struiken

Hoe gaat dat hier in Haarlemmermeer?
Door he t hoge

kalkge halte

van de

grond, ge combi-

e n me t wijd uitgroe ie nde bome n. Er ontstaat dan sne l
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e e n afwisse le nd parkge bie d me t ve e l me e r bloe me n dan
in een gesloten bos. Daarvoor worden grote maten bomen
e n grote mate n struike n uitge plant op grote afstand van
elkaar en veel minder in aantal dan bij gewoon bos, met de
be doe ling om die bome n te late n staan. Alle e xe mplare n
kunne n bre e duit groe ie n e n e r hoe ft nie t te

worde n

gedund.
Er ontstaat e e n ve e l ope ne r ge bie d, waarbij me e r rande n
ontstaan, me t luwe

ple kke n, inhamme n, kronke lige

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, e e n strooise llaag. Onde r e sse n is die
snel verteerd, onder eiken kan de laag veel langer liggen en

■

e e n dik pakket vorme n. Er komt tusse n de bome n in ve e l

Frits Ruyten, maart 1999)

Afb. 6: Aanleg IBR-gedeelte in het Prins Bernhardbos (foto:

licht op de grond en er groeit daardoor een overvloed aan
bloe ie nde plante n. Op sommige ple kke n ontstaat inde rdaad e e n bosklimaat, waar grote bome n same n e e n 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 be zoe ke r van he t Prins Be rnhardbos is he t ve rschil
me t e e n standaard bos dire ct me rkbaar. He t te rre in zit
vol variatie: smalle gangetjes, majestueuze bomen, open
we ide s, vochtige bosrande n of juist droge e nzovoort.
Dit maakt he t ge bie d minde r voorspe lbaar e n dus
ve rrasse nde r. Ook zijn e r ve e l grote re ve rschille n tusse n
licht en donker, droog en nat, zonnig en beschaduwd.
Daardoor vind je in dit type ge bie dsinvulling ook ve e l
me e r soorte n plante n, die e lk e e n ple kje zoe ke n in de
dive rsite it van moge lijke groe iple kke n. Op de n duur zal

■

Afb. 7: Bloeiende liguster in het IBR-gedeelte in het Prins

Bernhardbos (foto: Frits Ruyten, juli 2015)

ook onde r de bome n, afhanke lijk van he t type blad, e e n
e ige n milie u ontstaan. Daardoor wordt de biodive rsite it,

ruimte n, zoals boe re nwormkruid, sche rpe

de totale soorte nrijkdom, ste e ds grote r. Nie t alle e n bloe i-

muskuskaasje skruid, glad walstro, ge woon knoopkruid,

e nde plante n, maar ook mosse n e n korstmosse n zulle n

dagkoe koe ksbloe m e nz. maar ook bijzonde rhe de n als

in aantalle n toe ne me n. Extra variatie ontstaat door de

wilde ake le i e n e chte sle ute lbloe m. De ze zijn in de start-

aanwe zighe id van wate rgange n. Die ligge n grote nde e ls in

fase inge zaaid, om ve rsne ld de soorte n ke nme rke nd voor

de volle zon e n he bbe n in het wate r e n op de oe ve rs hun

bosranden binnen het gebied te halen.

eigen flora en fauna.

De aange plante struike n zijn de e ls “mooie ” soorte n, die

bote rbloe m,

niet in de omgeving voorkomen en niet op spontane wijze
Op dit moment zie je veel planten van bosranden en open

dit ge bie d zoude n kunne n be re ike n. Zij le ve re n we l e e n
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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 opkomst van soorte n die we l in de ze
omge ving thuishore n zal he t aantal soorte n inse cte n
waarschijnlijk gaan toenemen.
Door de inge zaaide bloe mplante n is e r we l e e n normaal
aantal bloe mbe zoe ke nde inse cte n zoals bije n, vlinde rs
e n zwe e fvlie ge n. Ook zie je re ge lmatig op de ze inse cte n
jage nde libe lle n vlie ge n, die als larve n in de wate rgange n
hebben geleefd.
Door de ruimtelijke variatie en de vele zonnige plekken ziet
men veel mooie, kleurige en interessante soorten insecten
e n ande re kle ine die re n. Ve e l vlinde rsoorte n als atalanta,

■

dagpauwoog, kle ine vuurvlinde r, st.-jacobsvlinde r, groot

Prins Bernhardbos (foto: Frits Ruyten, mei 2014)

Afb 8: Smeerwortel onder eik in het IBR-gedeelte in het

koolwitje , kle ine vos, landkaartje . In re latie me t he t in de
buurt liggende open water komen er ook veel waterjuffers
en libellen jagen, zoals de grote keizerlibel en de houtpantserjuffe r. Ook he ide libe lle n e n dive rse blauw ge kle urde
kleine juffers als lantaarntjes. Allerlei soorten sprinkhanen
voe le n zich e r thuis, e n dan is de strooise llaag nog nie t
eens goed ontwikkeld! Er komen veel soorten zweefvliegen
voor, die vooral in de schermbloemen als wilde peen veel
ne ctar vinde n. Nie t alle e n kle ine die re n vinde n dit e e n
aantre kke lijke landschapsinvulling, ook grote . Door de
grote hoe ve e lhe id bosrande n is he t ge bie d e rg 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.
Zonde r uitzonde ring roe me n de be zoe ke rs de kle urighe id
en variatie van het Prins Bernhardbos.

Misschie n ve rschille n e e n standaard bos e n e e n te rre in
be plant volge ns de IBR-me thode nie t ve e l in hoe ve e lhe id
soorte n van de ve rschille nde groe pe n: lage re plante n,
plante n,

kle ine er

onge we rve lde n,

inse cte n,

amfibie ën, voge ls e n zoogdie re n. Maar als je e lke soort
apart be kijkt kunne n de aantalle n daarvan tusse n de
bosge bie de n e rg uite e nlope n. Bijvoorbe e ld van e e n
be paalde

mie re nsoort ve e l in he t Prins Be rnhardbos

e n we inig in he t re fe re ntie bos. En misschie n voor e e n
be paalde

Afb. 9: Sleutelbloem in IBR-gedeelte in het Prins

Bernhardbos (foto: Frits Ruyten, april 2015)

meenschap heeft toch een andere opbouw van soorten en

Conclusies

hoge er

■

loopke ve rsoort we e r ande rsom. Ee n bosge -

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 ope n te rre in late n zich ve e l me e r zie n, e n vlie ge nde
soorte n make n in dit ope n te rre in ve e l me e r kans. Vaak
zijn die die re n, omdat ze op zicht jage n e n/of e lkaar op
zicht waarne me n, ve e l fe lle r ge kle urd dan de soorte n uit
he t dichte bos. Door de grote variatie aan klimaatsomstandighe de n (vocht, wind, be zonning) binne n he t Prins
Be rnhardbos zijn e r ve e l kle inschalige biotope n, die e e n
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■

Afb. 10: De open ruimte tussen de bomen en struiken in het IBR-gedeelte in het Prins Bernhardbos

(foto: Frits Ruyten, juli 2015)
weelde aan soorten kunnen herbergen.

(aanplant van ve rke e rde struike n die minde r “e e tbaar”

Juist soorten die zich langzaam verspreiden, zoals bijvoor-

zijn). Er is mogelijk gewoon minder gram insectenvlees per

be e ld sommige

vierkante meter.

loopke ve rs, he bbe n moe ite

om van

ve raf dit ge ïsole e rd ge le ge n bos te be re ike n. 15 jaar is

De aanwezigheid van watergangen is een wezenlijke verrij-

ge woon nie t lang ge noe g om ve e l soorte n “in te vange n”.

king van he t ge bie d, omdat die hun e ige n flora e n fauna

Ook plante n van bosse n, die me e stal maar e e n be pe rkt

meebrengen, en de waterkwaliteit relatief goed is.

ve rspre idingsme chanisme he bbe n, vrage n voldoe nde tijd

Door in de be ginfase me e r re liëf in he t ge bie d aan te

om dit bos te bereiken.

brengen was het aantal biotopen nog meer gestegen, met

Ee n groe nge bie d ge plant volge ns de IBR-me thode is ve e l

nog meer kans op bijzondere soorten.

minde r doorzichtig dan e e n standaard aange plant bos,
waar vrijwe l ge e n kre upe lhout in voorkomt. Daardoor
vinde n ook grote re die re n als vosse n, re e ën e n konijne n

Slotconclusie

hier veel gemakkelijker een schuilplaats (tegen de tijd dat
ze hier zijn aangekomen). Struiken zijn nu eenmaal op zich

Inplant via IBR-methodiek is niet de enige manier van

ze lf staand vlugge r groot e n volwasse n dan als onde rde e l

inplanten, maar wel een uitstekende methode om vrij

van een bos.

snel meer biodiversiteit en beleving in een gebied op te

Bij he t vange n van de loopke ve rs zie n we van soorte n

bouwen. Gelet moet worden op een zo goed mogelijke

die ook in he t re fe re ntie bos ge vonde n zijn opvalle nd

aansluiting wat betreft in te planten soorten en uit te

weinig exemplaren binnen het Prins Bernhardbos. Dit kan

zaaien bloemen bij de soorten in de directe omgeving.

zijn oorzaak vinde n in he t minde r ge makke lijk kunne n

En hoe meer variatie aan grondsoorten, nat en droog,

rondlope n in e e n de rge lijke grasachtige omge ving, maar

beschaduwd en bezond, hoe meer kans op snel een

ook dat e r moge lijk voor de ze soorte n minde r te e te n is

hoge biodiversiteit.
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Toekomstverwachting

Overwegingen

De kome nde jare n zulle n de ve rschille nde de le n, ge plant

Te r wille van de biodive rsite it, e n ge zie n de afstand tot

volge ns IBR-me thode

ve rge lijkbaar bos, kunne n we

of traditione e l inge plant, ste e ds

he e l lang wachte n op

verder uit elkaar gaan lopen. Het traditionele bos zal regel-

de komst van be paalde plante n e n die re n. Ove rwoge n

matig worde n ge dund, totdat uite inde lijk e e n ge slote n

kan worde n om dit parkge bie d daarom me t be paalde

blade rdak ontstaat bove n e e n holle ruimte . De bome n

organisme n te “voe de n”, bijvoorbe e ld be paalde plante n

die ove rblijve n zijn alle maal onge ve e r e ve n oud, me t

e n struike n, waarbij de kans op de komst van aan de ze

maar we inig ve rschil in dikte . Daaronde r zal zich door de

plante n ge koppe lde die re n be duide nd toe ne e mt, als dit

jare n he e n e e n spe cifie ke bosflora e n –fauna ve rzame le n,

vliegende soorten zijn.

naarmate het bos volwassener wordt en organismen kans

Dit pleit ervoor om in het bos op geschikte plekken planten

zie n vanuit omringe nde bosse n “ove r te stappe n”. Daarbij

te zaaien of uit te planten, die de basis kunnen leggen voor

moe t ge dacht worde n aan plante n van bosrande n langs

een levensgemeenschap.

de pade n, als pe nningkruid, vare ns, daslook, dagkoe -

Omdat dit bostype

koe ksbloe m, fluite nkruid. Daarme e

omwone nde n van grote

same nhange nd zal

vooral voor de

bosse n vooral in de

waarde

be le ving van

is, zoude n de rge -

een specifieke verzameling kleine diertjes, kevers, spinnen,

lijke

duize ndpote n, pisse be dde n e nz. te r ple kke same nkome n,

kunne n worde n aange le gd, of in druk be zochte parke n.

omge ving van woonwijke n

en boven in de boomkruinen kunnen bosvogels onderdak

Me ngvorme n tusse n traditione e l e n de

vinde n als boomkle ve r, grote bonte spe cht, wie le waal e n

zoude n me e r naar buite n kunne n worde n aange le gd, om

vinke n. Ge zie n he t doorzicht zulle n maar we inig hoge re

een logische overgang te vormen naar traditionele bossen.

die rsoorte n hie r e e n ple k vinde n. We l kan e r ve e l dood

Het be he e r van e e n IBR-bos zou ste rk ge richt moete n zijn

hout in staan en liggen, een bron van leven voor bepaalde

op het handhaven en/of uitbouwen van de verschillen, en

larven en detrituseters. Heel belangrijk is of ook struiken in

de vorming van bosranden met zoom- en mantelvegetatie.

IBR-me thode

het traditionele bos worden toegestaan, zoals bramen.
He t IBR-ge de e lte van he t Prins Be rnhardbos zal al de ze
soorten ook herbergen, maar door de veel grotere variatie
aan micromilie us zulle n e r nog ve e l me e r soorte n staan,
vlie ge n e n lope n. Ve e l soorte n van bosrand e n ope n
grasland naast de

e chte

bossoorte n. In te ge nste lling

tot in he t “normale ” bos zulle n de bome n in he t Prins
Be rnhardbos e r altijd uit blijve n zie n alsof he t solitaire n
zijn, me t takke n tot op de grond. He t doorzicht van dit
bostype zal altijd heel beperkt blijven, met veel schuilmoge lijkhe de n voor alle rle i die re n als e ge ls, we ze ls, he rme lijne n, vosse n, konijne n e n misschie n in de toe komst
ooit dasse n. Er zulle n ve e l vle e rmuize n e n uile n jage n, e n
ove rdag zwaluwe n, omdat tusse n de bosje s e n bome n
ve e l voe dse l voor he n vlie gt. Door de hoge re opbre ngst
aan gras zullen er meer sprinkhanen en andere herbivoren
voorkome n. Door de be zonning op de bode m is e r me e r

Bron:

kans op ve rschille nde mie re nsoorte n. Ve e l is afhanke lijk

Uit: ʻVe rge lijkingsonde rzoe k biodive rsite it van be plan-

van de snelheid waarmee planten en dieren dit bos kunnen

tingsmethoden in het Prins bernhardbos, bijlage 1

be re ike n. Uite inde lijk zal de

Ecologica, Maarheeze, augustus 2016

biodive rsite it ve e l hoge r

uitkomen de biodiversiteit van een standaard stakenbos.

Auteurs: Drs. H. Nije nhuis, polde re coloog Ge me e nte
Haarle mme rme e r e n Drs. D. Vonk, voormalig stadse coloog gemeente Haarlem
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2. Investeringen
Ee n nie uwe be plantingsme thode die zich onde r ande re

ge koze n voor e e n me ngse l van he t inlandse sortime nt,

richt op duurzaamheid is de Integrale Beplantingsmethode

bome n: o.a. e s, e sdoorn, e ls; struike n: o.a. ve lde sdoorn,

Ruyte n (IBR). Ee n be langrijk ke nme rk van de me thode

krent, liguster, hulst. In het park zijn wandel- en fietspaden

is dat e e n op locatie uitge voe rde groe ivoorspe lling he t

opgenomen. Het beplantingsplan gaat uit van de traditio-

moge lijk maakt de onde rlinge ruimte én de ruimte voor

ne le be plantingsmethode , waarvan ge e n onde rhoudsplan

volwassen houtige gewassen voor de toekomst te bepalen

be ke nd is. Uitgaande van de ze lfde ruimte lijke opbouw e n

volgens de vrije uitgroei (omvang, groeisnelheid en levens-

same nste lling van he t sortime nt is de inte grale be plan-

duur). Aan de basis van de IBR ligt het promotie-onderzoek

tingsme thode

waar de the ore tische onde rbouwing e n de toe passing

gestandaardiseerde werkmethode.

als alte rnatie f uitge we rkt, conform de

e rvan is uitge we rkt. De be re ke ninge n in he t proe fschrift
ove r de inve ste ringe n be hande le n e e n drie tal casusse n

Door midde l van e e n ste lse l van lange , paralle l lope nde ,

ve rspre id ove r Ne de rland: Polde rpark in Alme re , e e n jong

smalle houtsinge ls e n struwe le n (Afb. 11; schaalbalk is

park be re ke nd door e e n aanne me r; Bake nhof in Arnhe m,

25 m lang) van ve rschille nde le ngte e n op ve rschille nde

e e n oud park be re ke nd door de ge me e nte Arnhe m e n

onde rlinge afstand, ontstaan in he t park line aire ruimte n,

he t Prins Be rnhardbos in Hoofddorp dat aange le gd is

die door voe tpade n dan we e r paralle l daaraan, dan we e r

volge ns de Inte grale Be plantingsme thode in he t voorjaar

dwars op dit stelsel doorkruist worden.

van 1999 be re ke nd door he t IMAG Wage ninge n UR. Om
inzicht te krijge n in de inve ste ringe n van de ve rschille nde
be plantingsme thode n zijn be re ke ninge n uitge voe rd van

Traditioneel

de aanle g e n he t onde rhoud ge dure nde de pe riode tot
30 jaar na de aanle g wanne e r dan de bome n e n struike n

De

in volwasse n stadium zijn uitge groe id Er zijn alle e n de

ve ns voor be ide be plantingsme thode n zijn aange le ve rd

mate riaal- e n de arbe idskoste n in de be re ke ning me e ge -

door e e n aanne me rsbe drijf voor groe nvoorzie ninge n,

nomen, niet de overhead- en/of bureaukosten.

Drie lande n Groe nvoorzie ning BV. Uit he t Polde rpark (35

2.1 Polderpark, Almere (Ruyten, 2006)

ke nge talle n,

mate riaalkoste n e n e rvaringsge ge -

ha) is he t onde rzoe ksge de e lte (3,3 ha) ge nome n, dat in
1989 is ingeplant volgens de originele traditionele beplantingsme thode (Afb.11; schaalbalk is 25 lang). Dit ge de e lte

De ontwerper, Hein van Delft (1985, 1986) van de gemeente

is re pre se ntatie f voor de archite ctuur van he t park. De

Almere, had als doel bij de inrichting van dit park verschil-

be planting is aange le gd op de

le nde landschappe n voe lbaar te make n. He t Polde rpark

bode m van he t inge polde rde Ijsse lme e r e ind jare n ze stig.

be vindt zich in dat de e l van Alme re - Buite n,dat he t e e rst

De trationele beplantingsmethode is volgens het oorspron-

voltooid moe st worde n e n dire ct als e e n volwaardig park

ke lijke be plantingsplan uitge we rkt. De 5.529 struike n, als

moest functioneren. Door de langgerekte 2 - 5 meter brede

drie jarige plante n van 0,80-1,00m hoogte zijn in plant-

be plantingsstroke n krijgt he t groe n te n opzichte van de

vakke n (6.938 m²) in rije n ge plant op wisse le nde plant-

omligge nde wijke n e e n continue karakte r. Als hulpmidde l

afstanden van 0,90 x 0,90, 1,00 x 1,00 en 1,25 x 1,25 m. De

we rde n ve rschille nde

121 ongeveer achtjarige bomen (14/16 cm stamomtrek op

sfe re n uit he t polde rlandschap

inge bracht: bos, polde r e n agrarisch landschap.

De

hoofdopze t van he t park is e e nvoudig: e e n landschap-

oorspronke lijke

kle iige

borsthoogte ware n bij de aanplant 4-5m hoog e n 0,5 m
breed. In het onderhoud is bij de berekening uitgegaan van

pe lijk kade r of raamwe rk van line aire ruimte n, ge vormd

zes maal per jaar gedurende de eerste drie jaar schoffelen

door slote n, houtsinge ls, struwe le n e n afge wisse ld

om de grond ʻzwartʼ te houde n. In he t 4e t/m he t 7e jaar

me t solitaire bome n (van Delft, 1989). Op grond van dit

het uitmaaien van de na de aanleg gegroeide ongewenste

uitgangspunt is door de ontwerper in het beplantingsplan

kruide n vie r maal pe r jaar. Te nslotte blijft e e n vaste 10%
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van he t oppe rvlak ove r, dat e e n maal pe r jaar ge maaid

(wilde kers) en Quercus robur (eik).

wordt. De bome n zijn bijge snoe id na de aanle g e n ve rde r
is uitgegaan van begeleidingssnoei in het 3e, 5e en 7e jaar.

Na de aanplant worde n de bome n ge snoe id e n in he t

In het 1e jaar wordt tien maal, het 2e jaar acht maal en in

zevende jaar volgt een begeleidingssnoei. Het water geven

het 3e jaar zes maal water gege ven aan alleen de bomen.

van alleen de bomen is gesteld op tien maal in het 1e jaar,

Verder worden de boomspiegels voor de bomen die buiten

acht maal in he t 2e jaar e n ze s maal in he t 3e jaar. De

de plantvakke n in he t gras staan ge dure nde de e e rste vijf

boomspie ge ls van de bome n die buite n de plantvakke n

jaar vrij ge houde n van onge we nste kruide n. He t ve rwij-

in het gras staan, worden gedurende vijf jaar zes maal per

deren van de boompalen gebeurt in het derde jaar. Bij de

jaar vrijgehouden van ongewenste kruiden. De boompalen

struwe le n wordt ge dund in he t 8e , 12e e n 16e jaar e n bij

worden in het 3e jaar verwijderd. Er vindt geen randsnoei

de houtsingels in het 3e, 7e en 13e jaar, waarna de opslag

plaats. He t maaie n van he t we ide bloe me nme ngse l in

die na de dunning optre e dt e e n maal pe r jaar, ge durende

de plantvakke n loopt in oppe rvlak te rug van 100% naar

7 jare n na de aanle g wordt bijge we rkt. In he t de rde jaar

10% in 10 jaar, waarna he t maaie n van 10% in oppe rvlak

worden de randen van de plantvakken afgezet.

plantvak als een vaste onderhoudsmaatregel overblijft

Integraal

Kosten

Volgens het beplantingsplan (Afb. 12; schaalbalk is 25 m

Op basis e e nhe idsprijze n he e ft e e n omre ke ning plaatsge -

lang) met de bijbehorende beplantingslijst, is de integrale

vonde n door he t aanne me rsbe drijf naar de totaalkoste n

beplantingsmethode als alternatief uitgewerkt volgens het

van de aanle g- e n onde rhoudskoste n van e lke be plan-

principe van de identieke positie. De bomen en struiken

tingsme thode afzonde rlijk. Op basis van de be schre ve n

worden volgens de standaard maatvoering geplant. Voor de

we rkzaamhe de n he e ft op basis van e e nhe idsprijze n e e n

bomen is afgeleid van de bepaling van de morfodynamische

omre ke ning plaatsge vonde n naar de totaalkoste n van de

variabelen, een gemiddelde breedte van 10 m aangehouden

aanle g- e n onde rhoudskoste n van e lke be plantingsme -

en voor de struiken 5 meter. Voor bomen en struiken is

thode afzonderlijk. In tabellen zijn voor de traditionele en

maximaal de kritieke plantafstand P = R + ½ r aangehouden,

inte grale be plantingsme thode n de totale koste n pe r jaar

omdat de vakken over het algemeen smal (ongeveer 5 - 7

be re ke nd op basis van de ge ge ve ns. Ve rvolge ns zijn de

m breed) zijn en er dan zekerheid is dat alle struiken elkaar

bedragen geïndexeerd, is de contante waarde berekend en

zullen raken. Bij deze plantafstand en bij deze groeisnelheid

tenslotte cumulatief gemaakt.

zullen de elementen zich in het 10e en 11e jaar na de aanleg

In de grafiek (Afb. 13) zijn op de horizontale as de 30 jaren

gaan sluiten. Tot die tijd hebben de solitairen de werking van

na de aanleg aangegeven en op de verticale as de kosten.

het beplantingstype. De in totaal 407 struiken en 98 bomen

De

hebben conform degroeicurven in de vrijstandsvorm en in

kruide n ge dure nde de e e rste 3 jare n na de aanle g e n de

de vrije uitgroei, dezelfde massa binnen de plantvakken

dunninge n be pale n he t stijge nde ve rloop van de grafie k

ontwikkeld,als de massa van de uitgegroeide planten uit

bij de traditione le me thode . De inte grale me thode start

het oorspronkelijke plan volgens de traditionele methode

me t onge ve e r de dubbe le aanle gkoste n (€ 77.639,00). De

na de verwijdering van een aantal schermen in het 10e tot

be langrijkste koste npost dire ct na de aanle g is he t wate r

11e jaar na de aanleg. (6.938 – 4789 m2) Tussen de struiken in

ge ve n. He t vlakke ve rloop van de grafie k bij de inte grale

de plantvakken wordt een weidebloemen- mengsel gezaaid.

me thode na de e e rste jare n wordt ve roorzaakt door de

De struwelen worden door struiken bepaald, waartussen

lage onde rhoudskoste n € 23.215,00 (na 30 jaar in totaal:

plaatselijk solitaire bomen staan. Omdat de in het ontwerp

€ 100.854,00).

aangegeven solitaire bomen op de lange termijn geen concur-

In het 3e - 4e jaar is het omslagmoment zichtbaar, waarbij

rentie mogen ondervinden, worden geen boomvormers in de

de aanleg- (€ 41.016,00) en onderhoudskosten

struwelen opgenomen, zoals Acer campestre (veldesdoorn),

(€ 77.786,00) volge ns de traditione le me thode de som

Alnus glutinosa (els), Carpinus betulus (haagbeuk), Castanea

van de aanle g- e n onde r- houdskoste n van de inte grale

sativa (tamme kastanje), Fraxinus excelsior (es), Prunus avium

methode gaan overstijgen (na 30 jaar totaal: € 117.802,00).

hoge

koste n van he t vrijhoude n van onge we nste
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25m

■

Afb. 11: Beplantingsplan Traditioneel, Polderpark Almere (1988)
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25m

■

Afb. 12: Beplantingsplan Integraal, Polderpark Almere (fictief)
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■

Afb. 13: Cumulatieve kostenverloop aanleg en onderhoud in geïndexeerde contante waarde, Polderpark Almere
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2.2 Bakenhof, Arnhem (Ruyten, 2006)

plantnaam staat, wordt ge nome n van he t totaal aantal
plante n pe r plantvak, waaruit he t aantal pe r plante n-

He t doe l van he t park is volge ns de ontwe rpe r Hans

soort in elk plantvak is te berekenen. De driejarige planten

Nie uwe nhof van de ge me e nte Arnhe m, om e e n intie me

(7.354 stuks) hadde n e e n aanvangshoogte van 60 - 80 cm

sfe e r te cre ëre n te n be hoe ve van re cre atie ve functie s als

en werden door elkaar geplant op een onderlinge plantaf-

wande le n, zitte n e n spe le n. De intimite it moe t worde n

stand van 1,50 m en 1,50 m in de rijen.

be re ikt door e e n tot 15 m bre e d e n dicht be plantings-

Het onderhoud bestond in de eerste drie jaar uit drie maal

sche rm, waarlangs e n waardoorhe e n wande lpade n op

per jaar schoffelen en tussen de rijen frezen. Daarna werd

e e n spe e lse wijze

50% van he t plantvak twe e maal pe r jaar ge maaid e n

ge vlochte n zijn. Dit sche rm omsluit

e e n ce ntraal ge le ge n he uve lachtig we ide ge bie d. De ze

uitgeharkt en 100% en 75% respectievelijk in de twee jaar

ruimte wordt door boomgroepen ingedeeld. Door de vloei-

na e lke dunning. De onde rbe planting we rd dan e e n maal

e nde be lijning van plantvakke n, pade n e n de ve rspre id

per 10 jaar grotendeels afgezet en de takken werden ter

staande bome n, be vat he t ontwe rp de ke nme rke n van

plaatse ve rbrand. Voor de bome n is e r be ge le idingssnoe i

de landschapsstijl, e e n stijl, die vrij alge me e n in de jare n

uitge voe rd in he t 1e , 3e , 7e , 13e , 19e , e n 25e jaar. Ve rde r

70 is toe ge past. In he t be plantingsplan zijn me ngse ls

is in he t onde rhoud he t ve rwijde re n van de boompale n

van inlandse

houtsoorte n opge nome n:bome n o.a. e s,

meegenomen. Water geven, randsnoei van plantvakken en

populie re n, e sdoorn e n struike n o.a.: kre nt, kornoe lje ,

het uitmaaien van boomspiegels van de bomen die niet in

liguste r, vlie r. De 15 - 20 m bre de omsluite nde be plan-

de plantvakke n staan, zijn bij de ze me thode nie t me e ge -

ting die nt e e n aantal omligge nde , voor dit doe l store nde ,

nomen.

e le me nte n af te sche rme n: e e n we ste lijk ge le ge n drukke
weg, de Huissensestraat; een zuidelijk gelegen hoge gevange nismuur; e e n ce ntraal in he t park ge le ge n sporthal e n

Integraal

te nnisbane n. De ge ge ve ns me t be tre kking tot de uitge voerde aanleg- en onderhoudswerkzaamheden gedurende

In kaartje en tekst (Afb. 14b) is voor hetzelfde gedeelte als

de afgelopen 30 jaar van de traditionele methode, materi-

bij de traditione le me thode he t inte grale be plantingsplan

aalkosten, alsmede de inschatting van de werkzaamheden

ge te ke nd volge ns he t principe van de ide ntie ke positie .

voor de aanle g e n onde rhoud van de origine le me thode

De bome n, zowe l in de plantvakke n als in he t gras zijn

conform de standaard he e ft de ge me e nte Arnhe m aange -

met dezelfde symbolen weergegeven en in de omvang die

leverd. Met deze case wordt een ouder park bestudeerd in

zij op 40-jarige le e ftijd inne me n.Uit de ge me te n bre e dte -

het centrum van Arnhem. Bakenhof, aangelegd in de begin-

maat is de kritieke plantafstand P = R + ½ r afgeleid. Voor

jaren ʼ70 volgens de originele traditionele beplantingsme -

de struike n is de ge midde lde omvang van afge rond 5 m

thode, is een gemeentelijk park van 4 ha, dat gelegen is in

bre e dte , aange houde n e n e r zijn onde rling minimaal op

een stedelijke situatie. De bodem is kleiig door de invloed

de kritieke plantafstand gepositioneerd. De bomen hebben

van de Rijn.

bij aanvang de standaardle e ftijd, -hoogte , -bre e dte e n
stamomtrek: 15 - 18-jarige bomen (170 stuks) hebben een

Traditioneel

stamomtrek op borsthoogte van 25 - 30 cm en zijn gemiddeld 6 - 7 m hoog en 2,5 - 3 m breed. De 6 - 8-jarige struiken
(549 stuks) zijn op wisse le nde plantafstande n (variëre nd

Op het kaartje (Afb. 14a) is een gedeelte van het oorspron-

van 5 - 7 m) getekend en hebben een aanvangsgrootte van

ke lijke be plantingsplan volge ns de traditione le be plan-

ge midde ld 1,50 - 2,50 m hoogte e n 1,25 - 1,50 m bre e dte .

tingsmethode weergegeven. De bomen, zowel in de plant-

Deze aantallen bomen en struiken hebben in de vrijstands-

vakke n als in he t gras, zijn me t symbole n we e rge ge ve n.

vorm conform de bepaling van de morfodynamische varia-

De onge ve e r achtjarige bome n (201 stuks) hadde n bij

be le n de ze lfde massa ontwikke ld, als de massa van de

de aanplant e e n standaard stamomtre k op borsthoogte

uitge groe ide plante n uit he t oorspronke lijke plan volge ns

van 8 - 10 cm en waren toen 2 - 3 m hoog en 0,5 m breed.

de traditione le be plantingsme thode . Tusse n de struike n

He t sortime nt in de plantvakke n (16.545m2) is aange ve n

in de plantvakke n (16.545m2) wordt hie r nie t inge zaaid

me t bijbe hore nde plantlijst. He t pe rce ntage dat voor e lke

me t e e n we ide bloe me nme ngse l, maar aan de spontane
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ontwikke ling van kruide n ove rge late n. Volge ns he t origi-

na de aanleg aangegeven en op de verticale as de kosten.

nele beplantingsplan is er een struikenlaag en een bomen-

De

laag ge te ke nd, waarbij de bome nlaag be staat uit solitaire

kruide n ge dure nde de e e rste drie jare n na de aanle g e n

bomen. Deze bomen dienen de volledige ruimte te krijgen

de dunningen in het 11e en 21e jaar bepalen het stijgende

om uit te groeien. Dit bete ke nt voor het sortime nt van de

verloop van de grafiek bij de traditionele methode (aanleg-

struikenlaag, dat er geen ʻboomvormersʼ zijn opgenomen.

koste n: € 35.605,00; onde rhoudskoste n: € 111.734,00;

Boomvorme rs (B) uit he t origine le be plantingsplan zijn:

totale koste n € 147.339,00). De inte grale me thode start

Ace r campe stre

me t onge ve e r de dubbe le aanle gkoste n (€ 58.442,00). De

Carpinus

(ve lde sdoorn), Alnus glutinosa (e ls),

be tulus

(haagbe uk),

Cratae gus

monogyna

hoge

koste n van he t vrijhoude n van onge we nste

be langrijkste koste npost dire ct na de aanle g is he t wate r

(me idoorn) e n Que rcus robur (e ik). Door hun uitgroe i

geven.

beconcurreren de boomvormers de kronen van de solitaire

Het vlakke verloop van de grafiek bij de integrale methode

bome n. He t struike nsortime nt bij de inte grale be plan-

na de e e rste jare n wordt ve roorzaakt door de lage onde r-

tingsme thode wordt daarom: Ame lanchie r lae vis (kre nt),

houdskoste n (€ 26.257,00). In he t 5e - 6e jaar is he t

Cornus sanguine a (rode

omslagmome nt zichtbaar, waarbij de aanle g- e n onde r-

kornoe lje ), Ligustrum vulgare

ʻViride ʼ (liguste r), Rosa rubiginosa (e ge lantie r), Sorbus

houdskoste n volge ns de traditione le me thode de aanle g-

aucuparia (lijsterbes) en Viburnum opulus (Gelderse roos).

e n onde rhoudskoste n van de inte grale me thode gaan

Bij de positione ring van de

overstijgen (totale kosten integraal: € 84.699,00).

lijste rbe s is bij de locatie

re ke ning ge houde n me t de e xtra hoogte door de ze plant
in de ruimte tussen de uitgegroeide solitaire boomkronen
te plaatse n (Afb. 14b). De e ge lantie r is als lichtminne nde
plant langs de zonnige randen van de plantvakken gepositioneerd.
In het eerste en tweede jaar wordt bij de integrale beplantingsmethode bij het onde rhoud uitgegaan van re spe ctie ve lijk acht e n vie r maal wate rge ve n. In he t 3e e n 5e jaar
wordt 75%, in het 6e en 10e jaar 50% en in het 11e jaar en
ve rde r 25% van de plantvakke n twe e maal pe r jaar uitge maaid, te rwijl he t maaise l blijft lig- ge n. Eve nals bij de
traditione le me thode wordt bij de bome n be ge le idingssnoei toegepast in het 6e, 12e, 18e, 24e en 30e jaar. Verder
is he t ve rwijde re n van de boom- pale n me e ge nome n. De
randsnoe i van plantvakke n e n he t uitmaaie n boomspie gels van de bomen buiten de plantvakken zijn niet meegenomen.

Kosten
Op basis van de beschreven werkzaamheden, heeft op basis
van e e nhe idsprijze n e e n omre ke ning plaatsge vonde n naar
de totaalkoste n van de aanle g- e n onde rhoudskoste n van
e lke be plantingsme thode afzonde rlijk. In de tabe lle n zijn
voor de traditione le e n inte grale be plantingsme thode n de
totale koste n pe r jaar be re ke nd op basis van de ge ge ve ns.
Ve rvolge ns zijn de

be drage n ge ïnde xe e rd, de

contante

waarde berekend en tenslotte cumulatief gemaakt.
In de grafiek (Afb. 15) zijn op de horizontale as de 30 jaren
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Positionering van
de lijsterbes

Positionering van de lijsterbes

■

Afb. 14a: Beplantingsplan (gedeeltelijk) Traditioneel,

Bakenhof Arnhem (1969)

■

Afb. 14b: Beplantingsplan (gedeeltelijk) Integraal,

Bakenhof Arnhem (fictief)
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■ Afb. 15: Cumulatieve kostenverloop aanleg en onderhoud in geïndexeerde contante waarde, Bakenhof Arnhem
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2.3 Prins Bernhardbos Hoofddorp,
(Ruyten, 2006)

zijn vaste ontwe rpge ge ve ns e n daarom re chtstre e ks in
he t plan ove rge nome n. De in totaal 235 bome n (60%
Que rcus robur, 40% Fraxinus e xce lsior), die in de plant-

Hoe we l he t woord ʻbosʼ doe t de nke n aan e e n dichte

vakke n binne n he t plange bie d voorkome n, he bbe n e e n

houtopstand, gaat he t ontwe rp uit van bre de re

e n

aanvangshoogte van 6 - 7 m e n e e n bre e dte van 2,5 tot

smalle re

plantvakke n,

3,0 m te rwijl in de ze lfde plantvakke n (13.705 m2) ook

afge wisse ld met graspartije n e n lane n. Het doe l van het

grillig

ge vormde

lobachtige

548 struike n zijn ge plant van 1,5 - 2,0 m hoog e n 1,25-

ontwe rp is volge ns He rman Hobbe link van he t tuin- e n

1,50 m breed. De onderlinge plantafstand varieert tussen

landschapsarchite cte nbure au ʻNie k Rooze nʼ om me t de

de bome n van 10 m e n me e r e n tusse n de struike n 5 m

beplanting een ruimtelijke afwisseling te creëren voor de

e n me e r. De aantalle n bome n e n struike n uit de plant-

wande laar, fie tse r of de ruite r. Er is daarom sprake van

vakke n vulle n in de vrijstandsvorm e n in uitge groe ide

e e n ʻparkbosʼ me t hoge re cre atie ve functie s, gre nze nd

toestand dezelfde massa, als de massa volgens de plant-

aan e e n ste de lijk ge bie d. De be langrijkste houtsoorte n

vakke n uit he t oorspronke lijke ontwe rp. Bij de be paling

zijn me ngse ls van e ik e n e s, afge wisse ld me t struike n:

van de plantafstand is uitge gaan van he t principe van

krent, kornoelje, kardinaals- muts, hondsroos, vuilboom,

de ide ntie ke positie . De plantpositie s in he t te rre in zijn

Gelderse roos, liguster, sleedoorn, hazelnoot en vlier.

be paald met be hulp van e e n GIS-compute rprogramma.

De gearceerde plantvakken buiten het onderzoeksgebied

De ze we rkwijze be te ke nt e e n grote praktische vooruit-

zijn in he t voorjaar 1999 volge ns de traditione le be plan-

gang waardoor ge e n ge bruik ge maakt hoe ft te worde n

tingsme thode aange plant (Afb. 17). He t onde rzoe ksge -

van een steeds wegwaaiende meetband.

bied omvat het donkere gedeelte op de kaart, dat volgens

De aanle g e n he t plante n is volle dig machinaal uitge -

de integrale methode is ingeplant.

voe rd. Elke boom e n struik is ge controle e rd op de juist-

Omdat ge e n onde rhoudsplan zowe l voor de origine le

he id van de plantpositie volge ns he t be plantingsplan.

me thode als voor de alte rnatie ve be plantingsme thode

De ze

aanwe zig was, is voor he t be pale n van de wijze waarop

modde rige , 30 - 60 cm dikke kle ilaag. In droge toe stand

e n van de fre que ntie s waarme e de hande linge n me t

is deze bodem echter keihard. De voedingswaarde van de

be tre kking tot de

we rkzaamhe de n we rde n be moe ilijkt door e e n

standaard aanle g- e n onde rhouds-

grond is hoog. Vanwe ge de harde we ste nwinde n moe st

werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, een breed

e lke boom e xtra ve rste vigd worde n me t drie pale n e n

same nge ste lde klankbordgroe p inge ste ld. Op basis van

een juk en de struiken met een paal. De bodem tussen de

standaardnorme n he e ft he t we te nschappe lijk onde r-

struike n in de plantvakke n is inge zaaid me t e e n we ide -

zoe ksinstituut IMAG, te Wage ninge n de we rkzaamhe de n

bloemenmengsel.

in tijd en geld uitgerekend (Annevelink et al., 2000).

He t onde rhoud is be re ke nd op twe e maal maaie n pe r

Het betreft een nieuwe aanleg (voorjaar 1999), waarbij de

jaar. Me t e e n afne me nd oppe rvlak te be we rke n: jaar

inte grale be plantingsme thode als de origine le me thode

1 - 5: 75%; jaar 6 - 10: 50%; e n jaar 11 - 30: 25%. Wate r

is toegepast. Het Prins Bernhardbos (40 ha) is een onder-

ge ve n is opge nome n voor de bome n e n struike n: 1e jaar

de e l van de Groe ne We e lde , e e n be langrijke groe nzone

achtmaal e n 2e jaar vie rmaal. Er vindt ge e n randsnoe i

tusse n toe komstige

woonge bie de n tusse n Hoofddorp

van de plantvakken plaats, dus daarvoor zijn geen kosten

e n Haarle m op de kle iige bode m van he t droogge le gde

opge nome n. Koste n van he t uitmaaie n van boomspie -

Haarle mme rme e r. Uit dit 40 ha bosge de e lte is de ze case

ge ls, voor de bome n die buite n de plantvakke n staan e n

van 7 ha voor nader onderzoek genomen.

begeleidingssnoei bij de bomen zijn niet meegenomen.
Fe ite lijk zijn e r in he t e e rste jaar na de aanle g twe e

Integraal

wate rgifte n aan de bome n e n e e n wate rgift aan de
stuike n toe ge die nd. In he t twe e de jaar zijn e r twe e

De afbe e lding 16a ge e ft e e n ge de e lte van he t oorspron-

wate rgifte n voor de bome n e n struike n uitge voe rd. He t

ke lijke

uitvalspe rce ntage voor de bome n e n struike n ligt op

be plantingsplan we e r volge ns de

be plantings- me thode . He t sortime nt van de

inte grale
bome n

e n struike n, alsme de de ve rhouding van boomsoorte n

ongeveer 10% van het totaal aantal planten.
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Traditioneel

na 16 jaar 40% en vanaf 20 jaar nog 30%. Het dunningshout blijft liggen in het vak. Na het zesde jaar wordt het

De afbe e lding 16b ge e ft e e n ge de e lte van he t be plan-

dunningshout e ruit ge drage n e n in ve rsnippe rde vorm

tingsplan we e r volge ns de

weer terug in de beplanting geblazen.

traditione le

be plantings-

me thode conform de ste de lijke variant. Op he tze lfde

De

oppe rvlak plantvak zijn op de ze lfde plaats als bij de

opkome nde

inte grale be plantingsme thode he tze lfde aantal bome n

afne me nde pe rce ntage oppe rvlak: jaar 4: 75%; jaar 5:

(18/20) gedacht, elk ongeveer 8 jaar oud en 3 - 4 m hoog

50% e n jaar 6 - 30: 25%. Eve nals bij de integrale be plan-

me t 0,5 m kroonbre e dte e n in de ze lfde ve rhouding e ik

tings- me thode

e n e s, re spe ctie ve lijk 60 e n 40% toe ge past.Eve ne e ns zijn

uitmaaien boomspiegels voor de bomen buiten de plant-

in totaal 6092 drie jarige struike n volge ns he tze lfde sorti-

vakke n e n randsnoe i van de plantvakke n nie t me e ge -

me nt in de ze lfde

nomen.

volge ns he t origine le ontwe rp plant-

plantvakke n worde n nie t inge zaaid. De

spontaan

kruide n zulle n worde n ge maaid in e e n

zijn be ge le idingssnoe i voor bome n,

vakke n (13.705m2) ge plant me t e e n ge midde lde hoogte
van 60- 80 cm in drie hoe ksve rband ge positione e rd op
1,50 m afstand in de rije n e n 1.50 m tusse n de rije n. Het

Kosten

plante n van de struike n ge be urt handmatig, omdat e e n
groe psge wijze aanplant van 10 - 30 stuks binne n he t

Op basis van de be schre ve n we rkzaamhe de n he e ft op

plantvak voor e e n machinale aanpak te be we rke lijk is.

basis van e e nhe idsprijze n e e n omre ke ning plaatsge -

In he t onde rhoud is ge e n wate rge ve n opge nome n. De

vonde n naar de totaalkoste n van de aanle g- e n onde r-

e e rste drie jaar wordt de bode m (on)kruidvrij ge houde n.

houdskoste n van e lke

Omdat in de praktijk me e rde re in fre que ntie s ve rschil-

lijk. De ze omre ke ning is uitge voe rd door e e n spe ciaal

be plantingsme thode

le nde schoffe lbe urte n ove r de e e rste drie jaar kunne n

ontwikk
e ld
e

voorkome n, is e e n ge voe lighe idsanalyse uitge voe rd me t

(Ce nte n, 1998; Anne ve link e t al., 2000). De normtijde n

drie variante n. Variant 1 gaat uit van 8 - 8 - 8; variant

voor de aanle g van he t grote plantmate riaal volge ns

2 gaat uit van 6 - 6 - 6 e n variant 3 van 6 - 4 - 2. Bij he t

de

vrijhoude n van onge we nste kruide n is e r vanuit ge gaan,

tijdens de aanlegwerkzaamhedenbepaald. De normtijden

dat 2/3 van he t oppe rvlak me t de hakfre e s wordt uitge -

voor de

voe rd e n 1/3 in handkracht uitge voe rd in e e n kle iige

tabellen zijn voor de integrale en de traditionele beplan-

bodem.

tingsme thode n me t drie variante n opge nome n. In de

inte grale

comput
e rprogrammatuur

afzonde r-

be plantingsme thode

traditione le

me thode

SIMGRO

PP

zijn door me tinge n

ware n be ke nd. In de

e e rste kolom zijn de totale koste n pe r jaar be re ke nd
kome n marke e rt he t

op basis van de ge ge ve ns. Ve rvolge ns zijn de be drage n

programma SIMGRO PP tijde ns de groe isimulatie (Afb.

ge ïnde xe e rd, is de contante waarde be re ke nd e n zijn de

16b) de plante n die te dicht ine e n groe ie n (ove rlap) me t

gege ve ns cumulatie f ge maakt. In de grafie k (Afb. 18) zijn

e e n rode kle ur (Anne ve link e t al., 2000). Wanne e r de

op de horizontale as de 30 jare n na de aanle g aange -

simulatie in he t vie rde jaar na aanplant aangeeft, dat

ge ve n e n op de ve rticale as de koste n. De hoge koste n

bijna alle plante nsoorte n te dicht ine e n groe ie n, dan

van he t vrijhoude n van onge we nste kruide n ge dure nde

wordt de e e rste dunning uitge voe rd. Tijde ns he t ve rde re

de e e rste drie jare n na de aanle g e n de dunninge n

verloop van de simulatie bleek in deze situatie, dat er uit

be pale n he t stijge nde ve rloop van de grafie k bij tradi-

dunninge n ge e n vrijstandsvorme n voortkome n e n dat e r

tione e l. De inte grale me thode start me t onge ve e r de

ge e n koppe ling kon worde n ge le gd tusse n de hoe ve e l-

dubbe le

he id te dunne n struike n e n he t tijdstip van dunning.

koste npost

Daarom is uitgegaan van een standaard dunningspercen-

he t wate r ge ve n. He t vlakke ve rloop van de grafie k bij

tage van 55% in he t vie r- de jaar e n e e n re ste re nde 30%

de inte grale me thode wordt ve roorzaakt door de lage

in he t achtste jaar. Van de ge dunde struike n is naar he t

onde rhoudskoste n (onde rhoudskoste n: € 23.077,00).

inzicht van de be ge - le idingscommissie vastge ste ld, dat

Tusse n he t 12e jaar (variant 1) e n he t 24e jaar (variant

vie r jaar na dunning 70% van de afge ze tte struike n we e r

3) na de

opgeslagen zijn, na acht jaar is dat 60%, na 12 jaar 50%,

waarbij de aanle g- (€ 38.465,00) e n onde rhoudskoste n

Om tot e e n dunningsre gime

te

aanle gkoste n (€ 77.512,00). De

be langrijkste

dire ct na de aanle g bij de ze me thode is

aanle g is he t omslagmome nt zichtbaar,
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(€ 65.976,00 - € 84.703,00) volge ns de
me thode

de

traditione le

aanle g- e n onde rhoudskoste n van de

integrale methode gaan overstijgen.
Totaalkosten Integraal: € 100.589,00;
Totaalkosten traditioneel: € 104.441,00 - € 123.168).
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■

Figuur 16a: Beplantingsplan (gedeeltelijk) Integraal, Prins Bernhardbos, Hoofddorp (1998)
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■

Figuur 16b: Beplantingsplan (gedeeltelijk) Traditioneel, Prins Bernhardbos, Hoofddorp (fictief)
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25m

■

Traditioneel
Integraal

Afb. 17: Overzicht beplantingsplannen (uitgevoerd) Traditioneel en Integraal, Prins Bernhardbos, Hoofddorp
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■

Afb. 18: Cumulatieve kostenverloop aanleg en onderhoud in geïndexeerde contante waarde, Prins Bernhardbos, Hoofddorp
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Conclusies, toepassing en aanvullend onderzoek
In de ve rge lijking komt de ve rhouding tusse n de traditione le e n de inte grale be plantingsme thode bij de re alise ring van
de ze lfde archite ctonische functie s van be plantinge n ove r de aanle g- e n onde rhoudskoste n ge dure nde de e e rste de rtig
jaar na de aanleg als volgt te liggen:

Aanleg Onderhoud Totaal (gedurende 30 jaar)
Traditioneel

Integraal

Traditioneel

Integraal

Traditioneel

Integraal

Prins Bernhardbos

38.000

78.000

75.000 (gem.)

23.000

113.000

101.000

Bakenhof

36.000

58.000

112.000

26.000

148.000

84.000

Polderpark

41.000

78.000

77.000

23.000

118.000

101.000

■
■
■
■

De aanlegkosten bij de integrale beplantingsmethode zijn ongeveer het dubbele.
De onderhoudskosten bij de integrale beplantingsmethode zijn 60 - 75% lager.
De totale kosten van de aanleg en het onderhoud zijn bij de integrale beplantingsmethode 10% - 40% lager.
Het terugverdienmoment, het moment waarop de aanleg- en onderhoudskosten volgens de traditionele beplan-

tingsmethode hoger worden, komt bij elke case voor en ligt tussen het 3e en het 25e jaar na de aanleg.

Toepassing
Bij kleinschalige projecten in de sfeer van particuliere tuinen
is de integrale methode voor vrijstandsvormen van houtige
gewassen bruikbaar. Door de in de regel aanwezige grote
dynamiek vraagt het extra aandacht om de levensduur van
planten en de daarmeegepaard gaande uiteindelijke omvang
op deze dynamiek af te stemmen.
Voor proje cte n in de sfe e r van de omge ving van grote re
gebouwen van stichtingen, instellingen of bedrijven biedt

ge bruiksklaar woongroe n op, e e n ve ilig ge voe l e n e e n
aantre kke lijke uitstraling. De ze kwalite ite n kome n te n
goede aan een aangenaam woon- en leefklimaat en doen
re cht aan de vaak ge hoorde e n ge lauwe rde sfe e raanduiding ʻwonen in het groenʼ.
De inte grale be plantingsme thode is ope ratione e l voor
kle inschalige proje cte n in lande lijke ge bie de n, waarbij
de

be planting wordt aange le gd me t archite ctonische

functies: erfbeplantingen, beplantingen langs snelwegen,
inpassingsgroe n van agrarische , re cre atie ve , wate rschapskundige en overige objecten.

de beplantingsfilm een doorkijk in de toekomst. Op deze
wijze wordt duide lijk hoe afste mming plaatsvindt tusse n
he t zicht op of de uitstraling van he t ge bouw e n he t

Aanvullend onderzoek

aangrenzende groen.
Met betrekking tot grootschalige projecten in het stedelijk

Om te n be hoe ve van de toe passing van de inte grale

groe n is de inte grale be plantingsme thode van toe pas-

be plantingsme thode

sing.Bijvoorbe e ld op he t ge bie d van omvorming van

maximale omvang, groe isne lhe id e n de le ve nsduur te

be plantinge n, die in de jare n ʼ60 zijn aange legd op basis

krijgen, blijkt al gauw, dat bij een eenvoudige enquête een

van bosplantsoen, waarbij de beplanting veel onderhoud

grote spre iding van re sultate n optre e dt. De klankbord-

vraagt, kwalitatief laag is en door de dichte beplantings-

groep van het Prins Bernhardbos is van mening, dat kennis

structuur e e n ge voe l van onve ilighe id geeft. Wanne e r

ove r de op locatie ge richte morfodynamische variabe le n

e e n nie uwe aanle g aan de orde is, le ve rt de start me t

van

grote r plantmate riaal op ruime re plantafstande n dire ct

worde n ge mobilise e rd e n ge ce ntralise e rd. De ze ke nnis

aanvulle nde

informatie

ove r de

houtige ge wasse n uit he t assortime nt zou moe te n

2. Investeringen | 49

be vindt zich nu nog ve rspre id onde r boomkwe ke rije n
e n - organisatie s, proe fstations, de ndrologe n, botanische
tuine n, ge me e nte n, landschapsarchite cte n, bosbouwkundige n, bos- e n groe nbe he e rde rs, hove nie rs, de Bome nstichting, Staatsbosbe he e r, unive rsite ite n e n ople idingsinstituten. Met name het probleem van de grote spreiding in
de onde rzoe ksre sultate n ove r de morfodynamische variabe le n kan worde n opge lost door e e n grote re e e nduidigheid van informatie op dit punt te bewerkstelligen.

Bron:
‘De Integrale Beplantingsmethode, naar e e n dynamische benadering voor het ontwerpen van beplantingenʼ
Auteur: Frits Ruyte n, disse rtatie Wage ninge n UR, 2006
(161 pagina’s).
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3. Biodiversiteit
Vergelijkingsonderzoek biodiversiteit van beplantingsmethoden in het Prins Bernhardbos,
Ecologica (Tim Faassen, 2016)
Voorwoord
In he t voorjaar van 1999 he e ft op 20ha in he t Prins
Be rnhardbos bosaanplant plaatsge vonde n. Op 10ha is
gebruik gemaakt van de traditionele beplantingsmethode,
me t he t oogme rk houtopbre ngst e n re cre atie f ge bruik,
e n op nog e e ns 10ha is de Inte grale Be plantingsme thode
Ruyten (IBR) toegepast, met als doel recreatief gebruik als
parkbos1 .
Onder de traditionele beplantingsmethode wordt de verzame ling van plantsyste me n ve rstaan, waarbij de houtige
gewassen bij de aanleg eenvormig zijn: wat betreft leeftijd
(me e stal jong), maat (me e stal kle in) e n plantafstand
(me e stal re ge lmatig e n kort). De IBR zoe kt naar moge lijkheden 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 be ide me thode n nauwe lijks tot ge e n onde rhoud is uitge voe rd). Om hie rvan e e n be e ld te krijge n is
direct na de aanleg een vergelijksonderzoek uitgevoerd op
he t voorkome n van voge ls, maar dit he e ft toe n nog ge e n

voor een opzet waarbij de kern van het onderzoek bestond
uit een bemonstering van de loopkeverfauna. Daarnaast is
me de op basis van waarne minge n van Prof. W.H.O. Ernst3
e e n be e ld ge sche tst van de zwe e fvlie ge nfauna. Ook de
tijde ns he t ve ldwe rk waarge nome n soorte n dagvlinde rs,
libellen en wilde bijen zijn in de analyse betrokken.
Aan de e cologe n He nk Nije nhuis e n Dik Vonk is ge vraagd
e e n be schrijving te ge ve n van de e cologische ke nme rke n
van be ide be plantingsme thode n e n de be le vingswaarde .
Die beschrijving is in Hoofdstuk 1 onder 1.3 van dit Evaluatierapport opgenomen.
Opdrachtge ve r voor he t proje ct was he t Ruyte ninstituut
me t Dr. ing. Frits Ruyte n als contactpe rsoon. He t proje ct
we rd inhoude lijk be ge le id door He nk Nije nhuis, e coloog
van de ge me e nte Haarle mme rme e r (te ve ns e e n van de
financie rs van he t onde rzoe k), bijge staan door Dik Vonk
(voormalig stadse coloog van Haarle m) e n ie ts me e r op
de achte rgrond ook e e n grote re be ge le idingscommissie
be staande uit tal van be trokke n partije n e n organisatie s.
Vanuit Ecologica zijn de we rkzaamhe de n uitge voe rd door
Tim Faasen.

significante re sultate n opge le ve rd. Se de rtdie n is e r op dit
onderwerp geen onderzoek meer uitgevoerd. Nu na 15 jaar
he t bos inmidde ls al e nige tijd he t uite rlijk he e ft van he t
be oogde parkbos, dringt zich de vraag op of e r inmidde ls
wel verschillen zijn en zo ja, wat hun betekenis dan is.
Ecologica is ge vraagd om e e n be knopt onde rzoe k uit te
voe re n waarin de biodive rsite it2 van be ide be plantingsmethoden wordt vergeleken. Het onderzoek diende zich te
richten op de insecten. Daarbinnen is uiteindelijk gekozen

1 Parkbos: een park met een ruimtelijke afwisseling en hoge

recreatieve functies grenzend aan een stedelijk gebied en bestaande
uit inheemse houtsoorten (Ruyten 2006)

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.

Inleiding
Traditioneel versus IBR
In he t voorjaar van 1999 zijn op 20ha voormalige
landbouwgronde n zowe l de
me thode

(10ha) als de

traditione le

Inte grale

be plantings-

Be plantingsme thode

Ruyten (IBR) (10ha) toegepast bij een aanplant in het Prins

3 Op 31 maart 2016 is op 79 jarige leeftijd prof. W.H.O. Ernst
overleden. Hij heeft een markante bijdrage geleverd aan dit
vergelijkingsonderzoek, op een manier die bij ons bewondering heeft
afgedwongen. 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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lijk we rking zie n tusse n be ide be plantingsme thode n 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
he t voorkome n van voge ls, maar dit he e ft toe n nog ge e n
significante re sultate n opge le ve rd. Se de rtdie n is e r op dit
onde rwe rp ge e n onde rzoe k me e r uitge voe rd. Nu na 17
jaar he t bos inmidde ls al e nige tijd he t uite rlijk he e ft van
e e n parkbos, dringt zich de vraag op of e r inmidde ls we l

■

Figuur 19: Gevarieerd half open parkbos in deelgebied

verschillen zijn en zo ja, wat hun betekenis dan is.

2 IBR (foto: Ecologica)

Ruimtelijk principe bos- of plantvak
Be rnhardbos, e e n parkbos ge le ge n tusse n Haarle m e n
Onderzoeksvraag

Hoofddorp.
Traditione le aanplant is in principe ste re otype voor alle

Ecologica is ge vraagd om e e n voorste l te formule re n voor

aanplant van he t zoge naamde ʻbosplantsoe nʼ, dat se de rt

e e n ve rge lijkingsonde rzoe k van be ide

de jare n ʻ60 tot he de n alge me e n wordt toe ge past voor

thode n op grond waarvan ve rschille n in biodive rsite it

ste de lijke

be plantinge n. He t gaat

kunne n worde n vastge ste ld aan de hand van e e n inse c-

uit van jong, laag plantmate riaal e n korte e n re ge lmatige

tenonderzoek. Daarbij werd aangegeven dat er belang aan

plantafstand.

ge he cht we rd dat ge koze n we rd voor e e n we te nschappe -

De IBR kie st bij aanle g in e e n ste de lijke omge ving in de

lijke opzet (waarbij zo goed mogelijk onderscheid gemaakt

regel voor groot plantmateriaal op variabele grotere plant-

wordt tusse n ʻe chteʼ ve rschille n als ge volg van de situatie

afstanden, met open tussenruimten tot gevolg, gebaseerd

in he t ve ld ve rsus ʻruisʼ, bijvoorbe e ld te n ge volge van

op de IBR-groe iprognose waardoor ve e l onde rhoud kan

me thodische be pe rkinge n). Ve rde r was de we ns om de

worde n uitge spaard e n e e n ge varie e rde , dire ct bruikbare

ke rn van het onde rzoe k te richte n op e e n soortgroe p met

aanplant kan worde n ge re alise e rd. Hoe we l me t grote r e n

een flink aantal vertegenwoordigers die bosgebonden zijn

duurder plantmateriaal wordt gestart, zijn op den duur de

en die niet te sterk afhankelijk zijn van de gekozen hoofd-

totaalkosten beduidend minder. Het terugverdienmoment

boomsoort. De hoofdboomsoort wisse lt name lijk nogal

treedt op tussen het 3e en 25e jaar na de aanleg (Ruyten,

binnen het terrein.

e n landschappe lijke

be plantingsme -

2006). Afbeelding 20 laat het principiële verschil in ruimte-

■

Figuur 20: Verschil in ruimtelijke principes tijdens de levenscyclus van de houtige gewassen (tekening: Ecologica)
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De

onderzoeksvragen

zijn

uiteindelijk

als

volgt

geformuleerd:

■

waterpartijen lijkt deelgebied 1 enigszins op deelgebied 2.

Hoe biodivers is het Prins Bernhardbos voor wat

betreft de onderzochte insectengroepen?

■

vorm e n ve rde ling van de plantvakke n, grasve ge tatie s e n

Zijn er verschillen in diversiteit tussen IBR en

De e lge bie d 3 (aange plant in de jare n ʻ90) he e ft aanzie nlijk minde r lage ve ge tatie s e n lijkt daarme e me e r op e e n
ʻdoorsne e ʼ traditione e l be plant bos in stake nfase . De

traditioneel aangeplante delen en wat veroorzaakt deze

de e lge bie de n lijke n alle drie ste rk op e lkaar qua bode m

verschillen?

en vocht. In de basis is vrijwel overal sprake van vergraven

■

Wat is de toekomstverwachting van de beplanting?

kalkhoude nde vlakvaaggronde n me t kle ide k e n grondwate rtrap VII. Hoogte ve rschille n zijn vrijwe l alle e n aanwe zig
in de vorm van watergangen gelegen buiten de bosvakken.

Het onderzoeksgebied

Ide e achte r de opze t me t 3 de e lge bie de n was dat he t de
kans bood om onde rsche id te make n tusse n effe cte n van

He t onde rzoe ksge bie d be staat uit e e n jong parkbos dat

me e r ope n tusse nruimte te n opzichte van effe cte n van

in ge bruik is als re cre atie te rre in. He t is onge ve e r 20 ha

beplantingsmethode.

groot e n ge le ge n in de ge me e nte Haarle mme rme e r, pal
te n noorde n van Hoofddorp. In he t zuidwe ste n wordt he t
terrein begrensd door de N201, in het zuidoosten door de

Het vergelijkingsonderzoek biodiversiteit tussen de
beide beplantingsmethoden omvat twee gedeelten:

N205, in he t noordwe ste n door de Spie ringwe g e n in he t

■

noordoosten door een recreatieplas.

in hoe ve rre

De bosvakken in het terrein zijn grillig van vorm en afgewis-

uitgevoerd door Ecologica.

Het insectenonderzoek, met als doel te onderzoeken
e r ve rschille n optre de n in biodive rsite it,

se ld me t lage re ve ge tatie s, gazons e n wate rpartije n e n e r

■

kronke le n wande l- e n ruite rpade n doorhe e n. He t ge bie d

me t als doe l de ve rschille n in be le ving van de aanwe zige

mag ook buite n de pade n be tre de n worde n e n honde n

soorte nrijkdom nade r te duide n, ge schre ve n door dhr.

moge n e r los lope n. He t te rre in is via me e rde re kante n

Nijenhuis en dhr. Vonk van de Gemeente Haarlemmermeer

ontslote n voor voe tgange rs, maar ve e l publie k komt

(zie 1.3 van dit rappot pag.25).

Een beschrijving van de ecologische kenmerken,

binne n via de we st-ingang, waar ook e e n parke e rplaats is
en een pannenkoekenhuis.
Te n be hoe ve

van he t onde rzoe k zijn binne n he t

be schre ve n ge bie d 2 de le n be gre nsd van ge lijke omvang
(zijnde 6,4 ha). De e lge bie d 1 omvat alle e n bosaanplant
conform de traditione le me thode e n de e lge bie d 2 alle e n
bosaanplant conform IBR (Afb. 21). In deelgebied 1 bestaan
de lage ve ge tatie s ove rwe ge nd uit gazons, te rwijl de ze in
deelgebied 2 zowel in de plantvakken als in de open ruimte
daartusse n uit e e n bloe mrijke , grazige ve ge tatie be staan.
Voor een uitgebreidere gebiedsbeschrijving, zie Hoofdstuk
1 onder 1.3 van dit Evaluatierapport.
In ove rle g me t be trokke ne n is daarnaast be slote n nog

■

e e n de rde de e lge bie d te be gre nze n (e ve ne e ns 6,4 ha)
ie ts ooste lijke r ge le ge n in ʻDe Groe ne We e lde ʼ. De re de n
hiervoor was dat deelgebied 1 in feite niet helemaal represe ntatie f is voor traditione le aanplant in die zin dat he t
in de bosvakke n we liswaar is be plant me t jonge , dicht
ope e n ge plaatste boompje s, maar dat he t in te ge nste lling tot normale traditione le aanplant ve e l me e r ope n
tussenruimte kent, met name in de vorm van gazons. Qua

Afb. 21: Begrenzing van de te onderzoeken deelge-

bieden (foto: Ecologica)

Soortgroepselectie insectenonderzoek
In eerste instantie heeft Ecologica van een aantal mogelijk
et

onde rzoe ke n

soortgroe pe n

be knopt

uite e nge ze t

wat de voor- e n nade le n zoude n kunne n zijn als de ze
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me e ge nome n zoude n worde n in he t onde rzoe k of juist
nie t. Ve rvolge ns is aan de hand hie rvan in ove rle g e e n
de finitie ve se le ctie ge maakt. Dit ging fe ite lijk in twe e
stappen. Allereerst is de keuze gemaakt om het onderzoek
te richte n op inse cte n. Ve rvolge ns is hie rbinne n ge zocht
naar de ve rmoe de lijk me e st informatie ve soortgroe pe n.
Beide stappen staan hieronder gemotiveerd.
De keuze voor insecten
In e e n te rre in dat primair in re cre atie f ge bruik is, ligt
he t we llicht nie t dire ct voor de hand om te kie ze n voor
inse cte n als onde rzoe ksgroe p, ge zie n de re latie f ge ringe
aandacht voor deze groep bij de gebruikers van het terrein.

■

Toch zijn er enkele goede argumenten voor deze keuze.

deelgebied 1 (foto: Ecologica)

Aange zie n de

te

onde rzoe ke n bosse n vanuit bospe r-

spectief nog vrij jong zijn en ook vrij geïsoleerd liggen ten
opzichte van oudere bos- of natuurgebieden, ligt het voor
de hand om te kie ze n voor soortgroe pe n me t e e n flink
aandeel soorten die relatief mobiel zijn en snel reageren op
kansen. Verder is het van belang om te kiezen voor soortgroepen met relatief veel soorten waarvan de habitateisen
goe d be ke nd zijn, die karakte ristie k zijn voor bosse n of
bosranden en die relatief weinig gevoelig zijn voor verstoring, ge zie n he t inte nsie ve re cre atie ve ge bruik van he t
park. Dive rse inse cte ngroe pe n voldoe n aan de ze karakte ristiek, in tegenstelling tot de gewervelde fauna.
Voor wat be tre ft de ge we rve lde fauna is in he t licht van
he t bove nstaande

Figuur 22:Traditionele bosaanplant en gazon in

e e n soortgroe p als de

broe dvoge ls

kansrijke r dan zoogdie re n, re ptie le n, amfibie ën of visse n.
Ook bij de broe dvoge ls is e chte r de kans nog aanzie nlijk
dat de onde rzoe kslocatie ondanks alle inspanninge n nog
ste e ds e e n vrij triviale broe dvoge lpopulatie ke nt, zonde r
soorte n die e e n ove rtuige nde diffe re ntiatie naar be plantingsme thodie k zichtbaar make n, me t name

vanwe ge

de voor bosse n e n bosvoge ls korte ontwikke lingstijd, de
ve rstore nde invloe d van re creante n e n het ge ringe oppe rvlak van het leefgebied.
Be halve de fauna zou e ve ntue e l ook de flora in kaart
ge bracht kunne n worde n. Aange zie n de flora me t name
same nhangt me t abiotie k e n maaibe he e r, ligt de ze soortgroe p minde r voor de hand als e e rste ke uze om he t
ve rschil in be plantingsme thode te toe tse n. De be plantinge n zijn bove ndie n nie t oud ge noe g om ontwikke ling
van kenmerkende bosvegetaties te verwachten.
Naar alle betrokkenen is de keuze verder nader
onderbouwd aan de hand van de volgende 4 criteria:

■

Representativiteit

Binne n de inse cte n is he t moge lijk he t onde rzoe k te
richten op een scala aan ecologische groepen: herbivoren,
carnivoren, omnivoren, detritivoren, nectareters. Uiteraard
hangt he t van budge tte n af in hoe ve rre al de ze groe pe n
daadwerkelijk aan bod kunnen komen, maar de variatie is
er en daarmee de mogelijkheid om meer grip te krijgen op
het systeem.
Me e st dire ct te koppe le n aan de bosontwikke ling zijn
soortgroe pe n als loopke ve rs e n zwe e fvlie ge n. Ook
wilde

bije n, sprinkhane n, dagvlinde rs e n graafwe spe n

ke nne n bos(rand)ge bonde n ve rte ge nwoordige rs, maar
proce ntue e l minde r dan loopke ve rs e n zwe e fvlie ge n.
Aanwe zighe id van de ze e n ande re soortgroe pe n ve rschaft
minde r informatie

strikt ove r de

bosvakke n, maar

we l ove r he t ge bie d als ge he e l, inclusie f alle

ande re

landschapselementen die het gebied maken tot wat het is.

■

Informatiewaarde

Bij de

ontwikke ling van natuurge bie de n wordt vaak

ge stre e fd

naar

aaibare ,

aanspre ke nde

doe lsoorte n.

Meestal betreft het soorten die hoog in de voedselpiramide
zitte n, re latie f traag re age re n op ve rande ringe n e n
afhanke lijk zijn van e e n ze e r comple x same nspe l van
factore n. In te rre ine n die he e l jong zijn, re latie f kle in of
die naast natuur alle rle i ne ve nfunctie s ve rvulle n, zoals
re cre atie , zijn aanspre ke nde

doe lsoorte n e chte r ve e lal

te schaars om voldoe nde informatie te kunne n bie de n
ove r de ontwikke linge n. In die ge valle n kan onde rzoe k
naar inse cte n e e n uitkomst bie de n. Ve e l inse cte nsoorte n
reageren relatief snel op veranderingen (als gevolg van een

3. Biodiversiteit | 55

sne lle re voortplanting), ve e l soorte n zijn re latie f we inig

bosvakken).

ge voe lig voor re cre atie f me de ge bruik e n ve e lal he bbe n

Andere (terrestrische) soortgroepen binnen de insecten die

zij ook ge noe g aan e e n re latie f kle in oppe rvlak ge schikt

nog relatief vaak aandacht krijgen in monitoringsprojecten

biotoop. Ve rde r zijn e r ook ge woon ve e l inse cte nsoorte n

zijn acule ate n (wilde bije n, ange ldrage nde we spe n e n

en op dit punt geldt meer soorten = meer informatie.

mie re n), zwe e fvlie ge n e n ke ve rs (me t name loopke ve rs).

■

Van de aculeaten zijn in het gebied in kwestie vermoedelijk
Maatschappelijk belang

vooral de graafwe spe n inte re ssant e n moge lijk ook de

Inse cte n kunne n als indicatie f worde n ge zie n voor de

wilde bije n (met name in bloe mrijke situatie s). De re latie f

natuurwaarde n als ge he e l, me de ge zie n he t grote be lang

honkvaste mie re n zulle n hie r ve rmoe de lijk wat minde r

dat ze he bbe n binne n de voe dse lke te n e n he t e colo-

soorte nrijk e n informatie f zijn. Ook inte re ssant (e n qua

gische ne twe rk. Zij vorme n e e n cruciale schake l in he t

me thodie k be hoorlijk goe d combine e rbaar me t bije n

functione re n van e cosyste me n. Dat be nadrukt ook he t

e n we spe n) zijn de zwe e fvlie ge n. Voor de zwe e fvlie ge n

maatschappe lijk be lang van inse cte n. Te ge nwoordig gaat

ge ldt dat twe e de rde van de soorte n spe cifie k bos- of

me t name ve e l aandacht uit naar he t maatschappe lijk

struwe e lge bonde n is; bij de acule ate n ligt dit pe rce ntage

be lang van (wilde ) bije n als be stuive rs, maar ook ande re

wat lager.

inse cte ngroe pe n spe le n e e n be langrijke rol in he t e colo-

Voor de

gisch syste e m e n zijn daarme e van groot be lang voor de

soorte nrijk is (>4000 soorte n in Ne de rland), dat e r

ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Zo zijn insecten

spe cifie ke soorte n aan te wijze n zijn voor vrijwe l alle

van be lang als stape lvoe dse l voor me e r aaibare die re n,

de nkbare

zijn zij cruciaal in het afbreken van dode planten en dieren

bemonstering al snel dermate tijdsintensief wordt, dat tijd

e n kunne n zij e e n rol spe le n in he t re mme n van plante n-

e n ge ld be pe rke nd worde n. De me e ste ke ve ronde rzoe ke n

soorte n die

be pe rke n zich dan ook tot e e n be paalde

e e n ne iging he bbe n te

gaan domine re n.

ke ve rs ge ldt e ne rzijds dat de ze

groe p zó

omstandighe de n, maar ande rzijds dat hun

subse t aan

Zonder evenwichtige insectenfauna is het vrijwel onmoge-

soorte n, ve e lal loopke ve rs. Van de

lijk om hoge natuurwaarden te bereiken.

aanzienlijk percentage te vangen met bodemvallen.

■

loopke ve rs is e e n

Behalve de bovengenoemde insectengroepen vormen met
Intrinsieke waarde

Ook in de

name de nachtvlinde rs nog e e n be ke nde groe p me t ve le

inse cte nwe re ld kome n soorte n voor die

bosge bonde n ve rte ge nwoordige rs. Ee n groot de e l is ook

bijzonde r of be dre igd zijn e n die voor hun voortbe staan

vrij goe d te be monste re n (me t licht of zoe te sme e rse ls)

we l wat e xtra aandacht zoude n kunne n ge bruike n. De

e n op zicht te

ste lling dat ook soorte n die e r op he t e e rste ge zicht

is dat be monste ring ʼs nachts die nt te

wellicht wat minder aaibaar uitzien toch een bestaansrecht

ook vrij fre que nt e n op me e rde re plaatse n binne n he t

hebben, is goed verdedigbaar.

onde rzoe ksge bie d, om e e n be e ld te ge ne re re n van de

he rke nne n. Nade e l van nachtvlinde rs
ge be ure n e n

aanwe zige soorte n dat goe d ve rge lijkbaar is tusse n de 2
De keuze voor specifieke soortgroepen

be plantingsme thode n. Dit zou he t e e n arbe idsinte nsie ve

Voor wat be tre ft de onge we rve lde fauna zijn de me e st

groe p make n om te onde rzoe ke n, ze lfs wanne e r e r nie t

gangbare

gestreefd wordt naar volledige soortenlijsten.

soortgroe pe n

in

monitoringsproje cte n

de

dagvlinde rs, libe lle n e n sprinkhane n. Voor libe lle n ge ldt
dat zij als ge volg van hun aquatische le ve nswijze ge e n

Op basis van he t voorgaande is e r in ove rle g uite inde lijk

directe relatie hebben met bos(aanleg en -beheer). Binnen

voor ge koze n dat Ecologica zich primair zou richte n op

de sprinkhane n e n dagvlinde rs zijn we l e nke le soorte n

e e n be monste ring van de loopke ve rs. De ze soortgroe p is

die in bome n of bosrande n le ve n. Erg soorte nrijk zijn

re de lijk obje ctie f me t potvalle n te be monste re n waarbij

de ze groe pe n he laas niet in de regio in kwe stie , maar het

relatief weinig effect verwacht wordt van variatie in hoofd-

betreft wel relatief grote, bekende en opvallende insecten

boomsoort e n re latie f we inig effe ct van toe vallige bloe m-

e n om die re de n is he t toch he t ove rwe ge n waard om

rijkdom in naastge le ge n plantvakke n. He t loopke ve ron-

deze groepen mee te nemen in het onderzoek, al was het

derzoek was niet bij vrijwilligers onder te brengen en is dus

maar voor communicatiedoeleinden of voor het aantonen

geheel door Ecologica uitgevoerd.

van de waarde van he t te rre in als ge he e l (ook buite n de

Daarnaast is Prof. W.H.O. Ernst ge vraagd om (als vrijwil-
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lige r) e e n be e ld te ge ne re re n van de aanwe zige zwe e f-

bronpopulatie s. De sondanks kome n we l e nke le minde r

vlie ge nfauna. Daarbij was vooraf al be ke nd dat he t voor

algemene en bosgebonden soorten voor. Meest noemens-

hem in verband met beperkte mobiliteit niet mogelijk was

waardig e n karakte ristie k zijn zwartblauwe baardlope r,

om methodisch gelijkwaardig alle drie de deelgebieden te

schoudervlekstompkaak en zwarte moerasloper.

be monste re n. Hie rme e is in de analyse zo goe d moge lijk

He t de e lge bie d me t IBR-conforme be planting is ie ts rijke r

rekening gehouden.

aan soorte n dan de de e lge bie de n me t e e n traditione le
aanplant. De ve rschille n zijn e chte r vrij kle in; ve rmoe de -

In aanvulling hie rop he e ft Ecologica op e ige n initiatie f

lijk is sprake van e e n onge ve e r 25% hoge re biodive rsite it.

wat tijd ge ïnve ste e rd in e e n be knopt ove rzicht van de

De aanwe zige soorte nsame nste lling is daarbij ie ts minde r

aanwe zige dagvlinde rs, libe lle n, zwe e fvlie ge n e n wilde

triviaal e n de vastge ste lde soorte n ie ts biotoopspe cifie ke r

bijen, met nadruk zonder de intentie volledig te zijn, maar

dan die in de deelgebieden met een traditionele aanplant.

we l zodanig ge structure e rd dat op zijn minst e e n globale

De boscluste rs in he t de e lge bie d me t IBR-be planting lijkt

onderlinge vergelijking van de deelgebieden mogelijk is.

geen hoger aandeel bossoorten te hebben dan de traditioneel beplante deelgebieden.

Leeswijzer

■

Zweefvliegen

In he t volge nde hoofdstuk worde n be knopt de ge bruikte

Wat betreft de zweefvliegen zijn er te weinig gegevens om

onde rzoe ksme thode n be schre ve n. Hoofdstuk 3 beschrijft

verschillen statistisch goed te kunnen onderbouwen, maar

de resultaten per soortgroep. In Hoofdstuk 4 worden deze

de ge ge ve ns lijke n e rop te duide n dat jonge aanplante n

resultaten nader geduid en worden conclusies getrokken.

me t dichte kroonlaag (zoals in de e lge bie d 1) e e n fractie
minde r soorte nrijk zijn dan jonge aanplante n me t ie ts
meer variatie en kleine gaten in het kroondak, leidend tot

Discussie & conclusies

plaatselijke bezonning en kruidenrijkdom in de ondergroei
zonde r he t boskarakte r ge we ld aan te doe n (zoals in

In onde rstaande paragrafe n worde n de re sultate n van

de e lge bie d 3). De soorte nrijkdom van de e lge bie d 2 (IBR)

he t ve ldonde rzoe k ge ïnte rpre te e rd e n ge re late e rd aan

lijkt daar tussenin te zitten. Dit is te verklaren doordat dit

de

onde rzoe ksvrage n. Voor e e n goe d be grip van de

deelgebied wel de structuurrijkdom heeft en de bezonning,

discussie e n conclusie s is he t cruciaal goe d in be e ld te

maar he e l we inig e cht bos me t ge slote n kroon (ʻfore st

he bbe n hoe be grippe n als biodive rsite it, soorte nrijkdom

inte riorʼ). Dit wordt ve roorzaakt door de re latie f grote

e n natuurwaarde

plantafstand tussen de bomen en de relatief kleine clusters

hie r worde n ge bruikt. Aange rade n

wordt eerst Bijlage 3 te lezen, waarin kort de belangrijkste
verschillen en valkuilen worden uitgelegd.

van bomen en struiken.
De ve rschille n tusse n de de e lge bie de n voor wat be treft
ze ldzaamhe id e n biotoopvoorke ure n van de aange troffe n
soorte n zijn ze e r kle in. In he t de e lge bie d me t he t me e ste

Discussie
■

ope n ge bie d (de e lge bie d 2 me t IBR) zijn conform
ve rwachting we l de me e ste soorte n van ope n ge bie de n

Loopkevers

aangetoond en de minste bossoorten.

Er zijn geen loopkevers bemonsterd in open gebiedsdelen
me t e e n gras- of kruide nve ge tatie e n ook nie t op oe ve rs.

■

Conclusie s te n aanzie n van de loopke ve rs he bbe n dus

De dagvlinde rpopulatie van he t ge bie d is re de lijk goe d

alle e n be tre kking op he t milie u onde r de

ontwikke ld voor e e n te rre in als dit. Er kome n ge e n e cht

bome n e n

Dagvlinders

struiken.

ze ldzame soorte n voor, maar dat is me e stal de situatie in

De loopke ve rfauna van de bosvakke n binne n he t Prins

gebieden die totaal zijn heringericht, zeker in dit deel van

Be rnhardbos is niet zo soorte nrijk ve rge le ke n met bosse n

Ne de rland. De aanwe zighe id van e e n populatie bruine

e lde rs in he t land. Dit zal in be langrijke mate he t ge volg

blauwtjes op de graslanden in deelgebied 2 is al heel mooi.

zijn van de korte ontwikkelingstijd van het aanwezige bos

De e lge bie d 3 komt wat minde r goe d uit de ve rf vanwe ge

in combinatie met de geïsoleerde ligging ten opzichte van

he t ge ringe oppe rvlak ope n biotope n. Dit past he e l goe d
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in het beeld van een zonminnende soortgroep die relatief

nuance re n. De kans is name lijk groot dat e e n flink aantal

ve e l ruimte nodig he e ft om stabie le populatie s op te

voorjaarssoorten is gemist.

bouwen en te handhaven.

■

Conclusies

Libellen

De libe lle n vorme n bij uitste k e e n soortgroe p die ge e n
enkele connectie heeft met de aangeplante bossen. Zij zijn

Te ruggrijpe nd op de onde rzoe ksvrage n kan he t volge nde

indicatie f voor de kwalite it van de wate rgange n die he r

worden geconcludeerd:

e n de r door he t te rre in lope n. De ze wate rgange n moge n
gezien worden als meerwaarde voor het gebied als geheel,

1. Hoe biodivers is het Prins Bernhardbos als geheel?

ongeacht flanke re nde bosbe plantingsmethode . Zij bie de n

Voor wat betreft de onderzochte soortgroepen is het Prins

ruimte aan 19 soorte n libe lle n e n waterjuffe rs. Er zijn

Be rnhardbos in zijn huidige staat onge twijfe ld aanzie nlijk

nauwe lijks me e r soorte n te ve rwachte n in e e n ge bie d als

soorte nrijke r dan toe n he t te rre in nog inte nsie f agrarisch

dit in dit deel van Nederland.

ge bie d was. Voor ve e l nie t onde rzochte soortgroe pe n zal

■

dit vermoedelijk niet anders zijn.
Wilde bijen

De natuurwaarde van het terrein wordt niet alleen bepaald

Uit de be schikbare data mag worde n afge le id dat zich

door de soorte nrijkdom, maar vooral ook door de mate

vrijwe l ze ke r e e n soorte nrijke re situatie ontwikke ld heeft

waarin bijzonde re , kritische , karakte ristie ke

dan wanne e r he t te rre in als inte nsie f agrarisch ge bie d

aanwezig zijn4.

in ge bruik zou zijn ge ble ve n. Ve rde r lijke n de wilde bije n

Op het gebied van insecten is de natuurwaarde aanzienlijk

conform ve rwachting e e n voorke ur aan de dag te le gge n

voor e e n re cre atie te rre in, maar ze wordt ge re md door 2

voor structuurrijke , bloe mrijke ve ge tatie s me t voldoe nde

(niet beïnvloedbare) factoren:

be zonning. De omvang van de ze ple kje s lijkt minde r van

■

be lang te zijn dan de e cologische kwalite it e n variatie .

bronpopulaties

De de e lge bie de n 2 (IBR) e n 3 score n dan ook be te r dan

■ De korte ontwikkelingstijd

De

he t

nogal ge ïsole e rde

Prins

soorte n

ligging te n opzichte

Be rnhardbos

wordt

ge stre e fd

van

deelgebied 1. Een uitgebreidere bemonstering met vroege

In

voorjaarsronde n zou dit be e ld we l nog wat kunne n

bosontwikke ling. Dit is 15 jaar ge le de n voortvare nd in

naar

gang ge zet. Met we lke methode dit ook ge be urt, 15 jaar
blijft he e l kort voor de ontwikke ling van e e n bosfauna.
De andere kant van deze medaille is, dat voortzetting van
e e n uitge kie nd e n op natuurwaarde ge richt bosbe he e r
nog lange tijd kan leiden tot verdere groei van de waarde
van het terrein.
De

e e rste

re de lijk kritische

bossoorte n he bbe n zich

ge ve stigd e n dat is mooi. Wanne e r in de

■

Afb. 23: In

de

bome n oude r worde n, de

toe komst

structuur binne n de

het terrein zijn

bosclusters diverser wordt en de hoeveelheid dood hout

veel watergangen

toe ne e mt, zulle n langzaamaan me e r moge lijkhe de n

aanwezig die
geschikt zijn voor
o.a. libellen en
sommige zweefvliegen (foto:
Ecologica)

ontstaan voor bosgebonden loopkevers en zweefvliegen.
In de me e r ope n te rre inde le n is de situatie voor wat
be tre ft de

me e ste

onde rzochte

soortgroe pe n nu al

be hoorlijk goe d e n is e e n aanzie nlijk de e l van de te
ve rwachte n soorte n al aanwe zig. Me t name

op he t

ge bie d van sprinkhane n e n wilde bije n is nog we l e nige
groei denkbaar, maar verder is het hier meer een kwestie
van vasthouden wat er is door consequent onderhoud.
4 Zie ook de beschrijving in Bijlage 3 van verschillen in de begrippen
biodiversiteit, soortenrijkdom en natuurwaarde.
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Be langrijk om op te me rke n is dat voor he t ge bie d als

Dat inse cte n van lage ve ge tatie s he t re latie f goe d doe n

ge he e l duide lijk ge ldt dat de ve rschille nde inrichtinge n in

in he t de e lge bie d me t IBR-conforme

de dive rse de e lge bie de n e lkaar aanvulle n. Dit ge ldt me t

bove nal voor soorte n die

name voor de de e lge bie de n 2 e n 3. De gazons uit de e lge -

he bbe n, zoals de dagvlinde rs. Soorte n die me t kle ine

bie d 1 voe ge n we inig toe voor de natuurwaarde . Voor

ge schikte

de e lge bie d 3 ge ldt dat de toe ge voe gde waarde de e ls he t

bije n), doe n he t ook goe d in de e lge bie d 3. De e lge bie d 1

ge volg is van sle cht aange slage n aanplant e n dus in fe ite

lijkt voor sommige wat kritische r soorte n te monotoon:

e e n onge plande toe vallighe id. Dat doe t we inig af aan de

juist inte re ssante re

waarde van de huidige situatie me t kwijne nde bome n,

bruin blauwtje , graslanglijf, homme lre us e n dive rse bije n

maar onderstreept wel dat het geen standaard kenmerk is

zijn hie r nie t te rugge vonde n. De

van traditionele aanplanten.

fauna van ope n te rre in in he t IBR-de e l wordt ve roorzaakt

Ee n ande r punt van aandacht is dat be halve de strikte

door he t grote be schikbare are aal bloe mrijk grasland e n

natuurwaarde ook ande re waarde n van be lang kunne n

kruidenrijke zoomvegetaties hier.

be planting ge ldt

re latie f ve e l ruimte

nodig

ope n ple kje s toe kunne n (o.a. dive rse

soorte n van lage

wilde

ve ge tatie s zoals

re latie f soorte nrijke

zijn. In een recreatieterrein als het Prins Bernhardbos is dit
ook de be le vingswaarde e n daarme e same nhange nd de

Ad 2:

zichtbaarheid van de biodiversiteit. Voor een beschouwing

He t milie u onde r de bome n e n struike n van de e lge bie d 2

ove r de be le vingswaarde zie de landschapsbe schrijving

(IBR) scoort ie ts be te r qua soorte nrijkdom e n e urytopie

van dhr. Nijenhuis en dhr. Vonk (zie 1.3 van dit rapport pag.

van loopke ve rs dan in de

25).

bosvakke n. Me t ande re

traditione e l aange plante

woorde n, e r le ve n ie ts me e r

soorte n e n ge midde ld zijn ze wat kritische r voor wat
2. Zijn er verschillen in diversiteit tussen IBR en

be tre ft habitatke uze , he tge e n als e cologisch waarde vol

traditioneel aangeplante delen en wat veroorzaakt

mag worden gezien. Vermoedelijk hangt dit verschil samen

deze?

me t de aanwe zighe id van me e r habitats op korte afstand

Er zijn diverse verschillen gevonden. De belangrijkste zijn:

van e lkaar binne n he t IBR-de e l. Ve rde r lijke n sommige

■ Insectensoorten van graslanden en zomen doen het in

vanglocatie s hie r me t name op bode mnive au ie ts minde r

het IBR-deel iets beter dan in de traditionele aanplanten.

pionie rachtig/rude raal dan in de ande re de e lge bie de n.

■

De loopke ve rfauna in de boscluste rs binne n he t

Voor wat be tre ft de boscluste rs spe le n e r ve rde r tal van

IBR-deel lijkt op dit moment iets waardevoller dan die in

factore n te ge n e lkaar in: de oude re bome n, de grote re

de traditionele aanplanten.

plantafstand, de re latie f we inig ve rstoorde bode m (me t

■ Insecten van kleine, tijdelijke, bloemrijke open plekjes

name in ve rge lijk me t de e lge bie d 3 waar nogal inte n-

in bos doe n he t ie ts be te r in he t traditione e l be plante

sie f me t bosbouwvoe rtuige n door he t bos ge re de n is),

deelgebied 3.

de

ge slote nhe id van he t krone ndak. Al de ze

factore n

kunne n afhanke lijk van de be schouwde soort ve rschile
e
D z

soort
e nrijkdom e n

le nd uitpakke n. Fe it is we l dat zowe l de ve rstoring door

soorte nsame nste lling zijn vooralsnog nie t he e l groot.

ev rschill
e n

in

bosbouwvoe rtuige n als de re latie f grote mate van kroon-

He t ge ge ve n dat ge vonde n ve rschille n nie t zo groot zijn

sluiting (in de e lge bie d 1 e n de e ls ook 3) be ide le ide n tot

hangt ve rmoe de lijk de e ls same n me t he t fe it dat he t

me e r kale (kle i)bode m e n dat le idt doorgaans tot me e r

gebied nog heel jong is en geïsoleerd ligt ten opzichte van

kansen voor pioniers om de faunagemeenschap te blijven

bronpopulatie s. Ve rde r spe e lt me e dat de onde rzochte

domineren (terwijl bij de loopkevers in feite een ontwikke-

de e lge bie de n he e l dicht bij e lkaar ligge n, waardoor e e n

ling ge we nst is naar e e n wat stabie le re ge me e nschap van

soort re latie f ge makke lijk e e n naburig de e lge bie d binne n

latere successiestadia) 6.

kan zwerven, ook als daar wellicht minder geschikt habitat
aanwezig is5.
De 3 gevonden verschillen en achterliggende oorzaken
worden hierna toegelicht.
Ad 1:
5 In een dergelijke setting kan ook sprake zijn van een zogenoemde
metapopulatiestructuur, waarbij de ene (deel) populatie afhankelijk is
van andere om stabiel voort te kunnen blijven bestaan.

6 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 sneller in potvallen lopen.
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Ad 3:

de e l de ge le ge nhe id krijgt om e cht oud te worde n. He t

De e lge bie d 3 scoort vooral be hoorlijk goe d voor alle rle i

kle inschalig (e ve ntue e l groe psge wijs) ringe n van bome n

soorte n die zich kunne n handhave n op kle ine bloe mrijke

draagt bij aan de variatie in bezonning en de aanwezigheid

zonnige

van dood hout (eerst staand, later liggend) 7.

(de e ls tijde lijke ) ope n ple kje s in bosse n. In

natuurlijke

situatie s ontstaan de ze

bijvoorbe e ld door

boomsterfte of windworp.
De rge lijke ple kje s zijn me t name he t dome in van e e n

Evaluatie van de methodiek

soortgroe p als de zwe e fvlie ge n e n tot op ze ke re hoogte

In dit onde rzoe k is de soorte nrijkdom als maat ge nome n

ook wilde bije n. De e ls zijn ze e cht onde rde e l van de

voor de biodive rsite it. Dit is e e n gangbare maat wanne e r

inrichting (bijvoorbe e ld langs bospade n), de e ls zijn ze

het gaat om natuurte rre ine n (zie ook Bijlage 3!), maar het

ontstaan als ge volg van pe riodie k be he e r (re ce nte kap in

is we l e e n vrij ruwe maat, aange zie n e r ge e n onde rsche id

percelen met populier) en deels zijn het in feite ongelukjes

ge maakt wordt tusse n aanwe zighe id van 1 e xe mplaar of

(slecht aangeslagen beplanting).

he e l ve e l e xe mplare n. Ze ke r bij soorte n die indicatie f zijn

Binne n he t IBR-de e l is de ze groe p soorte n ie ts minde r

voor waarde volle omstandighe de n is de aanwe zighe id

ve rte ge nwoordigd doordat hie r we inig ge slote n bos

van me e r e xe mplare n doorgaans positie f te waarde re n.

aanwezig is in combinatie met tijdelijke open plekjes. Dit is

Me e r

inherent aan de IBR-methodiek. Het traditioneel ingerichte

e e n biodive rsite itswaarde op basis van e e n combinatie

deelgebied 1 heeft wel het gesloten bos, maar mist ook de

van soorte nrijkdom e n ve rde ling van aantalle n tusse n de

tijde lijke ope n ple kje s e n scoort op dit punt dus ook wat

soorten (bijvoorbeeld de Shannon-index).

minder.

Met name met betrekking tot soortgroepen die

ge nuance e rde

biodive rsite itsindice s

be er ke ne n

1. in het veld op zicht goed herkenbaar zijn,
3. Wat is de toekomstverwachting van de beplanting?

2. een vrij hoge trefkans hebben en

Verwachting is dat in het IBR-gedeelte bij continuering van

3. vrijwe l alle maal als positie ve indicator ge lde n zou e e n

he t huidige be he e r de situatie structuurrijk e n bloe mrijk

onde rzoe ksopze t die me e r re ke ning houdt me t aanwe -

blijft. De

zige aantalle n in de ve rge lijking tusse n de IBR-me thode

bome n e n struike n zulle n ve rde r uitdije n,

waardoor he t aande e l bloe mrijke

ruigte n e n zome n

e n traditione le

me thode

inte re ssant ge we e st kunne n

we llicht ie ts te rug zal lope n (maar waarschijnlijk nie t

zijn. Dat ge ldt me t name voor de dagvlinde rs, libe lle n e n

verontrustend).

sprinkhanen. In de praktijk was een dergelijke opzet echter

Ove r he t ge he e l ge zie n zulle n de
in de

houtige

soorte n

toe komst me e r re mme nd gaan we rke n op de

nie t haalbaar, aange zie n dat we ze nlijk me e r ve ldwe rktijd
ve re ist zou he bbe n. Daarbij ge ldt juist voor de dagvlin-

kruide nrijke onde rgroe i, maar door de ge ringe omvang

ders, libellen en sprinkhanen dat deze groepen heel weinig

van de cluste rs bome n e n struike n (e n daarme e re latie f

bosgebonden soorten omvatten.

grote invloe d van buite naf) zal nie t zo sne l e e n he e l

Voor de zwe e fvlie ge n e n wilde bije n ge ldt dat e e n de e l

stabie l vochtig bosklimaat ontstaan. We l zal op lange re

van de soorten in het veld niet direct herkenbaar is en een

te rmijn de hoe ve e lhe id dood hout toe ne me n, inclusie f

de e l e e n he le lage tre fkans heeft. Ge volg hie rvan is dat

daaraan ge bonde n fauna. In grote lijne n zal he t ge bie d

e e n vastge ste lde ste e kproe f van soorte n + aantalle n e e n

vooral inte re ssant blijve n voor soorte n van graslande n

re latie f onbe trouwbare we e rspie ge ling is van de we rke -

e n bosrande n. Qua bossoorte n zijn vooral die soorte n

lijke situatie . Voor de loopke ve rs was e e n re de n om af te

te ve rwachte n die zich staande kunne n houde n in ze e r

zien van de berekening van een gecombineerde biodiversi-

kle ine le e fge bie dje s e n die be stand zijn te ge n ie ts grote re

teitsindex het gegeven dat er hele grote verschillen tussen

schommelingen in luchtvochtigheid. De verwachting is dat

de soorte n zijn voor wat be tre ft de mate waarin de ze als

de doorzichtigheid van het gebied klein blijft en er dus veel

positie ve of ne gatie ve indicator ge zie n moe te n worde n.

dekking aanwezig blijft.

Indice s zoals de Shannon-inde x waarde re n alle soorte n

Voor de traditioneel aangeplante deelgebieden hangt de te

even positief en geven daardoor een vertekend beeld.

verwachten ontwikkeling sterk af van het gevoerde beheer.
Aan te raden valt een beheer gericht op vergroting van de

De keuze voor soortenrijkdom als maat voor de biodiversi-

variatie in le e ftijd van de aanwe zige bome n, waarbij e e n

teit (in combinatie met een situatiespecifieke interpretatie
7 Dood hout kan een zeer diverse insectenfauna ondersteunen. Aard
en locatie bepalen sterk de soortensamenstelling, diversiteit en
natuurwaarde. Binnen het IBR-onderhoud vormt het ringen van bomen
overigens geen standaard maatregel.
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op basis van me t name biotoopvoorke ure n e n ze ldzaam-

nodig hebben dan beschikbaar is in terreinen met IBR-con-

he id) is dus ge zie n de situatie hie r goe d ve rde digbaar. Dit

forme be planting. He t ve rgrote n van de boscluste rs past

neemt niet weg dat het mooi geweest zou zijn als er meer

we llicht nie t goe d binne n he t IBR-conce pt. Indie n ve rgro-

informatie beschikbaar was geweest over de verschillen in

ting ge e n optie is, kan qua na te stre ve n doe lsoorte n de

aantallen exemplaren per soort tussen de beplantingsme-

nadruk beter liggen op soorten van bloemrijke graslanden,

thode n. Ook informatie ove r de spre iding van individue n

zomen en struweel.

ove r he t te rre in zou informatie f ge we e st zijn, maar tijdro-

■ Voor wat betreft het wat mager scorende deelgebied 1

vend en dus te kostbaar om te verzamelen.

zou kunnen worden overwogen om iets meer structuur aan

Ve rwachting is dat me t name de soorte n van graslande n

te brengen in de bosvakken door her en der kleine groepjes

e n zome n in de e lge bie d 2 (IBR) in hoge re aantalle n voor

bomen te ringen. Dit zorgt voor tijdelijk meer lichtinval en

zullen komen ten opzichte van deelgebieden 1 en 3 (tradi-

voor meer dood hout (eerst staand, later liggend).

tione e l). We llicht dat dit ook ge ldt voor (e e n de e l van) de

■ In dit onderzoek zijn 27 soorten loopkevers, 39 zweef-

bosrandsoorten.

vlie ge n, 17 dagvlinde rs, 19 libe lle n, 26 wilde bije n e n nog
tal van soorte n uit ande re soortgroe pe n vastge ste ld. Dat

Slotconclusie

is bove nge midde ld ve e l concre te

informatie

ove r he t

voorkomen van insectensoorten. Het verdient aanbeveling

Op basis van de uitgevoerde analyses kan gesteld

de ze informatie aan te we nde n voor communicatie ove r

worden dat de IBR een interessante methode kan zijn

he t ge bie d naar ge bruike rs e n ande re be trokke ne n. Me t

om een parkbos aan te leggen zodanig dat bezoekers

name niet alledaagse soorten als zwartblauwe baardloper,

al snel het gevoel krijgen dat zij in een wat volgroeider

schoude rvle kstompkaak, zwarte moe raslope r, graslanglijf,

landschap lopen. Indien de open ruimten beheerd

zuidelijke zijdebij, bruine winterjuffer, vroege glazenmaker,

worden als bloemrijk grasland en zoomvegetaties, zoals

glassnijde r e n bruin blauwtje ve rdie ne n he t om me e r

de afgelopen 15 jaar in het Prins Bernhardbos is gebeurd,

aandacht te krijgen.

leidt dit vrij snel tot een flinke hoeveelheid goed

■ Ee n laatste punt te r ove rde nking me t be tre kking tot

zichtbare en aantrekkelijke biodiversiteit van soorten

IBR-be plantinge n is dat één van de ke rnpunte n van de

van graslanden en zomen, in de vorm van bijvoorbeeld

me thode e ruit be staat dat de bome n op e e n de rmate

dagvlinders en libellen.

grote afstand worde n ge plaatst dat nauwe lijks concur-

De ontwikkeling van een echte bosfauna verloopt in

re ntie optre e dt tusse n de bome n e n nauwe lijks sprake is

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
stadium achterblijft is afhankelijk van het gevoerde
beheer. Indien door het gedogen van spontane opslag de
omvang van de bosclusters plaatselijk toe mag nemen,
zal dit wellicht meevallen.

Aanbevelingen en overwegingen
■

Voor wat be tre ft bijzonde re , kritische e n karakte ris-

tie ke soorte n ve rzadige n de ope n ruimte n in he t Prins
Be rnhardbos sne lle r dan de boscluste rs die hoe dan ook

■

e e n ze e r lange ontwikke lingstijd he bbe n. Ge duld is hie r

(zoals hier in deelgebied 3) veroorzaakt instabiliteit en

een schone zaak.

pionier-omstandigheden. Het verschilt van soort tot soort

■ Voor de e chte bosfauna ge ldt dat de ze soorte n ve e lal

hoe hierop gereageerd wordt. Op kleine schaal kan het

een groter oppervlak aaneengesloten bos (ʻforest interiorʼ)

biodiversiteitvergrotend werken (foto: Ecologica)

Afb. 24: Sterke insporing door bosbouwvoertuigen
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Bijlage 3: Biodiversiteit, soortenrijkdom en natuurwaarde

van uitval. Landschappe lijk is dat mooi (e n daarme e in
e e n parkse tting e ve ntue e l ook ve rde digbaar), maar de
bossoorte n die afhanke lijk zijn van kwijne nde of dode
afhanke lijk zijn van kle ine , kortstondig

In beleid en natuurbeheer wordt veelvuldig gesproken over

aanwe zige ʻlightgapsʼ krijge n de ce nnialang minde r kans,

ʻbiodive rsite itʼ, ʻsoorte nrijkdomʼ e n ʻnatuurwaarde ʼ. Vaak

aange zie n die re source s nauwe lijks voorkome n 8. Bij e e n

wordt e r nogal vaag ge daan ove r de be te ke nis van de ze

natuurlijke bosontwikke ling vanuit e e n ope n ve ge tatie

be grippe n e n e r ontstaan dan ook me t grote re ge lmaat

kie me n e r in he t be gin plaatse lijk e norme

miscommunicaties over.

bome n of die

aantalle n

zaailinge n dicht bij e lkaar. Al vanaf ze e r jong stadium

In deze bijlage een korte uitleg over deze begrippen en veel

treedt concurrentie en uitval op. Er treedt dan een stadium

voorkomende oorzaken van verwarring. Het valt sterk aan

met staken op dat lijkt op traditionele aanplanten. Derge -

te raden deze tekst zorgvuldig te lezen alvorens te trachten

lijke bossen met een sterke concurrentie beginnen al vroeg

wijs te worden uit de conclusies van dit onderzoek, waarin

me t de ontwikke ling van e e n soorte nspe ctrum dat de ze

deze begrippen regelmatig terugkomen.

Biodiversiteit en soortenrijkdom
In de basis betekent biodiversiteit de variabiliteit in levensvormen 10. De ze

variabilite it spe e lt op alle

de nkbare

nive aus, van mole culair (bijv. variabilite it in ge ne tisch
materiaal) tot de mondiale biogeografische regioʼs en alles
daar tussen in. Soortenrijkdom is net als biodiversiteit een
maat voor de aanwezige variabiliteit, maar speelt specifiek
op het niveau van soorten.
Wanne e r be grippe n als biodive rsite it of soorte nrijkdom
van stal worde n ge haald is de conte xt doorgaans he t

■

streven deze te beschermen tegen achteruitgang. Voor een
Afb. 25: Het slecht aanslaan van beplanting kan ongepland

zinvolle discussie hierover is het cruciaal te definiëren wat

tot veel structuurrijkdom en kruidenrijkdom leiden, zoals

men precies bedoelt en beoogt.

hier in deelgebied 3 (foto: Ecologica)

Hierbij is een veel voorkomende misvatting dat méér altijd
be te r is. Ve rde r wordt ve e lvuldig ove r he t hoofd ge zie n

resources benut 9. Bij de IBR-methode wordt er soms voor
ge koze n dit opbouwstadium in fe ite ove r te slaan, dus
hoe we l de boomlaag we llicht vóór loopt op de ontwikke ling te n opzichte van traditione le aanplante n, zou he t
kunne n zijn dat be paalde (de e ls hie r nie t be schouwde )
soortgroe pe n zich bij de

IBR juist pas late r kunne n

ve stige n. Dit is e chte r me de e e n ke uze van de be he e rde r.
De IBR-methode biedt op zich ruimte om ontstane opslag
te gedogen en niet weg te beheren en aldus meer concurrentie in het terrein te brengen.

■

Afb. 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

8 Open plekken die in gesloten bossen tijdelijk ontstaan als gevolg van
het wegvallen van bomen bieden ruimte aan een andere insectenfauna
dan open plekken die altijd open waren, maar ingesloten raken door
oprukkend bos.

9 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).

verschillende soorten. De zwarte rechthoek linksboven begrenst
een deel van het gebied (tekening: Ecologica)
10 Volgens de Verenigde Naties: “de variabiliteit onder levende

organismen van allerlei afkomst, waaronder terrestrische, mariene
en andere aquatische ecosy-stemen en de ecologische complexen
waarvan zij deel uitmaken; dit omvat de diversiteit binnen soorten (ook
genetische diversiteit genaamd), tussen soorten en van ecosystemen.”
(den Ouden et al., 2011).
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dat biodive rsite it e n soorte nrijkdom e n de be oorde ling

Een aantal scenario’s op basis van Figuur 26 ter verdui-

daarvan schaalafhankelijk zijn.

delijking:
■

Ste l: he t ge bie d als ge he e l is Noord-Holland, he t

Schaalafhankelijkheid

de e lge bie d e rbinne n is he t Prins Be rnhardbos e n de

In de conte xt van natuurbe he e r is he t me e st gangbare

doelstelling binnen het Prins Bernhardbos is bijdragen aan

schaalniveau om naar te kijken als het gaat om biodiversi-

het behoud van soorten op provinciaal niveau. In de linker

teit het niveau van soorten. Dit is een pragmatische keuze:

situatie kun je dan concluderen dat het Prins Bernhardbos

soorte n vorme n re latie f goe d he rke nbare e e nhe de n. De

nauwe lijks he e ft bijge drage n: e r kome n imme rs pre cie s

aanname is dat wanne e r he t voortbe staan van soorte n

dezelfde soorten voor als overal in de rest van de provincie.

wordt ge borgd, he t in ve e l ge valle n ook we l goe d zal

De situatie re chts is dan be te r: daar zou zonde r he t Prins

zitten met de diversiteit op iets grotere en kleinere schaal-

Be rnhardbos de

niveaus. Over deze keuze is doorgaans weinig discussie.

provincie voorkomen.

lichtblauwe

soort nie t (me e r) in de

Er spe e lt e chte r nog e e n schaalafhanke lijkhe id e n die

■ Stel: het gebied als geheel is het Prins Bernhardbos

is voor ve e l me nse n minde r intuïtie f. Te r illustratie (Afb.

en het deelgebied erbinnen is wat je als wandelaar in één

26) op de volge nde pagina me t daarin 2 ge bie de n. Op de

blik overziet. Doelstelling binnen het Prins Bernhardbos

vraag we lk ge bie d he t me e st biodive rs is, antwoorde n

is wandelaars biodiversiteit laten ervaren. Je kunt dan

ve e l me nse n vol ove rtuiging ge bie d 1. Ste l je biodive rsi-

concluderen dat in de linkersituatie de kans groter is dat

te it e chte r ge lijk aan de hoe ve e lhe id aanwe zige soorte n

de bezoeker veel soorten zal zien dan in de rechtersitu-

(soortenrijkdom) dan is dit antwoord fout: gebied 1 omvat

atie en dus de linkersituatie effectiever is.

name lijk 6 ve rschille nde soorte n e n ge bie d 2 omvat e r

■ Stel: het gebied als geheel omvat het gehele

7, dus ge bie d 2 is soorte nrijke r. Ie de re e n die kle ure n

verspreidingsgebied van de aanwezige soorten en

kan he rke nne n kan dit nate lle n. We l zijn in ge bie d 2 de

er zijn minimaal 2 vindplaatsen van een soort nodig

meeste soorten veel minder talrijk en maar heel plaatselijk

om langdurig voort te kunnen bestaan. Dan moet de

aanwezig.

conclusie zijn dat er een dilemma is: in de rechtersituatie

Zou je niet naar het gehele gebied kijken, maar alleen naar

zijn 7 soorten aanwezig, waarvan echter 4 in direct gevaar

het zwart omkaderde deelgebied linksboven, dan blijkt de

om uit te sterven. In de linkersituatie zijn maar 6 soorten

situatie ine e ns he e l ande rs: dit de e lge bie d binne n ge bie d

aanwezig. Eén soort is dus al uitgestorven, maar de

1 omvat 6 soorte n, te rwijl he t (e ve n grote ) de e lge bie d

overige 6 zijn wel allemaal veilig… wat is te prefereren??!

binne n ge bie d 2 maar 3 soorte n omvat. Binne n e e n kle in

■ Stel: de rode, gele en blauwe vierkantjes represen-

deelgebied is gebied 1 dus soortenrijker dan gebied 2.

teren storingsindicatoren en de overige zijn kritische
bossoorten. Conclusie zal dan moeten zijn dat er meer

Situatie-afhankelijkheid

informatie nodig is om een afweging te maken welke

Is situatie 2 zonde r me e r te pre fe re re n bove n situatie 1?

situatie het meest wenselijk is.

Nee, dat is situatie-afhankelijk! Voor een zinvolle discussie
ove r biodive rsite it of soorte nrijkdom is he t nie t alle e n

He t zal duide lijk zijn dat discussie s ove r biodive rsite it

van be lang om vast te ste lle n op we lk schaalnive au je dit

e n soorte nrijkdom al sne l inge wikke ld kunne n worde n,

nastreeft, maar is he t ook onve rmijde lijk om onde rsche id

ondanks dat he t doorgaans vrij e e nvoudig is om vast te

te make n in me e r e n minde r we nse lijke biodive rsite it.

stellen welke soorten in een gebied voorkomen.

Biodive rsite it e n soorte nrijkdom zijn op zich obje ctie f

Zelfs met in het achterhoofd de problematiek van schaalaf-

we te nschappe lijk vast te ste lle n, maar de be oorde ling

hankelijkheid en met een duidelijk gedefinieerde doelstel-

van de uitkomste n is afhanke lijk van ge ste lde doe le n e n

ling zijn nog niet alle hindernissen genomen. Bij de laatste

voorke ure n. Me n be landt dan bij de vraag: wat wil je als

2 hie rbove n ge sche tste sce narioʼs is dan nog de uitkomst

initiatiefnemer/beheerder?

dat er een persoonlijke keuze gemaakt zal moeten worden.
Spe cialiste n

kunne n

alle rle i el gitie me

argume nte n

aandrage n om voor he t één of juist voor he t ande r te
kie ze n. In he t sce nario me t de me t uitste rve n be dre igde
soorte n kan de spe cialist inschatte n hoe kansrijk he t is
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om voor situatie 2 te gaan e n van daaruit maatre ge le n te
ne me n om de 4 be dre igde soorte n toch ʻbinne nboordʼ te

zeldzaam/bedreigd zijn, zijn belangrijker dan lokaal
zeldzame/bedreigde soorten

houden.

Vanuit he t pe rspe ctie f van ge bruike rs van he t ge bie d

In he t sce nario me t de storingsindicatore n kan de spe ci-

(bijv. re cre ante n of bosbouwe rs) kunne n he le

alist inschatte n in hoe ve rre die storingssoorte n e cht e e n

argume nte n me e we ge n. De ze kunne n e ve ngoe d le gitie m

probleem vormen en welke samenstelling van bossoorten

zijn. Nie t ze lde n conflicte re n argume nte n. Ee n ge maakte

valt te pre fe re re n. Dit ve re ist e xpe rt judge me nt, kan he e l

afweging hierin kan goed beargumenteerd en onderbouwd

ande re

verantwoord en herhaalbaar zijn, maar is geen wetenschap

zijn, maar blijft de salnie tte min subje ctie f e n ge e n we te n-

van harde cijfers.

schap van harde cijfers.

Nóg lastige r wordt he t wanne e r nie t de vraag is de biodiversiteit of soortenrijkdom te beoordelen, maar de natuurwaarde.

Natuurwaarde

Resumerend
Soorte nrijkdom is goe d obje ctie f me e tbaar. Ook biodive rsite it kan goe d me e tbaar zijn, indie n ove re e nge kome n
is we lk aspe ct e rvan onde rzocht die nt te worde n. In de

De natuurwaarde n van e e n te rre in worde n ge vormd door

conte xt van be oorde ling van natuurte rre ine n be tre ft dit

de opte lsom van alle s wat waarde vol ge vonde n wordt.

vaak de soortenrijkdom 11.

Dat kan gaan om natuurlijke proce sse n, landschappe n,

Hoe we l de ze factore n goe d me e tbaar zijn, is de inte rpre -

soorte n, maar ook me e r abstracte be grippe n als stilte

tatie ve rre van e e nvoudig. He t he lpt als be trokke ne n zich

e n schoonhe id. Wat e r waarde vol ge vonde n wordt, is in

be wust zijn van de valkuile n in discussie s ove r dit onde r-

de basis ze e r subje ctie f. Nie mand zal dan ook de natuur-

we rp: schaalafhanke lijkhe id e n situatie afhanke lijkhe id.

waarden van een terrein precies hetzelfde inschatten.

Ook he lpt he t wanne e r ge waakt wordt voor ve rwarring

He t is we l moge lijk om in ove rle g e e n aantal crite ria

tussen begrippen als biodiversiteit en natuurwaarde.

overeen te komen en die objectief te meten en vergelijken.

Vanuit de e cologie e n natuurbe sche rming ge re de ne e rd

He t blijft onve rmijde lijk dat nie t ie de re e n zich e ve n goe d

ge ldt in zijn alge me e nhe id doorgaans dat hoe lokale r de

in die crite ria zal he rke nne n, maar binne n e e n spe cifie ke

focus van e e n onde rzoe k, hoe minde r de biodive rsite it

conte xt is he t vaak we l moge lijk om tot e e n conse nsus te

van be lang is e n hoe be langrijke r de natuurwaarde . Me t

komen.

ande re woorde n: van spe cifie ke ple kje s wil je wete n of ze

Los van de details zijn er ook wel wat algemene uitgangs-

waardevol zijn, van grote regioʼs wil je weten dat de biodi-

punte n te noe me n die voor de hand ligge n om me e te

versiteit niet achteruit gaat.

we ge n. Vanuit he t pe rspe ctie f van e cologie e n natuurbe -

Je draagt ve e lal ook he t me e ste bij aan de biodive rsi-

scherming zouden dit bijvoorbeeld kunnen zijn:

te it van e e n grote re gio door op lokale schaal bove nal de

■ soorten (/fenomenen/processen etc.) die

me e st waarde volle soorte n in e e n te rre in te ve rtroe te le n

karakteristiek zijn voor de ter plaatse van nature

(ook als daardoor e nke le triviale soorte n uit he t te rre in

aanwezige biotopen zijn belangrijker dan soorten die ter

verdwijnen en dus de lokale biodiversiteit iets daalt).

plaatse eigenlijk van nature niet thuishoren

De keuze voor wat waardevol is vanuit het perspectief van

■ soorten die indicatief zijn voor zeer specifieke

e cologie e n natuurbe sche rming is comple x e n die nt aan

omstandigheden zijn belangrijker dan ubiquisten

spe cialiste n te worde n ove rge late n. Als be stuurde r kun je

(soorten die in allerlei habitats kunnen overleven)

we inig me e r dan e r op ve rtrouwe n dat zij ge nuance e rde

■ soorten die in aantal achteruit gaan zijn belangrijker

afwe ginge n make n, ge base e rd op e xpe rt judge me nt. We l

dan soorten waarvan de aantallen stabiel zijn of vooruit

kun je e r als be stuurde r / be he e rde r aan bijdrage n, dat

gaan

e r e e n goe de balans aanwe zig blijft tusse n argume nte n

■ soorten die in een regio maar op heel weinig plekken

vanuit de natuurbe sche rming e n die van ande re be lang-

voorkomen zijn belangrijker dan soorten die in die regio

hebbenden zoals recreatie en bosbouw. Hoe dan ook blijft

wijd verbreid zijn

de situatie dat e e n de rge lijke afwe ging ge e n we te nschap

■ soorten die (inter)nationaal / (inter)regionaal

van harde cijfers.
11 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
onderzoeksvraag, de te onderzoeken soortgroepen en zeker ook het
beschikbare budget.
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IBR-aanbesteden voor
de aanleg en onderhoud
van groenprojecten
met houtige gewassen
…ruimte om te groeien, ruimte voor verantwoordelijkheid…

■

Afb. 27: Bloeiende liguster in het IBR-gedeelte in het Prins Bernhardbos

(foto: Frits Ruyten, juli 2025)
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Voorwoord

te garande re n zijn e n -in dit ge val nie t onbe langrijk- ook
aan te besteden zijn.

Aan de wie g van he t IBR-aanbesteden (voor ve rklaring
zie bijlage 4, Be grippe nlijst) staat de Inte grale Be plan-

In te ge nste lling tot de archite ctuur he bbe n we in de

tingsme thode Ruyte n (IBR). De ze me thode kre e g we te n-

landschapsarchite ctuur te make n me t le ve nd mate riaal,

schappe lijke be te ke nis tijde ns de promotie in 2006 aan

dat ve rzorging nodig heeft. Om te kunne n garande re n

de Wage ninge n UR in Wage ninge n. He t IBR-aanbe ste de n

dat de be e lde n uit de be plantingsfilm

is e e n vorm van aanbe ste de n e n contracte re n, waarbij de

kome n me t de we rke lijkhe id is he t naar de me ning van

opdrachtne me r alle ruimte krijgt om garantie te ve rle ne n

he t Ruyte ninstituut be langrijk dat de

voor de aanle g e n onde rhoud van houtige ge wasse n op

ook de maximale ruimte krijgt om zijn we rk te kunne n

basis van een groeivoorspelling. Om die garantie mogelijk

garande re n e n om in te spe le n op wisse le nde e n onve r-

te make n is aan de aanle g e e n afge sproke n onde rhoud-

wachte groe iomstandighe de n. He t zijn juist bij uitste k de

stermijn gekoppeld van minimaal 5-10 jaar.

boomkwe ke rs die de ke nnis e n e rvaring he bbe n bij he t

ove re e n gaan
opdrachtne me r

voorbe re ide n e n ve rplante n van bome n e n struike n. Hij,
We ze nlijk voor de me thode is de groe ivoorspe lling, die

dat zijn boomkwe ke r of aanne me r of combinatie s, wordt

wordt vertaald naar een groeicurve -zoals al langer bekend

nu door he t IBR-aanbe ste de n ʻuitge daagdʼ om hun zijn

in de bosbouw ten behoeve van de te verwachten houtop-

kennis en ervaring maximaal in te zetten voor een optimaal

bre ngst- e n die ve rvolge ns wordt toe ge past in de be plan-

en te garanderen resultaat.

tingsfilm. De ze film is e e n animatie die de dynamie k
van de groe i in de tijd we e rge e ft e n e e n hulpmidde l is bij

In nove mbe r 2015 is de e e rste ve rsie IBR-aanbe ste de n

he t ontwe rpe n van be plantinge n. Voor de be stuurde r e n

verschenen en naar een groot aantal deskundigen gegaan

ge bruike r is de film bij uitste k e e n ge schikt communica-

me t he t ve rzoe k om op de ze ve rsie inhoude lijk te wille n

tie midde l zonde r daarbij alle rle i Latijnse plante nname n

reageren. Het zijn mensen die ik ken en waar ik vanuit kan

te hoe ve n ge bruike n. Er wordt nie t alle e n e e n e indbe e ld

gaan dat zij hiervoor belangstelling hebben en inhoudelijk

ge toond van de volwasse n plante n maar ook de he le

zinvolle opmerkingen kunnen maken. En dat is gebeurd! Er

ontwikkeling ernaartoe vanaf het aanlegbeeld. De beelden

zijn 22 me e stal uitge bre ide re actie s ge kome n individue e l

spre ke n voor zichze lf e n maakt e nthousiasme los omdat

of pe r organisatie in de vorm van mails e n ge spre kke n.

vanaf he t aanle gbe e ld ge dure nde

Dank daarvoor! De ze re actie s zijn in e e n twe e de ve rsie

de

ope e nvolge nde

be e lde n duide lijk de groe iontwikke ling naar volwasse n-

ve rwe rkt e n komt op 20 me i 2016 in kaste e l Doorwe rth

heid te zien is zonder in te hoeven grijpen. De film schept

te r discussie . Naar aanle iding van de ze studie dag is de ze

vertrouwen omdat de beelden zijn gebaseerd op concrete

derde versie geschreven.

me tinge n in de buurt van he t plan(t)ge bie d. De be plantingsfilm hoort thuis aan het begin van het ontwerpproces.

De ze de rde ve rsie gaat naar he t CROW me t he t ve rzoe k

De mensen begrijpen dan meteen dat voor de realisering

om e e n we rkgroe p op te richte n die de ze de rde ve rsie

van de film ook op tijd voldoe nde financiële midde le n

verder kan ontwikkelen en klaar gaat maken voor prakti-

moe te n worde n ge re se rve e rd: altijd al e e n harte nwe ns in

sche toe passing. He t CROW is e e n ke nnisorganisatie op

de vakwereld!

he t ge bie d van infrastructuur, ope nbare ruimte , ve rke e r
en vervoer en werk en veiligheid en houdt zich daarnaast

De rol van de IBR-aanbesteding is dat wanneer deze vorm

bezig met aanbesteden, contracteren en beeldbestekken.

van aanbe ste de n juridisch kloppe nd e n controle e rbaar

Als deze werkgroep erin slaagt met een praktische versie

ge maakt kan worde n, de

van he t IBR-aanbe ste de n uit te kome n dan is e r e e n

be plantingsfilm e e n onde r-

bouwing krijgt. Dan loopt de ze visualisatie analoog me t

onderbouwing gekomen voor de beplantingsfilm.

de be e lde n of animatie s van ontwe rpe n van ge bouwe n.
Imme rs in de archite ctuur gaat de buite nstaande r e r ook

Wanne e r he t IBR-aanbe ste de n in de

vanuit dat de ge bouwe n in de ontwe rpfase constructie f

we rke n kan, naar de me ning van he t Ruyte ninstituut,

praktijk gaat

kloppen. Zo ook nu bij de beplantingsfilm: er zijn planten

ie de re schake l in de ke te n e r zijn voorde e l me e doe n:

die de film ʻconstructie fʼ onde rste une n, dat de ze be e lde n

de be stuurde r he e ft e e n goe d communicatie midde l in
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hande n e n he e ft groe n dat op te rmijn goe dkope r is, de
landschapsarchite ct laat duide lijk zijn be doe linge n zie n,
de boomkwe ke r le ve rt kwalitatie f hoogwaardige plante n
van e nige omvang, de aanne me r garande e rt zijn we rk
me t e e n me e rjarig onde rhoudscontract, de be he e rde r
volgt e e nduidige be he e rrichtlijne n op e n de ge bruike r
krijgt te zie n wat e r be loofd is e n be schikt na de aanle g
dire ct ove r ve ilig e n bruikbaar groe n. Kortom hie rme e is
de basis voor de integrale beplantingspraktijk gelegd.
Stichting he t Ruyte ninstituut is hét ke nnisplatform
voor de ze inte grale be plantingspraktijk. Zij wil ke nnis
uitdrage n, onde rzoe k doe n, onde rwijze n e n advise re n in
voorkomende gevallen. Zij is opgericht op 1 januari 2014
e n is ge ve stigd in He e lsum. Voor me e r informatie zie
www. ruyteninstituut.nl.
Namens het Ruyteninstituut,
Heelsum, juni 2016
Ir. C. van de Groes, voorzitter

Bijlage 1: IBR aanbesteden | 69

Inhoud
Inleiding
Uitwerking
De opdrachtgever
Aanbestedingsregels
De opdrachtnemer
Overige algemene punten

Bijlage 1: Wetenschapsprotocol PG-curven
Bijlage 2: Elementen uit het plan van aanpak
Bijlage 3: Werkwijze geschillencommissie
Bijlage 4: Begrippenlijst

7 0 | E VA LUAT I E R A P P O RT

Inleiding

De groe icurve n lope n, afhanke lijk van de pe riode die
de opdrachtge ve r in de toe komst wil kijke n, me e stal

Het IBR-aanbesteden komt in veel opzichten overeen met

minimaal door tot de volwasse n omvang bij struike n 20

de huidige UAVgc-contracten/CROW garantiebestekken

jaar e n bij bome n 35-40 jaar. Elke groe icurve he e ft in de

(zie bijlage 4, Begrippenlijst) waarin aanleg en onderhoud

maatvoering een marge van 10 % (bv. hoogte 6 m dan alle

ge combine e rd zijn. He t doe l bij he t IBR-aanbe ste de n

variaties tussen de 5,4 en 6,6 m). De groeicurven worden

van groe nproje cte n is dat al dan nie t in combinatie de

bij e e n aanbe ste ding door de opdrachtge ve r ge le ve rd

aanne me r of boomkwe ke r (ve rde r opdrachtne me r te

e n zijn volge ns he t we te nschapsprotocol PG-curve n tot

noemen) garantie gaat afgeven voor de groei van bomen

stand gekomen.

en struiken conform een onderbouwde groeivoorspelling.
Onafhankelijk wetenschappelijk opgestelde en op locatie

Wanne e r de plante n gaan groe ie n in omvang (hoogte e n

ge me te n PG-curve n vorme n de basis voor die groe ivoor-

breedte) volgens hun groeicurve dan heeft de beplanting

spe lling. De be plantingsfilm ve rtaalt de ze groe ivoorspe l-

in elk groeistadium vanaf de aanleg de gewenste architec-

ling naar beelden van de opeenvolgende groeistadia naar

tuur e n be e ldkwalite it zoals in de be plantingsfilm in de

de volwasse n uitgroe i. De be plantingsfilm ve rschaft al

ontwerpfase getoond is. De groeicurven maken altijd deel

tijde ns de ontwe rpfase de opdrachtge ve r e n ge bruike r

uit van de ge ge ve ns bij e e n IBR-aanbe ste ding e n die ne n

informatie over de architectuur van het landschap waarin

als controle op de groe ipre statie s. Hoe kom je volge ns

voldoe nde

bove nstaande

e n passe nde

groe iruimte

is opge nome n

voor de uitgroei van de bomen en struiken met als grote

we rkwijze

tot de

ke uze

van de

juiste

opdrachtnemer en wat zijn de aanbestedingsregels?

voorde le n: uite rste re nde me nt maatschappe lijke inve ste ring, maximalise ring biodive rsite it, opname capacite it
fijnstof e n CO2, duurzaamhe id, ve ilighe id e n groe nbe le -

Uitwerking

ving.
1. Het betre ft groe nproje cte n waar ge e n houtproductie
De AG-curven zijn de

Algemene Groeicurven

van

maar e e n archite ctonisch doe l aan te n grondslag ligt

houtige ge wasse n die in omvang ge midde ld ge nome n

zoals bij: grotere tuinen, groenstroken (langs autosnel-

voorkome n in Ne de rland onge acht hun groe ilocatie s.

we ge n, kanale n, afsche rmingsgroe n in ste de lijke

De ze groe icurve n zijn be doe ld om in de sche tsfase van

lande lijke omge vinge n), parke n, parkbosse n, wande l-

e e n ontwe rp de opdrachtge ve r/ge bruike r al e e n indruk

ge bie de n, e rfbe plantinge n, landgoe de re n, golfbane n,

te ge ve n van de groe i- of be e ldontwikke ling. Te ve ns is

recreatieparken, lanen.

aan de ze groe icurve n voor ontwe rpe rs e e n ontwe rptool

2. Er is sprake van e e n aanle g in e e n nie uwe situatie

verbonden (in voorbereiding).

of bij e e n omvorming of ve rande ring in e e n be staande

e n

situatie.
De PG-curven zijn de Plaats-specifieke Groeicurven van

3. Onde rde e l daarvan is de aanplant van bome n e n/

houtige gewassen die de omvang weergeven onder lokale

of struike n me t de bijbe hore nde bode mde kking van

groe iomstandighe de n. De plante n die worde n ge me te n,

vaste plante n, gras, ge zaaide bloe me nwe ide me ngse l,

zijn dezelfde plantensoorten die ook in het plan(t)gebied

weide inclusief bemesting, verankering bomen/struiken,

voorkome n (Voor he t we te nschapsprotocol PG-curve

bome nzand me t he t ke nme rke nde (maai-)be he e r in de

zie bijlage 1). Bij de PG-curve n zijn dus alle variabe le

plantvakken.

groe iomstandighe de n in de

groe ipre statie s me e ge -

nome n. De PG-curve n die bij de aanbe ste ding worde n
ge le ve rd zijn voor de opdrachtne me r altijd e e n advie s.
De

opdrachtne me r be oorde e lt of zij de

De opdrachtgever

groe icurve n

ove rne e mt of dat zij van voorspoe dige re groe icurve n

■

wilt uitgaan waar tijdens de aanbesteding bonuspunten/

(eventueel met beplantingsfilm) met daarop aangegeven

fictieve korting mee te verdienen zijn.

de groe nvolume s in volwasse n omvang (bome n 35-40

De

opdrachtge ve r le ve rt e e n (groe n)ontwe rp

jaar, struike n 20 jaar), me t bijge voe gd e e n indicatie
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plante nsoorte n van

voor het IBR-keurmerk/IBR-certificering zijn op diverse

bomen en struiken met de bijbehorende AG-curven in de

opleidingsinstituten te volgen bij het Wellantcollege (in

gewenste vrijstands- of concurrentievormen. Verder moet

voorbereiding), IPC Groene Ruimte (in voorbereiding), het

bekend zijn de te verwachte levensduur van het groenob-

Ruyteninstituut of andere opleidingsinstituten die hiervoor

ject en de sfeer/het beheer van de bodembedekking in de

in aanmerking komen. Voor deze persoonscertificaten

plantvakken.

worden examendocumenten voorbereid.

van de

ge we nste

sfe e rbe pale nde

■ Of e r is e e n be plantingsplan (e ve ntue e l me t be plantingsfilm). In he t be plantingsplan is he t sortime nt,
aanvangsgrootte en de groeiplaats op schaal aangegeven

De opdrachtnemer

met de bijbe hore nde PG-curve n. Onde r aanvangsgrootte
wordt verstaan dat de omvang van de plant, uitgedrukt in

1. Ne e mt te nminste

hoogte e n bre e dte , corre sponde e rt me t de omvang van

wijzigt alle e n de curve wanne e r opdrachtne me r de nkt

het eerste plaatje uit de beplantingsfilm.

e e n voorspoe dige re groe icurve te kunne n re alise re n.

de

AG e n/of PG-curve

ove r of

■ Bij het (groen) ontwerp of het beplantingsplan is een

Opdrachtne me r kan me t dit onde rde e l bonuspunte n/

bode monde rzoe k uitge voe rd door opdrachtge ve r die te r

fictie ve korting ve rdie ne n bij de inschrijving (nade r uit

be schikking komt e n als vrijblijve nde informatie die nt

te werken door het CROW).

voor de opdrachtnemer. Het bodemonderzoek bevat alle

Omdat de opdrachtne me r de be e lde n uit de be plan-

be ke nde ke nme rke n zoals: de bode msoort, -structuur,

tingsfilm gaat garande re n krijgt hij e e n be langrijke

pH, de voorkome nde e le me nte n, organische stofge halte

rol bij he t be pale n van de we ze nlijke e le me nte n bij de

en de waterstanden.

aanplant en verzorging (zie: 2 t/m 5):
2. Be paalt indie n nodig e e n alte rnatie f sortime nt dat

Aanbestedingsregels

past in de sfe e r, waar opdrachtne me r garant voor kan
staan en die voldoet aan de opgegeven AG- of PG-groeicurve van het opgegeven sortiment.

De opdrachtge ve r kan uit twe e moge lijkhe de n kie ze n:

3. Voert bij twijfel zelf een bodemonderzoek uit.

Of e r wordt e e rst e e n ope nbare aanbe ste ding ge houde n

4. Be paalt de

(voorse le ctie op visie ) e n daarna aanbe ste e d onde r de

grondverbetering/bemesting.

geselecteerde opdrachtnemers, of er wordt een meervou-

5. Be paalt de omstandighe de n voor ve ilige we rk- e n

dige

verkeersomstandigheden.

onde rhandse

aanbe ste ding ge houde n. Voor he t

onde rgrondse

groe iomstandighe de n:

IBR-aanbe ste de n is e e n plan van aanpak nie t ve rre ist.

6. Kan op ve rzoe k

Als e e n plan van aanpak wél wordt ge vraagd, spe e lt de

schrijven over hoe het werk wordt uitgevoerd en onder-

kwaliteit/plan van aanpak altijd in alle gevallen zwaarder

houde n e n we lke

mee dan de prijs. Afhankelijk van het project wordt door

getroffen om het werk te kunnen uitvoeren en te garan-

de opdrachtge ve r de ve rhouding be paald (bijvoorbe e ld

deren (elementen uit het plan van aanpak zie afbeelding

plan van aanpak : prijs = 70/65/60 : 30/35/40 %.

29 op pagina 77).

e e n plan van aanpak moe te n

voorzie ninge n e r moe te n worde n

Wanne e r de markt dat we nse lijk vindt zal e lke opdrachtnemer, landschapsarchitect, beheerder bij een aanbeste-

Na de aanbesteding:

ding over een geldig IBR-certificaat dienen te beschikken.

7. Bepaalt in overleg met de opdrachtgever het moment

Voor nu is dat (nog) nie t aan de orde e n zal he t Ruyte n-

van de aanleg zonder dat naar de mening van opdracht-

instituut als kennisplatform daar waar nodig bij projecten

nemer de garantie op de groeicurve in gevaar komt.

adviseren en enthousiasmeren.

8. Houdt een (digitaal) logboek bij, welke altijd toeganke lijk is voor de opdrachtge ve r e n waarin alle onde r-

De IBR-certificering is persoonsgebonden. IBR-certifice-

houdswe rkzaamhe de n ge de taille e rd worde n bijge -

ring voor een bureau of bedrijf is alleen mogelijk wanneer

houden alsook een beschrijving van de toen heersende

er tenminste één persoon in loondienst is die gecertifi-

weersomstandigheden: bijvoorbeeld ook hoeveel water

ceerd is. Een IBR-projectcertificering is een apart traject

er bij welke plant is toegediend en hoe.

(in voorbereiding). Cursussen om in aanmerking te komen
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He t logboe k is van be lang zowe l voor opdrachtge ve r als

maandbedrag. Vervolgens een malus regeling voor het geval

voor de opdrachtne me r wanne e r bij me ningsve rschille n

de schouw e e n ne gatie f re sultaat heeft. He t inste lle n van

e e n ge schille ncommissie (voor we rkwijze zie bijlage 3)

e e n bonus/malus re ge ling is aan te be ve le n ook wanne e r

moe t worde n inge schake ld. Opdrachtne me r die nt dan op

aan he t e ind van de ve rle ngde onde rhoudspe riode de

ve rzoe k te late n zie n hoe he t onde rhoud is uitge voe rd e n

planten niet voldoen aan de afgesproken maatvoering. (Uit

onder welke weersomstandigheden.

te werken door het CROW)
3. De bomen en struiken die worden vervangen voldoen

9. he e ft de aanle g e n minimaal 5-10 jaar onderhoud/

aan de

inboetperiode om de

overeengekomen groeicurve.

groe icurve n me t garantie

te

grootte

van de

ove rige

plante n e n aan de

kunne n realise re n e n om te late n zie n hoe het bijbe ho-

4. Wanne e r e r geen sprake is van calamite ite n valle n

re nde ke nme rke nde onde rhoud voor nu e n straks gaat

de bome n e n struike n onde r de garantie e n worde n

verlopen. De lengte van de onderhoudsperiode (5 of 10

ve rvange n op koste n van de opdrachtne me r. Dit ge ldt

jaar) hangt af van de aard van de be planting e n wordt

ook voor e e n e ve ntue le ve rle ngde pe riode be schre ve n

aangegeven door de opdrachtgever.

onder artikel 1.
5. Wanne e r e r wel sprake is van calamite ite n zijn de

Overige algemene punten

kosten voor de opdrachtgever.
6. Bij ge schille n zal e e n ge schille ncommissie uitspraak
doen (zie bijlage 3).

1. De

onde rhoudspe riode

kan in ove rle g ve rle ngd

worde n wanne e r bij e e n ongunstig re sultaat aan he t
e ind van die

pe riode

de

groe ipre statie s als ge volg

Voorwaarden wanneer een project
voldoet aan de IBR-normen

van calamite ite n nie t is ge haald. Er wordt dan e e n
ve rle ngde onde rhoudspe riode afge sproke n waarbij de

Er dient te worden voldaan aan alle 3 voorwaarden:

ge garande e rde omvang aan he t e ind van de ve rle ngde

1. wanne e r he t ontwe rp van e e n be plantingsplan voor

periode wél gehaald gaat worden.

te nminste he t toe ge paste sortime nt, de AG e n/of PG
groe icurve n be vat conform he t we te nschapsprotocol

Calamiteiten: ove rmachtssituatie s of door partije n nie t

opgesteld (zie bijlage 1),

te voorspe lle n uitzonde rlijke omstandighe de n ve rstaan
zoals: e xtre me

klimaatomstandighe de n: blikse minslag,

2. wanne e r de

AG e n/of PG groe icurve n ge bruikt

ijze l, storm, droogte , vorst; aantastinge n: zonne brand-

worde n bij e e n aanbe ste ding, waarme e e e n koppe ling

schade , zie kte s e n plage n of ande re biologische fysio-

is ge re ge ld voor de aanle g me t he t onde rhoud voor

logische oorzake n e n ove rige : stakinge n, vandalisme of

tenminste van 5 jaar,

oorlog.
3. wanne e r he t proje ct is aange me ld bij he t Ruyte n2. Tijde ns de onde rhoudspe riode

vindt jaarlijks in

instituut e n dat in he t we rk e rin is voorzie n, dat te ge n

se pte mbe r de schouw plaats te r be oorde ling van de

e e n billijke ve rgoe ding, ge vraagd of onge vraagd, he t

omvang (hoogte - e n bre e dte maat) e n vitalite it van de

Ruyte ninstituut controle uitoe fe nt e n ve rslag uitbre ngt

be planting. Bij twijfe l van de vitalite it zal de opdracht-

op de kwaliteit van de beplanting en op het onderhoud

ge ve r e e n onafhanke lijke de skundige raadple ge n. Bij

van he t onde rhavige proje ct ge dure nde de aanle g- e n

akkoord van de opdrachtge ve r vindt be taling plaats

onderhoudsfase.

ove r de

afge lope n jaarlijkse

onde rhoudspe riode . Bij

nie t akkoord wordt bome n e n struike n ve rvange n
te nzij opdrachtne me r garande e rt dat de plante n zulle n
voldoe n aan he t e ind van de ve rle ngde onde rhoudspe -

Bijlage 1: Wetenschapsprotocol
PG-curven

riode.
He t doe l van de me ting is om door de groe ivoorspe lling
Er wordt e e n abonne me ntsvorm afge sproke n me t e e n

zo dicht moge lijk bij de toe komstige we rke lijkhe id te
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kome n met onde rbouwde gege ve ns. De afmeting van de

9. De datum van opname

plant is op het moment van de meting de afspiegeling van

10. De vitaliteit in het algemeen van beplantingen in het

de groe ipre statie s waarin alle variabe le groe iomstandig-

onderzoeksgebied.

he de n e n e ige nschappe n van de plant in de pe riode tot
dat tijdstip van de me ting zijn me e ge nome n. He t we te n-

■

Aantal te me te n plante n: te nminste 3 bome n e n

schapsprotocol is afge le id van he t proe fschrift (Ruyten,

te nminste 2 struike n in de le e ftijd vanaf 35-40 jaar bij

2006). De me ting is nie t pe rsoonsge bonde n, he t onde r-

bomen en vanaf 20 jaar bij struiken.

zoe k kan op de ze lfde wijze he rhaald worde n e n door

■

anderen objectief worden gecontroleerd.

dienen zo veel mogelijk overeen te komen met de planten

De bode momstandighe de n van de te me te n plant

in het plan(t)gebied.
■ Wanne e r ge e n cultuurvariëte it (CV) ge vonde n wordt,

Het wetenschapsprotocol:
■

Rondom he t plan(t)ge bie d worde n volge ns e e n

spiraalsge wijze be we ging ve rde r e rvan ve rwijde rd

de

worden de gegevens afgeleid van het soort dat zich wél in
he t onde rzoe ksge bie d onde r ve rge lijkbare groe iomstan-

plantensoorten opgezocht en gemeten.

digheden bevindt.

■ Van elke struik of boom die gemeten wordt is in blad

■

en daarvan worden de volgende elementen onderzocht:

onde rzoe ksge bie d onde r ve rge lijkbare groe iomstandig-

Wanne e r ge e n soorte n

ge vonde n worde n in he t

1. De locatie waar de plant groeit

he de n, wordt ve rde r ge zocht naar soorte n die groe ie n

2. Naam van de plant

onder vergelijkbare groeiomstandigheden.

3. Afmeting: hoogte, breedte

■ Een foto van elk gemeten plant.

4. Leeftij
5. Vorm: vrijstands- of concurrentievorm

Onde rstaande voorbe e lde n (Afb. 28a, 28b) zijn ge me te n

6. Bode msoort, bode mstructuur, pH, grondwate rstand

door BTL Advies BV uit Oirschot tijdens een cursus aan het

(bodemomstandigheden)

Ruyte ninstituut in 2014. Grijze contoure n in de te ke ning
zijn de gemeten planten, groen is de plant in de aanvangs-

7. Vitaliteit
standplaats: be schut,

grootte waarin hij ge plant is, de grootte aan he t e ind van

onbeschut in de wind; dichte-, half-verharding, gazon,

de garantieperiode (10 jaar) en in volwassen groei (45 jaar)

weide, bodembedekkers; zon, half-, diepe schaduw

op basis van de groeivoorspelling.

8. De

ke nme rke n van de

■

Afb. 28a: Voorbeeld van een Plaatsspecifieke Groeicurve (PG): Alnus glutinosa (BTL Advies BV, 2014)

■

Afb. 28b: Voorbeeld van een Plaatsspecifieke Groeicurve (PG): Prunus avium (BTL Advies, 2014)
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Bijlage 2: Elementen uit het plan van
aanpak

4. Partijen kunnen er, in afwijking van het bepaalde in lid
3 voor kie ze n om he t ge schil alsdan voor te le gge n aan
e e n be staand arbitrage -instituut of e e n vaste arbitrage -

Onde rstaand is e e n voorbe e ld uit e e n IBR-aanbe ste ding

commissie, werkzaam in de betrokken sector.

(RPS Leerdam, 2011) voor de gemeente Goes ten behoeve
van de aanleg van een park aldaar. Aan de beoordeling kan

5. De wijze van be hande ling van he t ge schil zal, me t

nog worden toegevoegd het maaibestek en de beoordeling

inachtne ming van he t be paalde in de twe e de afde ling

van de omstandigheden die de opdrachtnemer nodig heeft

van Tite l 1 van Boe k 4 van he t We tboe k van Burge rlijke

om he t we rk uit te voe re n zoals: o.a. de pe rsone e ls- e n

Rechtsvordering door de scheidslieden worden geregeld.

ve rke e rsve ilighe id, ontsluiting we rkve rke e r, de wijze van

Zij bepalen tevens te wiens laste de kosten komen.

watergeven. De beoordeling van het plan van aanpak vindt
plaats door tenminste drie (of een oneven aantal boven de

6. De scheidslieden beslissen in enig en hoogste ressort.

drie) deskundige beoordeellaars waarvan er tenminste één
7. Het in dit artike l be paalde is niet van toe passing voor

geen bemoeienis heeft m t het werk.

Bijlage 3: Werkwijze geschillencommissie

ge schille n waaromtre nt in de ze ove re e nkomst tusse n
partijen een andere regeling is getroffen.
8. Ee n ge schil is aanwe zig wanne e r e e n van de partije n

1. Inge val partije n van me ning ve rschille n omtre nt de

ve rklaart dat dit he t ge val is. In ie de r ge val wordt e r

inte rpre tatie of de uitvoe ring van de ze ove re e nkomst,

ge acht e e n ge schil te zijn indie n e e n van de partije n in

of nade re

overeenstemming met het bepaalde in lid 2 van dit artikel

ove re e nkomste n die

daaruit voortvloe ie n

of voortge vloe id zijn, zulle n zij trachte n door midde l

aanwijzing van scheidslieden wenst.

van ove rle g tot e e n re ge ling te kome n. Mocht dit nie t
ge lukke n, dan spre ke n zij de inte ntie uit dat zij zich

9. Deze regeling is van toepassing, ook als het geschil zich

zullen wenden tot een mediator die is ingeschreven in het

beperkt tot 2 of 3 partijen bij deze overeenkomst. Boven-

re giste r van de Stichting Ne de rlands Me diation Instituut

staande regeling zal zich dan uitsluitend beperken tot de

(N.M.I.), te n e inde te trachte n de ge re ze n ge schille n tot

partijen in geschil.

e e n oplossing te bre nge n. Indie n de ze be midde ling nie t
tot re sultaat le idt zulle n partije n he t ge schil voorle gge n

Bron:

ter arbitrage, zoals in de navolgende leden van dit artikel

Mr. ing. W. Engels, Arvals B.V. Venray Juridische afd., 2011

vermeld.
2. Alle

ge schille n, die

tusse n de

ontstaan, naar aanle iding van de ze

partije n mochte n
ove re e nkomst of

Bijlage 4: Begrippenlijst

nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten
zijn, zowe l die van juridische als van fe ite lijke aard,

Calamiteiten: ove rmachtssituatie s of door partije n nie t

worden, indien en voor zover niet opgelost overeenkom-

te voorspe lle n omstandighe de n ve rstaan zoals: e xtre me

stig lid 1 van dit artikel onderworpen aan het oordeel van

klimaatomstandighe de n:

drie scheidslieden.

droogte, vorst; aantastingen: zonnebrandschade, ziektes

blikse minslag,

ijze l,

storm,

e n plage n of ande re biologische fysiologische oorzake n
3. De in he t vorige lid be doe lde sche idslie de n zulle n

en overige: stakingen, vandalisme of oorlog.

door de be trokke n partije n in onde rling ove rle g worde n

CROW: Ce ntrum voor Re ge lge ving e n Onde rzoe k in de

be noe md. Indie n partije n omtre nt de ze be noe ming ge e n

grond-, Wate r- e n we ge nbouw e n de ve rke e rste chnie k.

ove re e nste mming kunne n be re ike n zulle n de

He t CROW houdt zich daarnaast be zig me t aanbe ste de n

sche ids-

manne n worde n be noe md door de Voorzie ninge nre chte r

en contracteren.

van de Rechtbank te Arnhem.

IBR-aanbesteden: Is e e n vorm van aanbe ste de n e n
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contracte re n, waarbij de

opdrachtne me r optimale

moge lijk-

he de n krijgt om garantie op de aanplant te ge ve n volge ns de
AG- e n/of PG-curve n voor houtige ge wasse n. Om te kunne n
garande re n wordt de aanle g ge koppe ld aan e e n afge sproke n
minimale onderhoudstermijn vanaf 5-10 jaar.
UAVgc-contracte n/CROW garantie be ste kke n: Uniforme Administratie ve Voorwaarde n Ge ïnte gre e rde Contractvorme n. Ge ïnte gre e rde contracte n zijn contracte n waarbij de opdrachtne me r
zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht, zoals in
Turnke y- e n De sign & Constructcontracte n. Bij e e n ge ïntegre e rd
contract verschuift een (substantieel) deel van de ontwerpbeslissinge n naar de opdrachtne me r. De ze ve rschuiving he e ft conse que ntie s voor de inhoud van he t contract e n de ve rantwoorde lijkhe idsve rde ling tusse n opdrachtge ve r e n opdrachtne me r
(RAWeetjes, R. Luiten, 2012).

■ Afb. 29: Elementen uit het plan van aanpak. Bron: Aanbesteding Compensatiebos Gemeente Goes (2011)

Bron:
Ruyteninstituut Heelsum, 2016
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Bijlage 2:
Hoe een IBR-project te starten
(Ruyteninstituut, 2016)?
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De Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) is uniek

coʼs laag zijn. Goede kwaliteit van processen. Tot slot zal er

en leent zich bij uitstek om als een innovatief contract

me e r be trokke nhe id e n e nthousiasme ontstaan bij zowe l

in de markt weg te zetten. De aanbestedingswet geeft

de opdrachtgever alsmede de opdrachtnemer.

u als opdrachtgever de mogelijkheid deze Integrale
Beplantingsmethode (IBR aanbesteden 3e versie) met

Punten van aandacht bij de opdrachtgever

kenmerken van EMVI in een bijzonder contract aan te

Staat de organisatie ope n voor nie uwe oplossinge n? Kan

besteden.

de ve rtaling ge maakt worde n van e e n traditione le aanbe steding op basis van bestek en investering naar een aanbeste ding op basis van e indre sultaat e n total-cost-of-owne r-

Inleiding

ship.

De rol van de publie ke opdrachtge ve rs e n opdrachtne -

Proces kwaliteit

mers is in de afgelopen jaren sterk veranderd. De overheid

Nie t alle e n he t e indproduct is be langrijk maar ook he t

is ste e ds me e r opdrachtge ve r op afstand ge worde n e n

risicomanage me ntsyste e m.

le gt me e r ve rantwoorde lijkhe de n e n take n ne e r bij de

kunne n dive rse risicoʼs zich voordoe n. Als de moge lijke

opdrachtne me r. De

risicoʼs e n maatre ge le n vooraf be ke nd zijn e n be waakt

publie ke

se ctor stre e ft e rnaar om

Door

he t

ge he el

proce s

me e r vanuit e e n re gie rol me t be pe rkte re inze t e n minde r

worde n door de manage me ntsyste me n, dan zal bij de

midde le n, me e r te re alise re n. Hie rdoor wordt aan de

gunningscrite ria be te r ge scoord worde n. Omge vingsma-

opdrachtne me r hoge re e ise n ge ste ld me t be tre kking tot

nage me nt is te ge nwoordig ze e r be langrijk. De burge rs

kwalite itsborging e n aantoonplicht. Voor be ide partije n

e n de be drijve n zijn imme rs we e r de klante n van de

is he t we nne n. De opdrachtne me r draagt me e r risicoʼs

opdrachtge ve r. Be schrijf in re actie op de ze EMVI e ise n

maar krijgt ook me e r kanse n. De opdrachtge ve r moe t

goe d hoe ge communice e rd wordt me t be langhe bbe nde n.

traditione le take n loslate n e n krijgt hie rvoor e e n ande re

Bij wie kan me n te re cht me t vrage n of klachte n? Hoe

sturingsrol in de plaats. In dit proce s is he t van groot

wordt de omge ving betrokke n bij de ontwe rp- e n be he e r-

be lang dat ge ïnve ste e rd wordt in goe d ve rwachtingsma-

planne n? We lke

nage me nt ove r e lkaars rol. He t is aan de marktpartij om

be nde n ve rvulle n? Opdrachtge ve rs ve rwachte n op dit

zich te staven aan de feiten van de klantvraag en niet aan

punt ontzorgd te worden en verwachten onderscheidende

de ve rwachtinge n. He t is van groot be lang om actie f te

aanbiedingen.

rol kunne n/moe te n de ze

be langhe b-

sturen op de feiten.
Fases
De uitvraag be staat uit e e n aantal spe cificatie s, die he t

He t is van be lang dat u als opdrachtge ve r zich goe d

proce s van ontwe rp, re alisatie e n be he e r omvatte n. De

voorbereidt. Hierbij onderscheiden we een vijftal fases:

transactie is e e n proce s waarin be ide partije n inte nsie f

1. De initiatieffase

optre kke n. He t aanbe ste de n die nt nie t me e r plaats te

U kijkt wat u moet inkopen, u oriënteert zich op de markt,

vinden op basis van laagste prijs maar op basis van EMVI.

kie st e e n inkoopstrate gie , ste lt uw inkoopvoorwaarde n

Bove nge noe mde
zowe l de

aspe cte n le ide n tot e e n succe s voor

opdrachtge ve r alsme de

de

opdrachtne me r.

vast e n u maakt e e n ke uze we lke aanbe ste dingsproce dure u wilt toepassen.

Hie rbij wordt onde rsche idt ge maakt tusse n he t alge me ne

2. Het inkoopplan

proces en het projectgebonden proces.

U ste lt e e n se le ctie e n inschrijvingsle idraad op, u spe cifice e rt he t be ste k e n ste lt gunning e n EMVI- crite ria op.

Wat kan EMVI voor iedereen opleveren?

He t doorlope n van e e n aanbe ste dingsproce dure . De ze

EMVI kan financie e l voorde e l ople ve re n. De aanbe ste -

bestaan uit aankondigen, selecteren, inschrijven, gunnen

dingsre sultate n kunne n ve rrasse nd zijn door innovatie ve

en afronden.

e n cre atie ve oplossinge n uit de markt. Door e e n goe de

3. Het uitvoeren van een opdracht

uitvraag kan e e n forse ve rlaging van de le ve nsduurkoste n

4. U stuurt op kwaliteit, financiën en tijd.

worde n ge re alise e rd . De inschrijve r zoe kt goe de oplos-

5. Beheer

singe n, die duurzaam zijn e n waarvan de onde rhoudsrisi-

Beheer wordt uitgevoerd volgens een vastgesteld beheer-
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e n onde rhoudsprogramma. De

kwalite it e n garantie

wordt bewaakt door het ingerichte contractmanagement.
Aan deze tekst hebben Dhr. M. Dijk, Dijk Groenadvies en
Dhr. H.L.J. Mirck, oud-wethouder en directeur van Mirckle
Nature BV meegewerkt onder verantwoordelijkheid van
het Ruyteninstituut. Er kunnen mogelijk juridische onvolkomenheden zijn ingeslopen, waaraan u geen rechten kunt
ontlenen, omdat er bij deze nota geen juridische adviseurs
zijn betrokken. Wel willen wij u graag in voorkomende
gevallen per casus op maat adviseren met het opzetten
van een IBR-project desgewenst met juridische ondersteuning.
Begrippen
EMVI: (CROW, Google 12 september 2016)
Sinds de invoe ring van de Ge wijzigde Aanbe ste dingswe t
2012 op 1 juli 2016 he e ft he t be grip EMVI e e n ande re
betekenis gekregen. EMVI is een overkoepelende term om
te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:
■

Be ste prijs-kwalite itve rhouding (be ste PKV): dit

be tre ft he t gunningscrite rium eʻ conomisch me e st
voordelige inschrijvingʼ zoals dat was opgenomen in de
Aanbestedingswet 2012
■

Laagste koste n op basis van kosteneffe ctivite it

(laagste KBK): naast de aanschafprijs van e e n product
wordt ook e e n ande r koste ncrite rium me e ge woge n,
zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product
■

Laagste

prijs (LP): alle e n de

bepalend.

Bron:
Ruyteninstituut Heelsum, 2016

aanschafprijs is
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Bijlage 3:
Samenstelling Grote Begeleidingscommissie ‘Strategisch Overleg
Duurzame Beplantingen’
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Samenstelling Grote Begeleidingscommissie “Strategisch Overleg Duurzame Beplantingen”:

Karin Albers (Ecologica, directeur/ecoloog),
Maarten Grasveld (innoVirens, landschapsarchitect),
Cas van de Groes (Stichting Ruyteninstituut, voorzitter),
Jan Habets (Entente Florale Nederland, projectleider),
Wilco van Heerewaarden (BTL, vestigingsmanager),
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer, afdelingshoofd beheer en productie),
Arthur Helling (Recron Noord-Holland, regiomanager),
Dirk Jongkind (Wellantcollege Aalsmeer, teamleider),
Henk Nijenhuis (gemeente Haarlemmermeer, polderecoloog),
Michael Omvlee (Recreatie Noord Holland NV, manager Beheer),
Jos Penninx /Marjan Dat (Vereniging Stadswerk Nederland, respectievelijk voorzitter/beplantingsdeskundige)
Frits Ruyten (Ruyteninstituut, directeur/landschapsarchitect),
Dik Vonk (voormalig Stadsecoloog Haarlem),

15 jaar vergelijkings onderzoek beplantingsmethoden | 83
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