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Voorwoord 
In 2016 vroeg Diny Tubbing mij om iets te zeggen over Buytenhout. Daarop heb ik een 

aantal fiets- en fototochten door het gebied gemaakt. Er zijn me vele dingen opgevallen, 

maar het wilde niet vlotten met een samenhangend verhaal. Zo langzamerhand is duidelijk 

geworden wat de blokkade was. 

 

Als eerste is de vraagstelling van Diny veranderd in een algemenere vraag over de 

recreatiegebieden in het werkgebied van onze vereniging. De problematiek in Buytenhout 

geldt net zo goed in de andere gebieden. En mooie oplossingen beperken zich ook niet tot 

Buytenhout. 

 

Het tweede probleem heeft te maken met de schaal van eventuele verbeteringsvoorstellen. 

Onze vereniging kijkt in zijn algemeenheid naar de plankaart van een gebied en vraagt 

verbeteringen door te voeren binnen deze randvoorwaarde. Voor grotere 

wijzigingsvoorstellen waarvoor de plankaart en daarmee het onderhoud en bekostiging 

aangepast moeten worden, is de weerstand meestal een stuk groter. Nu kennen we maar 

een beperkt aantal plankaarten en moeten we de doelstelling vooral afleiden van wat we in 

het veld zien. Voor deze studie maken we ons niet druk om de details van een plankaart. 

Inrichting van recreatieterreinen 
Recreatieterreinen om de grote steden zijn uit oogpunt van de ruimtelijke ordening bedoeld 

om de ongebreidelde uitbreiding daarvan tegen te gaan. Er is bos aangelegd omdat bomen 

kappen een emotioneel beladen onderwerp is en omdat je veel mensen in een bos kwijt kunt 

zonder dat zij elkaar zien. Vanuit de recreant gezien kun je eenvoudig om de hoek aan een 

strandje liggen of de hond uitlaten en hoef je niet naar de Veluwe of een ander natuurterrein 

ver weg. 

 

Een van de eerste aangelegde bossen op voedselrijke grond is het Voorsterbos in de 

Noordoostpolder uit 1944. Nu is het een rijksmonument en heet het Het Waterloopbos. Hier 

zijn een heleboel soorten bomen aangeplant en er is afgewacht wat die zouden doen. Als je 

er nu loopt is het een verrassend veelzijdig bos met veel ondergroei. Wat er niet is zijn de 

specifieke bossoorten van de kruidlaag. Bosanemonen ontbreken bijvoorbeeld geheel en ze 

zullen er ook niet snel op eigen kracht komen. Sporenplanten als schimmels, mossen en 

varens zijn wel vertegenwoordigd. 

 

Vanaf de jaren zestig worden rond de steden recreatiebossen aangeplant op rijke grond. Er 

was ervaring met aanplant van productiebos op arme grond en die methode werd ook 

gebruikt in deze nieuwe omgeving en voor een ander doel. In het Bieslandse Bos en de Balij 

zijn de ontwikkelingen in de aanleg van recreatiebossen te zien: 

- Met subsidie productiesoorten in bosbouwplantsoen; dat wil zeggen in rechte lijnen dicht 

op elkaar met het oog op zijtakloze stammen en met een dunning halverwege de 

levensduur 

- Slingerplantsoen; dat wil zeggen dat de bomen niet in rechte lijnen staan, maar in 

slingers zodat je er niet doorheen kunt kijken 

- Planten op eindafstand; dat wil zeggen dat de dunning achterwege kan blijven 
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- Planten van niet productiesoorten in aansluitende blokken voor een natuurlijker bos met 

ecologische waarde 

- Planten van blokken bomen in open terrein zodat vanaf het begin verjonging kan 

optreden 

 

Dat de methode van aanleggen in inplanten in de loop van de jaren wijzigt is een teken dat 

er geleerd is. 

 
Verschillend plantsoen in de Balij 

 

Na de initiële aanplant is de trend geweest om productiedoelstelling op bospercelen te 

wijzigen in natuurdoelstellingen. Na Bleker en zijn draconische bezuinigingen is de trend 

weer meer richting productiebos. 

 

De inrichting is op een paar plaatsen mislukt in populierenplantages en in essenopstanden. 

Er is op een aantal percelen een variëteit populier geplant die in stormen op twee meter 

hoogte knapt. De essen hebben massaal te leiden onder de essentakziekte en zullen bijna 

zonder uitzondering doodgaan. Op deze percelen moet dus weer van voren af aan 

begonnen worden. 
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 Afstervend essenperceel 

 

Een bos is pas een bos na ongeveer honderd jaar. Een bos is pas een bos als er bomen 

staan van alle leeftijdscategorieën. Een bos is pas een bos als er een bosklimaat heerst en 

dat is zo’n 50 meter uit de rand. Een bos is pas een bos als de ondergroei bossoorten bevat, 

maar die zijn berucht om hun moeizame verspreiding over grote afstanden. 

Beheer van recreatieterreinen 
Bij de aanleg van grote recreatieterreinen wordt rekening gehouden met zichtlijnen, 

spannende doorkijkjes en doorgaande fiets- en wandelroutes. De detaillering en de 

ecologische waarde wordt voor het grootste deel overgelaten aan het beheer. Een enkele 

keer is de detaillering al vanaf de tekentafel in het gebied aanwezig. 

 

De eerste bosaanplant in de Balij is geënt met bodemmateriaal uit het Haagse Bos. Volgens 

Peter van Osch van Staatsbosbeheer zijn daar nu de rijkste vindplaatsen van 

paddenstoelen. 

 

In de Balij is een ruime mantel aan het bos al vanaf het begin in het ontwerp opgenomen. 

Het bos erachter is inmiddels gekapt, maar de zoom staat er nog. 
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 Mantel in de Balij 

 

In het Abtswoudse Bos is een bospad aangelegd door een ruim opgezette 

populierenplantage, maar langs een stukje van dit pad zijn bijna alle inheemse soorten van 

rijke grond aangeplant. Zie de bijlage voor een collage. 

 

In het Abtswoudse Bos zijn een aantal percelen niet ingeplant en niet in beheer. Daar komt 

nu spontaan een struweel op dat zich naar schatting over 100 jaar tot een gesloten bos zal 

ontwikkelen. 

 
Links van de spoorbaan: in beheer; geen successie. Rechts: niet in beheer; wel successie 

 

In het Abtwosudse Bos is het Vlinderbiotoop in een gedetailleerd beheer op maat waarbij de 

vlinderdeskundige en de man op de maaimachine rechtstreeks contact hebben met elkaar. 

De aantallen vlinders nemen hier elk jaar toe. 

 

In de Balij worden de oudste populieren in het Floriadebos in een aantal jaren geringd om 

staand af te takelen. Dat geeft staand dood hout voor allerlei vogels en insecten. 
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Er zijn ook specifieke problemen in het beheer. De Reuzenberenklauw is er zo een en de 

verbraming van aftakelende essenopstanden. In grazige omstandigheden is de Pitrus, 

Akkerdistel en de Ridderzuring soms een probleem. 

 Pitrus rukt op in het Krekengebied 

Denken over bos 
Op de webpagina www.boslessen.nl is de ontwikkeling in het denken over bosbouw en 

ecologie mooi beschreven. In les 6c staat over de introductie van geïntegreerd bosbeheer in 

de jaren 80:  

Geïntegreerd bosbeheer is een methode van bosbeheer waarbij biodiversiteit en de 

productie van waardevol hout worden gecombineerd: een integratie van doelstellingen 

dus. Brochures, lezingen, excursies, posters en cursussen zijn met succes ingezet om 

geïntegreerd bosbeheer bij de beheerders tot gemeengoed te maken. 

 

Voorbeelden van boeken over dit onderwerp: 

 D. Groenendijk & T. Wolterbeek. Praktisch Natuurbeheer: Vlinders en Libellen, 2001, 

KNNV Uitgeverij 

 K. Veling, J. Smit & V. Siebering, Bosrandbeheer voor vlinders en andere 

ongewervelden, 2004, KNNV Uitgeverij 

 P. Jansen & M. Benthem, Bosbeheer en biodiversiteit, 2008, Uitgeverij Matrijs 

 

Een mooi voorbeeld in de Balij zijn de vlinderkamers in de mantel, aangelegd door groepen 

vrijwilligers. 

 

http://www.boslessen.nl/
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 Vlinderkamer 

 

Een herontwikkeling van het Bieslandse Bos heeft plaatsgevonden in 2009 – 2011. Daarbij is 

met name de infrastructuur onder handen genomen. De bestaande padenstructuur is 

uitgebreid en verbeterd voor de recreant, maar ook zodat er met machines overheen kan 

worden gereden. Er zijn laarzenpaden aangelegd en een avontuurlijk pad voor kinderen in 

een perceel tegen Ypenburg aan. Er is speciaal meubilair aangebracht op een paar plaatsen 

en ook een hele serie banken, zie de bankjesroute in de bijlage. Maar… aan de ecologie van 

het gebied is nauwelijks iets gedaan. 

Discussie 
Beheer met natuurwaarde voor ogen is eigenlijk maar mondjesmaat te vinden. Meestal wordt 

alleen de toestand van de plankaart gehandhaafd. Er is een beeldbestek en maar zelden 

een ecologische doelstelling. Kenmerkend voor het beheer van recreatieterreinen is dat 

dynamiek niet gewenst is. Rietkragen worden eens in de drie jaar gemaaid om houtopslag te 

voorkomen. Voor ruigten geldt een zelfde regiem. 

 

Door de wijze van aanplanten lijken een aantal deelterreinen in de Zuidrand en in het 

Abtswoudse Bos bedoeld te zijn voor natuurlijke verjonging uit beperkt aangeplante blokken. 

Om dat mogelijk te maken moet beheer ontbreken om houtopslag een kans te geven. Voor 

zover ik weet is “geen beheer” geen optie op de plankaart en staan ook deze terreinen als 

ruigte te boek met bijbehorend beheer. Gelukkig zijn in het Abtswoudse Bos en de Zuidrand 

een aantal percelen aan beheer ontkomen en deze ontwikkelen zich zoals dat waarschijnlijk 

bedoeld was. 

 

Verder zijn er percelen die als ligweide in onderhoud zijn die nog nooit als zodanig hebben 

gediend. Er lijkt geen mechanisme te zijn om plankaarten en beheerkaarten eens in de 

zoveel tijd bij te werken naar de actuele behoefte van de recreant. De aanpassing in het 

Bieslandse Bos was daar overigens wel op gericht: er is een speelpad voor kinderen 

gekomen tegen de nieuwbouwwijk Ypenburg aan. 
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Het is onze grote wens dat het beheer van recreatieterreinen en kleinschalige 

herinrichtprojecten meer aandacht krijgen van ecologen. Er is veel meer natuurwaarde te 

creëren dan tot nu toe is gerealiseerd. 

 

Tot slot nog een opmerking over de kosten. De aanpassing van het beheer in het 

Vlinderbiotoop van het Abtswoudse Bos heeft een kostenreductie gegeven die vriend en 

vijand heeft verbaasd. In zijn algemeenheid is minder onderhoud in recreatiegebieden een 

groot goed voor de biodiversiteit en de natuurwaarde. 

 

 
Houtopslag in de ruigte. Op de voorgrond wilgenroosje en echte valeriaan. 
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Bijlage: Bospad 
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