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Toen oud-beheerder Jaap Kuper werd 
aangenomen bij Kroondomein Het 

Loo kreeg hij de opdracht om het land-
goed bosbouw-technisch uit de rode 
cijfers te krijgen. In plaats van te kijken 
naar zijn voorgangers, ging hij terug naar 
de tekentafel. „Ik ben gaan puzzelen hoe 
bos zich van nature ontwikkelt en heb 
bedacht dat het klaar is met kaalkap. Ik 
werd letterlijk een keer midden in de 
nacht wakker van de gedachte: verrek, 
het ideale bos dat ik in mijn hoofd heb, 
bestaat al op het Kroondomein.”

De Duddel, ook wel het vergeten bosje 
genoemd, is het toonbeeld voor de rest 
van Kroondomein het Loo, zo vertelt 
 Kuper enthousiast. Je vindt er grove, grote, 
kromme afgevallen takken, een gezellige 
verzameling van een viertal forse samen-
gebundelde eiken, een beuk die een eik 
begeleidt naar het dak van het bos, een 
afgestorven boom met duidelijk sporen 
van spechten. 

„Veertig jaar geleden bevatte dit land-
goed alleen maar percelen van dezelfde 
leeftijd. Sinds die tijd hebben we alleen 

nog maar geoogst, niet meer geplant. Of-
tewel: alle bomen jonger dan veertig jaar, 
zijn hier spontaan gekomen. Die verjon-
ging zorgt voor de duurzaamheid van de 
houtstroom, gratis. Hier doen we niks wat 
geld kost. Dat is per definitie verboden”, 
besluit Kuper. De tendens is daarmee on-
miskenbaar: hoe minder menselijk ingrij-
pen, hoe meer het bos en de portemonnee 
floreren. Dat is Natuurvolgend Bosbeheer 
(zie kader op pagina 27).

Voortborduren op Kuper
Een vitaler bos, meer belevingswaarde, 
hogere biodiversiteit én betere bedrijfs-
resultaten: toch wordt de natuurvolgende 
methode nog maar weinig toegepast 
in Nederland. Een uitzondering is de 
gemeente Arnhem, waar Rob Borst als 
senior adviseur beheer bossen en parken 
voortborduurt op het natuurvolgende 
principe onder de noemer natuurvolgend 
beheer. „Waar Jaap Kuper zijn uitdaging 
had om het bos kostenneutraal te maken, 
hebben wij onze uitdagingen met ons 
leefklimaat”, vertelt Borst. „Binnen zijn 

Natuurvolgend in plaats van 
cultuurvolgend groenbeheer
Voormalig bosbeheerder Jaap Kuper 

beheerde dertig jaar het grootste bos 

van Nederland. Dit deed hij volledig 

natuurvolgend; de spontane proces

sen bepalen hoe het bos zich ontwik

kelt. Met een mooier, gevarieerder 

en rijker bos als gevolg. Deze beheer

methode vormt nu de voedings

bodem voor Rob Borst van gemeente 

Arnhem die het groenbeheer volledig 

natuurvolgend inricht. 

TEKST Meike Wessels     
FOTO’S Meike Wessels en Rob Borst

De Duddel of ’het vergeten bosje’ is het toonbeeld van natuurvolgend 
bosbeheer. Je vindt er grove, grote, kromme afgevallen takken, onder
begroeiiing, natuurlijke verjonging en oudere bomen.

Natuurvolgend beheer in de praktijk: Om de groeiplaatsen optimaal te houden 
maait de gemeente Arnhem niet onder boomkronen, ook niet op recreatieve 
 weides. Bij het verhouten van vegetatie wordt gefaseerd gemaaid.
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’De natuur geeft aan 
waar kansen liggen’
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sector is Kuper een ware innovator. Dat 
bouwen wij uit. Daar ligt de basis en nu is 
het aan onze generatie om daar weer op 
te innoveren.”

Dat betekent dat gemeente Arnhem 
zich met natuurvolgend beheer niet al-
leen richt op haar bossen, maar op de 
gehele leefomgeving. Van stadsbomen 
tot parken en van door de gemeente 
beheerde bossen tot bosplantsoenen en 
groenperken. Met als doel om problemen 
als verzuring, verdroging en overbemes-
ting van de bodem door stikstofneerslag 
het hoofd te bieden. 

Drie pijlers 
Om beleid te vormen op dergelijke pro-
blemen, gebruikt gemeente Arnhem 
drie pijlers in het kader van klimaat en 
biodiversiteit als onderlegger: watervast-
houdend vermogen, organische stof en 
structuur- en soortenvariatie. Dat houdt in 
dat, wanneer een project of beheermaat-
regel tegen het licht gehouden wordt, de 
gemeente stuurt op deze drie uitgangs-
punten. „We kijken eerst per gebied wat 
ontbreekt, zoals organische stof en het 
vermogen om water vast te houden. Ver-
volgens bedenk je: hoe lossen we dat op? 
Dat is door zorg te dragen dat het systeem 
herstelt. De natuur geeft aan waar kansen 
liggen en zet jou aan het werk, vervolgens 
is de natuur weer aan zet om voor jou aan 
het werk te gaan.”

Borst legt uit dat door eeuwen van 
menselijk handelen ecosystemen gevan-
gen zitten in een lus. „Sonsbeek bijvoor-
beeld, is bijna 125 jaar geleden aangeplant 
met eiken en beuken voor houtproductie. 
Eiken- en beukenblad is lastig verteerbaar, 
waardoor weinig organische stof in de 
bodem te vinden is. Het bos is zelf niet 
meer in de mogelijkheid om variatie aan 
te brengen. Op dat moment help je de 
natuur om over haar dode punt heen te 
komen.”

Borst vervolgt: „In samenwerking met 
IVN Natuureducatie besloten we daarom 
op een plek waar beuken omgevallen zijn 

Een omgevallen beuk dwars op de helling en een takkenril van verwijderde beukenzaailingen remmen 
afstromend water. Aangeplante rijkstrooiselsoorten op de voorgrond zorgen voor  betere afbraak van 
het strooisel en verrijking van de bodem met organische stof waardoor deze beter water vasthoudt.
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’Van schoon, heel en veilig 
naar klimaat biodiversiteit 

en  duurzaamheid’

Uitredend kwelwater wordt opgevangen en zo 
lang mogelijk vastgehouden in kruidenrijke groei
plaatsen.

Er blijft zoveel mogelijk staand en liggend dood hout in de 
groeiplaatsen achter. Zo ontstaat een grotere verscheiden
heid in soorten en structuur en gaat het organisch stof 
gehalte in de bodem omhoog.

De open delen van de groeiplaatsen worden gefaseerd 
gemaaid. Delen blijven overstaan om in de winter in
secten en bodemleven te faciliteren.
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en de grondslag potentie biedt, de beuk-
zaailingen weg te halen en rijk strooisel-
soorten te planten zoals lijsterbes, 
vuilboom, linde, haagbeuk en hazelaar. 
Lijsterbes is net een nutriëntenpompje, 
het blad van deze soort verteert snel en 
de diepere wortels nemen al in de pio-
nierfase extra uitgespoelde mineralen als 
calcium en magnesium op en slaan die 
op in het blad. In een ouder systeem doet 
de linde dit in optima forma. Ook keken 
we naar hoe het water loopt en legden we 
takken en stammen zo neer dat ze het 
afstromende water remmen, waardoor 
de bodem rijker wordt aan vocht en orga-
nische stof. Dat stimuleert weer het ont-
spruiten van kruiden wat de bodem nog 
verder verrijkt.”

Vanzelfsprekend krijg je bij cultuur-

landschap ook te maken met plekken 
waar je als beheerder weinig mee kan, 
zo meent Borst. „Bijvoorbeeld een don-
ker beukenbos waar nog enkele andere 
boomsoorten staan en het organische 
stofgehalte laag is. Dan kan je er bijvoor-
beeld voor kiezen om beuken te ringen. 
De boom gaat dood, maar je behoudt de 
ecologische waarde door 'm te laten staan 
én je creëert licht op de bodem waar de 
zaden van andere soorten kunnen kiemen 
en het bos op termijn gemengder wordt. 
We kijken simpelweg waar iets in de na-
tuur gebeurt, om vervolgens aan de knop-
pen te draaien waarna de natuur haar 
werk weer goed kan doen. Zo herstel je 
het systeem stapje voor stapje.”

Aandacht voor groeiplaatsen
Op kleinschaliger niveau noemt Borst bo-
men die in het gras staan. Als daar krui-
denmengsels kunnen floreren, wordt de 
groeiplaats rijker aan organische stof en 
houdt beter water vast. „Als bijvoorbeeld 
takken afsterven, zit het probleem vaak 
in de groeiplaats, de bodem. Als de groei-
plaats niet goed is, dan blijven takken 
afbreken totdat er geen boom meer over 
is. Het geld dat je in het verwijderen van 

dood hout steekt, kan je dan beter gebrui-
ken voor groeiplaatsen.”

De opgave om aandacht te steken 
in groeiplaatsen is urgent, vertelt Borst. 
„Door Arnhem stroomt de Jansbeek die in 
de Rijn uitmondt. Als in de groeiplaatsen 
van de parken en wijken nauwelijks water 
infiltreert maar afstroomt naar de beek, 
is het meeste regenwater in een uur in de 
Rijn en in 2,5 dag in zee, weg dus. Door de 
groeiplaatsen natuurvolgend te ontwikke-
len, kan er meer infiltreren en wordt het 
grondwater aangevuld. Dat grondwater 
gebruiken wij ook weer als drinkwater.”
Innovaties zijn niks zonder draagvlak. Ku-
per ervoer dat zijn natuurvolgend bosbe-
heer vooralsnog weinig voet aan de grond 
krijgt – niet bij andere terreinbeherende 
organisaties en niet in het onderwijs. 
Terwijl bewustwording over de hele keten 
pas écht verandering teweegbrengt. Borst 
zegt daarover: „Bewoners weten vaak zelf 
al wat nodig is om de biodiversiteit te ver-
groten. De taak is juist om de aannemers 
in de groene sector te informeren, met als 
kernboodschap dat we van schoon, heel 
en veilig moeten naar klimaat, biodiversi-
teit en duurzaamheid als onderlegger.” <
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Natuurvolgend beheer in de  
opleidingen van IPC Groene Ruimte Natuurvolgend Bosbeheer
Rob Borst is naast zijn rol bij gemeente Arnhem ook actief als 
trainer bij IPC Groene Ruimte voor de opleidingen European 
Tree Technician (ETT) en European Tree Manager (ETM) en zit 
in de begeleidingscommissie Bomen van IPC Groene Ruimte. 
Binnen de leerlijn European Tree Worker, ETT en ETM is natuur
volgend beheer al onderdeel van de lesstof. 

Ook buiten deze leerlijnen wordt de natuurvolgende 
methode doorlopend geïntegreerd in het opleidings en trai
ningsaanbod, zo laten Ronny Sprong en Eddy Schabbink van 
het opleidingsinstituut weten. „Om het omdenken van schoon, 
heel en veilig naar klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid als 
onderlegger beter te begrijpen, hebben we diverse trainingen 
ontwikkeld”, vertelt Schabbink. „Het betekent omdenken en een 
andere manier van ontwerpen, inrichten en beheren van onze 
leefomgeving. Van cultuurvolgend naar natuurvolgend heeft 
aandacht, kennis en kunde nodig. Wij bieden die. Het is daarbij 
van belang dat deze verandering geborgd wordt in beleid, visies, 
plannen en programma’s.”

De essentie van natuurvolgend bosbeheer is dat bos niet wordt 
kaalgekapt en opnieuw aangeplant met bomen van dezelfde 
soort en leeftijd. Dat zijn akkers waar bomen worden verbouwd 
volgens Jaap Kuper die de principes van natuurvolgend bosbe
heer vastlegde. Natuurvolgend bosbeheer betekent wel:  
 n dat het bos niet door mensen maar door de natuurlijke proces

sen wordt gevormd
 n dat de boomsoorten en hun samenstelling dus door de natuur 

worden bepaald
 n dat de beheerder het bos niet naar zijn hand zet, er hoogstens 

af en toe bomen uit oogst, en het dan verder weer met rust laat.

De voordelen van natuurvolgend bosbeheer zijn:
 n het bosbeheer kost vrijwel niets en levert ook nog hout op
 n het bos is heel natuurlijk en heeft grote biodiversiteit; 

het bos wordt heel mooi
 n het bos wordt een permanente opslagruimte voor koolstof.

Jaap Kuper is grondlegger van Natuurvolgend Bosbeheer en secretaris 
van de Stichting Natuurvolgend Bosbeheer. De missie van Natuurvolgend 
Bosbeheer is om er zorg voor te dragen dat 100% van de Nederlandse 

multi functionele bossen beheerd gaat worden volgens de uitgangs
punten van Natuurvolgend Bosbeheer.  
Voor meer informatie zie www.natuurvolgendbosbeheer.nl
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