8 duurzaamheid&natuur

De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer

Red het bos,
Bosbeheer interview

Naaldhager
Megheamachotrickx agresso L 43 cm (man) – L 28 cm (wijfje)
gressiefste niet-bestaande roofvrouwtje. Aan het einde van de zomer keert het
hoender. Wordt vanwege gedrag door mannetje terug op de thuisbasis om, zo lijkt, de
andere vogels, maar ook door menig
juveniele Naaldhagers te ‘keuren’ en paart, ongevogelaar, liever gemeden.
acht het geslacht, met de beiden. Daar dit incesTalrijk in uitgestrekte naaldbostueuze gedrag zich ook in het broedseizoen
sen, met een sterke voorkeur voor door illegale
voordoet, komt het regelmatig voor dat het
houtkap ontstane kaalslagen. In Nederland zeld- mannetje zijn eigen nageslacht bevrucht. Zichtzame dwaler op de Veluwe. Mannetje dominant.
baar gevolg hiervan zijn kuikens met lichamelijVerenkleed overwegend wit, met rode borst en
ke afwijkingen als misvormde snavels, extreem
blauwe slagpennen. Zie karakteristieke zwarte
dikke- of juist zeer dunne kromme poten, staartkap en helrode nekpartij. Zware, ietwat neerverdikking, snotogen, kaalheid, te korte vleugelwaarts gerichte snavel, alsmede grote gespierde
pennen, omhoog gedraaide tenen of blindheid.
poten. Loopt rechtop met de snavel omhoog en
Ook vogels met gedragsafwijkingen, zoals doelde vleugels iets gespreid.
loos met schuddende vleugels rondﬂadderen of
Kent geen baltsgedrag en paart het hele jaar.
met de kop tot bloedens toe op een steen slaan,
Niet alleen met eigen soort, maar kan ook andeworden waargenomen. Veel van deze inteeltre hoenderachtigen als Brilhoen, Oudhaan en
exemplaren halen het eerste levensjaar niet en
zelfs de veel kleinere Bosjan bestijgen. Hierbij
zijn vaak het slachtoffer van predatoren.
vaak geen onderscheid makend tussen manneRoep mannetje: een serie onwelluidende
tjes of wijfjes. Zeer gewelddadig. Bewerkt slacht- van zacht naar hard gaande klanken – ‘Uuuh…
offer tijdens de geslachtsdaad tot bloedens toe
Uuh…U..Uhuuu’ – die kunnen overgaan in een
met de uiterst scherpe snavel en poten. Vrouwkreunend kraaien. Vrouwtje doorgaans zwijgtje aanzienlijk kleiner en uiterst dociel, scharrezaam, doch kan op nest een knerpend snorren
lend gedrag. Verenkleed onopvallend in bruinvoortbrengen.
grijze tinten. Houdt kop laag. Na de bevruchting
Volksvogelwijsheid:
in het vroege voorjaar
Herkomst Finland (houtworden de twee ovale
vesterijen omgeving
bruin gespikkelde eieren
Pillitinjärven).
in een weinig verzorgd
“Tuo nainen meni
kuiltje van wat bijeen genaimisiin Hagerin kanssa”
schoven droge dennenVertaling: “Die vrouw
naalden door vrouwtje, in
heeft een Hager getrouwd”
alle stilte, gelegd en uitgebroed.
Iedere week beschrijft O.C.
De zorg voor de jonge
Hooymeijer een vogel die
Hagertjes ligt ook geheel
aan zijn brein is ontsproten.
Dociel vrouwtje.
bij het uiterst toegewijde
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Vlaktekap is schadelijk voor het
bos. Ook andere vormen van
revitalisering in de Bossenstrategie
van minister Schouten doen het
bos meer kwaad dan goed, zegt
oud-bosbeheerder Frits van
Beusekom.
tekst Onno Havermans

omen kappen
geeft altijd
reuring. Want
bomen zijn
mooi en goed
voor ons, dus
kom je aan
bomen, dan
kom je aan de
mens. Toch is
kappen niet taboe voor Frits van
Beusekom. Als voormalig directeur
van Staatsbosbeheer weet hij dat de
natuur soms baat heeft bij wat ruimte. Wat er momenteel gebeurt, is
echter ‘anarchie in de bossen’.
“Gekapt wordt er voortdurend,
want er is geen beleid.”
Dat beleid zou moeten voortkomen uit de nieuwe Bossenstrategie
van minister Carola Schouten en de
provincies, die maandag wordt besproken in de vaste Kamercommissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het document ‘Bos
voor de toekomst’ bevat ambities
en doelen voor de komende tien jaar

B

en plannen hoe die te bereiken.
Van Beusekom hoopt echter dat
de commissie het onderwerp controversieel verklaart voor de demissionaire minister of het in elk geval
doorschuift tot na de aanstaande
verkiezingen. “Het is niet verantwoord om dit er nu door te hameren”, zegt hij. “Er zit zoveel conﬂictstof in, het zou rampzalig zijn als dit
beleid wordt.”
Samen met Jaap Kuper, voormalig
rentmeester van Kroondomein Het
Loo, schreef Van Beusekom een
‘Amendement op de Bossenstrategie’, dat de paragrafen over beheer
van bestaand bos in ‘Bos voor de
toekomst’ zou kunnen vervangen.
Kuper is secretaris van de stichting
Natuurvolgend Bosbeheer, Van
Beusekom vervult die functie bij de
stichting NatuurAlert. De stichtingen stuurden het amendement vorige week naar de commissieleden.
Wat is er mis met de Bossenstrategie? Een van de doelen is dat
er in tien jaar 10 procent van de
bestaande hoeveelheid bos bijkomt
in Nederland. Dat is toch mooi?
“Er is niks mis mee dat er bos bij-

