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Managementsamenvatting
De Utrechtse heuvelrug is een natuurpark dat zich uitstrekt van het Gooimeer tot aan de
Grebbeberg. Het natuurpark bestaat uit bossen, heidevelden, beken en sprengen met
schoon water. Het gebied is ontwikkeld onder de invloed van de mens, wat te zien is aan de
landgoederen, buitenplaatsen en kastelen die er te vinden zijn.
Op dit moment is er nog geen goed en bruikbaar overzicht van de stand van natuur,
landschap en recreatie in het gebied. De maatstaf natuur staat voor biotische factoren, zoals
de biodiversiteit. Landschap staat voor abiotische factoren, zoals de waterkwaliteit. En tot
slot staat recreatie voor bezoekersaantallen. De doelstelling is om een monitor op te stellen
met meerjarige reeksen om de ontwikkelingen in het park te kunnen volgen.
Bij het opstellen van dit adviesplan is gekeken naar de monitoringsplannen van
natuurgebieden binnen en buiten Nederland. Daarnaast is er onderzocht wat voor metingen
er al op de Utrechtse Heuvelrug worden uitgevoerd.
Het advies is uitgezet in drie maatstaven: abiotiek, biotiek en recreatie.
Voor het meten van abiotische factoren, adviseren we om indicatoren te gebruiken die
gerelateerd zijn aan klimaatverandering en stikstofdepositie. Zowel klimaatverandering als
stikstofdepositie vormen namelijk een grote bedreiging van de biodiversiteit. We adviseren
om de grondwaterstand te gebruiken als indicator voor klimaatverandering en deze later uit
te bereiden met metingen van de hoeveelheid neerslag die in het nationaal park valt en de
hoeveelheid water die wegstroomt. De gegevens over de grondwaterstand kunnen
verkregen worden uit het DINO loket. Gegevens over de neerslag worden verzameld door
het KNMI. Daarnaast heeft Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gegevens waarmee
berekend kan worden hoeveel oppervlaktewater er uit het gebied stroomt.
Voor het monitoren van de stikstofdepositie raden we de stichting aan om toe te treden tot
het Meetnet Ammoniak in Natuurgebied (MAN) en hiermee metingen van de
stikstofconcentratie in de lucht te gaan doen. We raden ook aan om deze metingen uit te
breiden door vrijwilligers, onder professionele begeleiding, tellingen van vlindersoorten te
laten verrichten. De vlindersoorten die voorkomen in een gebied zeggen namelijk iets over
de hoogte van de stikstofconcentratie. Het voordeel van vlindersoorten als indicator, is dat
deze iets zeggen over de stikstofdepositie in een groter gebied dan dat de metingen van het
MAN dat doen. Daarnaast maakt het gebruik van vrijwilligers deze indicator goedkoop.
Biotische indicatoren die we aanraden voor de monitor zijn vegetatiekarteringen, invasieve
soorten, bedreigde en zeldzame diersoorten, grote grazers, amfibieën en de vogelsoorten
die binnen de provincie haast alleen in NPUH voorkomen. Veel van deze indicatoren worden
op nationaal niveau al gemonitord. We raden aan om de data die betrekking heeft op NPUH
uit deze monitoringsnetwerken te verwerken in de heuvelrug monitor. Ook raden we aan om
deze monitoring in NPUH te intensiveren. Met deze biotische indicatoren zal de stichting
veel inzicht krijgen hoe het met de biodiversiteit gaat in het gebied. Uit de monitoring kan er
dan gehaald worden of er soorten zijn die in aantallen afnemen, of juist toenemen. Als het
aantal soorten, en de aantallen binnen die soorten, toenemen is het park gezond. Als dit niet
zo blijkt te zijn, kan de stichting ingrijpen.
Tot slot adviseren wij de NPUH, voor het meten van bezoekersaantallen, gebruik te maken
van raadplegingen van experts, en directe observaties. Dit zijn goedkope opties voor het
tellen van bezoekersaantallen, en geven hiervoor al veel waardevolle informatie. Een andere
optie is het gebruik van mobiele telefoondata. De kosten voor deze optie zijn daarentegen
wel erg hoog(<10.000 euro) en raden wij daarom deze niet meteen aan.
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Met de aanbevelingen die er zijn gemaakt omtrent de vegetatiekartering, de monitoring van
diersoorten, de samenwerking met verschillende partijen, en de enquêtes en tellingen, kan
de stichting een uitstekend inzicht krijgen in ontwikkelingen die gebeuren in het
natuurgebied. Doordat alle belangrijke informatie op een centrale plek staat, kunnen er
gemakkelijk verbanden gelegd worden tussen verschillende trends. Hierdoor wordt het
gemakkelijker om te zien wanneer een bepaalde beheersmaatregelen nodig zijn.
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Aanleiding
Aanleiding voor adviesrapport “Monitoringsplan Stichting Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug.” is een projectopdracht voor zes studenten bij de cursus “Wetenschapper in
advies” (B-B3WEAD09) aan de Universiteit Utrecht. De projectopdracht is uitgevoerd voor
de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). De opdracht houdt in om in kaart
te brengen en een adviesrapport te schrijven met advies welke indicatoren het meest
bruikbaar blijken te zijn voor de Stichting NPUH om monitoring bij te houden of op te zetten
voor de onderwerpen Natuur, Landschap en Recreatie.

Inleiding en vraagstelling
De Utrechtse Heuvelrug is een groot gevarieerd natuurgebied met bossen, heidevelden,
beken en sprengen met schoon water. Doordat het gebied dicht bij de Randstad ligt, trekt de
heuvelrug veel recreanten. Het gebied beschikt over een divers recreatief aanbod zoals
musea, buitenplaatsen, overnachtingsmogelijkheden, vele kilometers aan fiets- en
wandelpaden, en horeca. De Stichting NPUH is hierbij het centrale punt waar al deze
diverse factoren samenkomen. Via deze stichting werken de eigenaren van natuurterreinen,
provincie Utrecht en gemeenten op en rond de Utrechtse Heuvelrug samen met andere
organisaties en gebieds partijen. Zij doen dit voor de bescherming en ontwikkeling van
natuur, landschap en erfgoed.

Figuur 0.1. Op de kaart is in het donkergroen het gebied met de officiële status Nationaal Park Utrechtse heuvelrug
aangegeven. Met het lichtgroen is daarnaast het werkgebied aangegeven van het het NPUH.

Op dit moment ontbreekt er een overzicht voor de stichting dat inzicht geeft in de stand van
het landschap en de natuur. Hiervan, alsmede de druk op de natuur en het landschap door
recreatie, zou de stichting graag een overzichtelijk beeld krijgen. Dit zou zij terug willen zien
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in een monitor van meetgegevens, waarin trends over meerdere jaren zichtbaar moeten zijn.
In dit adviesrapport zal ingegaan worden op welke indicatoren meegenomen moeten worden
in deze monitor. Hierbij zal gekeken worden naar indicatoren die nuttig zijn voor het
werkgebied en het officiële park van de stichting, dat zich uitstrekt vanaf Rhenen, tot
Hilversum, Utrecht en Amersfoort (figuur 0.1).
Om tot een advies te komen voor de stichting, is er gekeken welke indicatoren er bij de
monitoring van andere natuurgebieden worden gebruikt. Vervolgens is er gekeken welke
indicatoren er op dit moment al in het werkgebied van de stichting verzameld worden en
welke belangrijke indicatoren hier nog aan ontbreken. Bij het bepalen van indicatoren die
nog ontbreken, is er vooral belang gehecht aan indicatoren die gerelateerd zijn aan
klimaatverandering of stikstofdepositie.
Op het internet was weinig informatie te vinden over hoe in parken die vergelijkbaar zijn met
Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, de recreatie gemonitord wordt. Daarom is er door
ons literatuuronderzoek uitgevoerd om te bepalen wat hiervoor geschikte methodes zijn voor
het nationale park.
Leeswijzer
In het hoofdstuk 1 Landschap wordt gekeken naar de abiotische indicatoren in verschillende
nationale parken. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar het Amerikaanse National Capital
Inventory and Monitoring network. Onder dit netwerk vallen verschillende vergelijkbare
nationale parken, waarin eenzelfde set indicatoren gemeten wordt. Er is ook globaal
gekeken naar de indicatoren waar in Canadese nationale parken aandacht aanbesteed
wordt. Daarnaast is de monitoring van Nederlandse natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.
Hierbij is met name aandacht uitgegaan naar verschillende natuurgebieden in de provincie
Zeeland (Het Zwin, Canisvliet, Yerseke en Kapelse moer), de duinen van Noord-Holland, de
Biesbosch en de Oostvaardersplassen. In dit eerste hoofdstuk wordt eveneens stilgestaan
bij welke abiotische factoren er al in het werkgebied van de stichting gemeten worden.
In hoofdstuk 2 Natuur wordt aandacht besteed aan welke biotische indicatoren er in de
monitoring van andere natuurgebieden aandacht wordt besteed. Dit zijn de nationale parken
die ook zijn besproken in hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan
welke biotische factoren al worden gemeten in het werkgebied van de stichting NPUH.
In het hoofdstuk 3 Recreatie zal besproken worden wat het effect van recreatie op de natuur
is en wat de verschillende typen recreatie zijn. Verder zullen de bijbehorende indicatoren
van recreatie worden besproken. Daarnaast zullen verschillende meetmethodes voor
recreatie worden besproken en een afweging worden gemaakt welke het best van
toepassing zijn voor de NPUH.
Tot slot zullen in hoofdstuk 4 Advies onze aanbevelingen voor de monitor aan de stichting
gepresenteerd worden.
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Hoofdstuk 1 Landschap
In dit hoofdstuk kijken we naar alle indicatoren die te maken met abiotiek. In paragraaf
1 zal gekeken worden naar welke indicatoren er in verschillende natuurgebieden
gemeten worden. Hiervoor is onder andere gekeken naar het National Capital
Inventory and Monitoring Netwerk (NCIMN), zeeuwse natuurgebieden en de
Oostvaardersplassen. In paragraaf 2 zal er worden ingegaan op de vraag welke
abiotische indicatoren er op dit moment al gemeten worden in het werkgebied van
stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In deze paragraaf wordt ook meteen
ingegaan op indicatoren die gebruikt moeten worden voor het meten van
stikstofdepositie.

1.1 Indicatoren die in de monitoring van andere parken gebruikt worden.
In deze paragraaf zal er gekeken worden wat voor type indicatoren er aandacht besteed
wordt in de monitoringsprogramma's van andere natuurgebieden. Door te kijken naar wat er
in andere natuurgebieden gedaan wordt, kan er een beeld verkregen worden van wat
belangrijk wordt geacht in de monitoring van een natuurgebied en op deze manier kan dit als
inspiratie dienen voor de heuvelrug monitor.
In de Oostvaardersplassen wordt de grondwaterstand gemeten. Dit wordt gedaan door te
kijken naar de hoogte van het grondwater met een monstering d.m.v peilbuizen (Van der
Meulen, 1995). Dit wordt één keer in de twee weken gedaan door staatsbosbeheer. In het
Canisvliet en de Yerseke moer worden ook de grondwaterstand gemonitord. Naast de
grondwaterstand wordt in de Yerseke moer ook nog de kwaliteit van het oppervlaktewater
gemonitord (Provincie Zeeland, z.d.-a, Provincie Zeeland, z.d.-c).Daarnaast wordt in de
Oostvaardersplassen ook gekeken naar de waterstand in het moerasgedeelte. Hier wordt er
gekeken naar de hoogte van het water ten opzichte van het NAP. Dit wordt gedaan aan de
hand van protocollen van staatsbosbeheer, en wordt dan ook door hen dagelijks gemeten.
Tevens wordt daar ook nog gekeken naar de bodemhoogte van het moeras. Er worden
hoogtemetingen gedaan. Deze metingen worden gedaan door bijvoorbeeld een
landmeetkundig bureau (Van der Meulen, 1995).
In de verschillende natuurgebieden die wij bekeken, wordt ook de luchtkwaliteit gemonitord
(van Swaay, 2019; Koenen et al., 2005; RIVM, z.d.-d). Dit wordt onder ander gedaan om de
hoeveelheid stikstofdepositie te bepalen. De stikstofconcentratie in de lucht is sinds de
industriële revolutie erg toegenomen. Dit komt door zowel de verbranding van fossiele
brandstoffen waarbij stikstofoxiden ontstaan, als de grote veestapel in Nederland die zorgt
voor het vrijkomen van ammoniak (de Vries, 2008). Van stikstofdepositie is sprake wanneer
de stikstof bevattende verbindingen uit de lucht, neerslaan op het land. Naast het feit dat
stikstofoxide en ammoniak slecht zijn voor de volksgezondheid, zijn ze ook slecht voor de
flora en fauna (Tian & Niu, 2015). De meeste planten hebben stikstof namelijk nodig in lage
concentraties. Wanneer de stikstofconcentratie laag is wordt de groei van deze planten
gestimuleerd. Als de stikstofconcentraties groter worden, leidt dat tot afremming van groei bij
de meeste planten en kan het zelfs leiden tot afsterven van planten. Planten die beter tegen
hoge concentraties stikstof kunnen zullen daarnaast ook meer groeien, en zullen planten die
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minder profiteren van een hoge stikstofconcentratie overwoekeren (de Vries, 2008). Een
hoge stikstofdepositie zorgt op deze manier dus voor het veranderen van de biodiversiteit.
Tevens kan een te grote hoeveelheid stikstof leiden tot verzuring van de bodem(figuur 1.1).
Dit zorgt ervoor dat planten minder goed in staat zijn om bepaalde nutriënten uit de bodem
op te nemen (Tian & Niu, 2015). Naast dat stikstofdepositie op deze manier invloed heeft op
de biodiversiteit van de vegetatie, heeft het ook invloed op dieren. Zo zorgt de grote mate
van stikstofdepositie op de Hoge Veluwe er bijvoorbeeld voor dat het broedsucces van de
koolmees achteruit gaat (bijlage 3).
Omdat stikstofdepositie zo’n groot effect kan hebben op de biodiversiteit, adviseren we de
stichting om deze indicator op te nemen in de monitor.

Figuur 1.1. Op de figuur is de stikstofkringloop te zien. Op het plaatje zijn de emissie, concentraties in de lucht en depositie te
zien. Er is droge(door planten opgenomen uit de lucht)) en natte depositie(op de grond neerslaan met precipitatie)(RIVM, z.d.c).

In de monitoring van het NCIMN wordt ook gekeken naar de hoeveelheid kwik die er in de
lucht zit (Koenen et al., 2005). Dit wordt gedaan omdat kwik chemische verbindingen kan
aangaan die giftig zijn voor de natuur en zodoende veel schade kan aanbrengen. In Europa
vormt vooral de verbranding van vaste brandstoffen, zoals steenkool en turf, een bron van
kwikuitstoot (Marnane, 2018). Ook komt het vrij bij de productie van cement en metalen
(Marnane, 2018). Aangezien deze productie niet grootschalig wordt uitgevoerd in het NPUH,
vinden wij het niet nodig om deze indicator te meten.
Hiernaast wordt er ook het oppervlaktewater in de Amerikaanse nationale parken
gemonitord (Koenen et al., 2005). Hiervoor wordt onder meer de chemische kwaliteit
gemeten. Dit is van belang voor de organismen die in deze wateren moeten gedijen, alsook
voor de planten die van hun water uit deze wateren halen (Koenen et al., 2005). Het is
belangrijk om de biodiversiteit in de rivieren in de gaten te houden, omdat een hoge
biodiversiteit in zekere mate garantie geeft voor een gezond ecosysteem (Tilman, Isbell, &
Cowles, 2014).
Omdat er in NPUH relatief weinig oppervlaktewater voorkomt in vergelijking met andere
gebieden in Nederland, vinden we dat de verwerking van deze indicator in de heuvelrug
monitor weinig prioriteit heeft. De chemische kwaliteit van het water zou wel handig kunnen
zijn, omdat dit beïnvloed wordt door onder andere stikstofdepositie.

1.2 Metingen in de Utrechtse Heuvelrug
Uit de samenwerkingsagenda van de stichting hebben wij begrepen dat het de ambitie is om
het nationaal park zo in te richten dat het in staat is om nattere en drogere periodes ten
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gevolge van klimaatverandering op te vangen (Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl, 2018,
pp. 38). Daarom hebben we uitgezocht welke abiotische factoren, die hieraan gerelateerd
zijn, er in NPUH gemeten worden. Omdat we uit de actualiteit wisten dat de hoge
stikstofdepositie in Nederland een probleem is en we ook zagen dat deze in verschillende
natuurgebieden wordt gemonitord, is er ook gekeken wat geschikte meetmethodes zijn voor
de stikstofdepositie (Koenen et al., 2005; RIVM, z.d.-d).
1.2.1 Klimaatverandering gerelateerde indicatoren
Uit de samenwerkingsagenda van de stichting hebben wij begrepen dat het de ambitie is om
het nationaal park zo in te richten dat het in staat is om nattere en drogere periodes ten
gevolge van klimaatverandering op te vangen (Nationaal Park Heuvelrug nieuwe stijl, 2018,
pp. 38). Daarom hebben we uitgezocht welke abiotische factoren, die hieraan gerelateerd
zijn, er in NPUH gemeten worden.
We hebben gevonden dat door het KNMI onder andere de hoeveelheid neerslag berekend
en gemeten wordt in het gebied
(KNMI, z.d.-b). Ook bepalen zij
hoeveel water er verdampt.
Daarnaast kijkt het waterschap
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden naar het oppervlakte
waterpeil (Bijlage 5). Het waterpeil
wordt strikt door het waterschap
gereguleerd waardoor het niet te
gebruiken is als maat voor de
hoeveel neerslag er in het nationaal
park terecht komt. Wat hiervoor
echter wel gebruikt kan worden zijn
de bepalingen van het debiet die
door het waterschap gedaan
worden. Dit zijn bepalingen van de
hoeveelheden water die langs
verschillende punten, zoals stuwen,
stromen.
Figuur 1.2. Meetpunten die in het DINO loket worden meegenomen(bijlage 5).

In NPUH wordt ook door verschillende partijen, zoals het RIVM, de grondwaterstand
gemeten. De metingen van de overheids organisaties en die dit doen worden allemaal
verwerkt in het DINO Loket (figuur 1.2) (bijlage 5). Het is ons onbekend of metingen van de
bedrijven die water winnen in het gebied hierin ook opgenomen zijn. De grondwaterstand is
belangrijk voor de biodiversiteit in het Nationaal park. Door een aantal droge zomers is deze
de afgelopen jaren gedaald (bijlage 5). Doordat deze slechts met enkele millimeters tot
centimeters per week verandert, beschouwen wij de de grondwaterstand als een indicator
die handig is om te gebruiken voor trends over de lange termijn. Omdat de grondwaterstand
zo belangrijk is voor de biodiversiteit in het gebied, in verband staat met de hoeveelheid

11
water die in het park terecht komt en bruikbaar is voor het opstellen van trends, adviseren
we om in elk geval deze indicator op te nemen in de monitor.
Nog een extra reden om de grondwaterstand te gebruiken als indicator, is dat deze ook
belangrijk is voor zogenaamd kwelwater dat omhoog komt in gebieden zoals de
Langbroekerwetering, aan de voet van de Heuvelrug. Dit kwelwater is grondwater dat door
de hoge grondwaterstand in de heuvelrug naar boven wordt gedrukt in de gebieden aan de
randen van het nationaal park(figuur 1.3). In
deze gebieden maakt het kwelwater het
mogelijk dat er bepaalde planten groeien
zoals de dotterbloem, holpijp, bosbies en de
waterviolier (Ecopedia, z.d.). Omdat een van
de andere ambities van de stichting is om de
kwelstromen te herstellen, raden we aan om
deze plantensoorten op te nemen in de
monitor. Metingen van deze plantensoorten
zouden daarnaast nog aangevuld kunnen
worden met analyse van de hoeveelheden
bicarbonaat in het water (bijlage 6).
Figuur 1.3. Visualisatie van het ontstaan van kwelwater.
Wanneer de stichting maatregelen wil treffen om te voorkomen dat de grondwaterstand zakt,
raden we aan om de gegevens van het KNMI over de hoeveelheid neerslag te combineren
met de data van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden over het debiet op plekken in
het Nationaal Park. Op deze manier zou er namelijk inzicht verkregen kunnen worden of het
gunstig voor de grondwaterstand zou zijn als de waterafvoer door het waterschap beperkt
wordt. Ook zouden wellicht de gegevens die het KNMI heeft over verdamping relevant
kunnen zijn bij het bestuderen van de effecten van verloofing van het bos. We weten echter
niet zeker of de metingen van de verdamping door het KNMI wel accuraat genoeg zijn voor
het gebied.
Stikstof gerelateerde indicatoren
Het lijkt er volgens ons op dat er op dit moment nog nauwelijks metingen in het werkgebied
van de stichting worden gedaan om de stikstofdepositie te bepalen. Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden en het RIVM monitoren echter wel indicatoren die hier indirect mee in
verband staan. Het RIVM kijkt namelijk naar de chemische samenstelling van het
oppervlaktewater waarbij ook gekeken wordt naar de concentraties stikstof (RIVM, 2011).
Door deze metingen te gebruiken zou er volgens ons iets gezegd kunnen worden over de
stikstofdepositie in het gebied. Doordat er echter weinig oppervlaktewater in NPUH
voorkomt, adviseren we om ook andere indicatoren van stikstofdepositie te gebruiken.
Het waterschap kijkt naar de hoeveelheden ‘floating algeal beds’ (flab) en kroos dat groeit op
het oppervlaktewater (bijlage 6). Kroos en flab nemen allebei toe wanneer er meer
nutriënten in het water aanwezig zijn. Aangezien stikstof een belangrijk nutriënt is, zouden
de hoeveelheden kroos en flab gebruikt kunnen worden als een indicator voor de
hoeveelheid stikstofdepositie in een gebied. Een nadeel van kroos en flab is echter wel dat
er weinig oppervlaktewater op de Heuvelrug is en dat ze ook gevoelig zijn voor andere
factoren, zoals de temperatuur (bijlage 6). Daarom vinden we dat deze twee laatst
genoemde factoren geen goede indicator zijn voor de stikstofdepositie in het gebied.
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In andere natuurgebieden binnen Nederland die zijn aangesloten bij het Meetnet ammoniak
in Natuurgebied (MAN) (RIVM, z.d.-a), wordt de stikstofconcentratie in de lucht gemeten. Dit
wordt maandelijks gedaan door het RIVM in samenwerking met vrijwilligers en
natuurorganisaties zoals staatsbosbeheer en natuurmonumenten. Waarschijnlijk berekent
het vervolgens met behulp van deze metingen de stikstofdepositie (RIVM, z.d.-c). Omdat
een hoge stikstofdepositie zo’n grote invloed kan hebben op de natuur en de metingen van
het RIVM accurater zijn dan die van flab en kroos, raden we de stichting aan om lid te
worden van het MAN.
Naast de metingen van het RIVM, lijken ons de dispersie en aantallen van vlinders een
goede indicator van de hoeveelheid stikstof in de lucht. Stikstof is namelijk erg bepalend
voor deze soorten omdat het de samenstelling van de vegetatie, de kwaliteit van het
voedsel, en de habitatkwaliteit bepaald van Swaay, 2019).

Figuur 1.4. Verschillende vlindersoorten die stikstof mijdend, of stikstof tolerant zijn (van Swaay, 2019). Aan de linkerkant in
het figuur zijn vlindersoorten te zien die in stikstofarme gebieden leven. Aan de rechterkant zijn soorten te zien die leven in
stikstofrijke gebieden.

Elke soort heeft weer een andere voorkeur voor de concentratie stikstof (figuur 1.4). Zo
gedijt de bruine vuurvlinder goed in gebieden met een lage stikstofconcentratie en gedijt het
boomblauwtje juist beter bij hogere concentraties (Wallis et al., 2020). Door naar de
samenstelling te kijken van de voorkomende vlindersoorten, kan er
informatie verkregen worden over een groter gebied dan dat de metingen van het RIVM dat
doen.
In onder meer nationaal park Zuid-Kennemerland (van Swaay, 2019) worden de
stikstofgevoelige vlindersoorten door vrijwilligers geteld om een beeld te krijgen van de
stikstofconcentratie. Omdat dit hier zo’n succes is, adviseren wij de stichting om dit ook door
vrijwilligers te laten doen. Vrijwilligers vinden het vaak erg leuk om zoiets onder
professionele begeleiding te doen (bijlage 3). Een voordeel voor de stichting is dat dit minder
geld zou kosten. Een nadeel is echter, dat er op dit moment geen vrijwilligersgroep in het
nationaal park actief is dat de vlinderpopulaties bijhoud. Wel is er de organisatie Landschap
Erfgoed Utrecht die verschillende bestaande vrijwilligersgroepen heeft (Landschap Erfgoed
Utrecht, 2019). Ook helpen ze naar eigen zeggen bij het opzetten van nieuwe
vrijwilligersgroepen en zorgen ze ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar komen (Landschap
Erfgoed Utrecht, 2019). Daarom adviseren wij de stichting om contact op te nemen met deze
partij, om te kijken of er een vlinderwerkgroep opgezet kan worden.
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Zowel door het RIVM als door de provincie wordt de grondwaterkwaliteit gemonitord (RIVM,
z.d.-b; Opdam & Vissers, 2017). Hierbij wordt onder andere gekeken naar het voorkomen
van verschillende macro componenten (zie bijlage 2) waaronder nitraat en ammonium
(RIVM, z.d.-b). Omdat deze metingen vrij diep in de grond worden gedaan zeggen ze niet
iets over de stikstofdepositie op dit moment. Wij denken echter dat ze wel handig zouden
kunnen zijn bij het bepalen van de stikstofdepositie in het verleden, voor het geval de
stichting hierin geïnteresseerd is.
Deelconclusie
We adviseren de stichting om in de monitor aandacht te besteden aan klimaatverandering
en stikstofdepositie. Deze beide processen vormen namelijk een ernstige bedreiging voor de
biodiversiteit. Om de effecten van klimaatverandering te kunnen meten, adviseren we om
bestaande meetgegevens van de grondwaterstand te verwerken in de monitor. De
grondwaterstand kan namelijk direct met klimaatverandering in verband gebracht worden en
is belangrijk voor het leven in het gebied. Wat ook een belangrijke eigenschap van deze
indicator is, is dat er gemakkelijk trends van opgesteld kunnen worden.
Om de stikstofdepositie te meten in NPUH adviseren we de stichting om toe te treden tot het
Meetnet Amoniak in Natuurgebied (MAN). Ook adviseren we om vrijwilligers onder
professionele begeleiding tellingen te laten doen van de stikstofgevoelige vlindersoorten in
het gebied. Deze geven namelijk een beeld van de stikstofdepositie in een groter gebied dan
dat de metingen uit het MAN dat doen.
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Hoofdstuk 2: Natuur
In het hedendaags taalgebruik kent het woord natuur vele betekenissen. In dit
adviesrapport beschouwen wij datgene dat gaat over natuur als alles dat met levende
(biotische) factoren te maken heeft. In paragraaf 1 zal gekeken worden naar welke
indicatoren er in verschillende natuurgebieden gemeten worden. Hiervoor is onder
andere gekeken naar het National Capital Inventory and Monitoring Netwerk (NCIMN),
Canadese nationale parken en de Oostvaardersplassen. De principes waar de
monitoring in deze natuurgebieden op is gebaseerd, staan beschreven in bijlage 1. In
paragraaf 2 zal er worden ingegaan op welke biotische indicatoren er op dit moment
al gemeten worden in het werkgebied van stichting Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug. Op deze manier kan er een beeld verkregen worden van indicatoren die
stichting NPUH in ieder geval in de monitor kan verwerken en wat nuttige indicatoren
zijn die nu nog niet gemeten worden, maar wel waardevol voor de monitor zouden
kunnen zijn.

2.1 Indicatoren die in de monitoring van andere parken gebruikt worden
In deze paragraaf zal er gekeken worden wat voor type indicatoren er aandacht besteed
wordt in de monitoringsprogramma's van andere natuurgebieden. Door te kijken naar wat er
in andere natuurgebieden gedaan wordt, kan er een beeld verkregen worden van wat
belangrijk wordt geacht in de monitoring van een natuurgebied.
2.1.1 Vegetatie gerelateerde indicatoren
In de verschillende parken die bekeken zijn, vindt er meestal om de circa 7 jaar een
vegetatiekartering plaats (Staatsbosbeheer, z.d. ; Provincie Zeeland, z.d.-a, Provincie
Zeeland, z.d.-b, Provincie Zeeland, z.d.-c, Van der Meulen, 1995). Ook wordt er in elk geval
in de Noord-Hollandse duinen en Canisvliet aandacht besteed aan de vegetatiestructuur
(Kivit & Slings, 2007; Provincie Zeeland, z.d.-c ). In Canisvliet wordt hiervoor om de zes jaar
een structuurkartering uitgevoerd. In de Noord-Hollandse duinen wordt er in de monitoring
aandacht besteed zo’n 850 soorten vaatplanten. In de natuurgebieden die in Zeeland liggen
wordt er ook eens in de circa 6 jaar gekeken naar welke plantensoorten er in deze
natuurgebieden allemaal voorkomen (Kivit & Slings, 2007). In de Oostvaardersplassen wordt
als aanvulling op de vegetatiekarteringen ook gekeken naar boomsoorten (Staatsbosbeheer,
z.d.). Hierbij wordt ook gekeken naar de dikte van de bomen.
In NPUH worden ook vegatiekarteringen verricht. Wanneer het streven van de stichting is
om de monitor elke twee jaar bij te werken, dan lijkt het verwerken van vegetatiekarteringen
op het eerste gezicht niet relevant. Er moet echter bedacht worden dat de vegetatie niet snel
veranderd en de monitor vooral bedoeld is om trends te kunnen zien over een lange
tijdsperiode. Daarom zou een vegatiekartering, ondanks dat deze zesjaarlijks plaatsvindt,
toch waardevolle informatie over de biodiversiteit in het werkgebied kunnen geven.

2.1.2 Invasieve en exotische soorten
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In de monitoring door het NCIMN en de Canadese nationale parken, wordt er speciale
aandacht besteed aan de invasieve en exotische dier en plantensoorten die in de
natuurgebieden voorkomen. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten van deze soorten
op het gebied (Koenen et al., 2005). Invasieve soorten hebben
namelijk een effect op de biodiversiteit. Ze kunnen er bijvoorbeeld
voor zorgen dat beschermde en bedreigde plantensoorten niet meer
voorkomen. Ook kunnen kenmerkende plantensoorten verloren gaan
of kunnen zij door hybridisatie veranderen. Wanneer de vegetatie
verandert, kan dit ook de diversiteit in voorkomende insecten
beïnvloeden (Koenen et al., 2005). Een voorbeeld van een invasieve
soort die sinds kort in Nederland is, is de Japanse
duizendknoop(figuur 2.1) (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
2020). Deze plant heeft een groot effect op de biodiversiteit. In
opdracht van het Team Invasieve Soorten worden invasieve soorten,
zoals de Japanse duizendknoop, door verschillende organisaties
gemonitord in Nederland (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,
2020b).
Doordat invasieve en exotische soorten zo’n grote invloed kunnen
hebben op de biodiversiteit, raden wij aan om hun voorkomen ook
mee te nemen in de monitor van NPUH.
Figuur 2.1. Japanse
duizendknoop (WUR. z.d.)

2.1.3 Zeldzame, bedreigde, beschermde en moeilijk te identificeren soorten
Vanuit de nationale wetgeving zijn de Canadese nationale parken en het NCIMN verplicht
om het voorkomen van bepaalde soorten te monitoren (Environment and Climate Change
Canada, 2019; Koenen et al., 2005). Dit is ook in Nederland het geval (Rijksoverheid, z.d.).
De soorten waarvoor dit geld zijn vastgelegd in de wet natuurbescherming. Hierin staan
wetten die door Nederland zelf zijn gemaakt, maar ook wetten die voortvloeien uit
internationale verdragen en afspraken. Naar verwachting zal deze wet in 2021 overgaan in
de omgevingswet (Rijksoverheid, z.d.). In parken uit het Amerikaanse monitoringsnetwerk
worden daarnaast aandacht besteed aan soorten die juist recreanten trekken (Koenen et al.,
2005). In de Canadese parken en de Noord-Hollandse duinen wordt ook aandacht besteed
aan zeldzame, bedreigde en moeilijk identificeerbare soorten zoals nachtvlinders en
sprinkhanen om te voorkomen dat deze verdwijnen (Environment and Climate Change
Canada, 2019; Kivit & Slings, 2007). In natuurreservaat Canisvliet worden er specifiek
libellen gemonitord om de biodiversiteit te bepalen (Bodekke et al., 2019).
Om aan de beheerstaken van verschillende stakeholders te kunnen voldoen, raden wij de
stichting aan om beschermde soorten mee te nemen in de monitor. Daarnaast adviseren wij
om ook zeldzame soorten mee te nemen in de monitor. Zeldzame soorten zijn namelijk vaak
zeldzaam omdat ze hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Net zoals meer voorkomende
soorten dit in mindere mate zijn, zijn ze gevoelig voor veranderingen in het landschap als
gevolg van aantasting of beheer ingrepen (Nijssen et al., 2019). We adviseren zeldzame
soorten vooral mee te nemen in de monitor omdat ze reageren op veranderingen in het
gebied. Als het goed gaat met een zeldzame soort, mag er aangenomen worden dat het
goed gaat met de natuur in het gebied. Dit komt omdat die zeldzame soorten hoge eisen
stellen aan hun leefomgeving. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat wanneer er over
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voorkomende zeldzame soorten wordt gepubliceerd, dit tot (internationaal) aanzien kan
leiden van het nationaal park.
2.1.4 Vis en macro invertebraten samenstelling om de waterkwaliteit te bepalen
In het NCIM wordt ook gekeken naar de samenstelling van voorkomende vissen en macro
invertebraten (Koenen et al., 2005). Dit wordt gedaan om naar de biodiversiteit te kijken,
maar ook omdat de compositie van deze soorten informatie geeft over de waterkwaliteit.
Deze kan namelijk op verschillende manieren beïnvloed worden en dit is niet altijd chemisch
meetbaar. Een giftige stof kan bijvoorbeeld wel een grote invloed hebben op het leven in het
water, maar slechts kortstondig meetbaar zijn. Omdat vissoorten en verschillende macro
invertebraten en vissen gevoelig zijn voor veranderingen omdat zij verschillende condities
vereisen, wordt er in het NCIMN ook naar de samenstelling van deze soorten gekeken.
Daarnaast wordt er in het NCIMN gekeken naar verschillende factoren, zoals
oeverbegroeiing, waterdiepte en stroomsnelheid (Koenen et a.l, 2005). Ook worden er
factoren gemonitord die belangrijk zijn voor de diensten die watersystemen leveren.
Omdat NPUH weinig oppervlaktewater bevat, zou de stichting volgens ons geen aandacht
hoeven te besteden aan de kwaliteit hiervan, tenzij het gaat om indicatoren die ook
betrekking hebben op processen buiten het oppervlaktewater.

2.1.5 Grote grazers
In zowel het NCIMN, als in de Biesbosch, de Hoge Veluwe en
de Oostvaardersplassen worden de grote grazers gemonitord
(Koenen et al., 2005; Van der Meulen, 1995; Klingen. 2021,
Staatsbosbeheer, z.d.). Hierbij kan gedacht worden aan
herten en reeën. De grote grazers worden in de Hoge Veluwe
gemonitord omdat ze door hun foerageergedrag de aanwas
van nieuw bos tegengaan (Klingen, 2021). In het NCIMN
wordt een bepaalde grote grazer, de witstaarthert,
gemonitord omdat deze naast het aantasten van de
vegetatie, ook een Figuur 2.2. Damhert op de Utrechtse
invloed zou hebben op kleine zoogdier,
amfibie en
Heuvelrug (Hendriks, 2020)
vogelpopulaties (Koenen et al., 2005). Daarnaast wordt er
door het NCIMN de witstaarthert gemonitord omdat deze zou
kunnen bijdragen aan het verspreiden van exotische plantensoorten.
Grote grazers die in NPUH voorkomen zijn reeën en damherten(figuur 2.2) (Damhert., z.d.;
Ontdek dieren., z.d.). Uit het interview met de heer Klingen bleek dat grote grazers op dit
moment weinig problemen veroorzaken in NPUH (zie Bijlage 3). Omdat grote grazers zo’n
impact kunnen hebben, raden wij de stichting aan om in elk geval tellingen van damherten
en reeën mee te nemen in de monitor. Daarnaast zou ook in NPUH gekeken kunnen worden
naar de effecten van de grote grazers op de vegetatie. Faunabeheereenheid Utrecht doet
reeds metingen naar deze grote grazers in de provincie Utrecht, en dus ook in het
werkgebied. Deze gegevens staan op hun site en kunnen dus overgenomen worden. Wij
adviseren wel om
2.1.6 Vogels
In de Oostvaardersplassen, de Zeeuwse natuurgebieden, de Biesbosch en in de Noord-
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Hollandse duinen duinen wordt in de monitoring ook aandacht besteed aan verschillende
vogelsoorten die er voorkomen (Staatsbosbeheer, z.d.; Provincie Zeeland z.d-.a; Provincie
Zeeland z.d-.b; Provincie Zeeland z.d-.c; PWN & Intervolvement, 2015). Hiervoor worden
tellingen uitgevoerd en vindt er kartering plaats.
Door het unieke karakter van de Utrechtse Heuvelrug, zijn er een aantal vogelsoorten die,
binnen de provincie Utrecht, haast alleen op de heuvelrug voorkomen (zie tabel 2.1.) (Van
den Bijtel, 2004). Een voorbeeld van zo’n vogelsoort is de Zwarte Specht. Een interessant
detail van deze soort, is dat deze door zijn foerageergedrag, bijdraagt aan de
nestgelegenheid van boommarters. De boommarter wordt vaak gezien als een climax soort
die aangeeft dat het goed met het bos gaat (bijlage 3). Ook fungeert de Utrechtse
Heuvelrug als een reservoir voor vogelsoorten die veel op de Utrechtse Heuvelrug
voorkomen maar weinig elders in de provincie (zie
bijlage 9) (Van den Bijtel, 2004). De populaties van
deze soorten buiten de heuvelrug, kunnen door hun
geringe omvang makkelijk ten onder gaan aan
bijvoorbeeld een strenge winter. Individuen van een
bepaalde soort die voorkomen op de heuvelrug,
kunnen deze gebieden buiten de Heuvelrug na zo’n
gebeurtenis opnieuw bevolken(figuur 2.3).
Voorbeelden van soorten waarbij dit proces van
herkolonisatie zich in het verleden heeft voorgedaan,
zijn de roodborsttapuit en de boomklever.
Figuur 2.3. Visualisatie van de reservoirfunctie.

Tabel 2.1 Heuvelrug specifieke vogelsoorten. Dit is een lijst van vogelsoorten samen met hun habitat die binnen de
provincie Utrecht haast alleen op de Utrechtse Heuvelrug voorkomen (Van den Bijtel, 2004).

Omdat het nationaal park zo’n belangrijke functie heeft voor verschillende vogelsoorten,
adviseren wij de stichting om deze vogels ook te gebruiken als indicator in de monitor.
Daarnaast is voor een gedeelte van de vogelsoorten die in de Utrechtse Heuvelrug
voorkomen, monitoring bij wet verplicht(Rijksoverheid, z.d.). Omdat er in het natuurbeleid
gestreefd moet worden naar het behoud van deze soorten, raden wij aan om ook deze op te

18
nemen in de monitor. Zo kan er tijdig worden gesignaleerd wanneer er aanvullende
maatregelen nodig zijn ter behoud van dit type soorten.
2.1.7 Amfibieën en reptielen
In de Noord-Hollandse duinen, het Zwin en in het NCIMN wordt aandacht besteed aan
amfibieën (PWN & Intervolvement, 2015; Provincie Zeeland, z.d.-b; Koenen et al., 2005). In
de Noord-Hollandse duinen wordt er ook gekeken naar de verschillende reptielen die daar
voorkomen. De reden dat er in het NCIMN naar amfibieën wordt gekeken, is omdat
amfibieën gevoelig zijn voor veel verschillende type stressoren (Koenen et al., 2005). Dit
maakt het aantrekkelijk om amfibieën ook mee te nemen in de heuvelrug monitor. Door naar
deze indicator te kijken, zouden er vroeg veranderingen in het gebied opgemerkt moeten
kunnen worden.
Een van de stressoren waar amfibieën gevoelig voor zijn, zijn droogtes (zie Bijlage 6).
Wanneer sloten vroeg in het zomerseizoen droogvallen, hebben amfibieën geen geschikte
plek meer om hun eitjes te leggen. Hierdoor zouden amfibieën een goede indicator voor
klimaatverandering kunnen zijn. Doordat het oppervlaktewaterpeil haast overal gereguleerd
wordt door het waterschap (zie Bijlage 5), maakt dit amfibieën echter een stukje minder
bruikbaar als indicatorsoort voor klimaatverandering. Amfibieën en reptielen zijn echter
sowieso belangrijk om te monitoren aangezien zij ook beschermd zijn (Hunink & Zollinger,
2016). Daarnaast zijn amfibieën ook gevoelig voor verzuring en begroeiing van poelen, wat
weer in verband staat met andere stressoren (Fairhurst et al., 2016).

2.1.8 Fragmentatie
In zowel de Canadese nationale parken als het NCIMN wordt de fragmentatie van de
natuurgebieden gemonitord (Environment and Climate Change Canada, 2019; Koenen et
al., 2005). Dit wordt in de amerikaanse parken veelal gedaan vanuit de lucht. De
fragmentatie wordt gemonitord omdat dit kan leiden tot een afname van de biodiversiteit
(Koenen et al., 2005). Fragmentatie verarmt namelijk de genenpool van populaties en zorgt
ervoor dat populaties die al relatief klein waren, kunnen verdwijnen. Daarnaast kan
fragmentatie ook bijdragen aan de verspreiding van exotische en invasieve soorten (Koenen
et al., 2005).
Het werkgebied van de stichting is veel kleiner dan dat de nationale parken van Canada en
het NCIMN zijn. Daarnaast nemen wij aan dat de bevolkingsdichtheid in NPUH hoger is. Dit
heeft in het verleden voor meer fragmentatie van het gebied gezorgd. Doordat het gebied zo
klein en zo druk bewoond is, hebben wij niet het idee dat de versnippering van het gebied
significant toeneemt. Daarom achten wij het niet nodig om fragmentatie te verwerken in de
monitor. Mocht de stichting dit echter wel willen doen, dan raden wij hun aan om contact op
te nemen met Landschap Erfgoed Utrecht. Zij monitoren namelijk de landschapselementen
tussen onder andere de bebouwde kom, natuurgebieden en landgoederen samen met
vrijwilligers (bijlage 11). Hierbij wordt ook gekeken naar de vitaliteit en volledigheid van de
landschapselementen.
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2.2 Indicatoren en monitoringsprogramma’s
Voor de praktische invulling van ons advies, raden we aan om voor de gegevens van
exotische soorten data van het Team Invasieve Soorten en faunabeheereenheid Utrecht te
gebruiken (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 2020b; Stichting
Faunabeheereenheid Utrecht, 2019). Daarnaast houdt faunabeheereenheid Utrecht ook bij
hoeveel reeën en damherten er in NPUH voorkomen (Stichting Faunabeheereenheid
Utrecht, 2019; (Stichting Faunabeheereenheid Utrecht, 2021). Ook worden veel Daarnaast
monitoringsgegevens van de natuur in Nederland verwerkt in het Netwerk Ecologische
Monitoring en het netwerk Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuur (WMNB), aangevuld
met data van andere monitoring bronnen en datasets (Schmidt et al., 2015).
Het NEM monitoringsprogramma is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat, Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de provincies aan de ene
kant, en aan de andere kant soorten organisatie zoals SOVON of RAVON (Bink et al., 2020;
Netwerk Ecologische Monitoring, z.d.). Data en gegevens worden samen gebundeld door
het NEM. Deze waarnemers van bijvoorbeeld SOVON en RAVON zijn vaak amateurs, maar
er worden ook door experts metingen gedaan voor het NEM. Verder is het CBS
verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens binnen het NEM. In eerste instantie
verzamelende het NEM vroeger alleen populatie trends van soorten, maar later ook
verspreidings informatie van deze soorten, wat het interessant kan maken voor het NPUH
(Bink et al., 2020). De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR) waren al vroeg
sturend voor de informatie die het NEM verzamelde. Daarnaast worden er ook nieuwe
metingen in het NEM verwerkt als deze relevant zijn. Zo is er bijvoorbeeld in de afgelopen
jaren een nieuw meetnetwerk voor nachtvlinders opgezet vanwege zorgen over de insecten
sterfte. Naar eigen zeggen wordt het NEM gebruikt bij “de verantwoording die Nederland
aflegt in alle internationale rapportages over soorten en natuurlijk ook in vele nationale
rapporten zoals bijvoorbeeld de rode lijsten, of de eigen producten van de soorten
organisaties” (Bink et al., 2020).

Schmidt et al. (2015), heeft beide monitoringsprogramma's getest aan de volledigheid en
concludeert dat beide voldoen aan Europese regelgeving van de Europese Commissie.
Daarnaast wijst het op verschillen in meetdoelen van beide programma’s. Daarnaast zijn
aan de hand van deze monitoringsprogramma’s verschillende meetdoelen vastgesteld. Dit
verschil in meetdoelen tussen beide monitoringsprogramma’s is gebleken afhankelijk te zijn
van de meet -dichtheid en -frequentie en temporele en ruimtelijke dekking van de metingen.
Daarnaast is er voor het meten van fauna populatiegrootte meeting nodig van het aantal
individuen, terwijl er voor een schatting van het verspreidingsgebied alleen aan-/afwezigheid
van een populatie gemeten moet worden (Schmidt et al., 2015). Voor dit soort meetdoelen
beoordeelt Schmidt et al. (2015), voornamelijk het NEM programma als bruikbaar. Het
WMBD is voornamelijk functioneel voor meetdoelen omtrent de ‘kwaliteit’ van
natuurbeheertypen, habitattypen en/of leefgebieden (Schmidt et al., 2015).
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Figuur 2.4. Meetdoelen en meetstrategie WMBD omschreven door (Schmidt et al., 2015).

Schmidt et al. (2015), concludeert dat het WMBN niet gebruikt en gericht moet worden voor
het inzichtelijk krijgen van trends van verschillende soorten. Voornamelijk door de manier
van meten, geen consistente doorgaande meeting, maar bestaat uit herhaaldelijke (zes- of
twaalfjarige) stappen om het in kaart te brengen van habitatkwaliteit en -richtlijnen.
Het NEM is voornamelijk bruikbaar bij het opzetten en monitoren van trends in
populatiegrootte op landelijk gebied. Er wordt ook informatie geleverd op gebieds of
provinciaal gebiedsniveau maar hier moet af en toe nog extra metingen bij verricht worden.
De gebruiksdoeleinden van het NEM worden daarom als volgt opgesteld:
- 1. Internationale rapportageverplichtingen, waaronder de EU-rapportages aan de EC
(ministerie EZ).
- 2. Nationaal natuurbeleid: verantwoording aan de Tweede Kamer (ministerie EZ).
- 3. Nationale graadmeters en bouwstenen voor beleidsvorming en -evaluatie onder
andere voor de balans van de Leefomgeving (PBL).
- 4. Signalering op nationaal niveau – Early Warning Systeem (Ministerie EZ).
- 5. Provinciaal natuurbeleid.
Gebruiksdoeleinden 4 & 5 kunnen dus zeker de Stichting NPUH van dienst zijn te helpen bij
het monitoren van voornamelijk grotere Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR) soorten.
Buiten deze data om kan er door de Stichting gekozen worden om meer specifieke
uitvoerige metingen te laten plaatsvinden. Zo werd er in 2019 voor de Provincie Utrecht
voornamelijk rondom de grenzen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug gemeten door
Ecologisch adviesbureau Viridis (Van Dijk, 2020). Dit valt echter wel binnen het werkgebied
van de Stichting NPUH. Er werd in vier verschillende deelgebieden gemeten. Er is onder
andere gekeken naar totale biodiversiteit, specifieke biodiversiteit van karteer-, bedreigde-,
kwetsbare- en invasieve soorten. Zo kwamen grotere zoogdieren zoals reeën, boommarters,
vossen, dassen en bevers terug maar werden er ook veel aquatische en plantensoorten
gemeten in de grensgebieden ten zuiden van de Heuvelrug.
Er is in combinatie met data uit het NEM en WMNB veel data en kennis beschikbaar en met
eerdere monitoring van een adviesbureau als Viridis ligt er een duidelijke blauwdruk klaar
voor verdere monitoring. Echter ontbreekt er nog veel kennis over indicatoren zoals
fragmentatie, samenstelling en interacties tussen soorten. We zien wel veel kennis over
populatie standen en verspreiding van kwetsbare en invasieve soorten die beide veel
invloed op het welzijn van het gebied kunnen hebben. Daarnaast wordt er door
Staatsbosbeheer het volgende gemeten: broedvogelkarteringen, vegetatiekarteringen en
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voor bepaalde beheertypen insecten zoals; dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Daarnaast
worden er inventarisaties gedaan van bepaalde zoogdieren zoals dassen en boommarters.
Op deze soorten kunnen beheertypen worden afgestemd en zijn daarnaast belangrijk voor
het welzijn van het systeem als zoogdieren die relatief hoog in het voedselweb staan en veel
soorten reguleren.
Wij willen de Stichting NPUH hierom adviseren plan te maken voor het uitbreiden van
monitoring van ontbrekende indicatoren en daarnaast streef- en kritische waarden op te
stellen van de indicatoren waar al monitoring van plaatsvindt. Er is al veel informatie
beschikbaar door monitoring van adviesbureaus zoals Viridis voor de Provincie Utrecht of
monitoring en karteringen van Staatsbosbeheer. Veel Rode Lijst soorten, soorten die
belangrijk en toonaangevend voor stikstof niveaus zijn en relatief grote zoogdieren worden
gemeten en is een nulstand van beschikbaar door de eerder vernoemde data. Hierbij kan
gedacht worden aan Dassen, Boommarters, Reeën en verschillende roofvogels. Soorten als
indicator voor de stikstof niveaus zijn braam, brandnetel en vlier in de ondergroei, eiken in
de boven groei, de bruine vuurvlinder en het boomblauwtje (Wallis de Vries, 2020).
Deze soorten zijn allen gemeten in de Flora en Fauna kartering van 2019 uitgevoerd door
adviesbureau Viridis (Van Dijk, 2020). Daarnaast zijn er ook soorten als de Dotterbloem,
Holpijp, Bosbies en Waterviolier gemeten die voor opkomend kwelwater als indicator
gebruikt kunnen worden.
Op dit moment ontbreekt er nog een raamwerk met kritische waarden en bijpassende acties
wanneer er buiten deze waarden getreden wordt. Onderliggend aan de populaties, van de
soorten hierboven beschreven, zijn abiotische indicatoren die eerder zijn geadviseerd te
monitoren. Denk hierbij aan indicatoren zoals stikstof niveaus, fragmentering van gebieden
en welke soorten interacties met elkaar aangaan om hun fitness te verhogen. Inzicht hierin
lijkt echter nog te ontbreken.
Vragen die hierdoor naar voren kunnen komen zijn:
Welke populatie standen zijn acceptabel voor kwetsbare soorten of invasieve exoten? Wat is
het verspreidingsgebied en het aantal plekken waar individuen gespot zijn van bijzondere
soorten zoals de Boommarter, Bever of verschillende insectensoorten en hoe zijn deze
gebieden opgebouwd of gefragmenteerd?
Met betrekking tot de praktische kant van dit advies en monitoring willen we ten eerste
adviseren banden met Staatsbosbeheer en soorten organisaties als SOVON en RAVON te
versterken en te kijken wat er verder mogelijk is om intensievere monitoring op te zetten.
Vergeleken met andere parken zoals NP Loonse en Drunense Duinen, Kennemerduinen
wordt er door deze organisaties relatief weinig gemeten in het NPUH. Dit nemen als oorzaak
aan dat dit voornamelijk komt omdat er minder vrijwilligers gekoppeld aan dit gebied zijn, dit
kan simpel verholpen worden door mensen uit te nodigen en te enthousiasmeren om een
werkgroep op te zetten. Voor meer specifieke metingen kan er gekeken worden naar
bijvoorbeeld het uitbouwen van de relatie met ecologisch adviesbureau Viridis. Viridis is een
gerespecteerd bureau dat eerder door de Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werd
ingeschakeld en dat ook op de Groene Adviesbureau lijst, een lijst met de grootste meest
professionele bureaus staat. Kosten hiervoor worden door ons geschat op ongeveer enkele
tienduizenden euro’s. Er is navraag gedaan bij Viridis wat de exacte kosten waren maar zij
wilden slechts een ruwe inschatting geven. Deze redelijk hoge kosten vormen samen met de
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wat langere duur en loop van het karteringsonderzoek praktische minpunten voor deze
optie. Echter resulteert dit naderhand wel wel een completer en algeheel beeld van het park.

2.3 Deelconclusie
Kort samengevat adviseren we om in de Heuvelrug monitor aandacht te besteden aan
indicatoren die gerelateerd zijn aan de biodiversiteit in het gebied. Specifieke indicatoren die
we hiervoor adviseren zijn vegetatiekarteringen, invasieve soorten, bedreigde & zeldzame
diersoorten, grote grazers, amfibieën en de vogelsoorten die binnen de provincie haast
alleen in NPUH voorkomen. Veel van deze indicatoren worden op nationaal niveau al
gemonitord. We raden aan om de data die betrekking heeft op NPUH uit deze
monitoringsnetwerken te verwerken in de heuvelrug monitor. Ook raden we aan om deze
monitoring in NPUH te intensiveren.
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Hoofdstuk 3: Recreatie
In dit laatste hoofdstuk wordt gekeken naar recreatie. “Recreatie is iedere vorm van
vrijetijdsbesteding gedurende minimaal één uur zonder overnachting met als doel te
ontspannen” (Henkens et al., 2012, p14). In tegenstelling tot de toerist, overnacht de
recreant niet in het gebied. In de eerste paragraaf wordt duidelijk gemaakt waarom het
monitoren van recreatie belangrijk is. Hier wordt gebruik gemaakt van een onderzoek
van de Wageningen University & Research over recreatie in natura2000 gebieden. In
paragraaf twee worden drie indicatoren voorgesteld. Deze indicatoren zijn gebaseerd
op de kwetsbaarheid van de natuur. Ten slotte, worden in de laatste paragraaf de
mogelijke meetmethoden uit een gezet waarvan de beste geadviseerd worden.

3.1 Natura2000 gebieden en het belang van recreatie monitoren
Zoals in de inleiding al genoemd is trekt de NPUH veel recreanten. Het is dan ook van
belang om deze recreanten mee te nemen in de monitor omdat te veel bezoekers het
biosysteem van de NPUH kan beïnvloeden. Het belangrijkste effect van recreatie is dan ook
verstoring van fauna (Henkens et al., 2012, p17). Vooral voor de kwetsbare dieren zoals
broedvogels zal het gebied al snel als onveilig worden waardoor zij zich niet meer kunnen
reproduceren in het gebied (Henkens et al., 2012, p17). Voor elk soort landschap heb je
andere recreatie mogelijkheden waardoor de recreant ook anders met de natuur om gaat.
Een wandelaar heeft bijvoorbeeld voornamelijk effect op de vissen, terwijl de mountainbikers
in Utrecht door de bossen crossen wat effect heeft op vegetatie. Anders gesteld kan de ene
recreatievorm een heviger effect hebben dan de ander. Het is dus van belang om
recreatievormen te scheiden en ook per gebied te kijken welke recreatievormen daar het
meest voorkomen. Kortom, moet per gebied en recreatievorm maatwerk geleverd worden
(Henkens et al., 2012, p15).
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Tabel 3.1: Verschillende recreatievormen met subtypen, organisatie en ruimte naar onderzoek van Henkens et al.,
2012 pp. 41-45

Een organisatie die deze effecten uitgebreid in de gaten houdt is de Natura2000.
Natura 2000 bestaat uit gebieden die onderdeel zijn van een Europees netwerk van
beschermde natuurgebieden. De NPUH is zelf geen lid van de Natura2000, maar valt onder
NatuurNetwerk Nederland. In deze gebieden worden echter strenge habitat en
vogelrichtlijnen nageleefd met het behoud van biodiversiteit als streven. Om deze
biodiversiteit te behouden wordt recreatie streng in de gaten gehouden. Zo heeft de
Natura2000 5 effecten van verstoring in kaart gebracht:
1. Verstoring van fauna, door de aanwezigheid en het gedrag van mensen, al dan niet
met hun huisdieren en voer- of vaartuigen.
2. Beschadiging van vegetaties, door bijvoorbeeld struinen, rijden, varen en
aanleggen.
3. Ruimtebeslag en fragmentatie, door aanleg van recreatiepaden, -voorzieningen en
dergelijke.
4. Vervuiling door het deponeren van vast afval, lozing van afvalwater, lekken van
motorolie, maar ook eutrofiëring van voedselarme systemen.
5. Directe populatie veranderingen, door het doden van individuen
Deze effecten kunnen uitgroeien tot een algemeen ongewenst effect op de biodiversiteit.In
dit rapport ligt de focus op bezoekersaantallen en daarbij dus ook de eerste twee effecten.
Het is daarom van belang om te weten hoeveel mensen in het park aanwezig zijn en hoe zij
met de natuur om gaan. Om een beter beeld te krijgen van deze twee effecten, wordt
gekeken naar de indicator kwetsbaarheid.

3.2 Indicatoren van Kwetsbaarheid
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De kwetsbaarheid van het gebied bestaat uit drie hoofdfactoren: trefkans,
weerstandsvermogen en herstelvermogen en kunnen op zowel dieren als planten worden
toegepast. Op basis van deze hoofdfactoren wordt duidelijk welke indicatoren gemeten
moeten worden om een duidelijk beeld te krijgen van het effect van de recreatievormen.
3.2.1. Trefkans
“De trefkans is de kans op interactie tussen recreatie en de soort in tijd en ruimte” (Henkens
et al., 2012, p 32). Wanneer recreant en soort gebruik maken van dezelfde ruimte, is de
trefkans en de bijbehorende kans op verstoring relatief groot (Henkens et al., 2012, p 32).
Waar de recreanten zich bevinden in tijd en locatie is dus van belang; is er een afgebakend
pad voor de recreant of loopt hij door het bos? Daarnaast zijn de seizoenen van belang.
Wanneer de recreanten in broedtijd zich in het park bevinden zullen ze kwetsbare
broedvogels eerder treffen.
3.2.2. Weerstandsvermogen of verstoringsgevoeligheid
Weerstandsvermogen beschrijft het vermogen van een soort om weerstand te bieden aan
verstoring en wordt uitgedrukt in verstoringsafstanden (Henkens et al., 2012, p 33). De
grootte van de soort en zijn groep heeft invloed op deze verstoringsafstanden. “De
verstoringsgevoeligheid is feitelijk het resultaat van een (onbewuste) kosten-baten analyse
van het individu” (Henkens et al., 2012, p33). Hoe groter de baten, hoe sneller de soort
gevaar voor lief neemt (Henkens et al., 2012, p33). Hier is ook de duur van recreatie van
belang. Hoe langer de recreant aanwezig is in het park, hoe groter de invloed en hoe groter
het gevaar. Op deze manier heeft de recreant invloed op de kosten-baten afweging van de
soorten.

3.2.3. Herstelvermogen
“Het herstelvermogen is het vermogen om van de effecten van verstoring te kunnen
herstellen” (Henkens et al., 2012, p 33). Hoe groter het herstelvermogen, hoe kleiner de
effecten van verstoring (Henkens et al., 2012, p 33). Wanneer recreanten op plaatsen
komen waar het herstelvermogen laag is, bijvoorbeeld bij broedvogels tijdens het
broedseizoen, hebben ze meer effect op de natuur. Er kan rekening gehouden worden met
het herstelvermogen door de trefkans voor de gevoelige soorten te verminderen. Op deze
manier kan het negatieve effect van recreatie verminderd worden.
Kortom, is het belangrijk om trefkans, weerstandsvermogen en herstelvermogen van het
gebied in kaart te brengen. Dit kan gedaan worden door het monitoren van de vogelsoorten
(zie paragraaf 2.1.6). Aan de andere kant, kunnen zowel weerstandsvermogen en
herstelvermogen enkel gemonitord worden en zijn deze afhankelijk van trefkans. Het is dan
ook van belang om controle te krijgen over de trefkans door te weten hoe lang, wanneer en
waar recreanten aanwezig zijn. Op deze manier kan de trefkans tussen recreant en soort in
de gaten gehouden worden. Wanneer de trefkans te groot wordt, kan de stichting
maatregelen nemen door recreanten bij te sturen en zo de gevoelige soorten beschermen.

3.3 Toepassing op NPUH: Meetmethoden
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Recreanten en bezoekers hebben een waardevolle betekenis voor nationale parken op
economisch vlak. Echter brengen ze onbedoeld ook problemen met zich mee. Zo kunnen te
grote aantallen aan bezoekers de natuur verstoren en overbelasten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het kapot lopen van eitjes of planten. Dit heeft misschien op dat moment
weinig impact, maar door de jaren heen kan dit wellicht voor problemen zorgen zoals
kleinere populaties doordat er een kleinere bijdrage is geweest aan de volgende generatie.
Het is daarom belangrijk om grote aantallen aan bezoekers te voorkomen en een indicatie te
krijgen over het aantal bezoekers per dag, zodat er vervolgens een plan gemaakt kan
worden om te grote aantallen in stukken van het gebied te voorkomen. Er zijn verschillende
meetmethoden voor bezoekersaantallen per dag. We zullen enkele meetmethode bespreken
en afwegen die wellicht van toepassing kunnen zijn voor de NPUH.
3.3.1. Enquêtes
Enquêtes kunnen worden afgenomen voordat bezoekers het gebied ingaan, tijdens het
bezoek of als de bezoekers het gebied verlaten. Het afnemen van uitgangsenquêtes,
wanneer mensen het gebied verlaten, biedt de meeste voordelen ten opzichte van de
andere twee mogelijkheden. Het doel van enquêtes afnemen is dat verschillende aspecten,
zoals verblijfsduur en verplaatsingsgedrag, van de bezoeker duidelijk worden (Data &
Development Lab, z.d.).
Voordelen:
Het afnemen van enquêtes biedt een mogelijkheid om dagbezoekers te onderscheiden in
resultaten. Zo kan er door middel van enquêtes in kaart gebracht worden of een bezoeker
het gebied incidenteel of juist regelmatig bezoekt. Ook brengt het geen grote privacy
problemen met zich mee, want mensen hebben de keuze om de enquête wel of niet in te
vullen. Een ander voordeel is dat aspecten zoals verplaatsingsgedrag, verblijfsduur, en
herkomst van de bezoeker kunnen worden gemeten.
Nadelen:
Helaas zitten aan het afnemen van enquêtes wel kosten verbonden. Het ontwikkelen,
afnemen en analyseren van de enquête kan oplopen tot duizenden tot zelfs tienduizenden
euro’s. Ook vereist het tijdsinvestering om mensen te overtuigen de enquêtes in te vullen.
De validiteit en betrouwbaarheid zijn beide afhankelijk van de kwaliteit van de enquête en de
enquêteurs. Verder duurt het redelijk lang voordat gegevens uit enquêtes verwerkt kunnen
worden.
We adviseren stichting NPUH geen enquêtes methode te gebruiken voor het meten van
bezoekersaantallen, omdat het veel kosten met zich meebrengt en niet de nauwkeurigheid
biedt die wij voor ogen hebben. Niet iedereen zal namelijk de enquête invullen, wat een
verkeerd beeld kan geven.

3.3.2. Via raadpleging van experts
Bij deze methode worden mensen, experts, die dagelijks te maken hebben met toeristen
bevraagd over de bezoekers. Er kunnen vragen gesteld over de drukte. Zo kan duidelijk
worden waar en wanneer de drukste momenten zijn. Deze methode geeft minder inzicht in
data over de bezoeker zoals: herkomst, duur, verplaatsingsgedrag en omvang (Data &
Development Lab, z.d.).

27

Voordelen:
Het kan waardevolle informatie opleveren. Ook is het een redelijke efficiënte en goedkope
methode. Verder is het onafhankelijk van medewerking van bezoekers en levert het geen
privacyproblemen op.
Nadelen:
Het is afhankelijk van de medewerking van de experts in het veld, die het vaak ook druk
hebben met andere bezigheden. Daarnaast zijn commerciële partijen vaak terughoudend in
het delen van gegevens uit angst dat deze in de handen van concurrenten bevallen. Ook is
het gebaseerd op hun schattingen en meningen, waardoor het minder nauwkeurig is. Het
duurt redelijk lang voordat er resultaten zijn.
We adviseren de NPUH deze methode niet op zichzelf staand te gebruiken bij het monitoren
van bezoekersaantallen, maar in combinatie met andere meetmethodes. Deze methode kan
namelijk waardevolle informatie bieden, omdat het wellicht duidelijk wordt wat de drukke
plekken zijn in het gebied en er zo hotspots worden vastgesteld. Daarom stellen we voor
boswachters, die dagelijks in het gebied te vinden zijn, te interviewen over het aantal
bezoekers en de dynamiek in het gebied. Op deze manier kan een beeld geschetst worden
over wat de drukste tijden en vooral de drukste gebieden zijn in het gebied. Verder is het
bevragen van medewerkers in de horeca, musea en andere toeristische bedrijven die
dagelijks in aanraking komen met bezoekers wellicht waardevol om een indicatie te krijgen
van de drukte in het gebied. Bezoekers van een restaurant naast het bos, zullen het bos
namelijk vaak ook een bezoekje brengen.
3.3.3. Aan de hand van directe observatie
Bij deze methode worden bezoekersaantallen direct geobserveerd door mensen (Data &
Development Lab, z.d.).
Voordelen:
Bezoekers hoeven er geen tijd of moeite in te steken, want ze worden slechts geobserveerd.
Deze methode is dus niet afhankelijk van de bezoekers.
Nadelen:
Er komen helaas enkele nadelen bij kijken. Deze methode geeft geen concrete cijfers over
de bezoekersaantallen, slechts een indicatie over de aantallen. Ook kunnen aspecten zoals
verplaatsingsgedrag, verblijfsduur, en herkomst van de bezoeker niet worden gemeten.
We zijn op de hoogte dat de NPUH regelmatig boswachters vraagt om een indicatie te
geven over de drukte in het gebied op basis van de directe observaties van de boswachters.
We adviseren hier mee door te gaan, want ondanks dat het slechts een indicatie is, levert
het toch resultaten op. Verder We adviseren ook op hotspots te observeren en zo een
indicatie te krijgen over het aantal bezoekers.
3.3.4. Met behulp van apps
Bij deze methode installeert een bezoeker een app waardoor de locatie van de bezoeker
gevolgd kan worden. Een app kan ook andere functies hebben, zoals interessante feiten
over het gebied (Data & Development Lab, z.d.).
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Voordelen:
Het geeft een goede indicatie van het verplaatsingsgedrag van de bezoeker en de duur van
het verblijf. Verder levert het gedetailleerde en nauwkeurige informatie op. Het kost
nauwelijks tijd voor een bezoeker om de app te installeren. Het kan wellicht ook een indicatie
geven over de herkomst en of de bezoeker een incidentele bezoeker is of een terugkerende
bezoeker door middel van vragen die in de app verwerkt zijn. Ook is het onderscheiden van
dagbezoekers in resultaten erg makkelijk en levert het direct resultaten op.
Nadelen:
Een groot nadeel is dat er specialistische kennis en expertise bij komt kijken en de
ontwikkeling van de app brengt kosten met zich mee. Ook zijn de resultaten afhankelijk van
het aantal gebruikers van de app. Men kan zelf kiezen of ze de app installeren of niet en kan
scheve resultaten opleveren.
We adviseren de NPUH deze methode wellicht te overwegen aangezien het nauwkeurig de
locatie van de bezoekers weergeeft. Ondanks dat niet alle bezoekers de app zullen hebben
kan het toch een indicatie opleveren over de aantallen en de plekken die bezoekers vaak
bezoeken. Ook kan de app leuke informatie over het gebied bevatten en hoeft er dus niet
simpelweg te zijn om aantallen te meten. Bezoekers zullen dan wellicht ook eerder de app
installeren. Het ontwikkelen van de app vereist wel specialistische kennis en geld. De kosten
zitten tussen de 5.000- 250.000 euro (Egeniq, z.d.) De kosten variëren erg, omdat het
afhankelijk is van de complexiteit van de app. Toch kan het waardevolle data opleveren en
een leuke app zijn voor bezoekers. Zo is er bijvoorbeeld in Canada ook een app ontwikkeld
die gebruikt kan worden door bezoekers (bijlage 7). Deze app is te raadplegen via
inaturalist.ca of te downloaden voor de smartphone. Met de app kunnen fotos worden
gemaakt van verschillende organismen zoals dieren, planten, paddenstoelen, en sporen van
dieren. Ook kan er geluid worden opgenomen met de app. De app kan op basis van fotos en
geluiden vaststellen wat voor soort organisme het is. Daarnaast wordt ook de verzamelde
data online opgeslagen en is door andere gebruikers te raadplegen. Zo kan je per soort zien
waar en door hoeveel mensen de soort is waargenomen binnen een bepaald gebied. De
gebruikers kunnen ook meer informatie vinden over de gevonden soorten in de app. Ze
kunnen elkaar online volgen op een manier die vergelijkbaar is met Facebook en LinkedIn.
Verder laat de app activiteiten zien die georganiseerd worden, waaraan gebruikers kunnen
deelnemen.

3.3.5. Met behulp van automatische tellingen door apparaten
Bij deze methode worden bezoekers automatisch geteld. Denk hierbij aan apparatuur zoals:
drukgevoelige platen en telcamera's (Data & Development Lab, z.d.).

Voordelen:
Zeer geschikt voor het meten van het aantal passerende bezoekers. De methode is
onafhankelijk van de bereidheid van bezoekers. Het kan mogelijk meteen resultaten
opleveren. Ook levert het geen privacyproblemen op.
Nadelen:
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Het kan zijn dat er dubbeltellingen ontstaan, wanneer mensen dezelfde plek meerdere keren
passeren. Hierdoor kan de data onbetrouwbaar zijn. Er zijn kosten voor de technologie en
de daarbij behoorden analyses. Ook kunnen aspecten zoals verplaatsingsgedrag,
verblijfsduur, en herkomst van de bezoeker niet worden gemeten.
We adviseren de NPUH deze methode te gebruiken. We stellen voor drukgevoelige platen
of telcamera's te plaatsen bij de grote ingangen en de hotspots binnen het park. Op die
manier zal er een duidelijke indicatie zijn voor het aantal bezoekers wat het park betreed en
dus ook een indicatie voor de drukte. Het kan zijn dat er dubbeltellingen ontstaan, wanneer
mensen dezelfde plek meerdere keren passeren. Hier zal dus een soort correctie op moeten
plaatsvinden. Deze correctie zal gebaseerd moeten zijn op de verzamelde data.
3.3.6. Met behulp van mobiele telefoondata
Bij deze methode worden gegevens over locaties en verplaatsingsgedrag van bezoekers
verzameld d.m.v. zendmasten waar telefoons aan verbonden zijn (Data & Development Lab,
z.d.).
Voordelen:
Deze methode kan het aantal bezoekers en de drukte in bepaalde paden tussen gebieden
kan in beeld brengen. Het geeft het verplaatsingsgedrag van de telefoon, oftewel de
bezoeker, weer. Ook geeft de methode de herkomst weer van de bezoeker. Verder geeft de
methode zeer betrouwbare informatie. Het kost ook geen tijd of moeite voor de bezoeker.
Nadelen:
Een groot nadeel is dat er een grote afhankelijkheid van telefoonproviders bij komt kijken.
De kosten van deze data lopen al snel op tot duizenden euro’s. Verder moet de vrijgegeven
data omgezet worden in bruikbare informatie en dit vereist, naast geld, ook kennis en
expertise. Een klein nadeel is dat het deels afhankelijk is van de bezoeker. De bezoeker
heeft er namelijk ooit toestemming voor moeten geven, maar veel klanten van de
telefoonproviders weten dit niet meer.
We adviseren de NPUH deze methode wellicht te gebruiken. Van alle eerder beschreven
methodes zal deze de meest betrouwbare data opleveren en zal het waardevolle informatie
opleveren over niet alleen de bezoekersaantallen, maar ook de stromingen in het gebied. Er
komen helaas wel veel kosten en kennis bij kijken.
Al met al, kunnen verschillende meetmethodes waardevolle informatie bieden voor de
NPUH(tabel 3.2). Elke meetmethodes heeft zijn voor- en nadelen. We adviseren de NPUH,
voor het meten van bezoekersaantallen, combinaties van meetmethoden te gebruiken.
Mobiele telefoondata zal de meest betrouwbare data opleveren, maar hierbij zullen de
kosten erg hoog worden. Ook kan dit problemen opleveren met betrekking tot privacy. Als er
voor deze methode wordt gekozen kunnen de andere meetmethodes worden uitgesloten,
want deze voldoet aan alle doelen. Het levert informatie over de bezoekersaantallen en de
stromingen in het gebied. Een andere optie die de NPUH wellicht kan overwegen is een
combinatie van goedkope meetmethodes gebruiken om een beeld te krijgen van de
bezoekersaantallen. Goedkopere methodes zoals raadpleging van experts, en directe
observatie kunnen samen al veel waardevolle informatie opleveren.
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Tabel 3.2: afweging van verschillende meetmethodes gebaseerd op de betrouwbaarheid en de kosten. De kolom
“meetmethode” geeft de verschillende meetmethode weer die zijn besproken. De kolom “betrouwbaarheid” geeft de mate van
de betrouwbaarheid van de meetmethode weer in 4 categorieën: laag, matig, hoog, zeer hoog. De kolom “kosten” geeft de
hoeveelheid kosten van de meetmethode weer in 3 categorieën: laag (max € 1.000), matig (€ 1.000 - 10.000), hoog (min €
10.000).
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Hoofdstuk 4: Conclusie en Advies
Er moest een monitoringsplan opgesteld worden die inzicht geeft in biotische en abiotische
factoren en bezoekersaantallen. Om tot dit advies te komen is eerst uitgebreid
literatuuronderzoek gedaan naar welke indicatoren nuttig kunnen zijn voor een
monitoringsprogramma op de Utrechtse Heuvelrug. De bijbehorende onderzoeksmethode is
een literatuurstudie en het interviewen van experts. Het advies is geformuleerd aan de hand
van drie categorieën: natuur, landschap en recreatie.

4.1 Advies met betrekking tot landschap:
We raden de stichting aan om in de monitor te kijken naar klimaatverandering en
stikstofdepositie. Deze factoren hebben namelijk een grote invloed op de biodiversiteit.
Ons advies is om klimaatverandering in elk geval met behulp van de grondwaterstand te
meten. Deze indicator geeft namelijk aan hoeveel neerslag er in het gebied valt en ook laat
het zien hoeveel van dit water daadwerkelijk in het gebied wordt vastgehouden. Bovendien
is de grondwaterstand zowel belangrijk voor de vegetatie op de Utrechtse Heuvelrug, als in
gebieden aan de voet hiervan waar kwelwater omhoog komt. De meetgegevens van de
grondwaterstand kunnen verkregen worden uit het DINO loket. Naast de grondwaterstand
lijkt het ons ook nuttig om neerslaggegevens van het KNMI en bepalingen van het debiet
door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden te combineren met de metingen van de
grondwaterstand. Op deze manier kan er gekeken worden of er bijvoorbeeld mogelijkheden
zijn om meer water vast te houden in het nationaal park.
Naast klimaatverandering, adviseren wij om ook stikstofdepositie op te nemen in de monitor.
De hoge stikstofdepositie heeft namelijk ook veel invloed op de biodiversiteit. Om een beeld
te krijgen van de stikstofdepositie in NPUH, adviseren we de stichting om metingen te gaan
doen van de stikstofconcentraties in de lucht en door verschillende stikstofgevoelige
vlindersoorten te gaan monitoren. Voor de metingen van de lucht kan de stichting toetreden
tot het Meetnet Ammoniak in Natuurgebied (MAN). In het MAN werkt het RIVM samen met
vrijwilligers en natuurorganisaties als staatsbosbeheer, bij het meten en analyseren van
stikstofconcentraties in de lucht. We adviseren om vlindertellingen te gaan doen omdat de
gevoeligheid voor stikstof verschilt bij verschillende soorten. Door naar het voorkomen van
deze verschillende soorten te kijken, kan er informatie gekregen worden over de
hoeveelheid stikstofdepositie in een groter gebied dan dat de metingen van het RIVM dat
doen. De metingen van het RIVM kunnen dan als ijkpunt gebruikt worden voor de
vlindertellingen. We adviseren om de vlindertellingen door vrijwilligers, onder professionele
begeleiding, te laten uitvoeren. Dit is namelijk relatief goedkoop en in nationaal park ZuidKennemerland heeft al laten zien dat het een succes is.
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4.2 Advies met betrekking tot Natuur:
Wij raden aan om verschillende indicatoren te gebruiken die te maken hebben met biotische
factoren. Indicatoren die gebruikt moeten worden om een goed beeld te krijgen van de staat
van het gebied zouden zijn: het gebruik maken van een vegetatiekartering, het monitoren
van bedreigde en zeldzame soorten, invasieve soorten, het monitoren van de vogels, grote
grazers, amfibieën en reptielen (zie hoofdstuk 2).
Een vegetatiekartering geeft inzicht in de stand van de vegetatie op dat moment. In NPUH
worden ook vegatiekarteringen verricht door Staatsbosbeheer. De vegetatiekartering zal
geschikte informatie kunnen geven op een zesjaarlijks termijn. Dit is, omdat de vegetatie niet
snel verandert en de monitor voornamelijk bedoeld is om trends te kunnen zien over een
lange tijdsperiode. Daarom zou een vegetatiekartering, ondanks dat deze zesjaarlijks
plaatsvindt, toch waardevolle informatie over de biodiversiteit in het werkgebied kunnen
geven.
Het monitoren van bedreigde en zeldzame soorten zou inzicht geven in de aantallen van die
soorten. Dit kan laten zien dat deze soorten in aantallen aan het opkrabbelen zijn, of dat zij
in aantallen juist verminderen. Als het goed gaat met een zeldzame soort, mag er
aangenomen worden dat het goed gaat met de natuur in het gebied. Dit komt omdat die
zeldzame soorten hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Voor deze indicator zou de
stichting wel zelf een programma moeten opstellen.
Daarnaast moeten ook invasieve soorten gemonitord worden. Invasieve soorten hebben
namelijk een effect op de biodiversiteit. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat
beschermde en bedreigde plantensoorten niet meer voorkomen. Ook kunnen kenmerkende
plantensoorten verloren gaan of kunnen zij door hybridisatie veranderen. Hiervoor moet de
stichting zelf een programma opstellen.
Tevens is het handig om ook diersoorten te monitoren zoals grote grazers, vogels en
amfibieën. Grote grazers die in NPUH voorkomen zijn reeën en damherten. Omdat grote
grazers zo’n impact kunnen hebben, raden wij de stichting aan om in elk geval tellingen van
damherten en reeën mee te nemen in de monitor. Daarnaast zou ook in NPUH gekeken
kunnen worden naar de effecten van de grote grazers op de vegetatie. Omdat het nationaal
park zo’n belangrijke functie heeft voor verschillende vogelsoorten, adviseren wij de stichting
om deze vogels ook te gebruiken als indicator in de monitor. Daarnaast is voor een gedeelte
van de vogelsoorten die in de Utrechtse Heuvelrug voorkomen, monitoring bij wet verplicht.
Omdat het ook verplicht is om te streven naar het behoud van deze beschermde
diersoorten, raden wij aan om ook deze op te nemen in de monitor. Zo kan er tijdig worden
gesignaleerd wanneer er aanvullende maatregelen nodig zijn ter behoud van dit type
soorten. Amfibieën en reptielen zijn belangrijk om te monitoren aangezien zij ook beschermd
zijn. Daarnaast zijn amfibieën ook gevoelig voor verzuring en begroeiing van poelen. Grote
grazers aantallen worden reeds gemeten door Faunabeheereenheid Utrecht, en kunnen
gratis overgenomen worden van hun website. Daartegenover staat dat verschillende
organisaties metingen doen in het gebied voor vogels en amfibieën. RAVON doet metingen
naar amfibieën en reptielen, SOVON doet vogel metingen. Wij willen adviseren om de
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banden met Staatsbosbeheer en organisaties als SOVON en RAVON te versterken en te
kijken wat er verder mogelijk is om intensievere monitoring op te zetten. Door deze
organisaties wordt relatief weinig gemeten in het NPUH vergeleken met andere parken zoals
NP Loonse en Drunense Duinen. Voor meer specifieke metingen kan er gekeken worden
naar bijvoorbeeld het uitbouwen van de relatie met ecologisch adviesbureau Viridis. Viridis is
een gerespecteerd bureau dat eerder door de Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werd
ingeschakeld. Daarnaast staat Viridis ook op de Groene Adviesbureau lijst. Dit is een lijst
met de grootste en meest professionele bureaus. Kosten hiervoor worden door ons geschat
op ongeveer enkele tienduizenden euro’s. Er is navraag gedaan bij Viridis wat de exacte
kosten waren maar zij wilden slechts een ruwe inschatting geven. Deze redelijk hoge kosten
vormen samen met de wat langere duur minpunten voor deze optie. Echter resulteert dit
naderhand wel tot een completer en algeheel beeld van het park.

4.3 Advies met betrekking tot recreatie:
Per recreatievorm is belangrijk om te weten hoe lang, wanneer en waar de recreant
aanwezig is in het natuurgebied. Hierbij moet rekening gehouden worden met de seizoenen
en tijd op de dag. Op deze manier kan de trefkans, weerstandsvermogen en
herstelvermogen gemonitord worden. Er zijn meerdere meetmethodes die gebruikt zouden
kunnen worden NPUH. Wij adviseren de NPUH, voor het meten van bezoekersaantallen,
combinaties van meetmethode te gebruiken. Mobiele telefoondata zal de meest betrouwbare
data opleveren, maar hierbij zullen de kosten ook erg hoog worden. De kosten zullen
namelijk meer dan 10.000 euro worden. Als er voor deze methode wordt gekozen kunnen de
andere meetmethodes worden uitgesloten, want deze voldoet aan alle doelen. Wij adviseren
daarom een andere optie die de NPUH wellicht kan overwegen. Dit is het gebruik van een
combinatie van goedkope meetmethodes om een beeld te krijgen van de
bezoekersaantallen. Goedkopere methodes zoals raadpleging van experts, en directe
observatie kunnen samen al veel waardevolle informatie opleveren.

4.4 Conclusie
Door deze hiervoor genoemde indicatoren te gebruiken, kan de stichting inzicht verkrijgen in
de staat van het gebied. Doordat alle belangrijke indicatoren die gerelateerd zijn aan de
biodiversiteit, klimaatverandering, stikstofdepositie en recreatie bij elkaar staan, kunnen er
vroegtijdig positieve en negatieve veranderingen worden waargenomen. Ook kunnen er
verbanden tussen verschillende trends makkelijker gelegd worden, zoals bijvoorbeeld tussen
de lage grondwaterstand en de vegetatie. Organisaties die deelnemen in de stichting
kunnen met deze monitor elkaars informatie bekijken en vinden. Dit heeft het voordeel dat
ze niet meer zelf nog moeten bedenken wat handig is om naar te kijken en vervolgens de
juiste informatie zoeken en opvragen.
De stichting kan met deze informatie gericht partijen benaderen en hun meetgegevens
opvragen. Tevens kan de stichting hun al bestaande bezoekersmonitor uitbreiden met
behulp van een aantal methodes gegeven in hoofdstuk 3.
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Aan de hand van de indicatoren die wij adviseren, zal de stichting een goed en bruikbaar
overzicht krijgen van de stand van de natuur, landschap en recreatief gebruik en beleving
van het gebied.
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Bijlagen
Bijlage 1: Principes monitoring internationale parken
Onderliggende principes monitoring National Capital Inventory and Monitoring
Netwerk
Het monitoring beleid van het National Capital Inventory and Monitoring Netwerk (Koenen et
al, 2015) is er vooral op gericht om de invloed van, al dan niet antropogene, stressoren in
kaart te brengen. Het monitoringsnetwerk heeft de volgende criteria opgesteld waaraan de
ecologische indicatoren die gebruikt worden in de monitoring, moeten voldoen:
Een goede ecologische indicator...
- Veranderd met een vergelijkbare dynamiek als het ecosysteem of de factor waarvoor
het een indicator is.
- Is gevoelig genoeg om op tijd te waarschuwen voor verandering.
- Heeft weinig natuurlijke variatie d.w.z. er zijn weinig metingen nodig om een accuraat
beeld te krijgen.
- Geeft informatie over het effect van zoveel mogelijk stressoren.
- Heeft een dynamiek die gemakkelijk herleid kan worden tot natuurlijke cycli of
antropogene stressoren.
- Is meetbaar over een groot gebied of is veel voorkomend.
- Kan accuraat en precies bepaald worden.
- Kost niet te veel om te meten.
- Geeft resultaten die kunnen worden geïnterpreteerd en uitgelegd.
- Leidt niet tot grote veranderingen als deze gemeten wordt.
- Kan door verschillende mensen opnieuw gemeten worden.
Onderliggende principes monitoring Canadese nationale parken
In Canada is het doel van het beheer om te “ helpen om de biodiversiteit te beschermen,
zorgen voor het behoud van schone lucht en water, en verzachten de effecten van
klimaatverandering terwijl de parken ook nog “enjoyment” bieden voor de Canadezen
(Environment and Climate Change Canada, 2019).
Hiervoor wordt er in de Canadese monitoring vooral gekeken naar:
-

het verdwijnen van habitat
habitat fragmentatie (door het aanleggen van wegen bijvoorbeeld)
verlies van grote carnivoren
luchtvervuiling
pesticiden
invasieve exotische soorten
de invloed van mensen op nationale parken
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Bijlage 2: Chemische componenten
Chemische componenten gemeten door het RIVM
Macrocomponenten

Anorganische microcomponenten

Naam

Formule

Naam

Formule

Nitraat

NO3

Barium

Ba

Sulfaat

SO4

Strontium

Sr

Ammonium

NH4

Zink

Zn

Chloor

Cl2

Aluminium

Al

Kalium

K

Cadmium

Cd

Natrium

Na

Nikkel

Ni

Magnesium

Mg

Chroom

Cr

Calcium

Ca

Koper

Cu

IJzer

Fe

Arseen

As

Mangaan

Mn

Lood

Pb

Totaal fosfor

P4

Organisch fosfor
Bron: RIVM, z.d.-b

Bijlage 3: Interview Simon Klingen
Op vrijdag 5 maart hebben wij Simon Klingen geïnterviewd. De heer klingen heeft een
adviesbureau voor bosbeheer en heeft ook een aantal, voor een breed publiek
toegankelijke, boeken over bosbeheer en de relatie tussen bos en het klimaat. De reden dat
wij hem geïnterviewd hebben, is omdat hij in de adviescommissie natuurbeheer en
natuurbehoud van Nationaal Park de Hoge Veluwe zit. In deze commissie zitten veel
wetenschappers en hoogleraren, maar ook enkele mensen die geen wetenschapper van
beroep zijn. Hiervan is dhr. Klingen er een van. De adviescommissie geeft de directie van
het nationale park zowel gevraagd als ongevraagd advies over diverse zaken.
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Een groot verschil tussen Nationaal Park Hoge Veluwe (NPHV) en Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug (NPUH) is volgens dhr. Klingen dat het beleid van NPHV er veel meer op gericht
is om zoveel mogelijk bezoekers te trekken. Dit is volgens hem minder het geval bij NPUH.
Dat het beleid van NPHV zo gericht is op het trekken van bezoekers, brengt wat spanning
met zich mee. In tegenstelling tot op de Utrechtse Heuvelrug, komen er op de Veluwe
namelijk grote populaties reeën, edelherten, damherten, moeflons en andere ‘knagers’ voor
waarvan de populatiegrootte op natuurlijke wijze alleen maar toeneemt als er geen afschot
plaatsvindt. Dit afschot is nodig om te voorkomen dat de grote populaties de aanwas van
bos voorkomen. Er wordt door NPHV veel aandacht besteed aan de monitoring van deze
populaties en de effecten die zij op het gebied hebben. Het afschot van de dieren zorgt er
echter wel voor dat bezoekers deze dieren minder te zien krijgen. Het zien van deze dieren,
is juist een van de redenen dat mensen het park bezoeken. Hierdoor zit het management
van het park regelmatig in de spagaat of het moet kiezen voor de ontwikkeling van het bos
of het trekken van meer bezoekers.
Met dhr. Klingen hebben we het er daarnaast over gehad dat er verschillende manieren zijn
om de druk op de natuur en het landschap te meten. Je zou de oorzaken van de druk
natuurlijk kunnen meten, maar er kan ook gekeken worden naar soorten die
verstoringsgevoelig zijn. Een voorbeeld hiervan is de boommarter, een climax soort met vrij
specifieke benodigdheden om te kunnen overleven. Wanneer deze door willekeurige
bezoekers kon worden waargenomen, werd dit vaak gezien als een teken dat het bos goed
ontwikkeld was. Dit komt omdat de boommarter de voorkeur heeft voor zowel dode dikke
bomen, als jonge bomen. Daarnaast is de boommarter erg schuw, waardoor het voorkomen
ervan als indicator kan dienen voor het aantal bezoekers in een bepaald gebied. Sinds de
ontdekking van een boommarter vlakbij een druk bewandeld pad, is dhr. Klingen van mening
dat diersoorten als indicator voor drukte toch minder goed functioneren. Het is volgens hem
namelijk logisch dat dieren zich aanpassen aan menselijke activiteit.
Andere verstoring gevoelige diersoorten die in NPHV gemonitord worden zijn
roofvogelpopulaties zoals de havik, de bosuil, de buizerd en sperwers. Hiervan wordt
waargenomen dat onder andere de sperwer populatie daalt. Dit zou volgens dhr. Klingen
natuurlijk te maken kunnen hebben met het aantal bezoekers. Het zou echter ook met
dezelfde factor te maken kunnen hebben als waardoor vermoedelijk de koolmezen populatie
slinkt. Door stikstofdepositie vindt er namelijk verzuring van de bodem plaats wat ertoe leidt
dat er minder calcium door planten kan worden opgenomen. Soorten zoals de koolmees, die
hoger in de voedselketen zitten dan de soorten die planten consumeren, krijgen hierdoor
minder calcium binnen. Dit zorgt bij de koolmees voor een abnormale ontwikkeling en een
lager broedsucces.
Een andere manier om stikstofdepositie en verzuring te monitoren is door te kijken naar
planten die het bij een hoge stikstofdepositie of een lage zuurgraad goed doen. Voorbeelden
hiervan zijn brandnetels, bramen en grassoorten. Men zou net zoals bij de diersoorten ook
kunnen kijken naar kwetsbare plantensoorten.
Dhr. Klingen vertelde ons tijdens het gesprek ook dat er verschillende amateur werkgroepen
verbonden zijn aan de stichting NPHV. Onder professionele begeleiding van bijvoorbeeld
een professor verzamelen enthousiaste leden van verschillende werkgroepen veel data en
komen ze jaarlijks met verscheidene zeer gedegen rapporten. Dhr. Klingen heeft het idee
dat amateurs het contact met bijvoorbeeld een professor en de status die zij krijgen vanuit
stichting NPHV erg waarderen. NPHV geeft deze werkgroepen al een status doordat
mensen kunnen zeggen dat ze behoren tot de werkgroep geleedpotigen van Nationaal Park
de Hoge Veluwe.
Dhr. Klingen heeft het idee dat als NPUH amateurwerkgroepen zou oprichten of zich zou
verbinden met al bestaande amateurwerkgroepen, dit veel data op zou kunnen leveren.
Doordat het amateurs zijn die metingen doen, kunnen deze niet altijd even accuraat zijn
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erkende dhr. Klingen. Hij was echter van mening dat dit probleem verholpen wordt doordat
amateurgroepen voor veel verschillende meetpunten zorgen.

Bijlage 4: Interview Jan den Ouden
Op maandag 8 maart hebben wij Jan den Ouden geïnterviewd. Jan den Ouden is ass. prof.
OW Bosecologie en Bosbeheer aan de WUR. De reden dat wij hem geïnterviewd hebben, is
omdat hij in de adviescommissie natuurbeheer en natuurbehoud van Nationaal Park de
Hoge Veluwe zit. In deze commissie zitten veel wetenschappers en hoogleraren, maar ook
enkele mensen die geen wetenschapper van beroep zijn. Hiervan is dhr. den Ouden er een
van. De adviescommissie geeft de directie van het nationale park zowel gevraagd als
ongevraagd advies over diverse zaken.
Dhr van Ouden antwoordde dat het ten eerste heel belangrijk is wat er nou precies wordt
bedoeld met natuur? Voor bijvoorbeeld ons als biologen is dit heel erg technisch, wij vullen
het met bijvoorbeeld biodiversiteit, soorten en abiotische factoren. Maar de natuurbeleving
voor het overgrote deel van de bevolking heeft hier niks mee te maken. Zij zien natuur als al
het “groen” wat zij zien. Hier moet dus volgens meneer van Ouden nog goed over nagedacht
worden. Daarna vroeg hij ook nog wat het specifieke doel van de natuurbeheer is? Wil de
stichting hoge natuurwaarden, het behouden van speciale soorten of willen ze specifiek
hoge biodiversiteit? Willen ze daarbij ook zo min mogelijk invloed van de mens bij hebben?
Ons plan moet dus echt concreet gemaakt worden. Wat is dus hun einddoel? Wanneer is
die natuur nou goed?
Meneer van Ouden gaf ons daarnaast ook mee dat onze rol als adviseur ook is om duidelijk
te krijgen en aan te sporen wat voor de stichting het belangrijkst is en wat het einddoel mbt
natuurbeheer is. Dat zie je vaak in een adviseringsproces om over en weer te pingpongen
wat nou daadwerkelijk het einddoel van de stichting is.
De volgende vraag was waar de adviescommissie naar kijkt om hun advies te kunnen geven
voor de Hoge Veluwe. Hierop antwoordde Dhr van Ouden dat voornamelijk advies geven
over het einddoel van het natuurbeheer. Veel monitoring wordt al gedaan door andere
partijen. Een voorbeeld waar zij afgelopen tijd naar hebben gekeken is het gebruik van
steenmeel. Er is op het moment veel bodemverzuring, waardoor er veel verlies van
nutriënten en mineralen is. Dit zorgt ervoor dat er weinig kan groeien en weinig aan kan
gebeuren. Een oplossing zou zijn dat je het kan bemesten en bekalken om toch juiste
oorspronkelijke soorten te laten groeien. Steenmeel kan daarvoor gebruikt worden. Hierdoor
komen veel mineralen vrij daar. Zij hebben advies hierover gegeven om de zuurgraad en
nutriënten beschikbaarheid omhoog te helpen. De NPHV vond het een interessant idee,
terwijl zij als adviescommissie toch nog sceptisch waren. Dit kwam doordat zij nog niet
wisten wat de langetermijneffecten op de natuur waren. De adviescommissie heeft daarom
op de rem getrapt en ipv dat er 200 ha met steenmeel werd bemest is er een
onderzoeksopzet opgezet tov bemesting. Er moest worden gekeken naar wat de nulwaardes
zijn, wat de zuurgraad is en wat voor mineralen er waren. De indicatoren die hiervoor
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gebruikt konden waren pH, basen beschikbaarheid, de opname van die basen door planten
en hoe reageert de fauna op de steenmeel?
Maar als indicator zijn chemische analyses wel vrij duur dus dat is niet echt een super goede
optie. De intensiteit van metingen zijn wel prima en het heeft ook niet heel veel manuren
nodig. Maar voor bijvoorbeeld voor de Utrechtse Heuvelrug is dit erg lastig omdat het een
erg groot gebied is.
Een tip die Dhr van Ouden meegeeft is het in kaart brengen wat er al gemeten wordt in het
park. Er is waarschijnlijk al een enorme bulk aan informatie die al wordt gemeten. Denk
bijvoorbeeld aan RAVON, deze meet reptielen en amfibieën aantallen. Savon is een andere
organisatie die waarschijnlijk al aan vogelmonitoring doet. SNL monitoring moeten ze
verplicht doen dus die zijn er ook al want het is een Natura 2000. Wij zouden dus echt in
kaart moeten brengen welke indicatoren al gemeten worden.
Een indicator die voor ons interessant zou zijn is het meten van de zuurgraad. Dit komt
doordat er in de UH zandverstuivingen plaatsvinden
Een volgende vraag die wij stelden was wat Dhr den Ouden zou meten als hij bij de stichting
zou werken. Hierop antwoordde hij dat we nog maar weinig inzicht hebben in hoe en waar
de mensen door het bos wandelen. Dat er gekeken moet worden naar hoeveel en welke
druk zij genereren op het gebied. Er wordt, doordat er in de corona tijd niet veel beters te
doen is, heel veel gewandeld, maar ook wordt er steeds meer gemountainbiked. Hier
worden dan ook weer trajecten voor opgesteld. Dus er moet in kaart gebracht worden wat
voor verstoringen in het gebied allemaal plaatsvinden. Er zou bijvoorbeeld ook nog gekeken
kunnen worden naar wat zonering van verschillende activiteiten teweeg brengt en of dit
misschien zelfs resulteert in hogere natuurkwaliteit. Hier zou dan bijvoorbeeld onderzoek
naar gedaan kunnen worden zodat er ik kaart gebracht wordt wat de daadwerkelijke effecten
zijn van zowel de druk van recreanten op de natuur maar ook de effecten van eventuele
zonering.
Er zou ook nog gekeken moeten worden in hoeverre het beheer van het bos van invloed is
op de biodiversiteit. Een voorbeeld die Dhr van Ouden hierbij geeft is vlakte kap. Moet een
bos zichzelf kunnen ontwikkelen of zou er bijvoorbeeld bos gekapt moeten worden voor
verjonging of voor het redden van soorten.

Bijlage 5: Interview Lara van den Bosch
Op 25 maart had een van ons een kort interview met Lara van den Bosch. Lara is adviseur
hydrologie bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en wilde ons met plezier vertellen
wat voor relevante metingen het waterschap allemaal doet.
Zij vertelde dat de waterhoogte (het peil) vrijwel overal gereguleerd wordt door het
waterschap. De hoeveelheid neerslag die er in een langere periode valt, valt daar dus
nauwelijks uit op te maken. Op de meeste plekken laat het waterschap in de zomer het
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oppervlaktewater een hoger peil bereiken dan in de winter. Het verhogen van de waterstand
in de zomer wordt gedaan zodat planten goed kunnen groeien. Het verlagen van de
oppervlaktewaterstand in de winter is juist zodat er meer water geborgen kan worden bij veel
neerslag. Wat het waterschap wel doet is dat het berekent hoeveel water langs bepaalde
punten, bijvoorbeeld stuwen, stroomt. Deze berekeningen zijn gebaseerd op metingen op
het verleden die gebruikt zijn om de berekeningen te ijken.
Lara vertelde dat er voor het effect van klimaatverandering zowel naar meetgegevens over
de neerslag van het KNMI kan worden gekeken, als naar metingen van de grondwaterstand
en waarschijnlijk ook naar indicatorsoorten door het waterschap. De informatie over de
grondwaterstand wordt door het waterschap, en ook andere govermentele organisaties die
soortgelijke metingen doen, verwerkt in loket DINO. In DINO valt van allerlei informatie te
vinden die gaat over de bodem. Of hier ook informatie in zit van bedrijven als Vitens en de
frisdrank producten die water winnen in het gebied, kon zij niks zeggen. Wel weet ze dat
deze bedrijven metingen moeten doen om te kijken of ze niet teveel water aan het gebied
onttrekken. Over de indicatorsoorten kon zij niet zoveel vertellen. Hiervoor heeft ze ons
doorverwezen naar een collega ecoloog.
Lara vertelde dat de grondwaterstand erg traag veranderd. Dit komt omdat water zich
slechts met enkele millimeters of centimeters per week door de bodem verplaatst. Door een
aantal opeenvolgende droge zomers is de grondwaterstand op de Utrechtse Heuvelrug
gezakt. Dit heeft een nadelig effect op het leven in de gebieden boven de plekken waar het
grondwater daalt. Ook op andere plekken kan het echter effect hebben. Het grondwater op
de heuvelrug drukt namelijk grondwater (ook wel kwelwater genoemd) omhoog in lager
gelegen gebieden zoals bijvoorbeeld bij de Langbroekerwetering. Dit gebied ligt in de
westflank van het nationaal park. Het kwelwater is erg schoon water. Als er veranderingen
optreden in de hoeveelheid kwelwater dat omhoog komt, heeft dit volgens Lara invloed op
de vegetatie.
Wanneer een boom bladeren heeft en hier neerslag op valt, dan zal een deel van die
neerslag niet de grond bereiken maar verdampen. Doordat naaldbomen hun naalden in de
winter niet laten vallen en loofbomen wel, kan de grondwaterstand in gebieden met naaldbos
sneller dalen dan dat als hier loofbos had gestaan. Vandaar vertelde ze, dat er misschien
ook wel naaldbos vervangen gaat worden door loofbos op de Utrechtse Heuvelrug.
Lara vertelde ook dat het waterschap een water kwaliteitssysteem heeft. Hierin staat
informatie over de begroeiing van bijvoorbeeld sloten aan de oppervlakte en onder water.
Ook wordt er gekeken naar het voorkomen van algen, kroos, de temperatuur, de
doorzichtigheid van het water en het voorkomen van flab. In het gesprek met Lara’s collega
die ecoloog is, willen wij er verder achter komen of het nuttig is om deze indicatoren ook
mee te nemen in de monitor.

Bijlage 6: interview Nikki Dijkstra
Op 29 maart hebben wij ecoloog Nikki Dijkstra van Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden geïnterviewd. Wij hebben haar geïnterviewd omdat zij ons meer kennis kan
geven over indicatoren die gebruikt zouden kunnen worden om de klimaatverandering te
meten.
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Als eerste begonnen we over wat voor plantensoorten er worden gemeten boven en onder
het water. Hierop zei mevr. Dijkstra dat je kan kijken op de oever naar soorten zoals riet.
Deze zijn vaak te vinden langs de oevers dus is daarvoor een goede indicator. Er moet
gekeken worden wat er onderwater groeit daar. Daarnaast kan er gekeken worden naar
kroos, dit is een plantensoort die op het oppervlaktewater drijft. Kroos zegt iets over de
nutriënten en meststof kwantiteit in het water. Door het waterschap wordt daarnaast
gekeken naar zogenaamd flab. Flap is een afkorting die staat voor floating algeal beds. De
oorzaak van FLAP zijn draadalgen die, net als kroos, in nutriëntrijk (en dus ook stikstofrijk)
water groeien.
Voor de rest kan er gekeken worden naar kwelwater. Dit is grondwater dat door druk vanuit
hoger gelegen gebieden (De Utrechtse Heuvelrug), in lager gelegen gebieden naar boven
komt. water dat vanuit de grond naar boven komt. Een indicator voor omhoogkomend
kwelwater die in de monitor gebruikt zou kunnen worden is de waterviolier. Daarnaast zijn er
ook nog andere indicatorsoorten voor opkomend kwelwater, zo vertelde mevrouw Dijkstra.
Daarna was de vraag of zuurstoftekort een indicator zou kunnen zijn voor
klimaatverandering. Dit zou volgens mevr. Dijkstra wel kunnen maar het is een indicator die
heel lastig te meten valt. Dit komt omdat zuurstof te maken heeft met dag en nacht ritmes,
waarbij op bepaalde momenten meer zuurstof nodig is dan op een ander moment. Eén
meting zou dus niet veel uit halen, want je weet niet of je op een piek zit of niet. Een
indicator die veel beter zou zijn is de temperatuur. Deze heeft ook effect op de zuurstof,
want hoe hoger de temperatuur is, hoe minder zuurstof er is. Door een hogere temperatuur
zal er ook meer kroos of algen in het oppervlaktewater komen, want deze groeien sneller bij
een hogere temperatuur. Dit kan er weer voor zorgen dat er onder deze soorten minder kan
leven. Daarnaast is het ook wel interessant wat het zuurstoftekort met de vissen doet, wat
voor soorten leven er dan? Een toename in het aantal droogtes kan er ook voor zorgen dat
delen van sloten en kleinere wateren droog komen te liggen. Dit kan ook een probleem zijn
voor amfibieën. Amfibieën leggen namelijk vroeg in het zomerseizoen hun eitjes in water, en
als sloten dan al drooggevallen zijn is dit niet meer mogelijk.
Daarnaast vertelde mevr. Dijkstra dat er een factsheet online gaat komen binnenkort over de
stikstofdepositie in aquatische natuur. De factsheet gaat over het zoete oppervlaktewater.
De stikstofdepositie wordt nu gemeten aan de hand van nitraatgehalte in het water. Er zijn
normen voor de hoeveelheid en hoe hoog dat mag worden. Stikstof is nog steeds een groot
probleem voor de natuur. Mevr. Dijkstra denkt dat dit voor NPUH misschien wel meevalt
omdat er veel kwelwater is. Er wordt wel alleen in grotere wateren gemeten, en niet in de
kleine.
Wij vroegen ons af of het interessant is om te kijken op verschillende diepten naar wat voor
nutriënten er zijn, dit wordt namelijk door het RIVM gemeten. Alhoewel het niet haar
expertise was, leek het haar relevant. Er zou zo namelijk gekeken kunnen worden naar de
lange termijn effecten op het grondwater. Dit is interessant omdat er veel drinkwater uit het
gebied wordt gehaald.
Als laatste werd er gevraagd wat voor (a)biotische factoren wij konden gebruiken als
indicatoren voor klimaatverandering. Hierop antwoordde mevr. Dijkstra dat er gekeken kan
worden naar temperatuur, nutriënten en dat het ook heel interessant is om naar kroos te
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kijken. Er wordt namelijk meer kroos verwacht bij een hogere temperatuur. Daarnaast
zouden wij ook kunnen kijken naar een stresstest voor de waterkwaliteit. Bovendien is het
kijken naar kwel ook relevant. Er kan een chemische analyse gedaan worden door te kijken
naar bicarbonaat. Er kan ook gekeken worden naar waterviolier omdat deze indicatief is voor
kwel. Een lage bicarbonaat concentratie hoort er bij kwelwater te zijn. Daarnaast is het ook
relevant om te kijken naar hoe vaak sloten droogvallen. Dit is heel belangrijk voor
bijvoorbeeld de amfibieën. De eitjes van die amfibieën kunnen niet uitkomen als het water te
vroeg droogvalt. Er kan gekeken worden naar de rietkraag langs de oevers. Daarnaast zie je
bij lage grondwaterstanden vaak andere plantensoorten op het land dan bij hoge
grondwaterstanden. Deze soorten zouden gemeten kunnen worden om te zien waar er meer
water te vinden is. Als laatste vindt er bij landgoed Sandwijck extra monitoring plaats voor
metingen van waterkwaliteit . De info die uit deze monitoring komt kan ook voor NPUH
interessant zijn.

Bijlage 7: Canadese app
In Canada is ook een app ontwikkeld die gebruikt kan worden door recreanten. Deze is te
raadpleregen via inatrualist.ca of the downloaden voor de smartphone. Met de app kunnen
foto’s gemaakt worden van dieren, planten, sporen en paddenstoelen. Ook kan er geluid
worden opgenomen.
De app kan vervolgens bepalen van welk soort een foto of geluid is. De gemaakte data
wordt online opgeslagen en is ook door gebruikers te raadplegen. Je kunt per soort zien
waar en hoeveel het door mensen met de app binnen een bepaald gebied is waargenomen.
Ook wordt ervoor gezorgd dat gebruikers op het platform meer info over gevonden soorten
kunnen vinden. Daarnaast kunnen gebruikers elkaar online volgen op een manier die
vergelijkbaar is met Facebook en LinkedIn. Daarnaast laat de app activiteiten zien die
georganiseerd worden, waaraan gebruikers kunnen deelnemen.
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Bijlage 8: Recreatievormen

figuur 1 Type fietsers in natuurgebieden (Henkens et al., 2012, pp 44-45)

figuur 2: type paardrijden in natuurgebieden (Henkens et al., 2012, p 45)
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figuur 3: type wandelaars (Henkens et al., 2012, p 41)
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Bijlage 9: Vogelsoorten Utrecht
Vogelsoorten binnen de provincie Utrecht waarvan de grootste populaties zich op de
Utrechtse Heuvelrug bevinden. Lijst van vogelsoorten samen met hun habitat die in grote
populaties op de Utrechtse Heuvelrug voorkomen, en slechts in kleinere populaties elders in
de provincie Utrecht (Van den Bijtel, 2004).
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Bijlage 10: Graphical Abstract
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Bijlage 11: Correspondentie Landschap Erfgoed Utrecht
Correspondentie met Hein Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht
Mail 1:
Van: Hein Pasman <h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl>
Verzonden: vrijdag 12 maart 2021 17:01
Aan: Driessen, J.D.M. (Joor) <j.d.m.driessen@students.uu.nl>
Onderwerp: RE: monitor voor Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Beste Joor,
Landschap Erfgoed Utrecht brengt voornamelijk kleine landschapselementen in kaart in het
agrarisch cultuurlandschap van de provincie Utrecht. Kleine Landschapselementen zijn nog
steeds niet goed in kaart gebracht in Utrecht cq Nederland. In Utrecht proberen we daar nu
verandering in te brengen om met vrijwilligers landschapselementen in kaart te brengen.
Van elk elementen worden gegevens over o.a. de vitaliteit, kwaliteit (volledigheid), soorten
en beheer in kaart gebracht. De gegevens willen we gebruiken om o.a. analyse/visie over
het landschap te maken. Bijv. hoe is de groenblauwe dooradering van een gebied? Dit van
belang om te weten voor bestaand beleid maar ook bijv. voor een aanvalsplan landschap
(10% meer landschapselementen) Maar ook om te kijken naar het voorkomen van planten
en dieren in relatie met landschapselementen (koppeling met NDFF). Deze gegevens
kunnen gebruikt worden door provincie, gemeenten, agrarische collectieven etc.
Is het zo duidelijk?

Ander mail of bel maar.

Mail 2:
Van: Hein Pasman <h.pasman@landschaperfgoedutrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 16 maart 2021 17:45
Aan: Driessen, J.D.M. (Joor) <j.d.m.driessen@students.uu.nl>
Onderwerp: RE: monitor voor Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Hoi Joor,
Wat wij verstaan onder het agrarisch cultuurlandschap in grote lijnen is het gebied tussen
bebouwde kom, natuurgebieden, landgoederen etc. Het (meestal) nog het gebeid dat in
eigendom is bij boeren en dat ook nog agrarisch wordt beheerd. De metingen zijn niet
eenmalig. Er wordt ook gemonitord. We willen namelijk een beeld krijgen of het aantal
landschapselementen toeneemt of sluipende wijs afneemt. We hebben een document met
daarin de definities van vitaliteit, volledigheid etc. Ik kan alleen niet zo snel het document op
de server vinden. Zal het aan mijn collega vragen dan stuur ik het op.
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Groet,

Hein Pasman

