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Voorwoord 
Sinds een aantal jaar wordt er steeds meer onderzoek naar biodiversiteit en natuurontwikkeling 
gedaan in het Leeuwarderbos. Dit gebeurt voornamelijk door studenten van het Van-Hall Larenstein 
en medewerkers van het Natuurmuseum Fryslân. Op maandag 28 oktober werd het Leeuwarder bos 
getroffen door een heftige storm. Dit was de aanleiding voor ons als betrokkenen een pleidooi te 
schrijven voor het laten liggen van de omgevallen bomen. Uiteraard met uitzondering van de bomen 
die de toegankelijkheid van het bos verhinderen of gevaarlijk zijn voor recreanten. In de toekomst zal 
dat de natuurbeleving van recreanten gaan verbeteren en biedt het ruimte voor natuuronderzoek en 
ontwikkeling van de natuur op de positieve manier. 
 
Uiteraard waren wij nergens geweest zonder de hulp van vele personen die informatie met ons 
deelden. Hierdoor kon in zeer korte tijd een goed beeld van de situatie gegeven worden. Wij 
bedanken Dick van Hoffen, Peter Koomen, Rein Leguijt en Gilberto Squizzato voor het delen van hun 
ecologische blik op deze gebeurtenis. Ook zijn wij dankbaar voor de inbreng van Jeroen Nagtegaal op 
het financiële gebied en Willem Bosma op het gebied van draagvlak. 
Docenten van de hogeschool Van Hall-Larenstein Marcel Rekers en Martijn van de Ende hebben ons 
gesteund door zinvolle suggesties te doen over de inhoud van en feedback te geven op het rapport. 
Directeur Tjalling Huisman van de opleiding Diermanagement heeft er het volgende over gezegd: “De 
opleiding Diermanagement van Hogeschool Van Hall-Larenstein waardeert het initiatief zeer. Het 
biedt mogelijkheden voor diverse typen onderwijsactiviteiten, zoals stages en afstudeeropdrachten, 
die gericht zijn op de monitoring van de ontwikkelingen van natuur en de communicatie hierover.” 
 
Marcel van Kammen heeft ons geholpen met het onder aandacht brengen van ons plan in de media. 
Dit is vervolgens goed opgepakt door Stef Altena die er voor de Leeuwarder Courant een artikel over 
heeft geschreven, dat op 1 november verscheen. 
Wij zijn erg blij met de bereidheid van de gemeente om naar ons te willen luisteren en dit serieus te 
nemen. Door een samenwerking tussen recreanten, onderzoekers en ambtenaren kan het 
Leeuwarder bos nog meer gaan bloeien. Wij bedanken Pieter Douma en Gjalt Faber in het bijzonder. 
Michel Tilma heeft een geweldige foto aangeleverd die bovenaan het voorblad staat en Pytsje Sol de 
prachtfoto die als eerste staat in bijlage II. Binne-Louw Katsma stuurde ons ook meerdere foto’s 
gemaakt met zijn drone. Eén hiervan staat in bijlage II. Bedankt hiervoor! 
 
 
Jeroen Breidenbach 
Erik van Hoffen 
Tariq Stark 
Merel Zweemer 
 
Leeuwarden, november 2013 
 



Samenvatting 
In het Leeuwarderbos heeft de storm van 28 oktober 2013 schade aangericht aan negen percelen 
met populieren. De functie van dit bos, aangeplant in begin jaren ’90, was zowel recreatie als 
productiebos. De storm heeft een groot deel van de populieren percelen beschadigd, waardoor het 
bos zijn productiewaarde deels is verloren. Uit berekeningen is gekomen dat het oogsten van het 
hout zeer waarschijnlijk minder oplevert dan de opbrengsten. De schade biedt echter grote 
ecologische kansen voor amfibieën, insecten, paddenstoelen, planten, vogels en zoogdieren. Door de 
nulmeting van 2012 werd duidelijk dat de populierenpercelen weinig biodiversiteit hebben. Door het 
hout in het bos te laten liggen, worden kansen gecreëerd voor veel soorten plant- en diergroepen. In 
plaats van een rijtjesbos met brandnetels als ondergroei kan er nu een divers bos ontstaan waardoor 
de recreant meer kan genieten.  
Uit reacties van mensen via Facebook en in het veld, is gebleken dat mensen erg betrokken zijn bij 
het Leeuwarderbos. Door gerichte educatie te geven, kan de gemeente de omwonenden nog meer 
bij het bos betrekken, wat kan leiden tot een meer actieve vorm van burgerparticipatie.  
De percelen voor houtproductie zijn waarschijnlijk niet rendabel genoeg voor de Gemeente 
Leeuwarden om winst te halen uit het oogsten van het gevallen hout. De houtprijs is in recente jaren 
erg gedaald waardoor de opbrengst van de populieren waarschijnlijk niet de kosten van mankrachten 
zal dekken. 
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1 Inleiding 
Dit project is tot stand gekomen nadat de storm Christiaan op 28 oktober 2013 met grote kracht door 
het Leeuwarderbos raasde, en hierbij zeer veel bomen heeft ontworteld of gebroken. De storm heeft 
ons geïnspireerd tot het schrijven van dit rapport, waarin wij argumenten uiteen zetten waarom het 
afgeknakte hout niet zou moeten worden opgeruimd, maar juist als grote stap voorwaarts naar een 
natuurbos gezien kan worden.  
Wij hopen dat de Gemeente Leeuwarden dit rapport kan en wil gebruiken, om de nieuw ontstane 
situatie in haar beleid toe te passen.  
De bronnen die gebruikt zijn om dit rapport te onderbouwen, zijn achterin dit rapport vermeld. 
 

1.1 Situatieschets Leeuwarderbos 
Het Leeuwarder bos is opgedeeld in drie zones met verschillende bestemmingen. De westelijke zone 
is bedoeld als natuurbos en is aangelegd in 1992. Dit deel is ongeveer 7 hectare groot. De centrale 
zone bestaat uit grasland en beslaat een oppervlakte van ongeveer 60 hectare. Dit deel is aangelegd 
in 1993. Het oostelijke deel bestaat vrijwel geheel uit productiebos en is zo’n 61 hectare groot. Dit 
deel is aangeplant in voorjaar 1994. 
Het productiebos is beplant met verschillende soorten bomen. Er is voornamelijk gebruik gemaakt 
van verschillende populierrassen, maar er staan ook monoculturen van wilgen. Alle percelen bos zijn 
aangeplant, maar het productiebos is een monocultuur, er is slechts een boomsoort (of in dit geval 
een boomras) aangeplant, namelijk populier. De percelen die voor natuurbos bestemd zijn, bestaan 
uit meerdere boomsoorten, zoals els, berk, populier en hebben bijna altijd een struikrand om het 
perceel heen lopen. Ook is het productiebos in rijen aangeplant, om eventuele oogst te 
vergemakkelijken.  
 

 
Afbeelding 1: Oostelijk deel Leeuwarderbos met percelen populierenrassen en wilgen ingetekend. 
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In de figuur hierboven zijn de percelen productiebos onderverdeeld in de type boom en ras die er 
aangeplant zijn. Rood is populier Robusta; Blauw is populier Florence B.; Geel is populier Spijk; Groen 
is populier Agathe F.; Paars is monocultuur met wilg.  
Door deze kaart te vergelijken met afbeelding 2, waarin de percelen zijn aangegeven waar de 
stormschade het grootst is, kunnen we iets zeggen over de vatbaarheid voor storm van de 
verschillende populierrassen.  
Uit dit vergelijk blijkt dat populierras Robusta het sterkste is. Uit nader onderzoek blijkt ook dat 
populierrassen Spijk en Agathe F. tegenwoordig niet meer in gebruik zijn, omdat de bomen slecht 
presteren en gevoelig zijn voor schimmels, ziekten en stambreuk. Overigens blijkt dat Robusta erg 
gevoelig is voor stambreuk na vorstschade, maar desondanks is dit een van de meest verkochte 
populierrassen.  
 
Behalve de percelen met aangeplante populieren, zijn er ook struikenhagen aangeplant in het 
Leeuwarderbos. De struiksoorten zijn vooral hazelaar (Corylus sp.), sleedoorn (Prunus spinosa), 
vuilboom (Rhamnus frangula), meidoorn (Crataegus sp.) en gewone vlier (Sambucus nigra).  
 

1.2 Bos na de storm 
De storm van 28 oktober heeft met een gemiddelde windkracht van 9 op de schaal van Beaufort over 
het bos geraasd. Bij rukwinden liep dit op tot een snelheid van 120 km/u. Onder deze enorme kracht 
konden veel bomen zich niet meer staande houden. In negen percelen in het Leeuwarderbos zijn er 
bomen omgewaaid, ontworteld of deels versplinterd. In totaal zijn meer dan 1500 populieren kapot 
gewaaid. Veel bomen zijn afgeknapt en gescheurd. Zie ook bijlage II waarin het effect van deze storm 
goed te zien is op de foto’s.  
 

 
Afbeelding 2. Schade Leeuwarderbos in de populierenpercelen, aangegeven het deel dat vernield is. 

 

1.3 Van productiebos naar natuurbos 
Het oostelijk deel van het Leeuwarderbos is zoals al eerder werd aangegeven, een productiebos. Dit 
betekent dat er in het bos bomen worden geplant die een aantal jaren kunnen groeien totdat de 
bomen geschikt zijn om te worden geoogst. Bij een productiebos is de ecologische waarde 
ondergeschikt aan de economische waarde.  
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In het bos staan de bomen dicht op elkaar in kunstmatige rijen, men noemt dit ook wel een 
houtakker. Er is niet veel variatie aanwezig in een productiebos. Een geleidelijke opgang in de vorm 
van kruid- en struiklagen ontbreekt vaak waardoor slechts een eenzijdige beplanting van grote 
brandnetel overblijft. Het is doorgaans goed mogelijk om ver het bos in te kijken.  
 
Een natuurbos is een bos dat de oorspronkelijk situatie weergeeft. Nu is Europa al lange tijd dusdanig 
door de mens bewerkt, dat er niet veel meer over is aan oerbossen. Veel is dan ook onbekend over 
hoe deze bossen er precies uitgezien hebben, maar er zijn wel enkele basisprincipes bekend. 
Zo zijn natuurlijke bossen altijd opgebouwd uit een kruidlaag (de zoom), die overgaat in een lage 
struiklaag (de mantel), die doorgroeit naar een hoge struiklaag, die vervolgens overgaat in lage en 
hoge bomen (het bos). Zie ook afbeelding 3. 
 

 
Afbeelding 3: de opbouw van een natuurbos schematisch weergegeven. 

 
In een natuurlijk bos leven hele andere plantensoorten dan in een productiebos. Er groeien allerlei 
grassen, bramen, koekoeksbloemen en in nattere delen ook wilgenroosje. Struiken die voor een 
natuurlijke overgang zorgen, zijn bijvoorbeeld meidoorn, hazelaar en hulst.  
In het Leeuwarderbos zijn op verschillende plaatsen wel struiken aangeplant, maar door de structuur 
van het aangeplante bos leven deze struiken alleen op die plaatsen. Nu er door de storm geheel 
willekeurig in bepaalde percelen een open ruimte is gecreëerd, hebben struiken en kruiden een kans 
om ertussen te komen en het aanzicht te gaan domineren.  
Niet alleen de aangetaste percelen hebben de kans om zich tot een natuurbos te ontwikkelen. De 
Gemeente Leeuwarden kan door een gevarieerd beleid van dunning te voeren, het aanzicht van het 
productiebos in andere percelen ook gaan beïnvloeden, zodat dit zich ook gaat ontwikkelen naar een 
natuurbos.  
 
Afgezien van de ecologische waarde die een natuurbos heeft, levert het ook een belangrijke bijdrage 
aan de belevingswaarde van recreanten. Een goed ontwikkelde, geleidelijke bosrand bezit de 
hoogste soortenrijkdom aan dieren en planten van het hele bosgebied. Dit komt omdat er zowel de 
soorten van het bos als het open terrein in voorkomen. Onder andere veel vlindersoorten komen 
voor in de gevarieerde bosrand. Door de speelse manier waarop zonlicht door de bladeren op het 
pad valt, wordt een boswandeling een spannende ontdekkingstocht!  
Zie voor een gedetailleerde omschrijving van de effecten op recreatie ook hoofdstuk 3. 
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2 Effecten op flora en fauna 
De storm heeft ervoor gezorgd dat er veel ruimte is gekomen voor natuurontwikkeling. Het bos is van 
een monotoon bos veranderd in een bos met veel nieuwe microbiotopen en /-milieus. Deze 
diversiteit in structuur zorgt ervoor dat elke nieuw gevormde niche opgevuld kan worden met 
nieuwe flora en fauna.  
In een samenwerkingsverband met het Natuurmuseum Fryslân en Hogeschool Van-Hall Larenstein 
kan worden onderzocht hoezeer deze effecten het soortenaanbod in het bos gaan beïnvloeden.  
In dit hoofdstuk wordt voor de meeste soortgroepen qua flora en fauna een overzicht gegeven aan 
de kansen die in het verschiet liggen. 
 

2.1 Vogels 
Verscheidene positieve zaken staan er op lange en op korte termijn te gebeuren voor de vogels van 
het Leeuwarder bos. Er zijn dit jaar 45 soorten broedvogels in het Leeuwarder bos vastgesteld, en als 
gevolg van het steeds ouder worden van het bos nemen enkele soorten steeds meer toe, zoals de 
grauwe vliegenvanger en grote bonte specht.  
Op de populierenpercelen, waar de meeste schade was, zijn geen broedvogelsoorten bekend van de 
rode lijst en het aantal soorten broedvogels kwam daar niet hoger dan tien. In vergelijking met 
andere boomsoorten kunnen wintervogels en trekvogels weinig voedsel vinden in de 
populierpercelen. Door de storm en de daarmee omgevallen bomen is de structuur van het bos 
zodanig veranderd dat er op korte termijn al effect te zien is. 
Vanaf volgend jaar zal er op deze stukken een stijging te zien zijn in het aantal broedvogelsoorten. Dit 
komt door een divers landschap met daarbij een meer gevarieerd voedselaanbod en meer 
schuilgelegenheden. Pioniersoorten als fitis, nachtegaal, spotvogel en grasmus kunnen gaan broeden 
op deze stukken. Op langere termijn komt er een meer gevarieerde vegetatie met een verschillende 
leeftijdsopbouw in de bomen en struiken. Hierdoor kunnen vogelsoorten die er nu ontbreken, in de 
toekomst wel in het Leeuwarderbos gaan voorkomen, zoals bonte vliegenvanger, gekraagde 
roodstaart en wielewaal. Ook kleine bonte specht kan ervan profiteren door het ruime aanbod van 
dood hout van zachte boomsoorten. 
De ijsvogel, een soort die voor veel bezoekers in het Leeuwarder bos tot de verbeelding spreekt, 
krijgt ook een extra impuls door de storm. Deze soort is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid 
van vis en de toegankelijkheid daarvan. Als broedvogel kan hij bijna niet voorkomen in het 
Leeuwarder bos zonder de hulp van de mens of een storm. De storm heeft ervoor gezorgd dat er 
meerdere bomen verspreid over het bos over het water zijn gevallen. De ijsvogel kan deze takken 
over het water gaan gebruiken als visplaats. Op plekken bij het water waar wortelkluiten omhoog zijn 
gekomen, kan deze soort een nestgang uitgraven.  
 
Het omvallen van bomen zorgt voor dynamiek in het bos. De bomen zorgen op korte termijn voor 
schuilplaatsen en nestgelegenheid terwijl ze op langere termijn voor een meer heterogene aanwas 
aan planten zorgen waarmee meer voedsel beschikbaar komt. Verschillende niches kunnen in de 
toekomst ingenomen worden door nu nog ontbrekende vogelsoorten. 
 

2.2 Zoogdieren 
Ook zoogdieren profiteren van de nieuwe omstandigheden in het bos. De omgevallen bomen zorgen 
voor meer ‘verstopplekjes’ doordat gecreëerde holten aan het zicht worden onttrokken door de 
onderbegroeiing. Hier profiteert het ree direct van. Doordat de dieren zich beter kunnen verstoppen, 
is de kans op verstoring minder groot. Ook de vos, die een hol maakt onder de wortelkluit van een 
omgevallen boom of onder takkenrillen, kan zich hierdoor mogelijk makkelijker vestigen. 
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Op kleinere schaal kunnen dieren als egel, bosspitsmuis en bosmuis veiliger foerageren in de 
ondergroei, omdat deze hen aan het zicht van roofdieren onttrekt. Door de toename van insecten 
wordt het ook aantrekkelijker als voedselgebied.  
Als delen van het bos na verloop van tijd wat droger worden, kan dit aanlokkelijk zijn voor haas, 
omdat deze wel voorkomt in drogere bosachtige streken en grasvlakten.  
Kleine roofdieren als wezel, bunzing en steenmarter jagen op muizen, konijnen, vogels, eieren, 
amfibieën en insecten. Deze roofdieren zullen flink kunnen profiteren van een toename in elk van 
deze soortgroepen.  
Voor vleermuizen zijn er waarschijnlijk geen grote veranderingen vast te stellen. De in het 
Leeuwarderbos vastgestelde soorten zijn laatvlieger, watervleermuis, rosse vleermuis, ruige 
dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis. Van deze soorten maken alleen watervleermuis, rosse 
vleermuis, ruige dwergvleermuis gebruik van bomen als verblijfplaats. Echter geen van de bomen is 
oud genoeg om holten te hebben en vleermuizen huizen zelden op een hoogte van minder dan 3 
meter. 
 

2.3 Insecten 
Het merendeel van de insecten is afhankelijk van zogenoemde waardplanten. Deze waardplanten 
geven de insecten het voedsel dat ze nodig hebben om tot volwassenheid te komen. Vervolgens 
worden veel insecten zelf weer verorberd door een predator die hogerop in de voedselpiramide 
staat.  
Een voorbeeld van een waardplant is de populier, waar de vorig jaar gevonden populierenpijlstaart, 
zwartepopulierenbladroller, populierenvoorjaarsuil en de langsprietpopulierensnuittor van 
profiteren als consumenten van de eerste orde (planteneters). Bij de eik zijn vorig jaar groene 
eikenbladroller, gestreepte eikenblindwants en kleine eikelboorder aangetroffen. Deze soorten zijn 
afhankelijk van hun waardplant en vervullen daardoor een heel kleine niche in het grote gebied dat 
het Leeuwarder bos is.  
Insecten reageren heel snel op een verandering in het ecosysteem, zoals de storm op maandag 28 
oktober. De soorten die afhankelijk zijn van de populier zullen afnemen in aantal individuen, terwijl 
er op termijn een grote toename in aantallen soorten insecten te verwachten is. Door deze ingreep 
van de natuur kunnen er op termijn meerdere boom- en plantensoorten beschikbaar komen.  
Doordat er meer licht op de bodem valt, verliezen deze plekken hun koelende vermogen. Doordat 
veel van deze plekken in de luwte liggen van de andere percelen, ontstaan er warmere 
omstandigheden die goed zijn voor vlinders, libellen en vele andere insecten. De afwisseling die in 
het landschap gaat komen zal leiden tot meer diversiteit in insectensoorten. Of het ook tot een hoger 
aantal individuele insecten gaat leiden, is afhankelijk van welke vegetatie er precies gaat groeien. In 
ieder geval zal de toename in dood hout veel voordeel op gaan leveren voor bijen en wespen die er 
hun nestgangen in graven. Ook zal het aantal kevers enorm gaan toenemen, omdat deze soortgroep 
erg afhankelijk is van dood hout.  
Ook het waterleven in de sloten die de percelen omringen, profiteren van het extra zonlicht. De 
omgevallen bomen in en over het water bieden schuilplaatsen en plekken voor ei-afzet voor 
insecten. Tegelijkertijd vormen ze een gedekte tafel voor consumenten van hogere ordes zoals 
libellen, vissen en vogels zoals de ijsvogel. 
De afgelopen twee jaar is er veel onderzoek gedaan naar nachtvlinders. Deze soorten reageren snel 
op veranderingen in het landschap en zijn een goede maatstaaf voor de diversiteit in het bos. Tot nu 
toe zijn al 280 soorten nachtvlinders vastgesteld in het bos sinds 2012 en dit aantal zal toenemen als 
gevolg van het meer divers worden van bepaalde getroffen delen in het bos. 
 
Voor de effecten op spinnen heeft Peter Koomen zijn kennis uitgewisseld met ons:  
“In bossen met veel dood hout vind je in dat dode hout veel spinnen die op de doodhoutinsecten jagen 
en die gebruik maken van de holtes in wegrottend hout. Voorbeelden: grote kaardespin, celspinnen, 
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boomzesoog, bosmuisspin, boswolfspin, bostrechterspinnen en bosdikkaak. Ze zijn niet direct 
afhankelijk van het dode hout zoals veel insectenlarven, maar meer van de structuren en 
microklimaatjes die erdoor ontstaan. Meer diversiteit in omgeving is altijd beter, ook voor spinnen.” 
 

2.4 Amfibieën 
Een assemblage van vijf soorten amfibieën komt voor in het Leeuwarder bos. Dat zijn bruine kikker, 
gewone pad, meerkikker, bastaardkikker en kleine watersalamander. Amfibieën gaan wereldwijd 
sterk achteruit door infectiezieken, pesticiden, vervuiling, handel, invasieve exoten, versnippering, 
habitatdegradatie en -destructie en klimaatverandering. Meer dan een derde van alle soorten 
wereldwijd wordt bedreigd met uitsterven. Er wordt zelfs gesproken van de grootste crisis onder een 
groep gewervelde dieren (de amfibieën in dit geval) sinds de tijd van de dinosauriërs.  
Deze trend is ook in Nederland duidelijk zichtbaar met als meest schrijnende voorbeeld het vrijwel 
algehele uitsterven van de vuursalamander door een nieuwe soort infectie ziekte. Ook bij de meer 
algemene soorten zijn afnamen waar te nemen. Amfibieën worden dan ook beschouwd als 
ecosysteemindicatoren. Deze dieren zijn door hun gevoelige huid en levenshistorie erg gevoelig voor 
stressoren en geven daarmee de gezondheid van een ecosysteem weer.  
In dit deel geven wij enkele voordelen die de stormschade in het Leeuwarder bos gebracht heeft ten 
behoeve van de aanwezige populaties amfibieën.  
 
De amfibieënsoorten aanwezig in het Leeuwarder bos hebben allen water in de vorm van sloten, 
poeltjes en vijvers nodig om zich voor te planten. Echter, het landhabitat waar deze soorten een 
groot gedeelte van het jaar verblijven is net zo belangrijk.  
Bruine kikker en gewone pad verlaten na de eiafzet in het vroege voorjaar direct het water om hun 
zomerhabitat op te zoeken. Het zomerhabitat bestaat voor de bruine kikker uit bos, struiken, 
bosranden en graslanden. Hetzelfde geld voor de gewone pad. De juveniele en subadulte dieren van 
deze soorten spenderen na de metamorfose de eerste levensjaren ook in dit type habitat (vaak iets 
meer nabij het water). De kleine watersalamander blijft langer in het water maar maakt gedurende 
de zomer- en herfstmaanden ook gebruik van dit type habitat. Kreupelhout en grote stukken dood 
hout vormen een ideaal microhabitat voor deze soorten. Dood hout zorgt voor schuilplaatsen maar 
ook voor vochtige omstandigheden die zeer gunstig zijn voor deze vochtminnende dieren. De 
aanwezigheid van dood hout zorgt ook voor een toename van meer diverse ongewervelde fauna. 
Deze dieren dienen als voedsel voor amfibieën en de amfibieën op hun beurt vormen weer voedsel 
voor vele vogels, zoogdieren, vissen en zelfs insecten.  
Het landhabitat wordt door deze drie soorten niet alleen als plaats om te jagen gebruikt maar in de 
wintermaanden ook als overwinteringsplaats. Omgevallen bomen en grote stukken hout worden 
gebruikt om in of onder de wintermaanden door te brengen. Deze plekken zijn zeer belangrijk voor 
amfibieën. Een tekort aan goede overwinteringsplaatsen heeft gevolgen voor de populaties in het 
gebied. De stormschade heeft voor talloze nieuwe schuil-, en overwinteringsplaatsen gezorgd 
hetgeen zeer gunstig zal zijn voor de amfibieën.  
 
De wortelkluiten van omgevallen bomen zijn ook belangrijk als (tijdelijke) poelen voor amfibieën. 
Deze poeltjes zijn vrij van vissen (belangrijke predators van zowel eieren, larven en volwassen dieren) 
en kunnen nieuwe voortplantingswatertjes vormen. Omgevallen bomen nabij al aanwezige sloten 
creëren weer nieuwe zon mogelijkheden voor de twee groene kikker soorten. Deze kikkers zijn grote 
liefhebbers van warmte en zon en prefereren onbeschaduwde wateren. Op diverse plaatsen in het 
bos zijn door deze omgevallen bomen nieuwe plaatsen vrij gekomen voor deze twee soorten. Dit 
biedt weer nieuwe kansen voor ze. Bomen en grote takken die in het water zijn gevallen worden 
door deze kikkers gebruikt als plaatsen om te zonnen. Ook zorgen ze voor meer structuur in het 
water wat meer insectenleven (en dus voedsel) oplevert voor de kikkers.  
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2.5 Planten 
Het bos is 21 jaar geleden aangeplant op landbouwgrond. Deze grond was erg voedselrijk waardoor 
een monotoon landschap kon ontstaan. Uit eigen waarnemingen en die van anderen is gebleken dat 
in de populierenpercelen de ondergroei bestaat uit veel grote brandnetels die erg lang stand houden. 
Ook hondsdraf, geel nagelkruid, speenkruid en fluitenkruid werden regelmatig aangetroffen in de 
percelen die in ontwikkeling zijn en nemen in aantal toe. Doordat populieren bomen zijn die veel 
licht doorlaten is er de laatste jaren steeds meer beweging in de ondergroei naar een meer divers 
landschap. Zo beginnen eiken en vlieren al te groeien en dankzij de door de storm gecreëerde 
openingen, krijgen ze ruimte om het bosbeeld te gaan veranderen. Ecologisch gezien is de inheemse 
eik de boomsoort die de hoogste diversiteit aan insecten en andere organismen oplevert.  
 
Doordat het bos op verschillende plekken meer open geworden is, kunnen er verschillende planten 
gaan groeien die eerder nog niet in deze stukken bos voorkwamen. Hoe meer diversiteit in flora, hoe 
meer diversiteit er ook zal ontstaan in de fauna. Soorten als wilde lijsterbes, meidoorn, zevenblad, 
look-zonder-look, meerdere soorten bramen, meerdere soorten distels, koninginnenkruid e.d. krijgen 
de kans zich te vestigen. Tezamen met de fauna zal het een speels beeld op gaan leveren voor 
recreanten op lange termijn. 
 

2.6 Paddenstoelen 
Paddenstoelen zijn een onmisbare schakel in de voedselpiramide. Vooral de herbivore detrivoren 
(paddenstoelen die op dood of levend hout leven) zullen de komende jaren enorm stijgen in aantal, 
door het grote aanbod van dood hout. Deze zullen het overschot aan organische stoffen gaan 
omzetten in anorganische stoffen om weer voedingsstoffen voor planten en bomen te creëren.  
Van deze groep is weinig bekend qua aantallen en soorten in het Leeuwarder bos. Wel leefden er 
weinig soorten paddenstoelen in de populierenpercelen, zo rond de tien á twintig soorten.  
Op korte termijn zal het aantal van die soorten toenemen. Als de paddenstoelen toenemen, zal dit 
weer positieve effecten hebben op de dierenwereld. Veel insecten leggen hun eieren in de 
vruchtlichamen, zodat hun nakomelingen daarop groot kunnen worden. Naaktslakken en muizen 
zullen er van gaan profiteren. Bepaalde keversoorten zijn zelfs volledig afhankelijk van 
paddenstoelen. De grote stinkzwam, die nog niet is vastgesteld in het bos, is een voorbeeld van een 
plant die veel vliegen en insecten aantrekt.  
De aanwezigheid van paddenstoelen in het algemeen in het bos is een goede indicator voor de 
kwaliteit van de natuur. Er is veel winst te halen de komende jaren voor beleid en beheer door deze 
soortgroep te bevoordelen. 
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3 Effecten op recreatie 
Er zijn geen analyses voorhanden over hoe recreanten het Leeuwarder bos beleven, maar toch valt er 
zeker wat over te zeggen.  
De centraal in het Leeuwarderbos gelegen camping Taniaburg draait erg goed en heeft zich de 
afgelopen jaren uitgebreid. Het bos begint steeds mooier te worden, zeggen veel mensen. De meeste 
recreanten komen er om hun hond uit te laten of om te sporten, maar vooral in de weekenden is er 
een flinke stijging te zien in het aantal wandelaars. Het aantal recreanten is de laatste jaren zichtbaar 
aan het toenemen doordat steeds meer Leeuwarders het bos ‘ontdekken’. Een plek zo dichtbij en 
tegelijkertijd voor je gevoel zo ver weg van de stad.  
Het deel van het bos dat een recreatieve functie heeft, wordt drukker bezocht dan het deel wat een 
bosbouwfunctie heeft. De reden hiertoe kan vooral gezocht worden in de toegankelijkheid. Het deel 
met een bosbouwfunctie is namelijk erg nat, vooral het deel waar de Schotse Hooglanders lopen. Als 
ze zich er niet op voorbereiden, krijgen recreanten al snel last van natte voeten. 
Recreanten kijken nu naar het bos, dit valt terug te lezen in het boek over het Leeuwarder bos 
geschreven door Pytsje Sol. Twintig jaar terug was er veel protest tegen de komst van het bos terwijl 
er nu niemand meer klaagt. In dit boek staat de natuurbeleving ook beschreven. Recreanten kijken 
voornamelijk naar de korte termijn effecten, terwijl beheerders op de lange termijn denken. Daar 
ontstaat een kloof in denken en doen, wat in veel situaties op te lossen is met educatie en 
participatie. 
Het effect op de recreatie na de storm is per direct te merken aan de reacties die mensen geven via 
de verschillende social media. Via Facebook werden meerdere foto’s verspreid van hoe het bos eruit 
zag na de storm. Deze foto’s maakten emoties bij mensen los, vooral reacties als ‘zonde’ en ‘triest’ 
sprongen eruit. Bij het bekijken van deze reacties komt dit korte termijn denken goed terug.  
Recreanten die de dagen daarna in het bos zijn aangesproken, lieten ook weten dat ze wel erg onder 
de indruk zijn van dit natuurgeweld en dat het ook wel wat heeft. Iedereen reageerde op korte 
termijn terwijl er niemand kwam met lange termijn uitspraken. Via Facebook werd een foto geplaatst 
in een groep over Leeuwarden waar 8000 mensen lid van zijn. Deze foto liet het afgeknapte bos goed 
zien en er kwamen veel reacties op. Geen reacties die een discussie opzochten, allen op korte 
termijn. Het kwam erop neer dat het vooral triest en zonde was, maar wel handig voor de open 
haard. 
Vervolgens is hier door ons een bericht geplaatst om uit te leggen waarom dit voor de natuur een 
buitenkans was. Dit bracht een verandering in de reacties die erop volgden. Veel mensen sloten zich 
erbij aan en werden ‘blij’ van het idee dat de natuur het nu over kan nemen. Dit zijn reacties van 
mensen buiten onze kenniskring om, met verschillende achtergronden. Educatie liet in dit geval zien 
dat meningen erg te beïnvloeden zijn en dat daarom geen overhaaste conclusies getrokken kunnen 
worden. Mensen zien het bos graag, niet in kapotte vorm, maar zien wel de schoonheid ervan in wat 
het later kan gaan worden en verkiezen dit boven de kunstmatige situatie. Maar natuur is voor ons 
allemaal en er spelen veel belangen mee in het Leeuwarder bos. Om het maximale uit de beleving 
van het bos te halen, voor nu en voor later, zal er naar al deze partijen geluisterd moeten worden. 
Voor de toekomst kan een gevarieerd bos zorgen voor meer recreanten. Die zullen niet komen 
vanwege het ecologische perspectief, maar voor om het speelse landschap dat gaat ontstaan. 
Uiteraard zullen ze zich blijven verwonderen als ze oog in oog staan met bijvoorbeeld een ree, maar 
de meeste mensen komen naar het bos om de grotere lijnen; de rust, de omgeving en de frisse lucht. 
Toch staat het één niet los van het ander. Door het laten liggen van het hout zal een speels landschap 
ontstaan dat goed is voor mens en natuur op de lange termijn. De gemeente kan hier nog extra 
invloed op uitoefenen door boomstammen die in de weg liggen op andere manieren te zagen. Als 
voorbeeld heeft Staatsbosbeheer alleen een deel van de boom afgezaagd dat over het pad lag, zodat 
het lijkt alsof je door een boom heen loopt.  
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4 Kosten en opbrengsten 
De meeste omgevallen bomen zijn populieren. Opbrengsten van hout worden gemeten in kubieke 
meter (m3). Het hout van populieren wordt gebruikt in onder andere de zaagindustrie, als 
kartongrondstof, als brandhout en om bijvoorbeeld klompen te maken. Hoewel de 
populierenhoutprijs een snelle stijging heeft gekend voor 2006, net als andere rondhoutsoorten, is 
de prijs in 2008-2009 echter in een vrije val naar beneden gegaan. In 2006 was de prijs voor één 
kubieke meter (m3) net boven de €40 gestegen. 
 
Met de storm die geleden is, zal er veel aanbod zijn van populieren op de houtmarkt. Aangezien de 
bomen uit het Leeuwarderbos niet allemaal heel zijn (de meeste zijn gespleten en een deel is 
afgeknapt) zijn de bomen minder bruikbaar voor de zaagindustrie. Populierenhout levert zeer 
waarschijnlijk niet veel op als brandhout, het hout brand snel op met veel licht, maar weinig warmte. 
Ook zorgt het voor meer as dan hardhout. Bovendien zou het dan ook eerst afgevoerd en gekloofd 
moeten worden, wat vooral veel manuren kost. Het hout levert ongeveer €20-25 euro per kubieke 
meter op, door de te dunne doorsnede.  
 
Op afbeelding 2 uit de inleiding is de schade in kaart gebracht. In totaal bezitten de gemarkeerde 
percelen ongeveer 3000 populieren. Iets meer dan de helft is slachtoffer geworden van de storm, 
ongeveer 1675 populieren. De gevallen populierenbomen zijn gemiddeld 20-25 meter hoog en 
hebben een diameter van gemiddeld 23,5 centimeter. Veel bomen zijn afgeknapt op ongeveer 2-3 
meter hoogte en zijn gescheurd in een lengte van twee meter. Een rekensom laat ons weten dat het 
omgevallen hout voor ongeveer €25.000 verkocht kan worden, zie onderstaande voor berekening.  
 

3,14  x (0,1175)² = 0,04337 m²  Diameter boom 
0,04337 x 17  = 0,7335 m³/boom Inhoud boom  
0,7335  x 1675  = 1228,6125m³  Inhoud gevallen bomen 
1228,6125 x 20  = €24572,25  Opbrengst gevallen bomen 

 
Als ook de nog rechtopstaande bomen in de getroffen percelen worden meegenomen in deze 
rekensom, dan ziet dit er als volgt uit: 
 

3,14  x (0,1175)² = 0,04337 m²  Diameter boom 
0,04337 x 21  = 0,9108 m³/boom Inhoud boom  
0,9108  x 1325  = 1206,7703m³  Inhoud staande bomen 
1206,7703 x 20  = €24135,41  Opbrengst staande bomen 

 
De opbrengst van de negen populierpercelen die getroffen zijn door de storm komt daarmee op 
€48707,66. 
 
Om de kosten om het hout te oogsten te berekenen, moeten over informatie beschikt worden waar 
wij geen toegang toe hebben. Het normenboek 2012, waarin de tijd- en kostennormen voor 
beheersmaatregelen staan, is niet in ons bezit. Daarom kunnen we slechts toelichten welke 
kostenposten een rol spelen, maar kunnen we geen gerichte uitspraken doen naar de bijbehorende 
bedragen. De kosten voor de houtoogst zullen door de gemeente veel preciezer kunnen worden 
berekend.  
De gemeente kan zelf haar werknemers inzetten voor het opruimen van het hout, maar kan er ok 
voor kiezen om het werk uit te besteden. Indien voor dit laatste wordt gekozen, zal bijvoorbeeld het 
uurloon fors meer zijn dan van een medewerker van de gemeentelijke groenvoorziening. Daarbij 
komen nog de kosten van materieel, zoals het gebruik van brandstoffen voor voertuigen, 
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kettingzagen en eventuele versnipperaars. Het Leeuwarderbos is slechts een kleine opstand 
waardoor geen harvester (oogstmachine) gebruikt kan worden. 
Een andere post is arbeidskracht. Het aantal personen dat nodig om het Leeuwarderbos te rooien zal 
mogelijk flink stijgen doordat veel percelen moeilijk bereikbaar zijn. Hierdoor zullen de kosten voor 
het ophalen en wegbrengen van materiaal met uitrijcombinaties omhoog gaan. Ook moeten de 
kosten voor het voorbereidend werk niet onderschat worden. 
Al met al is het oogsten van populierenhout in kleinschalige stukken zoals in het Leeuwarderbos met 
de complexheid van de percelen en de zwaar beschadigde populieren, in combinatie met een lage 
marktprijs, waarschijnlijk geen winstgevende zaak meer.  
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5 Conclusie 
De storm van 28 oktober heeft in het Leeuwarderbos voor flinke schade gezorgd aan 
populierenpercelen. Als het hout blijft liggen, biedt dit kansen voor de verschillende soortgroepen.  
Voor amfibieën, insecten en zoogdieren (ree, vos) zorgt dit voor meer schuilplaatsen. Als het hout 
gaat rotten kunnen veel paddenstoelen gaan groeien en kunnen insecten wegkruipen. Een open 
structuur in het bos biedt ook kansen om nieuwe vogelsoorten voor Leeuwarden aan te trekken, 
zoals bonte vliegenvanger. Bomen die over het water zijn gevallen creëren extra schuilplaatsen voor 
vissen, amfibieën en ijsvogels. De verwachting is dat de biodiversiteit zal stijgen.  
Het bos verliest geen recreatieve waarde, maar vergroot deze juist. Wel is gedegen educatie naar 
recreanten en omwonenden hierbij een belangrijk punt. De kosten voor het ruimen/rooien van de 
populieren zal minder opleveren dan dat het oplevert, voornamelijk vanwege de gedaalde 
houtprijzen en de hoeveelheid schade aan de bomen. 
 
 

6 Aanbevelingen 
Wij willen aanbevelen dat de gevallen bomen niet worden opgeruimd, maar juist blijven liggen. Niet 
alleen in de percelen zelf, maar ook de stammen die over de sloten hangen. Dit kan een goede eerste 
stap zijn naar een natuurlijker bosbeheer. Op termijn kunnen ook andere beheermaatregelen 
worden toegepast, die voor een gevarieerdere mantelbegroeiing kunnen zorgen.  
Daarnaast willen we recommanderen dat veranderingen in het bos en dan vooral in de getroffen 
percelen nauwkeurig worden onderzocht. Hogeschool van Hall-Larenstein kan hier mogelijk een rol 
in spelen door studenten te stimuleren hierop af te studeren. Ook het Natuurmuseum Fryslân zal 
wellicht nader onderzoek willen blijven doen naar hoe de natuur zich ontwikkelt. Met deze beide 
partijen zou een samenwerking gezocht kunnen worden voor dit onderwerp.  
Tot slot een aanbeveling naar het publiek toe. Door de storm bleek hoe betrokken mensen zich 
voelen bij het bos. Door een goede educatie te geven, kan de Gemeente de omwonenden meer 
betrekken bij het bos en alles wat daar gebeurt. Het kan een goed idee zijn om ‘open-bos-dagen’ te 
organiseren, waarbij vrijwilligers zich kunnen opgeven om gedurende een paar uur, onder leiding van 
buitendienst medewerkers, werkzaamheden uit te voeren in het bos.  
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Bijlage I; foto’s bos voor de storm 
 

 
Populierenperceel Robusta. Foto genomen op 29 april 2012.  
 

 
Populierenperceel grenzend aan de weide waar de Schotse Hooglanders grazen. Foto genomen op 29 
april 2012. 



 

 
Perceel wilgen grenzend aan weide Schotse Hooglanders. Foto genomen op 29 april 2012. 
 

 
Percelen met bomen rondom open veld middenin het bos. Foto genomen op 29 april 2012. 
 



 

Bijlage II; foto’s bos na de storm 
 

 
Ravage is groot in aantal populierenpercelen ten noorden Vierhuisterweg. Foto genomen op 28 
oktober 2013. 
 

 
Bomen over het water zoals hier tussen de heemtuin Kalkvaart en het Schotse hooglander-gebied 
zijn ideaal voor het waterleven en daar profiteert de ijsvogel direct van. Foto genomen op 28 oktober 
2013. 



 

 
Bomen over wegen horen uiteraard opgeruimd te worden om recreanten weer vrij toegang te geven 
tot het bos zoals hier bij de Vierhuisterweg. Foto genomen op 28 oktober 2013. 
 

 
Luchtfoto gemaakt met een drone van één van de getroffen percelen ten zuiden van de 
vierhuisterweg. Foto genomen op 2 november 2013. 
 


