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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Changing Land Use
Restoration perspectives of low production communities

on agricultural fields after top soil removal

van  René Verhagen

1. Door het ontbreken van de gewenste soorten in de zaadbank is bij natuurontwikkeling
op voormalige landbouwgronden een sleutelrol weggelegd voor dispersieprocessen.

2. De aanpak van het 'stikstof-depositie probleem' vereist zowel een gebiedsgerichte, loka-
le aanpak als een generiek Europees beleid.

3. Niet 'het milieu’ selecteert, maar 'competitie tussen soorten' selecteert. Het 'milieu' is
slechts een van de factoren die de competitieve verhouding beïnvloedt.

4. De realisatie van een functionele EHS vereist voor veel natuurdoeltypen behalve het
herstel van de juiste abiotische randvoorwaarden ook de terugkeer naar het vroegere
gebruik en beheer.

5. Door hun mobiliteit reageren loopkevers snel op veranderingen in bodemkwaliteit.
Loopkevers vormen daarom betere indicatoren voor de bodemomstandigheden dan de
vegetatie.

6. De maakbaarheid van de natuur wordt sterk overschat. Het compensatiebeginsel in de
huidige natuurwetgeving is dan ook niet meer dan een doekje voor het bloeden.

7. We should not hesitate to establish a positive floral and faunal ‘falsification’, by intro-
ducing highly localized species into new suitable localities, as a counterpart to the
negative ‘falsification’ consisting of the reclamation of large natural areas for cultiva-
tion. (P.J. den Boer, 1970. On the significance of dispersal power for populations of
Carabid-beetles (Coleoptera, Carabidae). Oecologia 4: 1-28).

8. Gelukkig is de natuur flexibel. Wat wij de natuur ook voor geweld aan doen, er zijn
altijd wel soorten die hiervan weten te profiteren. Dat dit 'ons' niet altijd past is vooral
'ons' probleem.

9. Elke indeling is kunstmatig en het resultaat van menselijke perceptie.

10. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou hernoemd moeten wor-
den tot Ministerie van Landschap, Natuur en Voedselkwaliteit.

11. Het belang van de leefomgeving voor de kwaliteit van leven is al lang geleden gelegd,
getuige het volgende citaat: “Het is in hoge mate te betreuren dat onze recreatiegebie-
den floristisch zo arm zijn en het zou de levensvreugde van het beste deel van ons volk
ten goede komen, als wij overal de bezoekers de wilde bloemen in de schoot konden
werpen”. (Victor Westhoff, 1949. Schaakspel met de natuur. Natuur en Landschap
3(2): 54-62.

12. Discussies rondom de herintroductie van de wolf in de Nederlandse natuur zijn een-
voudig te beslechten: Voortaan de hond weer los van de lijn.


