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A-locatiebossen in Drenthe

VOORWOORD
A-locatiebossenkunnenopgrondvanhunbotanischekwaliteitbeschouwdworden als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke
bosgemeenschappen. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur, heeft het IBN
opdracht gegeven perprovinciedeeerder indeEcosysteemvisie BosgenoemdeA-locatiebossentebegrenzenentebeschrijven.Hetvoorliggende rapportis
hetvijfdeindezereeks.Voorditprojectfungeerde de heer J. vanderJagtvan
IKC-Natuurbeheeraiscontactpersoonvanhetministerie.
Per locatie is informatie bijeengebracht diebeleidsmakers als leidraad kandienen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling
van bossen, die tot op zekere hoogte de kenmerken van een natuurlijke
bosgmeenschaphebbenkunnenbehouden.Daarnaastkandehierneergelegde
kennis eigenaren en beheerders behulpzaam zijn om bij het beheer zo goed
mogelijk in te spelen op de potenties van het bos als groeiplaats van een
inheemsebosgemeenschap.
DebeschrijvingenvandeA-locatiebossenzijnvooreengrootdeelopliteratuurstudie gebaseerd. Desoms gedateerde en onvolledige bronnen maakten aanvullend onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is gebruik gemaakt van kennis en
informatie binnen ons instituut. Ik ben Sieuwke van der Werf, auteur van
Bosgemeenschappen (1991),ervoor erkentelijk dat hijvanuitzijn grote kennis
van bosecologie en terreinen talvan suggesties aanreikte voor begrenzing en
beschrijving van de A-locaties. De referentiebossen voor de bostypologie van
VanderWerfvormdendebasisvoordelijstvanA-locatiebossen.Collega'svan
desectiePlantensociologie leverdenvegetatieopnamenwaarmeedesoortensamenstelling van de bossen beschreven konworden. Ik ben de Stichting Bronnen en Ekologisch Adviesburo Maes ervoor erkentelijk dat zij gegevens uitde
door hen beheerde gegevensbank van inheems genenmateriaal in Nederland
ter beschikking stelde.Tenslottewarendeaanvullendedetailsdieikvanboseigenarenen-beheerdersontving,zeerwaardevol.
HandenOuden
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INLEIDING
1.1 Probleemstelling
Historische ontwikkelingen
Nederlandiseenbetrekkelijk bosarmland.Alruim6400jaar geledenvestigden
boerenvandebandkeramischecultuurzichinZuid-Limburg.Datwashetbegin
van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de
voedselvoorziening van de lokale bevolking te voorzien. Zonder grond kan de
landbouw niet functioneren en deze omslag was dan ook het begin van een
ontbossing van eengebied waarvan voor hetovergrote deel bosdeclimaxvegetatievormt.Ditprocesheeftgeleidtotdeverdwijningvanvooraldebossenop
derijkegronden.Opdearmere gronden heeft het boszichwat langer kunnen
handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werdgeëxploiteerd. Eendieptepunt werd rond het einde van de 19'eeuw bereikt. Naingrijpendemoderniseringen indelandbouw,zoalsdeinvoeringvanhetgebruikvan
kunstmest, konden heidevelden die voor de landbouw niet meer nodigwaren,
opnieuw bebost worden. Die bebossing gebeurde veelal met snelgroeiende
naaldboomsoorten. Hetgevolgvanditproces isdater inNederland nauwelijks
meer inheemsebosgemeenschappenzijntevindenwaarvandesoortensamenstelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een redelijke mate van natuurlijkheid vertoont enwaarvan de oppervlakte voldoende ruimte biedt voor duurzame zelfregulatie. De schaarse relicten van deze bosgemeenschappen zijn
meestal lange tijd intensief geëxploiteerd geweest, veelal als hakhout of
middenbos.Vaakookzijndeindeze bosgemeenschappen vannaturethuishorendeboomsoortenvervangendoorandereinheemseofuitheemsesoorten.
Belang
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan
vaninheemseplant-endiersoorten.Zijfungerenalsréfugiawaarinsoortenkunnen overleven en vormen tevens een bron van inheems genetisch materiaal.
Natuurlijke bossen hebben een gevarieerde structuur, zowel horizontaal als
verticaal,waardooreengrotediversiteitaanorganismenhierleef-enfoerageergelegenheid kanvinden.Erbestaanbovendiendirecterelatiestussendegrootte van bosgemeenschappen en het aantal soorten dat daarin kan overleven.
Bovendien isingrote populaties dekansgroterdatermutantenvoorkomendie
zichaanveranderendeomstandighedenkunnen aanpassen.
Eenbijzonderewaardewordttoegekendaanbosgemeenschappen incomplexen. Dit houdt indat zich in grotere landschapseenheden bosgemeenschappen
ineen onderlinge ecologische samenhang hebben ontwikkeld. Dergelijke landschapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar
hoog,expositievannoordnaarzuidenvoedselarmnaarvoedselrijk. Dergelijke
bosecosystemenzijnstabielerenhebbeneengroterekansrijkdomvoorduurzame natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen.
Decomplexen van bosgemeenschappen die in Nederland wordenonderscheiden(Koop&VanderWerf1995)zijn1:
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Denummeringvandebosgemeenschappen isnaarvanVanderWerf (1991),zieookpag. 15.
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BoscomplexvanHellingenPlateauinhetHeuvelland

Heuvel-complexenbevattentenminsteovergangenvanhetGierstgras-Beukenbos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8)
dan wel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met
Bronbossen (25-26) enhet Eiken-Haagbeukenbos (17-18) verdienen eenvoorkeur. Voor alle complexen, die niet het plateau bedekken, is buffering noodzakelijkinverbandmetinstromingvanmetmestvervuildbodemerosiemateriaal.
InDrenthe:
2

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanBronenBeek

BoscomplexenvanbronenbeekbevattentenminsteVogelkers-Essenbos (23)
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of
droog of vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9) en/of bevatten ze Gewoon
Elzenbroekbos (29).Complexenmetmeerbosgemeenschappenverdieneneen
voorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in
natuurterreinofbosverdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
3

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuwwallen

Destuwwalcomplexen bevatten eenovergang van het Wintereiken-Beukenbos
(8) naar voedselarmere bosgemeenschappen zoals het Droog en Vochtig
Berken-Zomereikenbos (6 en 7) en waar mogelijk naar de Dennenbosgemeenschappen (1, 2en3).Zijkunnenookbronbosgemeenschappen(25)en
Vogelkers-Essenbos (23) bevatten. Complexen met overgangen naar andere
bosgemeenschappen als Gewoon Elzenbroekbos (29) en Droog Essen-lepenbos(21)ofGierstgras-Beukenbos (13)verdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
4

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanLeemaronden

Deboscomplexen van de leemgrondenbevatten ten minste een overgang van
hetdroge (8)ofvochtige Wintereiken-Beukenbos (9) naar hetzeldzameEikenHaagbeukenbos (17 of 18). Complexen met overgangen naar het BerkenZomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of
naar het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23), het Elzenbronbos (25)of
hetGewoonElzenbroekbos (29)verdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
5

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuifzand

In de stuifzandcomplexen komen ten minste twee natuurlijke dennenbosgemeenschappen(1-2-3)voor.Binnenhetcomplex komenzowelhetdroge(6)als
hetvochtige Berken-Zomereikenbos (7)voor.Complexen metovergangennaar
hetWintereiken-Beukenbos (8)eneventueleandere bosgemeenschappen hebben een voorkeur. Veelal zijn het Korstmossen- (1) en het Kussentjesmos-
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Dennenbos (2) slechts over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig.
Gebiedenmeteenruimtelijkerelatiemetactiefstuifzandverdienendevoorkeur,
omdat deze mogelijkheden bieden om spontane Dennenbosgemeenschappen
opnieuwtelatenontstaan.
InDrenthe:
6

Berkenheuvel,Dwingeloo

BoscomplexvanRivierengebied

De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappende potentiële mogelijkheden
voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkelingen nog niet aanwezige
bosgemeenschappen. Het actuele voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met
actueleofpotentiëleovergangennaarEssen-lepenbos(21-22)enSchietwilgenbos(33)wordtinNederlandalscomplexonderscheiden.
InDrenthe:
7

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanLaaaveen

Demoerascomplexen bevattentenminstededrieElzenbroekbossen (29,30en
31). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals
Elzen-Eikenbos(10)enVochtigBerken-Zomereikenbos(7)verdieneneenvoorkeur.
InDrenthe:
8

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanZureVenen

Dezurevenen-complexenbevattentenminsteBerkenbroekbos (5)inovergang
met andere bosgemeenschappen zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7),
vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het BerkenElzenbroekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het KoningsvarenElzenbroekbos(32).
InDrenthe:
9

geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanZeekleiqebied

Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel geheel in actueel bos. Slechts één
complex is aangemerkt, dat echter in feite op een strandvlakte met veen ligt.
HetbevatElzen-Eikenbos(10)enRuigt-Elzenbos(27).
InDrenthe:
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geencomplexengeselecteerd

BoscomplexvanKalkriikeDuinen

Kalkrijkeduincomplexen bevattenofweleencombinatievanDuin-Eikenbos(11)
metDuin-Berkenbos (19)ofeencombinatievan Duin-Eikenbos (11) metDroog
(21) of Elzenrijk Essen-lepenbos (22). Combinaties met overgangen naar het
DroogWintereiken-Beukenbos (8)verdienendevoorkeur.
InDrenthe:

geencomplexengeselecteerd

JO

IBN-rapport300
11

BoscomplexvanKalkarmeDuinen

Kalkarme duinboscomplexen liggen in een dynamisch bosgrensmilieu waarin
zeewindstressensomsoverstromingdoorzeewaterdebepalendefactorenzijn.
Deboomlaagwordt nietzeer hoogendesoortensamenstelling metrelatiefveel
ratelpopulier en Karpatenberk (pionierboomsoorten) is typisch voor het milieu
van de kustduinen. De boscomplexen bevatten ten minste drie gemeenschappen uit de reeks Korstmossen-, Kussentjesmos- en Kraaihei-Dennenbos (1, 2
en3),het Kraaihei-Berkenbos (4)enhet Droog Berken-Zomereikenbos(6) .In
drie van de vier in Nederland geselecteerde complexen komt het KraaiheiBerken-bos voor. Dit is eenzeer zeldzame bosgemeenschap die in Nederland
uitsluitend in de kustduinen kan worden aangetroffen. In het complex kunnen
ook overgangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voorkomen. Ook
gebieden met jong en zich nog spontaan vestigend bos zijn in Nederland
geselecteerd.
InDrenthe:

geencomplexengeselecteerd

Beleid
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans
een zeer klein oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van
elkaar. Hetbeleidvanderijksoverheidtenaanzienvanbossen,zoalsdatinhet
Bosbeleidsplan endeEcosysteemvisie Bosis neergelegd,isgerichtopbehoud
enontwikkeling naargrootteennatuurlijkheidvandezebosrelicten.Omditlaatstedoeltebereiken,heeftderijksoverheiddebijdrage waardevollebosgemeenschappen in de Regeling Functiebeloning bosennatuurterreinen opgenomen.
Dezeregelingisop 1 januari 1994inwerkinggetredenenvervangtde Regeling
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een
subsidiesysteem vooreigenaren vanwaardevolle bosgemeenschappen,verder
A-locatiebossengenoemd. De eigenaar van een A-locatie bos kan van de
regeling gebruik maken door een aanvraag voor een bijdrage waardevolle
bosgemeenschappen intedienenenverplichtzichbijdetoekenningtotdevolgendeaanpassingeninzijnbeheer:
1.
2.
3.
4.
5.

Ermogengeenuitheemseboomsoortenwordenaangeplant.
Demaximumgroottevaneenverjongingsvlakte is10 aren.
Deruimtetussendeverjongingsvlakten onderlingistenminste75m.
De totale verjongingsvlakte heeft gedurende de toekenningsperiode
(van 5jaar) een maximum van 10%van de totale oppervlakte vande
waardevollebosgemeenschap.
Hettoedienenvanvoedingsstoffen isniettoegestaan,behoudens inhet
kadervandoorhetRijkgesubsidieerdemaatregelen.

Selectie vanA-locatie bossen
De opzet van het systeem A-locatie bosis het selecteren van bossen die als
referentie kunnen dienen voor natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland.
De Rijksoverheid wil vervolgens een zodanig beheer van de A-locatie bossen
stimulerendatduurzaamheidisgewaarborgdendebosgemeenschappen ofhet
boscomplex zichopnatuurlijkewijze kunnenontwikkelen. Dealgemene criteria
voordeselectievanA-locatie bossenzijn:
1
Hetbosbevat(vrijwel) uitsluitendinheemseboomsoorten.
2.
Hetbestaat uitspontaanbosdanwelongelijkjarig bosmetoudebomen
eneenbeheerdatruimtelaatvooreenspontaneontwikkeling.
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4
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Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een
locatie waar al vóór 1850 (en liever nog vroeger) bos voorkwam. Dit
criteriumgeldtechter nietvoorde meeste broekbossen endedennenbosgemeenschappen op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschappenzijnoverhetalgemeenaannogjongebosgroeiplaatsengebonden.
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste
weerhetmeestwaardevolzijn.
Het bos staat bijvoorkeur opongestoorde bodems met eenoorspronkelijkreliëfzondervergravingenbegreppeling.

Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. Intabel 1op de volgende pagina is
eenoverzichtgegevenvandemeerspecifieke criteria perbosgemeenschap.In
sommigegevallenvoldedenbepaaldelocatiesmetzeldzamebosgemeenschappennietaanallecriteria.Zijzijndantochgeselecteerd,omdatertotdatmoment
geenbeterevoorbeeldengevonden waren.
Debasisvoor deselectievanA-locatie bossenwerdgelegddoor Sieuwke van
derWerf,dievoorzijnbostypologiereferentiebeeldenzochtvoorinheemsebosgemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeenschappen. Ditwerk verscheen in 1991bij Pudoc als vijfde inde reeks Natuurbeheerin Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van
medewerkersvanIBN-DLOenIKC-Natuurbeheer.
Opdracht
Ineen praktische uitwerking van het beleid ten aanzien van inheemse bosgemeenschappen heeft het Ministerie van Landbouw enVisserij, Directie Natuurbeheer, aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen gevraagdeenbeschrijvingenbeoordelingtegevenvanallebosrelicten,inditrapportverder A-locatie bosgenoemd,dietotdusver in Drenthezijngeselecteerd.
Debeschrijving dient naast eenweergave vande huidige situatie een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden, de mogelijke interne en externe
bedreigingeneneenclassificatienaardematevangaafheidtebevatten.
De huidige lijstvanA-locatie bossen is nogslechts eenvoorlopige. Eensystematische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden maar is wel wenselijk.
DaarnaastmoetwordenopgemerktdatdevolledigheidvandelijstvanA-locatie
bossenook per bosgemeenschap uiteenloopt.Van hetWintereiken-Beukenbos
bijvoorbeeld isnaarverwachting hetgrootstedeelwelopgenomenterwijldelijst
voorwatbetrefthetElzenbroekbosnogvrijonvolledigis.
Allenieuwe suggestiesvoorA-locatie bossenzijnwelkom.Aandehandvande
hierbovenweergegeven selectiecriteria (zieooktabel 1)kanworden nagegaan
of een bepaald bos in potentie als A-locatie beschouwd kan worden. De
selectiecriteria zijn uitvoerig beschreven in het rapport Criteria voorA-locaties
Bos,een werkdocument van IKC-Natuurbeheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt
1995). Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen kunnen bij de regiodirecties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Natuur,wordeningediend.
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Tabel1 Overzichtperbosgemeenschap vanselectiecriteria[ontleendaanKoop&VanderWerf1995]
Bosgemeenschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bosgemeenschap
MSA

Buffer

Complex
Oudegroeipl.
Spontaan
Inheems
'Oud bos'-soort
%Sel

MSA
(30)
50
50
50
(30)
50
50
40
40
(40)
(40)
40
(25)
20
(20)
(20)
(10)
(15)
(20)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
20
(20)
20
20
25
(20)
25

Buffer Complex Oudegroeipl. Spontaan Inheems Oud-bos-soort %Sel
500
4/7
90
(*)
•
500
5/6
70
*
500
5/6
90
•
100
2/3
95
•
6/14
•
70
•
+
*
•
3/8
60
•
+
*
*
4/8
60
+
*
13/25
50
(*)
+
*
11/17
50
(*)
+
*
4/7
60
(*)
+
»
•
*
4/9
80
(*)
+
*
*
3/3
95
(*)
+
*
*
9/18
70
(*)
+
•
*
3/6
90
(*)
+
•
*
2/2
90
(*)
+
*
*
2/3
90
+
*
*
9/22
80
+
•
•
70
5/10
+
*
«
7/7
80
+
•
•
90
6/10
+
*
*
3/14
80
+
*
0/4
70
+
•
70
18/26
+
•
%
90
+
•
90
13/21
(*)
*
+
*
100
3/3
•
1/4
70
•
0/3
90
*
*
•
8/17
60
•
*
*
6/6
80
*
*
80
7/8
1
70
/a
*
70
10/16

n
n
o
o

o
o

n

NummeringvolgensVanderWerf(1991).
Minimum-structuurareaal:minimumoppervlaktedienoodzakelijk isvoorduurzame
zelfregulatie. Hieropisgeselecteerd. Indientussen haakjes betreft hetrelictendieon
danks huninverhoudingtot hetMSAtegeringe oppervlakte zijnaangewezen.
Deoppervlakte dieter buffering rondomdeA-locatieaanwezigdienttezijn ingeval
vanselectie. Bij*en(*) isbufferinggewenst maarkanaandezeeis niettegemoet
gekomenworden,omdatdemeestegeselecteerde locatiesgeïsoleerd inhet cultuurlandschapliggen.
Geeft hetaantalA-locatiebossenophettotaaldatisopgenomen incomplexenvan
bosgemeenschappen.
DeA-locatiedientgeheelofgedeeltelijk opeenoudebosgroeiplaats teliggen,dieal
vanvóór 1850tothedenvrijwelpermanent bebostisgeweest.
DeA-locatiedientoverwegend uitspontaanontstaanbostebestaan.
DeA-locatie isgeselecteerdopdeaanwezigheid van(overwegend) inheemseboomsoorten.
Deaanwezigheidvanaanoudbosofoudebosgroeiplaats gebonden plantensoorten
vormteenselectiecriterium.
Hetgeschatte percentagevangeschikteA-locatiebossendattot nutoeisgeselecteerd.

A-locatiebosseninDrenthe
1.2 Inhoud en verantwoording
Indezeparagraaf isdemethodiekvandebeschrijvingvandeA-locatie bossen
weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij gebruikte
systematiek. De beschrijving van elke A-locatie is gestructureerd door de
gevonden informatie onderte brengen onder twaalf trefwoorden, die hieronder
wordenbeschreven.
Geografie en beschrijving
Een korte beschrijving vandeA-locatie metdegeografische en landschappelijke ligging.Voordenaamvandelocatie isdespellinggekozen zoals dezein
deGrote ProvincieAtlas 1:25.000(Wolters-Noordhoff 1992) isgehanteerd.De
ze komt in veel gevallen nog overeen met de spelling zoals vermeld op de
topografische kaarten vande eerste landelijke karteringtussen 1838 en 1857
(Wolters-Noordhoff 1990).Inhetgevalergeenveldnaambekendis,isergekozenvoordenaamwaaronderdelocatiebijdeeigenaarofbeheerderbekendis.
Hetismogelijk dat denaamvan deA-locatie afwijkt vande naamwelke inde
Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. In dat geval wordt de laatste
naam eveneens vermeld. De gemeente is aangegeven volgens de meest
recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG 1995).
Voorzover vantoepassing isdesituatievóórdegemeentelijke herindelingvan
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven AmersfoortstelselbehorenbijeencentraalgelegenpuntindeA-locatie,ofvanéénvande
delendaarvan.Hetlaagsteenhoogste puntinmeters boven NAPisaangegeven. Met het oogop praktisch gebruik van dit rapport zijn in detekst de pagina('s) aangegevenwaaropdeA-locatie indeGrote Provincieatlas istevinden.
Tenslotte isaangegevenopwelk kaartjevanbijlageIdeA-locatie isafgebeeld
(cijfer-aanduiding), envoorzovervantoepassing,opwelk kaartje vanbijlageII
denaburigerelatienotagebiedenzijnweergegeven(letter-aanduiding).
Eigendom en beheer
Deeigenaarofeigenarenzijnvermeldvoorzoverdatzonderkadastralerecherche mogelijkwas.Verderwordt debeheerder of beherende instantiegenoemd
eneventueelonderwelkebeheerseenheiddeA-locatievalt.
Historie
Voorzoverbekendzijnenigegegevensoverdehistorievermeld.A-locatiebossen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van de Grote
Historische Atlas van Nederland 1:50.000, die de gekleurde minuten van de
eerste landelijke kartering uit de jaren rond 1840 weergeeft, is dat gecontroleerd. De historische gegevens uit de beheersplannen waren in de meeste
gevallen voldoende omvast te stellen of het gebied over een aaneengesloten
periodetothedenbebostis gebleven.
Bodem en hydrologie
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn kort beschreven.Verderzijndekarakteristieken vandewaterhuishouding inclusiefde
grondwatertrappen aangegeven.Voordegrondwatertrappen isdeindelingvan
de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 volgens de meest recente code van
1988 gehanteerd. De in bronnen gevonden oudere codes zijn herleid naarde
codevan 1988.Deze indeling ishieronder intabel2weergegeven.Voorzover
van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de
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waterhuishoudingweergegevenindeparagraafBedreigingen.
Tabel2 Grondwatertrappenindeling(naarTen Cateetal. 1995)
GemiddeldhoogGemiddeldlaagste
ste wintergrondzomergrondwaterGrondwatertrap
standin cm-mv
waterstandincm
-mv
1
-(0-20)'
<50
II
-(0-30)1
50-80
IIb
25-40
50-80
lic
>40
50-80
lil
<40
80-120
Mb
25-40
80-120
IV
40-80
80-120
IVc
>80
80-120
V
<40
>120
Vb
25-40
>120
VI
>120
40-80
VII
80-140
>120
VIII
>14Q
>120(>160)1
1
) (...)meestvoorkomende waardebinneneengroterGHG-of GLG-traject
Verklaringkwantitatieve toevoegingen:
...a
GHGondieperdan+25cmbijdeGTsI, II,IIIenV
...b
GHGtussen25en40 cm-mv
...c
GHG enGLGnagenoegevendiep
...u
ondiepGHG-traject, namelijk40-80
...o
GLG ligttussen120en 180cm
...d
GLG isdieperdan180cm

Bosgemeenschappen
DebosgemeenschappenzijnbeschrevenaandehandvanbijhetIBN(afdeling
Bos en Natuurontwikkeling) bekende opnamen. In incidentele gevallen zijn
deze gegevens gecontroleerd en aangevuld bij veldbezoeken. De gebruikte
typologie isde indelingvanVanderWerf(1991).Indemeestegevallen betreft
het hier de Potentieel NatuurlijkeVegetatie (PNV). Het begrip PNV isvoor het
eerst geformuleerd door Tüxen (1956) als: "de vegetatiedie zich op een
bepaalde plaatszouontwikkelen indienalledirectemenselijke invloedopde
plaatszouophouden". Men magaannemen datvroegere beïnvloeding vande
standplaats in de loop van een natuurlijk regeneratieproces wordt geneutraliseerd.Voor de lengte vandeze periodewordtwel 100tot200jaar aangehouden (Van der Werf 1991). In een aantal gevallen kan de PNV niet worden
gezienalsabsoluuteindpuntvandevegetatieontwikkeling,zoalsinstuifzanden,
nietmeeroverstroomderivierkleigrondenenmoerasgebieden.
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosgemeenschappenmetdenummeringvanVanderWerf(1991):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Korstmossen-Dennenbos
Kussentjesmos-Dennenbos
Kraaihei-Dennenbos
Kraaihei-Berkenbos
Berkenbroekbos
DroogBerken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos
DroogWintereiken-Beukenbos
Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Elzen-Eikenbos
Duin-Eikenbos

Cladonio-Pinetumsylvestris
Leucobryo-Pinetum
Empetro-Pinetum
Empetro-Betuletumpubescenti-carpatice
Periclymeno-Betuletumpubescentis
Betulo-Quercetumroboris,drogeSA
Betulo-Quercetumroboris SAmol.
Fago-Quercetumpetraeae,drogeSA
Fago-Quercetumpetraeae,SAmol.
Lysimachio-Quercetum
Convallario-Quercetumdunense
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Veldbtes-Beukenbos
Gierstgras-Beukenbos
Parelgras-Beukenbos
Kalk-Beukenbos
Esdoom-Essenbos
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
Duin-Berkenbos
Abelen-lepenbos
DroogEssen-lepenbos
Elzenrijk Essen-lepenbos
Vogelkers-Essenbos
Bosmuur-Elzenbos
Elzenbronbos
Essenbronbos
Ruigt-Elzenbos
Kalk-Elzenbroekbos
GewoonEizenbroekbos
Moerasvaren-Elzenbroekbos
Berken-Elzenbroekbos
Koningsvaren-Elzenbroekbos
Schietwilgenbos

Luzulo-Fagetum
Milio-Fagetum
Melico-Fagetum
Carici-Fagetum
Aceri-Fraxinetum
Stellario-Carpinetum,rijkeSA
Stellario-Carpinetum,SAperycl.
Crataego-Betuletum
Violo-Odoratae-Ulmetum
Fraxino-Ulmetum,drogeSA
Fraxino-Ulmetum,SAalnetosum
Pruno-Fraxinetum
Stellario-Alnetumglutinosae
Chrysosplenio-oppositifolii-Alnetum
Carici-remotae-Fraxinetum
Filipendulo-Alnetum
Cirsio-Alnetum
Carici-elongatae-Alnetum
Thelypterido-Alnetum
Alno-Betuletum-pubescentis
Carici-laevigatae-Alnetum
Salicetumalbae

Soortensamonstelling
Boom-enstruiksoorten
Debinnen de begrenzing vandeA-locatie voorkomende boom-en struiksoortenwordenhierweergegeven.
Plantenvanoudebossen
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere mate
beperkt tot oude bosgroeiplaatsen. Hetvoorkomen van deze soorten kandus
een indicatie zijn van de ouderdom van de groeiplaats. Tack et al. (1993)
hanteren bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de mate van
binding.Dezeindelingishierverdernietaangehouden.Devermeldingvan'oud
bos'-soorten is gegeven naar een combinatie van de lijsten van Tack et al.
(1993) en Koop &Van der Werf (1995), waaraan naar Maes et al. (1991) en
Maes(1993)winterlinde istoegevoegd.Daarnaast isookdeaanwezigheidvan
wintereik als indicatie van deouderdom van degroeiplaats beschouwd omdat
wintereik betrekkelijk weinig is aangeplant. Hetvoorkomen vanwintereik duidt
dan ook met een grote mate van waarschijnlijkheid op natuurlijke opslag uit
zaad. Dit vereist een continue bosbegroeiing door de eeuwen heen. Het is
bekend dat natuurlijke populaties op diverse locaties als hakhout beheerdzijn
geweest. Degeringebelangstellingvoordewintereik hadtemakenmetdeten
opzichte van de zomereik geringere mastproductie (Van der Werf pers. med.
1995).
Eenaantalvande'oudbos'-soortenistevensopgenomenindeFLORONRode
LijstvandeinNederlandverdwenenenbedreigdeplantenoverdeperiode1-11980tot 1-1-1990(Weeda et al. 1990). Decodering voor de matevanbedreigingisindetekstachterdesoortnaamineenkaderopgenomen.Decategorieindeling komtovereen metdievandeRode Lijstvoor mossenen korstmossen
(zieonderMossen).IndeRodeLijstwordendevolgendecategorieëngebruikt:
Rodeujsto|

Uit Nederland verdwenen soorten,datwil zeggen:vanaf 1970
nietmeerwaargenomen.

Rodeujsti|

Op het punt van verdwijning. Soorten die recent in 1-12
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atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van ten minste
50%, of soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen
met een achteruitgang van ten minste 75%.
(Rodetyst21

Soorten die recent in 1-12 atlasblokken voorkomen met een
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 13-40
atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van 50-75% of
soorten die recent in 41-225 atlasblokken voorkomen met een
achteruitgang van ten minste 75%.

iRodeujst3)

Soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen met een
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 41-225 at
lasblokken voorkomen met een achteruitgang van 25-75%.

jRodeujst4)

Soorten die recent in 1-60 atlasblokken gevonden zijn en die
door onvoorziene lokale ingrepen uitgeroeid kunnen worden of
in de naaste toekomst in een categorie van actueel bedreigde
soorten kunnen vallen.

Voor de benaming van alle in dit rapport vermelde soorten van de hogere planten is de Flora van Nederland (Van der Meijden 1996) aangehouden.
Bijzondere en zeldzame hogere planten
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt,
bijvoorbeeld omdat zij aan de grens van hun areaal groeien of omdat zij typische vertegenwoordigers zijn van door verdere bosontwikkeling langzamerhand verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten
wordt gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal als
ook internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op de rode
lijst voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit rapport zijn
vermeld, is nagegaan of ze op de FLORON rode lijst (Weeda et al. 1990) voorkomen.
Het voorkomen van bijzondere plantensoorten geven de A-locatie bos een
meerwaarde binnen de bestaande variatie aan Nederlandse bosgemeenschappen. Indien een A-locatie bos als een refugium blijkt te fungeren voor zeldzame
soorten, dan is dit eveneens een indicator voor een zodanig zorgvuldig beheer
van de bosgemeenschap, dat deze refugium-functie behouden blijft en versterkt
wordt. Soms leidt dit tot een dilemma, bijvoorbeeld als bijzondere of zeldzame
soorten hun voorkomen te danken hebben aan een bepaalde bosbeheersvorm.
Als voorbeeld dient hier de typische vegetatie van het Kalk-Beukenbos, die zich
dankzij langdurig hakhoutbeheer heeft kunnen ontwikkelen. Een overgang naar
meer natuurlijk, opgaand bos heeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegetatie tot gevolg. Of dit wenselijk is, is uiteindelijk onderwerp van afweging voor de
beheerder. De eventuele adviezen in dit rapport zijn gebaseerd op de wenselijkheid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen
en complexen van bosgemeenschappen in hun meest spontane ontwikkelingsvorm.
Overige hogere planten
Onder dit kopje worden soorten uit de struik- en kruidlaag genoemd, die niet tot
de soorten van oude bossen behoren en niet op de rode lijst staan, maar waarvan het vermelden toch nuttig is, bijvoorbeeld omdat zij in aantallen afnemen en
daarmee een indicator van veranderingen zijn.
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Inheemsgenenmateriaal
Het voorkomen van een groot aantal autochtone plantesoorten binnen
Nederland wordt bedreigd. Van een aantal soorten is oorspronkelijk inheems
genenmateriaal reeds verdwenen, van sommige soorten bestaat nog slechts
een relictpopulatie.Vooralvanboomsoorten isveel materiaal geimporteerduit
andere landen. Deontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat
bij de aanwezigheid van inheems, lokaal, genenmateriaal van plante- en
diersoorten. Dezeherkomstenzijn het meest succesvol inhetontwikkelenvan
ecologsiche relaties binnen een duurzaam bosecosysteem. Zij hebben zich
immers over lange perioden, soms duizenden jaren, in hun gedrag kunnen
aanpassenaandelokaleamplitudevangroeiplaatsfactoren als klimaat,bodem
enhydrologie.
Evenals bij 'oud bos'-soorten is de aanwezigheid van bomen en struiken met
een inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de
betreffendeA-locatie.Deopsommingvaninheems genenmateriaal is ontleend
aan Rövekamp&Maes(1995)enongepubliceerde gegevens vande Stichting
Bronnen. Decriteria diedoor Rövekamp &Maes endeStichting Bronnen2zijn
gehanteerd, wordenhieronderopgesomd.
Criteriadiedeboomofstruikzelfbetreffen:
Q Hetgaatomwildesoortenofvariëteiten,geencultivars.
Q Hetgaatomoudebomenofstruiken,ofomoudehakhoutstoven.
• Deboomof struik maakteenspontane ennietaangeplante indruk (nietin
rijengeplant).
Criteriadiedegroeiplaatsbetreffen:
• Destandplaatsligtbinnenhetnatuurlijkeverspreidingsgebiedvandesoort.
• Hetlandschapselement (bos, houtwal,heg,dijk etc.) staat aangegevenop
detopografische kaarten uit de periode 1830tot 1860 (de periode vande
eerstelandelijketopografischekartering).
• Hetlandschapselement maaktinhetveldeenoudeenongestoordeindruk.
• Bodemtypeengroeiplaatsstemmenovereenmetdenatuurlijke standplaats
vandesoort;debodemmaakteenongestoordeindruk.
Q Indeboom-,struik-ofkruidlaag komensoortenvoordieindicatiefzijnvoor
oudebosgroeiplaatsenofhoutwallen.
Q Indeomgevingkomtdesoortopvergelijkbaregroeiplaatsenvoor.
Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk opte gaanen dienen vooral insamenhang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms uit
archeologischenpaleobotanischonderzoekwordenverkregen.

Stichting Bronnen,Centrumvoordeverspreidingvaninheemse,houtigegewassen,Meerwijkselaan27,6564
BS, Heilig Landstichting. Destichtingheeftzichtendoelgesteld,hetgebruikvaninheemsgenenmateriaalinde
Nederlandse bos-enlandschapsbouw tebevorderen.Zijkweektdaartoeopkleineschaalzelfvangeselecteerde
zaadgaarden afkomstigmateriaalenvoorzietverder anderekwekersvanzaadvaninheemse boom-en
struiksoorten.
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De basis voor de inventarisatiemethodiek is door Bert Maes* ontwikkeld in
opdracht van het Ministerie van LNV en beschreven in Maes (1993). Vanaf
1994werken Maes ende stichting Bronnen samen aan inventarisatieprojecten.
Mossen
Excursieverslagen van de bryologische en lichenologische werkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op de
aanwezigheid van soorten die door Siebel et al. (1992) in de Rode Lijst van in
Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen zijn opgenomen.
De overweging daarbij is dat de aanwezigheid van rode-lijst-soorten een extra
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode
Lijstworden de volgende categorieën gebruikt:
JRodeüjsto|

Taxa die na 1949 ondanks herhaald zoeken op voormalige en
potentieel geschikte locaties niet meerzijngevonden.

[Rodemul

Taxa die spoedig uit Nederland dreigen te verdwijnen en waarvan het overleven onwaarschijnlijk is als de huidige bedreiging
voortduurt.

[Rod«Lijst2j

Taxa die zeldzaam zijn, duidelijk achteruit gegaan zijn en worden verondersteld spoedig in de categorie bedreigd met
verdwijningtegeraken als de achteruitgang voortduurt.

[Rodeu)st3)

Taxa die duidelijk achteruit zijn gegaan, maar nog niet zo zeldzaam zijn dat zij spoedig inde categorie bedreigd met verdwijningzullengeraken.

jRodeujst4j

Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico
vormt, maar diethans nietduidelijk bedreigd of kwetsbaar zijn.

In de tekst wordt voor de rode-lijst soorten de codering voor de categorie ge
noemd, zoals hierboven is weergegeven. Deze categorieën zijn gebaseerd op
de indeling van de International Union for the Conservation of Nature.
Daarnaast indiceren sommige mossoorten oude bomen of oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van een voorlopige lijst van Siebel (in prep.) is aan de
hand van bestaande inventarisaties nagegaan of deze soorten binnen de Alocatie voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is ontleend aan
Touw & Rubers (1989).
Fauna
Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen
gemaakt over devoorkomende vogelsoorten,zoogdieren en herpetofauna.
Paddestoelen
Voor zover van belang en voorhanden, zijn mededelingen over de voorkomende paddestoelen opgenomen. Paddestoelen zijn voornamelijk saprofyten en de
aanwezigheid daarvan heeft een duidelijke relatie met de hoeveelheid dood
hout inhet bosecosysteem.

EkologischAdviesburo Maes,AchterCiarenburg2,3511JJUtrecht.
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Storingsklassificatie
De matewaarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg
van beheer, bemesting, verstoring (vergraven) en verrijking (luchtverontreiniging) afwijktvandenatuurlijkesituatiekomttotuitinginde(opdevolgende
pagina beschreven) Storingsklasse volgens Van der Werf (1991). Het zal
blijken dat de meeste bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste
bodems, bepaaldeafwijkingen vertonen.Datkanbijvoorbeeldzijn oorzaak vinden in een eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verarmend) heeft gewerkt ophet bosecosysteem. Ingevalvan beheer als opgaand
bos komt hetvaak tot dominantie van boomsoorten die inde PNV ter plaatse
niet of in veel mindere mate voorkomen. Slechts in een aantal gevallen is de
soortensamenstelling nagenoeg natuurlijk. Inveelgevallen betreft datassociaties van de natte bostypen die óf te nat voor exploitatie zijn óf waarin het
hakhoutbeheer 40-50jaar geledenwerd beëindigdzodat het bos zich, gezien
derelatiefsnelleontwikkelingvandezeassociaties,heeftkunnenherstellen.
De classificatie is op de A-locatie bossen toegepast met de kanttekening dat
leeftijd en structuur hier niet in tot uitdrukking komen, zodat de classificatie
geenantwoordgeeftopdevraagofzichopdebetreffende locatieeennatuurlijke climax vegetatie met alle bijbehorende ontwikkelingsfasen heeft kunnen
ontwikkelen.Destoringsklassificatie ishieronderweergegeven.
Lettercodevoorhetopstartdstype
A Boomsoortensamenstelling minofmeernatuurlijk,ooknaarhoeveelheid persoort.
B Boomsoortensamenstelling naar voorkomende soorten min of meer natuurlijk, echter
niet naar aandeel per boomsoort4. Voorbeeld: Parelgras-Beukenbos, waarin de
oorspronkelijke dominantie van beuk is vervangen door gelijke aandelen zomereik,
haagbeuk,esenzoetekers. Enigesoortenkunnen hierontbreken.
C Aanplant vanéénofmeerinheemseboomsoorten,dieechter nietindit bostypethuishoren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder
bijvoorbeeldbeukinBerken-Zomereikenbosofgewoneesdoorninvrijwelallebostypen.
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren,
Amerikaanseeikenz.
P Pionierachtig:spontaan ontstaan,noginopbouw. Allerlei ontwikkelingsstadia, vaak met
open plekken of struweelachtig. In van nature éénsoortige bossen minstens tot na de
stakenfase, maar oud bos valt dan onder A. Gaat het om opslag van niet ter plaatse
thuishorende soorten,danwordt de notatie DP(bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers of
fijnspar)ofCP(bijvoorbeeldgewoneesdoorn).
Mengvormen krijgeneenmengcode,bijvoorbeeld BDvooresenpopulierofdouglasen beuk
in een Wintereiken-Beukenbos (of CD in een Berken-Zomereikenbos!). Eik met groveden
geeftBC.
Cijfercodevoordeonderqroei
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna zonder
storingssoorten.

Deomschrijvingvandezecodeisgewijzigd.Deoorspronkelijk doorVanderWerfgehanteerde omschrijving
luidde:"VerschuivingnaaréénboomsoortuitdePNVdiedomineert, bijvoorbeeldeikineen WintereikenBeukenbos, vaakalsvoormalighakhout. AlsdePNVmaaréénboomsoortheeft, danalleenonderBbij
kennelijkeaanplant, bijvoorbeeldoprijen."Eenindelingvanbossenwaarindeboomsoortensamenstelling wel
naar soortenmaarniet naarhoeveelheidpersoortovereenstemt metdePNVbleek metde oorspronkelijke
terminologie nietmogelijk tezijn. Denugekozentermen houdendeeenvoudvandeclassificatie meteen
indelingvoorzowelboomlaagalsondergroeiinvijfklasseninstand.
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2

3
4
5

Als 1,maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen'. Daarnaast
kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van de
resterendesoortentotdominantiekankomen,bijvoorbeeld bosanemoonals relict onder
douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, rododendrons,desgewenst ondertoevoegingvandeletters.
Ondergroei als 1;storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2, maar bedekkenminderdandesoortensub 1.
Storingssoorten dominant over de soorten sub 1, maar de sub 5te noemen ruigtekruidendominerenniet.
Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: grote
brandnetel,braam,distelsoorten,harigwilgeroosje,riet.

Injong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan eenparallelreeks voordeondergroeiwordenonderscheidendoortoevoegingvandeletterp.
1p Jonge bosvegetatie inopbouwmet vaak nogrelicten van vroegere ontwikkelingsstadia,
bijvoorbeelddichtgroeiendduinofmoeras.
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de meeste
heidebebossingen, met ondergroei van bochtige smele, bosbes, pijpestrootje enz. Ook
ondergroeialsonder 1pmaarmeteenkleinaandeelstoringssoorten.
3p Als2pmaarhetaandeelstoringssoortenishoger,zoalsaangegeven onder3.
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De
soortensub5mogennietdomineren.
5p Deonder5genoemdesoortendominereninjongofopenbos,bijvoorbeeldgrotebrandnetelonderpopulierenopvoormaligweiland.

Begrenzing, oppervlakte enMinimum Structuurareaal
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van de A-locatie bos besproken en daarnaast wordt aangegeven welke uitbreidingsmogelijkheden
noodzakelijk enaanwezig zijn. Debegrenzing van de A-locatie bosomvat het
meestwaardevolledeelvanhetgebied.Deoppervlakteismetdehandbepaald
op de 1:10.000 A-locatie kaarten (niet-maatvast papier) met een Coradi
poolplanimeter. Deresultatendaarvanzijninhelehectarenweergegeven.
Het Minimum Structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regressiestadia van de betrokken bosgemeenschap in een zelfregulerend systeem
duurzaam vertegenwoordigd blijven. Voor de bossen van de rijkere gronden
waarin het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een
oppervlakte rond10à15hectaren(Koop&VanderWerf 1995).Voordearmere bossen met een grovere structuur ligt het MSA rond 50 hectaren. Een
complicatie voor de beoordeling van het MSA ligt in het feit dat sommige
bosgemeenschappen vanwege hun specifieke standplaatseisen over zeer
beperkte oppervlakken of lijnvormig voorkomen.Voorbeelden zijn de bronbosgemeenschappen en de beekbegeleidende bosgemeenschappen. Het
Vogelkers-Essenbos bijvoorbeeld ligtveelal insomszeer smalle stroken langs
eenbeek.Devraagofdezebosgemeenschappenduurzaam ineenzelfregulerendsysteemkunnenfunctionerenhangtdanafvandematewaarinzijvoldoende gebufferd zijn door omringend bos en de vraag of deze buffer voldoende
grootisomooknegatieveexterneeffectentecompenseren.

VanderWerf (1991)geefteenuitvoerige lijstvanstoringssoorten metperbostypedebeoordeling ofvanstoring
sprake isofniet.Immers,sommigesoortenkomenvannatureinbepaaldebostypenvoor,zonderdatvanstoring
sprakeis.
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Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA
nietvoldoendeenworden aanvullendeareaaleisen gesteld metdeoverweging
dateenbufferzone rondheteigenlijke MSAdeschadelijke effectenzalmoeten
opvangen. De omvang van deze aanvullende areaaleisen hangt af van het
MSA en de aard en mate van bedreiging. In de gevallen waarin niet aan de
areaaleisen isvoldaan,wordenuitbreidingsmogelijkheden aangegeven.Daarbij
wordtzoveelmogelijk gebruik gemaaktvan bestaand bos.Inhetgevaldatniet
mogelijk is, worden de begrenzingen in cultuurland gelegd. De noodzakelijke
basis voor het gebruik van cultuurgrond als buffer en/of als uitbreiding van
natuurgebiedwordtgegevendoordeinhetkadervandeRelatienotavan1975
aangewezen beheers*- en reservaatsgebieden7. Verder kunnen gebieden
binnen de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan
van 1990 (Ministerie van LNV 1990) worden aangewezen als Natuurontwikkelingsgebiecf.
Debegrenzingenvandebeheers-,reservaats-en natuurontwikkelingsgebieden
zijn ontleend aan de beheersplannen die opgesteld zijn door de Provinciale
Commissie BeheerLandbouwgronden. Indien A-locatie bossen grenzen aan
beheers-, reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebieden, zijn kopieën van de
kaartjes uitdebetrokkenbeheersplanneninbijlageIIopgenomen.Hierbijwordt
aangetekenddatdeaanwijzingvan relatienotagebieden opzichnog nietszegt
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. Deverwerving van
reservaatsgebieden kanlangopzich latenwachten en indietussentijd iseen
beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In de praktijk is het
danookgoedmogelijkdatvanreservaatsgebieden dienognietzijnverworven,
door de landbouw een intensief gebruik wordt gemaakt met alle negatieve
effectenvoorhetmilieuindeomgeving.
WerealiserenonsdatRelatienota-gebiedennietineersteinstantiebedoeldzijn
voor bebossing, doch als de duurzame instandhouding van een waardevolle
bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Hierbij wordt de
kanttekening gemaakt, dat bijde besluitvorming eenafweging ten gunste van
de meest waardevolle en onvervangbare plantengemeenschap zal moeten
worden gemaakt. Inenkele gevallen is uitbreiding aanbevolen,terwijl hetMSA
gehaaldwordt. Hetbetreftdanbosgebieddatwatbodem, soortensamenstelling
en verjongingsmogelijkheden betreft, goede perspectieven biedt om de Alocatie uittelatengroeientoteengrote(re) eenheid natuurlijk bosgebied.Deze
zijn zeldzaam in Nederland en hebben grote betekenis voor zelfregulatie en
soortdiversiteit, en vanwege de mogelijkheden om een eigen regime voor
predatie en begrazing te ontwikkelen. Een ander argument voor uitbreiding is
Inbeheersgebiedenwordternaargestreefddelandbouwblijvendeenbestaantebiedenmaartegelijkertijd isde
bedrijfsvoering gerichtopdoeleindenvannatuurenlandschap. Deagrariërsdiehieraanmeewerken,hebbenmet
hetBureauBeheer Landbouwgrondeneenbeheersovereenkomst geslotenenontvangeneenvergoedingvoor
hunbeheersprestatie.
7

Inreservaatsgebiedenwordternaargestreefdomdebetreffendegrondteverwerventenbehoevevaneen
terreinbeherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aandeverwerving kunnendeboerenopbasisvan
vrijwilligheideenbeheersovereenkomstsluiten.
Natuurontwikkelingsgebieden zijngebiedendiereëleperspectieven biedenvoorhetontwikkelen vannatuurwaardenvan(inter)nationale betekenis.
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de mogelijkheid om een bosgemeenschap aan een bestaand complex toe te
voegen.
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra
areaaleisen zijn gesteld,kunnenook korte vegetaties enstruwelen mitsextensief beheerd,alsbuffer fungeren.Ditisnatuurlijk medeafhankelijk vandeaard
vandebedreiging.
Beheersaspecten
Inhetkortzijnhierdedoelstellingenvanhettotnogtoegevoerde beheerinde
A-locatiegenoemd.Tevenszijnadviezenmetbetrekking tothetbeheervande
waardevolle bosgemeenschappenen metbetrekking toteventuele omvorming
opgenomen. Bijdezeadviezen is uitgegaanvandeoverweging dat in principe
metzo minimaal mogelijke ingrepen deontwikkeling van het bos inde richting
van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap
moetwordengestuurd.Aandachtspunten daarbijzijn de matevanongestoordheid van de bodem, de spontaniteit van samenstelling en structuur van het
gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van inheemse en ter
plaatse thuishorende boom- en struiksoorten. Continuering van cultuurhistorisch bepaalde beheersvormen zoals hakhout is daarbij uitgesloten. Indien
omvorming van hakhoutwordt aanbevolen, kande omvorming over een lange
periode worden uitgesmeerd. De achtergrond hiervan is de mogelijke aanwezigheid van mosepifyten, dieaan oude bossen of bomenzijn gebonden. Deze
krijgen bij een zeer geleidelijke omvorming de gelegenheid te migreren naar
oudebomeninhetopgaandebos.
Actieve beheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaaldepatronenkunnenwordendoorbroken doorgeringeingrepen,dieeentijdelijk
karakter maar een duurzaam effect moeten hebben. Indien ongewenste
ontwikkelingen grootschalige externe oorzaken hebben,zoals luchtverontreiniging,wordtniettotingrijpen inhetbosgeadviseerd,omdatdit neerzoukomen
opsymptoombestrijding meteentijdelijk effecttegen hogekosten.Aanpakvan
de bronnen van deze bedreiging is dan noodzakelijk. Aan maatregelen moet
dan met het oog op het voortbestaan van de betrokken bosgemeenschappen
hoge prioriteit worden toegekend. In geval van bijvoorbeeld ontwatering in de
onmiddellijke omgeving van deA-locatie kan de beheerder natuurlijk wel door
middelvandammenenstuwtjeshetprobleemproberenteverkleinen.
Bedreigingen
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen
beschreven.Ingevalvanvrijoudeofontbrekendegegevensiscontactopgenomen met de terreinopzichters om een en ander na te trekken. Voor zover
bekend, zijn activiteiten vermeld,die ten doel hebben, problemen met betrekking tot A-locatie bossen aan te pakken.Zo zijn er op diverse locaties (maar
voor zover bekend niet binnen de provincie Drenthe) met het oog op een
dreigende verdroging reeds Reg/wa-projecten (Regionaal Integraal Waterbeheer) gestart, die geleidworden door breedsamengestelde projectgroepen,
waarin provincie, bosgroep, waterschap, dienst Beheer Landbouwgronden,
polderdistricten,boseigenarenetc.zittinghebben.
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Planologisch beleidskader
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens
rijksplannen,provincialestreekplannenenhetgemeentelijkeBestemmingsplan.
Erisgeen uitputtendonderzoek gedaan naar deze informatie.Veelal leverden
beheersplannenaldenodigegegevens.Voorzoverandere landelijke ofregionaleplannenspecifiekegevolgenhebbenvoordeA-locatie, isdatookvermeld
voor zover determinologie uitstijgt boven hetgebruikelijke "...behoud en waar
mogelijk versterking van....". Daarnaast isaangegeven of hetgebied isomgeven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers- en reservaatsgebieden, die -voor zover zij reeds zijn gerealiseerd, dat wil zeggen dat de
bepalingen van de aanwijzing niet door nog lopende contracten worden
geblokkeerd-alsbufferofmogelijkzelfsalsuitbreidingvoordeA-locatiekunnen
fungeren. Dit is eenformele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakteenMinimum Structuurareaalisreedsuitvoerigeringegaanopdefeitelijke
betekenisvanrelatienotagebiedenvoorhetfunctionerenvanA-locatiebossen.
Waardering
Op grondvandeclassificatie naar deactuele bossamenstelling, de indrukken
bij veldbezoek, de zeldzaamheid van de bosgemeenschap, de aanwezigheid
van indicatorsoorten van oud bos envan inheems genetisch materiaal en de
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling zijn opmerkingen gemaakt met
betrekking tot de relatieve waarde als waardevolle bosgemeenschap. Dit is
overigens een subjectieve waardering, een ruwe indruk op basis van de
verzameldegegevensvandeA-locatie.
Conclusies en aanbevelingen
Debelangrijkste puntenuitdebeschrijvingzijnovergenomen endaarnaastzijn
aanbevelingengedaanmetbetrekkingtotbeheereneventueleuitbreidingen.

1.3 Gebruiktebronnen
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe
zijndevolgendebronnengeraadpleegd:
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en
Natuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie
Bosdynamiek, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van IBN-DLO (Koop
1989).
Database Turboveg metvegetatie-opnamenvandesectie Plantensociologie,afdelingBosenNatuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
BibliothekenvandeLandbouwuniversiteitWageningen.
BibliotheekvanStaatsbosbeheerteDriebergen.
Natuurwetenschappelijk ArchiefvanStaatsbosbeheerteDriebergen.
Natuurwetenschappelijk ArchiefvanIKC-DLOteWageningen.
Daarnaast is informatie verzameldvia persoonlijke contacten binnen IBN-DLO
enmetmedewerkersvanStaatsbosbeheer, deVerenigingNatuurmonumenten,
de Stichting Het Drentse Landschap, particuliere eigenaren en beheerders en
diverse gemeenten. De Stichting Bronnen te Heilig Landstichting leverde
gegevens met betrekking totdeaanwezigheid van autochtoon genenmateriaal
vanboom-enstruiksoorten
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Vanwege de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd, was het niet
mogelijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties
waarovergegevensontbrakenofslechtsbeperktvoorhandenwaren.
1.4 Kaartmateriaal
InbijlageIisperA-locatieeenkaartopA4-formaatopgenomen.Deschaalvan
de meeste kaarten is 1:10.000, soms is deze verkleind om de A-locatie nog
geheelop het bladte kunnenweergeven. Deondergrondvan deze kaarten is
overgenomen vande kaartenvandeVierde Bosstatistiek. Hetruitennet opde
kaart omvat vierkanten van 500 m. De kaarten zijn genummerd volgens het
paragraafnummer van de A-locatie-beschrijving. Daarnaast zijn in bijlage II
kopieënopgenomenvandekaartjes uitbeheersplannenvoorrelatie-notagebieden.
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik
gemaakt van de nummering van de vierde bosstatistiek, die per 500 meter
vierkant isopgezet, voor zoverdit binnenhetgrondgebiedvanééngemeente
ligt.Eenbosdeelkandanwordenaangeduidmethetruitnummeropdekaarten
vervolgenshetperceelnummer,bijvoorbeeld308/1.
Op de kaarten van de A-locatie bossen zijn met verschillende lijntypen de
volgendefunctiesweergegeven:
A-locatiebos:

[vettevolgetrokkenlijn]
het waardevolle deel van het bosgebied, dat
voldoet aan de algemene en per bosgemeenschapspecifiekeselectiecriteria;

uitbreidingA-locatiebos:

[vettestreeplijn]
aanbevolen uitbreiding ter buffering of uitbreiding van de bosgemeenschap; dit gebied is
mogelijk al bos, maar heeft dan nog niet voldoende A-locatie kwaliteiten; waar mogelijk is
terrein geselecteerd dat in het midden van de
19e eeuw of wellicht nog later bebost was en
waarop zich nog geen dik cultuurdek heeft
ontwikkeld; bij gebrek aan bos als buffer of
uitbreiding van de A-locatie is -noodgedwongen- cultuurgrond aangewezen als bosuitbreiding;

Opdekaartenmetderelatienotagebieden isaangegeven:
A-locatie bos:

[vettevolgetrokkenlijnofvlakvullend]

beheersgebied:

[10%puntrasterofhorizontalearcering]
gebied dat in het kader van de Relatienota is
aangewezen en waarbinnen door middel van
vrijwillige beheersovereenkomsten met de ge-

