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De inhoud

Aandacht voor
bosranden
Titel: Beheer van bosranden - van scherpe grens
naar soortenrijke gradiënt
Auteurs: A.H.F. Stortelder, K.W. van Dort. J.H.J.
Schaminée, N.A.C. Smits
Uitgever: KNNV, Utrecht. 1999
Voor veel plant- en diersoorten zijn bosranden met
een mantel van struiken en een zoom van kruiden
van groot belang. Helaas zijn dergelijke bosranden
grotendeels verdwenen in het Nederlandse landschap. In het recent uitgekomen boekje 'Beheer van
bosranden' wordt veel informatie over belang, aanleg en beheer van mantels en zomen gegeven.
Veelal is met een betrekkelijk geringe inspanning al
veel winst te boeken. Een gebrek aan kennis kan nu
niet meer in de weg staan voor hun behoud en herstel.

Waarom aandacht voor bosranden
Het Nederlandse landschap is op veel plekken ingrijpend veranderd. In een aantal gevallen is het geraamte van het landschap, gevormd door bossen
en bomenrijen, nog aanwezig. Echter, de inhoud in
de vorm van de planten en dieren is sterk verarmd.
Een van de meest duidelijke voorbeelden waarin
zich dit weerspiegelt, wordt gevormd door de bosranden. Bosranden met mantels van struiken en
knotbomen bepaalden vaak het aanzien van landschappen. Het prikkeldraad rukte echter op naar
het bos en de kronen van de bomen in het bos
groeiden uit over de rand, waardoor holle bosranden meestal het beeld zijn gaan vormen. Er wordt
nauwelijks meer ruimte geboden voor mantels en
zomen en de daarin voorkomende soorten in ons
cultuurlandschap. Met veel van de hieraan gebonden planten en dieren gaat het dan ook slecht.

Bundeling van kennis
Gelukkig heeft het Instituut van Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), thans Alterra geheten, in opdracht van het IKC Natuurbeheer onder begeleiding
van de werkgroep Natuurtechnisch Bosbeheer
(NTB) een leidraad voor aanleg en beheer van bosranden geschreven. Het boekje is getiteld: "Beheer
van bosranden" met als subtitel "Van scherpe grens
naar soortenrijke gradiënt". Hierin wordt zowel voor
de landschapsplanners als voor de natuurbeheerder nuttige informatie verschaft om aanleg, herstel
en beheer van mantels en zomen ter hand te nemen.
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In de inleiding van het boekje wordt een korte uitleg
gegeven over de structuur van bosranden, hun cultuurhistorisch verleden, plantengroei, vegetatie
en dierenleven. In een volgend hoofdstuk volgt een
algemene uiteenzetting over het ontwerp en de aanleg van bosranden. Hierbij worden zowel de mogelijkheden van omvorming van de bestaande bosrand zelf als de uitbreiding met een strook buiten het bos besproken. Ook komen hier vuistregels
voor het aanplanten en uitzaaien van inheemse
flora aan de orde. Hierop volgt een algemeen gedeelte over het beheer van mantels en van zomen, waarin verschillende beheermaatregelen de
revue passeren. De mogelijkheden en beperkingen van begrazing worden vervolgens apart besproken.
De hierop volgende hoofdstukken gaan verder in op
het beheer van bosranden van achtereenvolgens
bossen op zandgronden, klei- en leemgronden en
van moerasbossen. De achtergrondkleur van de
teksten is gekoppeld aan deze indeling. Binnen deze hoofdstukken wordt weer een verdere onderverdeling gemaakt naar de belangrijkste bostypen. Per
bostype volgt een korte bespreking van bosrandbeheer, mogelijkheden voor de fauna en algemene
ecologie. Dit wordt ondersteund door heldere en
leesbare tabellen en figuren.
In een volgend hoofdstuk worden schattingen gegeven van de verwachte arbeidstijd van verschillende maatregelen bij de aanleg en het beheer van
mantels en zomen in verschillende situaties, zodat
een goede planning gemaakt kan worden.
Vervolgens worden kort de relevante wetgeving en
subsidies besproken. Daarna volgt een fenologische kalender met bloeitijden van de verschillende
struiken en voortplantingsperioden van dieren die in
mantels en zomen te vinden zijn, door symbolen
aangegeven. Het gebruik van een vliegtuigsymbool
om de vliegtijden van vlinders aan te geven mag
hier een van de weinige missers in het boekje worden genoemd. In een laatste overzicht worden de
besproken bossen, mantels en zomen gekoppeld
aan een vegetatiekundige naam in de Vegetatie van
Nederland, waar indien gewenst meer vegetatiekundige informatie kan worden opgezocht. Lijsten
met literatuur en relevante organisaties en een verklarende woordenlijst completeren het boekje.
Het boekje is aantrekkelijke vormgegeven en voorzien van veel aardige foto's. De vele tabellen en figuren geven veel informatie, welke niet nodeloos in
de tekst wordt herhaald. Het boekje leest hierdoor
prettig.
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Vooral vegetatiekundig georiënteerd
Het boekje is wat het beheer van bosranden betreft
vooral op de vegetatie georiënteerd. Gezien de vegetatiekundige traditie in het Nederlandse bos- en
natuurbeheer mag dit niet verwonderlijk heten. De
indeling van mantels en bossen die in dit boekje
wordt gehanteerd correspondeert met die in de
Vegetatie van Nederland wat gezien de achtergrond van de auteurs ook te verwachten was.
Helaas heeft dat er ook toe geleid dat het op zandgronden als mantel regelmatig voorkomende bremstruweel niet als zodanig in het boekje onderscheiden en genoemd wordt. In de Vegetatie van
Nederland is het bremstruweel merkwaardig genoeg verstopt als rompgemeenschap bij de heidevegetaties en wordt dus kennelijk makkelijk vergeten.
Ondanks de grotendeels vegetatiekundige oriëntatie komen de beheeraspecten wat betreft fauna
deels ook aan bod, hoewel dit wat verborgen in de
tekst staat. Gaat het bij beheeraspecten ten aanzien
van de flora meestal om het terugzetten van de vegetatie in de vorm van kappen en maaien. Voor de
fauna gaat het in het natuurbeheer meestal om het
verkrijgen en behouden van structuurvariatie. Omdat het voorkomen van diersoorten meestal hieraan
gekoppeld is, is het vaak moeilijk om ze te koppelen
aan een bepaald vegetatietype. Een groot deel van
de bij de verschillende bosrandtypen genoemde
diersoorten zijn vrij willekeurig gelozen, omdat ze
niet strikt gebonden zijn aan genoemde bostypen.
Bij het beheer van bosranden mede ten behoeve
van de fauna komt het er op neer dat niet alles ineens wordt gemaaid of gekapt, maar dat dit wordt
gespreid in de ruimt en tijd. Verder hebben rechte
bosranden minder variatie in microklimaat dat kronkelende. Dit laatste is met name van belang voor
koudbloedige dieren als insekten, reptielen en amfibie n, die op korte afstanden plekjes moeten kunnen
vinden om op te warmen of af te koelen.

En nu nog een betere financiering en
regelgeving
Met het verschijnen van dit boekje kan een gebrek
aan kennis het behoud en herstel van structuurrijke
bosranden niet meer in de weg staan. Helaas kunnen andere zaken herstel en beheer nog wel eens in
de weg staan. Voor de aanleg van nieuwe mantels
kan in een aantal gevallen nog subsidie worden verkregen. Voor het beheer zijn er echter vrijwel geen
subsidies te verkrijgen. In de nieuwe landelijke subsidieregeling "Programma beheer" schitteren mantels en zomen door afwezigheid, ondanks dat hier
reeds herhaalde malen op is gewezen. Het enige
dat men nu kan proberen is om de bosranden onder
te brengen bij de paar procenten oppervlakte van
een aansluitend beheerpakket, die niet aan de
strenge eisen van dat pakket hoeven te voldoen.
Hopelijk krijgen bosranden in de toekomst een volwaardige positie binnen het subsidiestelsel.
De boswet en allerlei provinciale en gemeentelijke
kapverordeningen kunnen het herstel van een mantel zelfs zeer lastig maken als er in de tussentijd bomen in zijn gekomen. Veel energie kan dan gaan zitten in het overtuigen van de controle-instantie
LASER of van gemeenten. Het bosrandbeheer moet
dan ook een volwaardige rol gaan spelen binnen
het beleid van de regering, provincies en gemeenten.
Het is te hopen dat het boekje "Beheer van bosranden" ook gelezen zal worden door overheden. De
aantrekkelijke opzet, het handzame formaat en de
geordende informatie zal velen in het natuurbeheer
en beleid moeten aanspreken. Het is dan ook een
lezenswaardig boekje geworden dat van harte
wordt aanbevolen aan een ieder wie het bos in al
zijn facetten ter harte gaat.
H.S.
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