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6.

1. Inleiding
1.1. Algemeen
Bosbeheer is in het verleden geheel gericht geweest op produktie. Na aanplant vonden dunningen
plaats om te kunnen selecteren op houtteeltkundig waardevolle bomen. Kromme, sterk vertakte
bomen werden gekapt ten gunste van rechtopgaande bomen. Bij de eerste dunningen bleef het te
dunnen hout liggen. In oudere opstanden is dunnen de manier om naast selectie ook hout te oogsten.
Tot in de jaren tachtig werd een dergelijk dunningsbeheer "beeindigd" door een hele opstand te
kappen. Bij deze kaalkap verdwenen niet alleen de bomen, ook de ontstane humuslaag werd sterk
aangetast (Vis, 1987). Met de komst van de Stichting Kritisch Bosbeheer, omstreeks 1980, werd
aandacht voor het eigen karakter van het bos en de daarbij behorende dynamiek veel groter. Deze
dynamiek betreft het door stormschade ontstaan van gaten in de boomlaag en het individueel afsterven
van bomen, waardoor voldoende licht de bosbodem kan bereiken en jonge bomen de kans krijgen te
kiemen en/of rustende boompjes de kans krijgen sterk uit te groeien.
Met het onderzoek van Koop (1989) in oude oerbossen werd het belang van deze gaten
benadrukt en tevens een ander bosbeheer gestimuleerd; een bosbeheer waarbij gaten werden gemaakt
om natuurlijke processen te imiteren, waarbij het tevens mogelijk was om een bepaald volume hout te
oogsten. Dit type bosbeheer wordt de mozaiekmethode genoemd en is al op diverse plaatsen in ons
land toegepast (o.a. Bouwma et al. 1995, van der Burgh et al. 1995). In strikte zin gaat de
mozaiekmethode uit van het kappen van in grootte variabele gaten in bos dat in de boomfase verkeert,
waarbij het uiteindelijke doel is een zelfregulerend, natuurlijk bos te ontwikkelen. De methode laat
zich ook gebruiken bij een bosbebeer waarbij het oogsten van hout tevens een doel blijft. Ook hier is
het van belang dat een deel van het bos ongemoeid wordt gelaten, maar dit deel kan lager zijn dan de
50 % zoals genoemd bij van der Burgh et al. (1995).
In het Voorsterbos is na de overdracht van Staatsbosbeheer naar Natuurmonumenten een andere wind
gaan waaien, waarbij een zo natuurlijk mogelijk beheer voorop staat. Een van de beheersvormen die
daarbij aan de orde is betreft de mozaiekmethode (Akkerman & Tuinman 1998). In de winter van
1999/2000 zijn de eerste gaten gekapt in een Beuk-opstand. In de periode 2000 - 2006 zijn in totaal 54
bosgaten gekapt. Dit rapport had als centrale vraagstelling: wat heeft het kappen van bosgaten
opgeleverd voor de bosverjonging, flora en vegetatie?
1.2. Het karakter van bosgaten
Microklimaat
Bosgaten worden vooral gekenmerkt door een eigen microklimaat. Barkman & Stoutjesdijk (1987)
besteden ruim aandacht aan het microklimaat van bosgaten en baseren hun informatie vooral op
Geiger (1961) en Krecmer (1968). Zeer kleine open plekken, bijv. door het wegvallen van een
heersende boom, hebben een microklimaat dat van het bos zelf weinig afwijkt (Fig. 1.1). Er dringt
echter wel meer diffuus hemellicht door tot de bodem. Bosgaten met een d/H verhouding van 0,7 of
kleiner (d = doorsnede van bosgat, H = hoogte van bomen rondom bosgat) ontvangen in Nederland in
het geheel geen direct zonnestraling en bij een d/H verhouding van 1 heel weinig. In dergelijke
bosgaten verschillen de temperaturen weinig van die in het aangrenzende bos. Naarmate een bosgat
groter is verandert het microklimaat. De invloed van direct zonlicht wordt groter evenals de uitstraling
bij heldere nachten. Bij een d/H verhouding van 1 , 5 - 2 wijkt het microklimaat het meest af van heet
aangrenzende bos en open terrein. In dergelijke gaten is sprake van veel instraling, maar bovendien
ook van reflectie van straling vanuit de bosrand. Bovendien is in dergelijke bosgaten de invloed van
wind gering. Het gevolg is dat het op een zonnige dag in het bosgat enkele graden warmer kan worden
dan in het aangrenzende bos.
Omdat de regen vaak schuin valt vangen de boomkronen een deel van de regen weg (interceptie). In
kleine open plekken (d/H < 1) is de neerslag dan ook geringer dan in het open veld (maar groter dan in
het bos zelf!). Bij grotere gaten kan er door luchtwervelingen meer regen vallen, tot 5 % meer dan in
het open veld. Bij sneeuw is het effect nog groter. De sneeuw kan bijna 70 % dikker zijn dan in het
vrije veld en blijft ook langer liggen dan in het veld of bos. De absolute vochtigheid in een bosgat is

door transpiratie van het omringende bos (boombladeren geven via huidmondjes vocht af) hoger dan
in het vrije veld. Mede ook door het geringer effect van de wind kan de evaporatie 10 % geringer zijn.
Barkman & Stoutjesdijk (1986) vatten dan ook samen dat bosgaten met een d/H van 1 , 5 - 2 wat
temperatuur betreft een continentale karakter hebben dan het vrije veld (kouder in de winter, warmer
in de zomer), maar voor wat betreft neerslag, luchtvochtigheid en evaporatie, een meer atlantisch
karakter hebben. In het Voorsterbos geldt dit in sterke mate voor de Beuk op keileem, omdat de Beuk
veel licht tegenhoudt (c. 98 %) en het verschil met de bosgaten groot is. Bovendien stagneert vocht op
het keileem vanwege de slechte doorlaatbaarheid, waardoor het hier relatief nog vochtiger is dan in het
vrije veld.
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Figuur 1.1. Dwarsdoorsnede van natuurlijke bosgat met Hchtval.
Dood hout
In natuurlijke bosgaten is altijd dood hout aanwezig. Het gaat om staand dood hout, hangend dood
hout (bomen scheefgewaaid en pootje gelichte wortelkluiten) en vooral om liggend dood hout. Dit
hout kan afkomstig zijn van op stam afgestorven bomen die vervolgens een keer omvallen of om
omgewaaide bomen die daarna zijn dood gegaan. Dood hout draagt in belangrijke mate bij aan de
biodiversiteit van het bos, zoals aangetoond voor geleedpotigen, paddenstoelen en mossen (Jagers op
Akkerhuis et al 2005).
Vorm
Bosgaten kunnen van nature een grote variatie vertonen in vorm. Bijlage 1 laat het een en ander zien
voor de Veluwse malenbossen, waar gaten onstaan door het op stam afsterven van oude bomen. De
gaten hier zijn dan ook licht ovaal van vorm. In jonge beukenbossen kan de vorm geheel anders zijn,
zoals de voorzijde van dit rapport laat zien. Een natuurlijk gat in 5ew&-opstand op Urkzand in het
Voorsterbos laat een verhouding van circa \-2xdQ boomhoogte zien en voorts dat de randen van het
bosgat grillig zijn en recente gaten (januari 2007) zelfs gaten van 3 x de boomhoogte door elkaar
omduwde bomen, maar met een breedt van < 0,5 x boomhoogte. Bosgaten in sparrenbossen zijn
aanvankelijk ook ovaal van vorm.

2. Methode
2.1. Kartering
In de periode 2000 - 2006 zijn 54 bosgaten gekapt in het Voorsterbos. Van deze bosgaten zijn 49
bezocht in 2006. Van vijf bosgaten zijn geen gegevens bepaald. Hun locatie was pas na afronding van
de studie bekend, na het beschikbaar komen van lucht foto's (Google earth). Van de 49 bosgaten zijn
plattegronden gemaakt op schaal 1 : 1000. Op de kaartjes is de aanwezige opslag (struiklaag)
ingetekend en de begreppeling. Van bijzondere en zeldzame soorten zijn vindplaatsen ingetekend.
2.2. Monitoring
In 12 bosgaten in opstanden met Beuk is de struik-, kruid- en moslaag per bosgat per jaar geschat
vanaf het eerste jaar na realisatie. Het betreft bosgaten van het eerste uur. Van diverse bijzondere
soorten is jaarlijks nagegaan of ze nog aanwezig waren en de staat van voorkomen (grootte van plek,
fertiel zijn van vestiging/plant) vastgesteld.
2.3. Overige plant- en diergroepen
Tijdens bezoeken aan de bosgaten zijn ook data verzameld van bladmossen, levermossen,
paddenstoelen en enkele fauna-groepen. Van een systematisch onderzoek was echter geen sprake.
2.4. Microklimaat
Van 12 bosgaten zijn in 2005 de schaduwlijnen bepaald (grens van schaduw en licht). De schaduwlijn
is gekarteerd op 21 juni, als de zon op haar hoogst staat en het maximale deel van een bosgat wordt
beschenen. Ook is de schaduwlijn van 21 September bepaald. Dan staat de zon boven de evenaar en
begint de astronomische herfst. Na deze datum is de lichtintensiteit zodanig verminderd dat het effect
op het te beschijnen gedeelte beperkt is en geen vochttekorten meer veroorzaakt voor kruiden. In het
kader van dit onderzoek zijn verder geen microklimaat metingen verricht.

Bosgat nummer 12 met opgeduwde Beuken. Hier liepen de takken uit tot stammetjes.

Figuur 3.1. De ligging van de sinds de winter van 1999/2000 gerealiseerde bosgaten in het
Voorsterbos. De nummers in de figuur zijn als unieke nummers gebruikt in deze rapportage (zie
bijlage 2). Alle bosgaten zijn onderzocht met uitzondering van de nummers 50 t /m 54.
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3. Resultaten
3.1. De verspreiding van de bosgaten
Bosgaten komen in verschillende clusters in het Voorsterbos voor. De hoogste concentratie komt voor
op het keileem, terwijl op het Urkzand (zowel noordelijk van de Zwolse vaart als in het Kadoelerbos)
relatief minder bosgaten zijn gerealiseerd. Juist in het Kadoelerbos zijn er in de winter van 2005/2006
6 bosgaten bijgekomen. Figuur 3.1 laat zien dat in de viertal deelgebieden bosgaten ontbreken
(oostelijke helft Kadoelerbos, Oostelijk en Zuidwestelijk van camping de Voorst en Oostelijk van
camping de Stiente).

3.2. Bos-/opstandstypen
Tabel 3.1. geeft de verdeling van de bosgaten over de opstand/bodemtypen. In totaal gaat het om 16
combinaties. Verhoudingsgewijs de meeste bosgaten zijn gekapt in opstanden van Beuk op keileem.
Andere belangrijke opstanden met bosgaten betreft Zomereik zowel op zand als keileem, Den op zand
en Sitkaspar op zand.
Tabel 3.1. Verdeling van de bosgaten over de onderscheiden
opstand/bodem typen (n = 54)
bodem
aantal
percentage
Boomsoort
Beuk
12
keileem
22,2
Zomereik
7
zand
13,0
Zomereik
keileem
6
11,1
Den
6
11,1
zand
Sitkaspar
5
zand
9,3
keileem
Haagbeuk
3
5,6
2
Lariks
zand
3,7
2
Es
zavel
3,7
2
Populier
keileem
3,7
2
Populier
3,7
zand
2
zand/keileem
Beuk
3,7
Beuk
keileem/zand
1,9
Beuk/populier
zand
1,9
Den/ Spar
zand
1,9
Es
zand
1,9
Zwarte els
zand
1,9

3.3. Jaren vankap
Figuur 3.2 geeft het aantal per jaar gekapte bosgaten en het eumulatief aantal over de achtjarige
periode. Per jaar zijn vanaf 1999 2 tot 11 bosgaten gekapt. In totaal gaat het om 54 bosgaten,
gemiddeld 6,7 per jaar.

3.4. Grootte van de bosgaten
Tabel 3.2. is gebaseerd op de lengte per bosgat. 63,3 % van de bosgaten heeft een doorsnede die
overeenkomt met de hoogte van het omringende bos dan wel 1,5 x deze lengte. Kleine bosgaten (<
boomhoogte) zijn vrijwel niet gekapt. Grote bosgaten (> 2 x boomhoogte) zijn tweemaal in het bos
gerealiseerd, nl. bosgat 14 of kavel T35 en bosgat 35 of kavel T27 (zie Figuur 3.1). In figuur 3.3 is de
lengte en breedte van elk bosgat uitgezet. De figuur laat zien dat ronde bosgaten vrijwel niet
voorkomen en de overgrote meerderheid een ovale vorm heeft. Figuur 3.4 laat zien dat de meeste
bosgaten kleiner zijn dan 15 are. Het gemiddeld oppervlak bedraagt 7,4 are (mimimaal 2 en maximaal
24 are).
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Tabel 3.2. Doorsnede van bosgaten
in het Voorsterbos gebaseerd op de
lengte van bosgaten, waarbij lengte
relatief is weergegeven to.v. hoogte
van omringende bos.
aantal
%
Grootste lengte
4
<1
8,2
1
20,4
10
21
42,9
1,1-1,5
1,6-2
12
24,4
2,1-2,5
0
0
2,6-3
2
4,1
totaal
49
100
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Figuur 3,2o Het aantal jaarlijks gerealiseerde bosgaten en het cumulatief
aantal in het Voorsterbos.
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Figuur 3.3. Breedte van elke bosgat uitgezet tegen de lengte (beide
uitgedrukt als verhouding ten opzicht van hoogte omringende bos, dus 1
bosgat dat even breed is lang en gelijk is aan boomhoogte). De meeste
bosgaten hebben een ovale vorm.
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Oppervlakte klassen

Figuur 3.4. Verdeling van bosgaten naar het oppervlak
per bosgat in ingedeeld naar oppervlakteklassen
(oppervlak in aren, n = 49 bosgaten).

3.5. Dood hout in bosgaten
In II van de 47 bezochte bosgaten komt dood hout voor. Hierbij zijn een aantal vormen te
onderscheiden. In een drietal bosgaten zijn bomen omgeduwd en hebben het bosgat opgevuld. Het
opvallende van deze bosgaten is dat nadat bomen zijn omgeduwd deze niet afsterven door blijven
leven. De verbinding van de wortels via de wortelkluit met de bodem wordt bij omduwen niet geheel
verbroken. Takken blijven leven en/of er worden nieuwe takken gevormd die verticaal uit de stam
groeien. Het blijkt voor te komen bij Beuk, Es en Balsempopulier (Fig. 3.3). Dit verschijnsel is onder
natuurlijke omstandigheden bekend van wilgenbos en o.a. te zien in het wilgenbos op het Vogeleiland
en op de eilandjes in het Kadoelermeer. Dood hout komt ondanks het omduwen in dergelijke bosgaten
maar in geringe mate voor.
Een andere vorm van dood hout komt voor in bosgaten waar bomen zijn geringd. Dit is de afgelopen
acht jaar alleen gebeurd in een drietal bosgaten binnen Haagbeuk op keileem (Fig. 3.1; nr. 18 t/m 20).
Met ringen hoeven bomen niet direct af te sterven, maar binnen twee jaar zijn ze veelal dood en
kunnen boomstammen al zijn afgebroken. Een derde vorm van dood hout betreft bosgaten waar het
hout is verwijderd maar een enkele boom is blijven liggen. Dit komt m 14 van de 49 bosgaten voor. In
de overige bosgaten is het hout afgevoerd en zijn hoogstens wat takken blijven liggen of gegroepeerd
aan de rand van het bosgat.

Figuur 3.5. Omgeduwde Beuk met levende takken.
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3.6. Vegetatie en verjonging
Bosgaten worden gekapt om de bosverjonging op gang te brengen. met het doel meer structuur in het
bos te brengen. De vraag is dan welke soorten verschijnen en hoe snel de verjonging in staat is een
bosgat op te vullen.
Verjonging van bomen en struiken is in alle onderzochte bosgaten aangetroffen, uitgezonderd enkele
in de winter van 2005/2006 gekapte gaten. In M% procent van de gaten zijn al voordat het gat gekapt
is verjongende bomen aanwezig (hoger dan 1 m), als gevolg van sterke dunningen uit het verleden
(van voor 1998, dunningsbeheer van Staatsbosbeheer). In de meeste gekapte gaten ontbreekt
verjonging of is sleehts sprake van kleine waehtende boompjes (< 50 cm). De ontwikkelingen van
vegetatie en verjonging zijn het best gedocumenteerd voor de reeks oudste bosgaten in een opstand
van Beuk op keileem (gaten 1 t/m 5). De gaten werd gekapt in de winter van 1999/2000.

-k!
-sl/bl
-ml

1998

2000

2002

2004

2006

Jaren (kap in 1999/2000)

Figuur 3.6. Verandering in bedekking van de verschillende lagen in bosgaten in Beuk/keileem (n =
4). ml = moslaag, kl = kruidlaag, sl/bl = struiWboomlaag.
Na het ontstaan van bosgaten trad sterke verjonging op met Es. Deze Es werd door Reeen kort
gehouden tot op 30 tot 70 cm. Tegelijkertijd vestigden zich veel varens, waarbij de Wijfjesvaren
dominant werd aan de zuidzijde van de bosgaten (het constant vochtige deel). Daarnaast breidde Riet
zich uit en ontstonden velden met Lidrus. Binnen drie jaar hadden deze soorten een gesloten kruidlaag
gevormd (Figuur 3.6). De Es zag aanvankelijk geen kans binnen de kruidlaag door te schieten naar de
struik- en boomlaag. De bosverjonging stagneerde sterk. Er is echter wel een habitat ontstaan waar
Reeen dekking zoeken en waar een aantal bijzondere plantensoorten zich handhaven. In het zesde jaar
blijken enkele boompjes de dans ontsprongen en weten boven de kruidlaag uit te komen. De ruigte
van Riet werkt nu tevens als beschermer van deze boompjes tegen Reeen die moeilijker bij deze
solitaire boompjes kunnen komen. In het zevende jaar na kap blijkt dit proces sterk door te gaan.
Verjonging gaat zelfs op diverse plekken een prominente rol spelen en een deel van de gaten groeit al
dicht met deze nieuwe generatie.
Tabel 3.3 laat zien dat in de vijf gaten in totaal 13 soorten bomen en struiken de kans zien om
boven de kruidlaag uit te komen. De Es, al massaal aanwezig in het eerste jaar, is de grote winnaar.
Opvallend is dat de Beuk een tweede positie inneemt. Onder de huidige omstandigheden zullen deze
bosgaten geleidelijk in een stakenfase belanden en zal een gevarieerd Essenbos ontstaan, dat mogelijk
op de lange termijn een aandeel houdt van de Beuk.
Figuur 3.7 laat de ontwikkeling zien die waarschijnlijk zou zijn opgetreden zonder de vraat van
Reeen. De massaal gekiemde Essen zouden dan binnen enkele jaren een dichte stakenfase hebben
gevormd. De Beuk, die nu kans ziet een rol te spelen zou dan overgroeid zijn door de Es en de
kruidlaag zou waarschijnlijk door minder soorten zijn gekoloniseerd.
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Tabel 3.3. Verjongende bomen en struiken in de oudste vijf bosgaten (nr 1 t/m 5, Figuur 3.1), opgenomen in het
T jaar na de ingreep. De tabel betreft exemplaren die boven de 1 meter uitkomen.
% 3
lasgati 1 1 % a i
! %i 4
%! 5 1% i tOt' %
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Salix aurita
Salix cinerea
Amelanchier lamarckii
Salix caprea
Prunus spinosa
Frangula alnus
Crataegus monogyna
Corylus avellana
Pinus sylvestris
Acer pseudoplatanus
Lariks spec.

%#ml ®i< > I m
aai^al soorten

3
8
6
1
1

11,6
30,8
22S8
3,8
3,8

14
10
2
0

1
1
3

11,6

2
1
1

7,6
3,8
3,8

\ 26

1
;£ j

Jill

48,3 130
34,5 6

6,9
0 1

90
4,4 5

90,0 90

0,7 1
1

1,0 1
1,0 1
1
1

94,9

3,4
3,4
2

1
1
III

5,0 6

2,0

327
6,0 35
8
1,0 4
1,0 3
1,0 1
1,0 2
1
5

90,0

2
1
2
1

1,0

3,4

|l»;
•7

83,4 Es
8,9 Beuk
2,0 Geoorde wilg
1,0 Grauwe wilg
0,8 Drentse krent
0,3 Boswilg
0,6 Sleedoorn
0,3 Vuilboom
13 Eenstijlige
meidoorn
0,5 Hazelaar
0,3 Grove den
0,5 Gewone esdoorn
0,3 J^prk

i I1W
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Figuur 3.7. Veronderstelde verandering in de bedekking van verschillende lagen in bosgaten in
Beuk/keileem zonder vraat van Reeen. ml = moslaag, kl = kruidlaag, si = struiklaag, bl = boomlaag.
3.7. Trends in verjonging
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de typen verjonging die zijn waargenomen in bosgaten van drie jaar
en ouder. In vrijwel alle bosgaten vindt verjonging plaats. Dit geldt het minst voor takkenkooi-gaten
waar het loof van de omgeduwde beuken of populieren weer uitloopt en zodoende een eigen laag
vormt die concurreert met een potentiele verjonging.

, .

Verjonging
Verjonging
Verjonging
Verjonging

vooral bestaande uit boompjes die al voor kap aanwezig waren
grotendeels uit boompjes die na kap gekiemd zijn
grotendeels afwezig door takkenkooi, maar wel uitgelopen takken
geheel afwezig
totaal

15

19
27
3
0
49

„

39
55
6
0
100

3.8. Floristische ontwikkelingen
Mossen
Aan deze categoric van planten is weinig aandacht besteed. In een van de oudste bosgaten op keileem
verscheen het Bosschoffelmos (Scapania nemorea); een in Flevoland zeer zeldzame soort. Bij
ontwikkeling van een ruigere kruidlaag op het keileem wordt de moslaag onderdrukt. Op zandgrond
spelen acidofytische mossen een rol (o.a. Heideklauwtjesmos). Hier zijn geen bijzondere soorten
gevonden.
Varens
De ontwikkelingen op het keileem binnen Beuk ( n = 12) werden gekenmerkt door het massaal
kiemen van varens. Tien varensoorten vestigden zich, waarvan vijf soorten bekend waren van de pick op
de aangrenzende strook van voor het kappen. Drie varensoorten die in de bosgaten verschenen kwamen
niet direct buiten de gaten voor, wel binnen een straal van 1 km gerekend vanuit de bosgaten. De
Moerasvaren (Thelypteris palustris) en Kamvaren (Dryopteris cristata) waren niet bekend van het
Voorsterbos, terwijl de Struisvaren (Matteuccia struthiopteris) in tuinen groeit in de omgeving van het
bos. De Tongvaren (Asplenium scolopendrium) werd naast een van de bosgaten gevonden en dit was de
enige soort die niet in een bosgat werd gevonden. Vier soorten waren al aanwezig met een lage dichtheid
voordat de gaten werden gekapt (tabel 3.5 en tabel 3.6).
Binnen de bosgaten vestigden varens zich op greppelkanten en op de bosakkers. De Wijfjesvaren
(Athyrium filix-femina) bleek het meest succesvol met de hoogste dichtheid in de greppels (x2 = 6.5, p <
0.05). The groep van zeldzame varens (die zich in minder dan vier bosgaten vestigde) vertoonde geen
voorkeur voor bosgreppel dan wel bosakker uitgaande van het aantal gevonden planten (x2 = 0.5 n.s),
maar gecorrigeerd voor oppervlak bleek er wel een duidelijke voorkeur voor het greppelhabitat (x2 =
12.7 p < 0.001). Moerasvaren planten werden alleen op bosakkers gevonden. Fertiliteit werd alleen
gezien bij de meest algemene soorten (aanwezig in meer dan drie bosgaten). Sommige planten van de
Wijjjesvaren waren volwassen (dus fertiel) in het derde seizoen na de kap en werden codominant in 5
van de 12 bosgaten in een natte vochtige ruigte vegetatie die wat structuur betreft veel overeenkomst
vertoont met de door Ellenberg (1982) genoemde "Hochstauden-Flur" van het Middden-Europese
berggebied, waarin naast varens allerlei soorten met grote bladeren een rol spelen.
Varens vestigden zich het meest aan de zuidzijde van de bosgaten binnen de 100 % schaduwlijn (= lijn
waarbinnen geen directe zonneschijn optreedt in de periode mei - oktober). Moerasvaren, Kamvaren,
Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris pseudomas) en Stijve naaldvaren (Polystichum aculeatum; Rode
Lijst soort) werden exclusief binnen deze lijn gevonden, de Gebogen driehoeksvaren (Gymnocarpium
dryopteris) en Struisvaren werden gevonden binnen de 75 % schaduw lijn. De Wijfjesvaren bereikte de
hoogste dichtheid in deze zone (x2 = 8.3 p < 0.01 n = 12). In het grootste bosgat (0.25 ha) was in het
vijfde jaar na kap de gemiddelde kruidlaag bedekking 92 % met bedekking door de Wijjjesvaren van 19
%. In dit bosgat kon een gradient worden aangetoond betreffende de dichtheid van de Wijfjesvaren in
relatie tot de schaduw gradient (Kruskall-Wallis, x2 = 10.8 p < 0.01).
Overige soorten
Drie soorten Paardestaart (Equisetum spp.) vestigden zich. Heermoes (Equisetum arvense) werd een
codominante soort, de Reuzenpaardestaart (Equisetum telmateia) koloniseerde neutraal keileem in een
van de bosgaten, terwijl Holpijp (Equisetum fluviatile) zich vestigde binnen de 100 % schaduw lijn van
twee bosgaten. In een van de bosgaten vestigde zich Bosbies (Scirpus sylvaticus) op 12 locaties in het
bosgat en op het bospad naar het bosgat toe.
Overige bosgaten
Drieendertig bosgaten werden gerealiseerd in andere opstand/bodem typen (periode 1998 - 2006). Op
zandige bodems met lage pH werden weinig varens gevonden. De Brede stekelvaren (Dryopteris
dilatata) w^ aanwezig voordat er gekapt werd en nam nadien toe. Zeldzame varens, zoals op het
keileem, werjen niet waargenomen. In een opstand van Haagbeuk (Carpinus betulus) op keileem werden
drie gaten ^Jrealiseerd door bomen te ringen (n = 3). Dit veroorzaakte wel een toename van het licht en
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daardoor verdichting van de laag van zich verjongende Es en Haagbeuk (lager dan 50 cm), maar
vestiging van varens werd niet waargenornen.

Tabel 3.5. Varens gevonden in bosgaten binnen Beuk op keileem ( 3 - 7 jaren na de kap, 8 - 1 7 are/gat) en
vergeleken met aangrenzend bos zonder ingrepen, gebaseerd op jaarlijkse monitoring, n = 12), n bg = aantal
bosgaten met genoemde soort, % = percentage, n pg = aantal planten in de 12 bosgaten na drie seizoenen, a =
number of 50 m zones rondom bosgaten met genoemde soort, % = percentage betreffende a, n pa = totaal aantal
planten in de 50 zones (opgeteld voor alle bosgaten), gl = aantal bosgaten waarin betreffende soort in bosgreppels
groeit, % .= percentage van gl, ba = aantal bosgaten waarin betreffende soort op bosakkers groeit, % = percentage
van ba, F = fertiele planten aangetroffen (binnen 3 jaar), f = met fertiel blad binnen 4 jaar, n.f = niet fertiel binnen 4
jaar, sch = percentage van de tijd met schaduw in de periode juni - September en gebaseerd op verspreiding van
planten, na = niet geanalyseerd, VB = soort bekend van Voorsterbos (inclusief Waterloopbos) of haar randgebied
voor periode na 1990.
gl %
Woodland species
%
n pa
ba % F
nbg %
a
sch
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npg
12 100 f
12
8 66.7 50-100 12 100
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Overige vaatplanten
In Beuk/keileem werden in het eerste jaar na kap Stomp kweldergras (Puccinellia distorts), Zeegroene
rus (Juncus inflexus) en andere soorten van voor de aanplant (eind jaren veertig) aangetroffen. In een
van de bosgaten (Zomereik/keileem) werd Hondstarwegras (Elymus caninus) aangetroffen, in een
ander bosgat (eveneens Zomereik/keileem) in het eerste jaar Rood guichelhuil (Anagallis arvensis). In
twee bosgaten verscheen de Schijnaardbei (Potentilla indicd). In een bosgat op Urkzand verscheen
Bosgierstgras (Milium effusum), maar mogelijk was deze soort al voor de kap aanwezig.
Paddenstoelen
Systematisch onderzoek naar de effecten van bosgaten op de paddenstoelflora is niet uitgevoerd.
Binnen drie jaar kan een bosgat op keileem geheel begroeid zijn met diverse planten zoals Riet,
Duinriet, Lidrus en Gestreepte wtibol. Deze dichte kruidige vegetaties vormen niet een geschikt
habitat voor paddenstoelen, die groeien op plekken waar de kruidlaag niet of spaarzaam ontwikkeld is.
Juist aan de randen van bosgaten treedt de kruidlaag terug en de combinatie van ijle kruidlaag en
vochtig microklimaat aan de zuidzijde van bosgaten maakt deze kant het meest geschikt voor het
verschijnen van vruchtlichamen.
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Tabel 3.6. Mate van voorkomen van varensoorten in 12 bosgaten binnen Beuk/keileem, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen het voorkomen in een bosgat (g) en het voorkomen in een 50 m brede randzone (r). Nummering
van de bosgaten overeenkomend met figuur 3.1.1= zeldzaam, 3 = verspreid, 5 = frekwent, 6 = plaatselijk heel
algemeen.
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0 Geschubde
mannetjesvaren
1 Tongvaren
26

Dood hout binnen bosgaten in Beuk-opstanden betreft beukenhout met stammen met DBH van 25 cm
of meer. Op dit dode hout komt in het derde jaar al het Gele hoorntje (Calocem corned) voor en de
Witte bultzwam (Trametes gibbosd) is de algemeenste houtbuisjeszwam op beukenhout, die laat zien
zich ook goed te ontwikkelen op boomstammen (voorheen meer bekend van boomstompen). Het
Elfenbankje (Trametes versicolor) is veel zeldzamer. In twee bosgaten werd op dood beukenhout de
Vermiljoenzwam (Picnoporus cinnabarinm) aangetroffen.
\
3. (L Fauna
»J
Zoogdieren
Van de zoogdieren is de aanwezigheid van het Ree in de bosgaten het meest opvallend. Reeen houden
zich graag op in deze bosgaten, zowel voor het fourageren op jonge boompjes en ook op diverse
kruiden. Door de ruigte en verjonging geven de bosgaten een ideale dekking.
Insekten
In een van de bosgaten werd in 2004 in een vrijstaande op stam afgestorven Beuk aan de rand van eent
bosgat een kolonie Hoornaar vastgesteld. In 2005 ontbrak de kolonie, om in 2006 weer aanwezig te
zijn. In diverse bosgaten verstigde zich of breidde Duinriet zich uit. Deze grassoort is belangrijk als
waardplant voor het Bont zandoog/e, dat in diverse gaten is waargenomen.
Broedvogels
De betekenis van bosgaten voor broedvogels is niet in kaart gebracht. De indruk is dat enkele
vogelsoorten baat hebben met deze eilanden met ruigte, verjonging en dood hout (bijv.
Winterkoninkje, Boompieper).
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4. Discussie
4.1. Mozaiekmethode
In het Voorsterbos is in zekere zin de mozaiek methode toegepast met het kappen van bosgaten. In een
eerdere notitie is voor een van de kavels aangegeven wat deze methode zou betekenen voor het aantal
te kappen gaten (Bremer 2001a). Voor kavel T33/T35 (oostelijk van het Kraggenburgerveld) was de
kap van 18 gaten voorgesteld bij een eerste kapronde. Uiteindelijk zijn in enkele jaren 7 bosgaten
gerealiseerd.
De mozaiekmethode gaat uit van een bepaalde verhouding in grootte van de gaten. De methode is
daarbij gebaseerd op ontstaan van bostgaten in oude bossen, o.a. oerbossen in Noord-Duitsland. Tabel
3.2. laat zien dat 87% van de bosgaten een doorsnede hebben die 1 - 2x de boomhoogte is. Volgens de
mozaiekmethode had dit 44% moeten zijn. Bedacht moet worden dat in het Voorsterbos sprake is van
een jonger bos dan in het geval van de referentiebossen voor de mozaiekmethode. Een belangrijk
gegeven is ook dat juist de 1 - 2x boomhoogte gaten voor de biodiversiteit het meest gunstig zijn. Dit
blijkt heel duidelijk uit het voorliggende rapport en dan vooral in de opstanden van Beuk op keileem,
waar tussen bosgat en omringende bos een groot verschil in microklimaat ontstaat en waar zich een
groot aantal geheel onverwachte soorten heeft gevestigd. De vestiging van o.a. Reuzenpaardenstaart,
Holpijp, Gebogen driehoeksvaren en Moerasvaren in een of meerdere gaten op keileem was niet
voorspeld. De combinatie van een constant vochtige, basenrijke keileembodem met een gradient in
lichtinval heeft voor Nederlandse begrippen een nieuw habitat opgeleverd! Om deze reden blijft het
aantrekkelijk op het keileem bosgaten van 1 - 2x boomhoogte te maken. Bij grotere gaten neemt het
effect van het microklimaat af, terwijl op dit moment ook geen enkele aanwijzing is dat dergelijke
gaten van nature op keileem zouden kunnen ontstaan. Na de storm van januari 2007 ontstonden op
kavel T132 twee natuurlijke bosgaten die beide vielen in de categoric 2 - 3x boomhoogte (maar in
breedte < 0,5x de boomhoogte) (zie ook figuur 5.1).
In de overige opstandstypen is er ook de neiging de grens van 1 - 2x de boomhoogte te hanteren. Een
uitzondering is te maken voor dennenbos, waar van nature grotere gaten kunnen ontstaan. Vooral in de
VS is dit gebleken (Hunter 1999), maar hier spelen dan ook factoren die of in Nederland sterk worden
beteugeld (branden), dan wel die in Nederland niet voorkomen (tornado's). In dennenbos zouden
bosgaten van 2 - 3 x boomhoogte gerealiseerd kunnen worden.
4.2. Dood hout
Bij bosgaten hoort van nature dood hout thuis. Of het bosgat is ontstaan door het omwaaien van
bomen dan wel door het op stam afsterven van bomen die vroeg of laat ook afbreken, zoals te zien is
in de natuurlijke bosgaten in de Veluwse malenbossen (zie bijlage 1). In het Voorsterbos komt in een
groot aantal gaten geen dood hout voor. De gaten zijn hier ook gemaakt als een middel om hout te
oogsten. In twee bosgaten zijn de bomen omgeduwd als manier om veel dood hout te maken. In plaats
van af te sterven bleven de Beuken, Essen en Balsempopulieren leven en liepen takken uit, die zich
ontwikkelen richting boomstammen. Dit verschijnsel was wel bekend van o.a. Schietwilgen (zie bijv.
op het Vogeleiland), maar niet van deze drie boomsoorten. Ongewild is met het omduwen een nieuw
habitat gemaakt. Dood hout kan ook ontstaan door het ringen van bomen. Dit imiteert het op stam
afsterven van bomen en is tot nu toe enkele keren toegepast in het Voorsterbos. Binnen vijf jaar zijn de
meeste geringde bomen omgeknakt. Gedocumenteerde voorbeelden elders in Nederland zijn niet
bekend.
4.3. Bosverjonging
Veel gaten zijn nog Jong en geen enkel gat ouder dan 7 jaar. Het is dan ook te vroeg om de
bosverjonging goed te evalueren. In de gaten van Beuk op keileem kwam al in het eerste jaar een
massale verjonging van Es voor (Fig. 4.la). Deze verjonging werd door Reeen kort gehouden en het
idee bestond dat jarenlang de Es zodanig begraasd zou worden dat een soort van bonsai bos zou
ontstaan. Na de Es zijn ook andere planten in de gaten verschenen en zijn deze deels verruigd. De
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Reeen konden niet overal meer zo goed bij en na zes jaar zien veel boompjes de kans om door te
schieten en ontstaat nu in de oudste bosgaten op keileem een mozaiek van bosverjonging.
In de andere bosgat typen kan de verjonging al een belangrijke rol spelen omdat er sprake is van voorverjonging (Fig. 4.1c). In de opstand kwam al veel verjonging voor als gevolg van te sterke dunningen
in het verleden, zoals onder Populier, maar ook andere opstandstypen. Deze gaten lopen snel dicht met
verjonging, waardoor andere waarden maar een korte tijd zich kunnen handhaven.
Figuur 4.1 vat ook de overige ontwikkelingen samen na het kappen van gaten. Figuur 4.1b geeft
voorbeeld van langzame bosverjonging waardoor soorten kans krijgen een brede kroon te
ontwikkelen. Mogelijk vindt dit proces in enkele gaten plaats. In een tweetal bosgaten is sprake van
verjonging vanuit omgeduwde, nog levende bomen (Fig. 4.Id), terwijl bosgaten met enkel geringde
bomen tot nu toe een heel bescheiden bosverjonging laten zien, omdat de doorsnede van het gat hier
een cruciale rol speelt (Fig. 4.1e).

Figuur 4.1. Ontwikkelingen in bosgaten in het Voorsterbos. a. sterke verjonging binnen 7 jaar, b.
beperkte verjonging binnen 7 jaar , c. voor-verjonging d. "verjonging" vanuit opgeduwde bomen, e.
bosgat met geringde bomen.
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Bosgat in Beuk op keileem met sterke verjonging van Es.

Bosgat 48 in Fijnspar opstand, met na eerste jaar sterk uitgroei van varens en
enkele verjongende boom.
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a

Figuur 5.1. De verschillende stadia van ontwikkeling op kavel T132.
a. De Beuk-opst&nd omstreeks 1990 (x = gekapte bomen na dunning)
b. De opstand in 1998, nadat vanaf bosweg diverse bomen met kraan zijn omgeduwd om meer
dood hout te creeeren.
c. De opstand in 2000 - 2006, waarbij in 2000 en 2004 respectievelijk 5 en 2 bosgaten zijn gekapt
d. De situatie in 2007, na kap van een zevende bosgat en de storm van januari 2007, waardoor
twee natuurlijke langwerpige gaten ontstonden en meer dan 40 Beuken omwaaiden.
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5. Hoe nu verder?
5.1. Wat is de natuurlijke soortsamenstelling van de boomlaag?
Keileem
Na het droogvallen van de Noordoostpolder ontwikkelde zich op het keileem een heel eigen schrale
vegetatie met floristisch bijzondere soorten (bijv. Bleekgele droogbloem). Opvallend is dat Feekes &
Bakker (1954) maar weinig aandacht besteedden aan de bosopslag. Deze kwam toen weinig voor en
het betrof vooral wilgenopslag op opgebrachte grond (met vooral Schietwilg, Amandelwilg en
Katwilg). Bij het niet inplanten van het keileem zou zich nog heel lang een grazige tot ruige vegetatie
hebben gehandhaafd, waarbij verspreid de eerste wilgen en berken zouden verschijnen. Ook na vijftig
jaar zou van een gesloten wilgen-berken mogelijk alleen plaatselijk sprake zijn. In dit bos, of in de
ruigere tussendelen, zouden zich geleidelijk wel andere boomsoorten vestigen vanaf het Hoge land van
Vollenhove. Al deze soorten, waaronder Es, lep en Zoete kers, zouden zich met lage dichtheid
vestigen. Na 100 jaar zou zich op het keileem plaatselijk een gesloten bos hebben kunnen
ontwikkelen, waarin heel geleidelijk wilgen en berken vervangen zouden worden door andere
boomsoorten. Een enkele Beuk zou dan ook zijn doorgedrongen in de boomlaag en mogelijk ook
verspreid Zomereiken.
Zand
Op het aanvankelijk nog zwak zure, maar vervolgens sterker verzuurde Urkzand zouden wilgen en
berken ook de eerste generatie bomen gaan vormen. Afhankelijk van de waterhuishouding zouden
wilgen dan wel berken het aspect gaan bepalen. Verzuring zou in het voordeel werken van de berken.
Ook op het Urkzand zouden schrale duinrietvegetaties nog lang een onderdeel zijn van het gebied. Op
de lange termijn zouden meer Zomereiken worden aangevoerd door gaaien vanaf het Hoge Land van
Vollenhove, maar van eikenbos van enige omvang zou geen sprake zijn.

5.2. Wat voor bos krijgen we als we door gaan met gaten kappen?
Tabel 5.1. geeft de belangrijkste opstands/bodem-typen in het Voorsterbos. Bij de verdere
ontwikkeling van nieuwe bosgaten zullen andere boomsoorten worden begunstigd dan de soorten die
thans de boomlaag bepalen. In grote lijnen kan gesteld worden dat op het zand (verzuurd Urkzand)
berken een belangrijke rol gaan spelen. Echte voorbeelden hiervan komen nu nog niet voor in de
recent gekapte bosgaten, maar in het 1 ha vak dat op initiatief van Jan van den Bosch in de jaren
negentig is gekapt is dit goed te zien.
Op keileem zullen in alle opstandstypen de Essen een belangrijke rol gaan spelen. Waar Haagbeuk al
in de boomlaag voorkomt kan deze een rol gaan spelen. Waar de Gewone esdoorn voorkomt is de
zaaddichtheid zo hoog dat na kap deze de berken zullen overgroeien. Een beperkt aandeel van deze
soort in het Voorsterbos hoeft niet bezwaarlijk te zijn, omdat deze boomsoort ook een bepaalde
natuurwaarde met zich meebrengt.
Tabel 5.1. Opstand/bodemtypen in het Voorsterbos en de belangrijkste verjongers.
Qpstandstype
Bodem
Oppervlak
Soorten in bosgaten
Beuk
Beuk
Den
Es
Gewoon esdoorn
Haagbeuk
Populier
Spar
Zomereik
Zomereik

keileem
zand
zand
keileem
zand
keileem
keileem
zand
keileem
zand

33
12

Es, Beuk
Esdoorn
Scherpe berk, Zachte berk

61
20

9

11

Gewone esdoorn
Haagbeuk, Es
Es
Spar, Berk
Es
Scherpe berk, Zachte berk

10
38
31
120

137

Bij vergelijking van het natuurlijk bos (wat nooit een kans heeft gehad) en het huidige bos met een
toenemend aantal bosgaten moet geconcludeerd worden dat tussen beide een groot verschil bestaat en
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Bij vergelijking van het natuurlijk bos (wat nooit een kans heeft gehad) en het huidige bos met een
toenemend aantal bosgaten moet geconcludeerd worden dat tussen beide een groot verschil bestaat en
dat dit verschil ook groot zal blijven. Vooral op het zand zal door de bosgaten de positie van de berk
worden versterkt. Deze soort zou in een natuurlijk bos ook een groot aandeel hebben. Op het keileem
wordt met de bosgaten vooral de Es begunstigd. Met de bosgaten wordt een Beuk-Es type gerealiseerd
dat geheel spontaan (geen menselijke invloed na droogvallen) zelf hier mogelijk pas na
eeuwen zou hebben kunnen ontwikkelen en met een gevarieerdere boomsamenstelling dan thans het
geval is.

5.3. Bosgaten
Hoe veel en hoe vaak gaten?
Het Voorsterbos is totaal 550 ha groot. Als we uitgaan van het gegeven dat de helft van het bos een
beheer van niet of nauwelijks ingrijpen krijgt blijft 275 ha over. Het bos is nu 55 jaar oud en we
schatten de gemiddelde leeftijd waarbij het bos gaat aftakelen (bij Populier bij 80 jaar, bij Beuk 120
jaar) op zo'n 110 jaar. Bij gemiddelde grootte van bosgat van 0,1 hectare (gemiddeld 50 x 30 meter) is
te bereken dat 275 ha/0,1 hectare * 55 jaar = 50 bosgaten per jaar gekapt zouden moeten worden. Als
we er vanuit gaan dat ook in de bosgedeelten met bosgaten een deel van het bos gebruikt wordt voor
dunningen is te onderbouwen dat zo'n 25 bosgaten per jaar gekapt kunnen worden. Toch lijkt het
verstandig aan de voorzichtige kant te gaan zitten en het aantal te beperken tot 10 - 15 per jaar.
Bedacht moet ook worden dat in een deel van het bos (Kadoelerbos) ook houtoogst op kan treden door
dunningen. Bosgaten zijn het meest gunstig wanneer het bos niet gedund is en er een maximaal
verschil in microklimaat mogelijk is. Ook is de afgelopen jaren gebleken (recent met de januari storm)
dat in loofbos maar een beperkt aantal bosgaten ontstaan. Het natuurlijke proces levert in het huidige
bos veel minder gaten op dan het "menselijke'proces. Ook dit is een argument ter overweging. Figuur
5.1 geeft hiervan een mooi voorbeeld. Op kavel T 132 (Beuk op keileem) is het proces van omvorming
begonnen met het verspreid omduwen van bomen langs de boswegen en vervolgens het kappen van tot
nu toe zeven gaten (situatie maart 2007). Dankzij de storm van januari 2007 is de hoeveelheid dood
hout op de kavel sterk toegenomen en zijn ook spontaan twee kleine, langwerpige bosgaten ontstaan.
Gezien wat hier in zeven jaar is gerealiseerd is het voorstel de komende jaren niet meer dan twee
nieuwe gaten te maken en het bos de kans te geven veel zwaarder hout te produceren. De Beuk is op
keileem niet zo stormgevoelig als in de literatuur wordt verondersteld (Bijlsma & Siebel 2003).

Figuur 5.2. Overgangen in het Voorsterbos met scherpe grenzen tussen de opstanden waar kap van
gaten bijdraagt tot natuurlijkere overgangen. In de figuur is aangegeven we Ike soorten een
verbindende rol kunnen spelen tussen de opstandstypen.
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De grootte van de gaten?
Dit aspect is bij de discussie al aangekaart. Gezien de kansen voor zowel veor bosverjonging als voor
het vergroten van de biodiversiteit heeft het kappen van 1 — 2x de boomhoogte de voorkeur. In denopstanden kunnen ook gaten van 2 - 3x de boomhoogte worden gekapt. Grimberg & Oosterbaan
(2003) noemen gaten van 1,5 - 2x de boomhoogte een minimum voor een goede opkomst, overleving
en concurrentiekracht van lichtbehoeftige boomsoorten. Wat vorm betreft heeft de ovale vorm de
voorkeur, omdat deze het best aansluit bij de vorm van natuurlijke gaten (zie omslag van dit rapport,
ook figuur 5.1).
Al of niet introductie?
Er is een groot verschil tussen de huidige boomsamentelling en wat van nature verwacht zou worden.
Toch oogt het Voorsterbos met een groot aandeel (60%) loofhout natuurlijk. Met name op de zavel
zou ook de lep (bij voorkeur de Steeliep en/of Ruwe iep, Maes 1993) een rol kunnen gaan spelen. Op
keileem zou de Winterlinde goed kunnen aanslaan. Voor deze soorten wordt voorgesteld in minimaal
een bosgat tot introductie over te gaan en dit eerst als experiment te zien. Deze plekken kunnen - als
de ingebrachte soorten aanslaan - op de heel lange termijn een rol gaan spelen als bronlocatie voor
verdere vestiging in het gebied.
Waar gaten?
Gaten kunnen op zich in het hele bos worden gerealiseerd. Het bos is al meer dan 55 jaar oud. Er is
een neiging om de gaten vooral in de bossen met het meeste houtvolume te kappen. Hier zijn de
verschillen tussen bos en bosgat het grootst wat betreft microklimaat, maar ook wat betreft beleving,
overwegende de recreatieve waarde van bostgaten.
De tot nu toe gerealiseerde gaten lijken aselect gekozen in het bos. Dat is slechts ten dele waar.
Bij de keuze is rekening gehouden met horsten van roofVogels en groeiplaatsen van bijzondere
plantensoorten. Bij de kap op kavel T 35 is bijvoorbeeld rekening gehouden met een horst van een
Wespendief. Het is niet de bedoeling dat door kap van een bosgat een van de weinige groeiplaatsen
van bijv. Dalkruid, Grote salomonszegel of Zachte naaldvaren verdwijnt. Nauwkeurige
verspreidingsgegevens zijn dan ook nodig en beschikbaar.
Wat ligging van gaten betreft is ervaring opgedaan met het kappen van gaten op de grens van twee
opstandstypen. Gaten kunnen dan een rol spelen voor de bosverjonging, maar ook om de scherpe
grenzen tussen de typen te verminderen. Figuur 5.2 geeft een grenzen van opstanden aan (> 200
meter) waar door de kap van bosgaten de huidige scherpe grenzen sneller kunnen vervagen. De figuur
vermeldtook welke boomsoorten de gaten op zullen vullen (zie ook tabel 5.1). Vooral Es en berken
zullen een belangrijke rol spelen en locaal ook Haagbeuk en Gewone esdoorn.
Voor het Kadoelerbos is een plan gemaakt waarin al 50% van het bos is uitgespaard van
ingrepen (dunningen) (Bremer 2004). Zo'n uitwerking is voor het hele bos te maken.
Bedacht moet worden dat op het keileem ingrepen alleen mogen plaatsvinden in droge perioden.
Zware machines kunnen door insporing hier veel schade aanrichten.
De grootste botanische waarden (mossen, varens, zaadplanten) komen voor in een het gebied
langs de Leemringtocht richting het "Hoefijzerbos"(kavel T7). Hier geldt in het algemeen voor de Es
en Es-Eik opstanden dat kap van gaten niet gewenst is (zou ten koste gaan van huidige hoge waarden)
en dat hoogstens het ringen van bomen om meer dood hout te krijgen hier een rol kan spelen (dit is
maatwerk, alleen te doen door veldmedewerker die nauwkeurige verspreiding van bijzondere soorten
kent).
Hoe gaten realiseren?
Bosgaten kunnen worden gerealiseerd door de kap van het hout, door ringen of omduwen (Fig. 5.3).
Omduwen is alleen handig als een bosgat dicht bij een bosweg is, dus makkelijk bereikbaar met
machines. Voor de overige bosgaten zal kap blijven plaatsvinden. De vraag is hierbij wel welke rol
dood hout gaat spelen. Juist dood hout aan de zuidzijde van bosgaten (en vooral bij groot verschil in
microklimaat) kan bijdragen aan de biodiversiteit. Vooral aan de zuidzijde onder kletsnatte
omstandigheden zullen zich op het dode hout weelderige mosvegetaties ontwikkelen, met
saprofytische paddenstoelen en ook onverwachte soorten die gaan kiemen op dood hout (nu al IJle
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zegge op dood, constant nat hout in een van de bosgaten). In natuurbos kunnen bomen of stam
afsterven of omwaaien en een "bomenkerkhof doen ontstaan (Falinski 1978).

Figuur 53. Verschillende vormen van bosgaten. a, bosgat ontstaan na ringen, b* bosgat ontstaan na
omduwen van bomen, c. bosgat ontstaan na kap van bomen en deels laten liggen, cL bosgat ontstaan na
kap van alle bomen waarbij deel van boomstammen zijn blijven liggen aan zuidzijde van bosgat.

Bosgat nr 31 (Eik op zand) binnen beweiding van het Kadoelerveldmet Schotse hooglanders.
Begrazing kan hier de verjonging afremmen. De begroeiing bestaat vooral uit Gestreepte witbol.
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6. Conclusies en aanbevelingen
Bosgaten en daarmee samenhangende ontwikkeling van de vegetatie, waaronder een geheel
spontane bosverjonging draagt in sterke mate bij aan de natuurlijkheid van het bos
De mozaiekmethode wordt in het Voorsterbos ten dele toegepast. Het aantal gerealiseerde
bosgaten per jaar lager ligt lager dan de methode voorschrijft, terwijl voor wat betreft de
grootte de bosgaten met 1 - 2x de boomhoogte sterk zijn oververtegenwoordigd.
Bosgaten binnen Beuk op keileem (1 - 2x de boomhoogte) hebben een voor Nederlandse
begrippen nieuw habitat opgeleverd dat zich kenmerkt door een grote rijkdom aan
paardenstaarten en varens. Opmerkelijk is vestiging van de Struisvaren en Reuzenpaardestaart
in dit habitat.
Bosverjonging komt ondanks een redelijk graasdruk van Reeen goed op gang in de oudere
bosgaten. Reeen zijn niet in staat de massale Es verjonging na meer dan 6 jaar te
onderdrukken.
Het omduwen van bomen in gaten leidt niet tot dood hout maar uitlopende liggende bomen,
waarbij takken zich ontwikkelen tot stammen.

Nieuwe bosgaten kunnen in het hele bos worden gemaakt. Het wordt aanbevolen jaarlijks
minimaal 10 bosgaten te realiseren.
In de nu gerealiseerde bosgaten komt weinig dood hout voor. Het voorstel is in 50 % van de
nieuwe bosgaten dood stamhout achter te laten, bij voorkeur geconcentreerd aan de zuidzijde
of aan noord- en zuidzijde (ontstaan van contrast van sterk uitdrogend en kletsnat hout)
Het wordt aanbevolen in het Voorsterbos op heel bescheiden schaal enkele ontbrekende
soorten (lep, Winterlinde) te introduceren door aanplant in bosgaten.
Bosgaten kunnen worden gebruikt om de verschillen tussen opstandstypen te verkleinen. De
verjongende boomsoort in het bosgat is dan de "verbindende" schakel.
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Bijlage 1
Ontwikkelingen elders met bosgaten
BOSSEN IN DE NOORDOOSTPOLDER
Schokkerbos
In het Schokkerbos zijn in ca. 1996 een vijftal bosgaten gekapt in opstanden van Es en Fijnspar. Deze
bosgaten zijn nadien ingeplant. Het betrof de eerste serie gekapte bosgaten in een van de bossen in de
Noordoostpolder.

Kuinderbos
Binnen het Kuinderbos komen geen gekapte bosgaten voor. Wel zijn hier door stormen natuurlijke
bosgaten ontstaan. In 1972 en 1973 ontstond een bosgat (stormgat) in een Sitka-opstand op zure klei. In
de jaren nadien ontwikkelde zich hier een loofhoutplek met o.a. Boswilg en Scherpe berk..
De ontwikkelingen van natuurlijke bosgaten en de varenflora zijn jarenlang gevolgd op een kavel langs
de Hopweg (kavel L 69). Het betrof hier een aanplant van Sitkaspar op veenmosveen met dunne laag
blokzijlzand en enkele zandgaten, die nu hoger liggen dan de rest van het bos. Ook zijn de
ontwikkelingen gevolgd op de varenkavel (K 23).
Op L 69 ontstond een eerste bosgat in 1973. In 1990 was dit aantal opgelopen tot 22 bosgaten
betreffend ca. 25 % van het bosoppervlak. Na de laatste dunning in 2004 is het gehele bos zo
opengekapt dat overal verruiging en verjonging is opgetreden. Het verschil tussen de bosgaten en rest
van het bos is vervaagd. De bosgaten zijn nog welk herkenbaar aan de dichte stakenfase met Gewone
esdoorn, Es en Scherpe berk. De Gewone esdoorn nam hier gemiddeld in lengte meer dan een 0,5
meter per jaar toe en enkele boom is al meer dan 15 meter hoog. De ontwikkelingen op deze kavel
laten zien dat als bosgaten aanwezig zijn de rest van het bos niet gedund moet worden. Dunningen
verstoringen de stabiliteit, vooral als bomen niet meer in staat zijn tot een zijwaartse groei, waardoor
meer bomen omwaaien. Dunningen doen tevens het contrast tussen de lichtrijke omstandigheden in de
bosgaten en het donkere lichtklimaat in de rest van bos te niet. Verruiging met braam bedreigt op de
kavel de belangrijkste groeiplaats van Smalle beukvaren in Flevoland. Een spontaan bosgat
begunstigde aanvankelijk de toename van deze soort, maar te veel licht heeft een tegenovergesteld
effect.

BOSSEN ELDERS IN NEDERLAND
Boswachterij Staphorst
Binnen de boswachterij Staphorst zijn in de jaren negentig meer dan 20 bosgaten gekapt in diverse
opstandstypen. Deze gaten zijn nadien deels ingeplant, in een aantal was ook ruimte voor een
natuurlijke ontwikkeling. Een aantal bosgaten (n = 6) is in 2006 door de auteur onderzocht.
In opstanden van Fijnspar en/of Douglasspar (ca. 50 jaar oud) zijn enkele jaren geleden diverse
bosgaten gekapt. De lengte van de bosgaten is tot 60 meter (ca. 2,5 maal de boomhoogte). Op de
minerale bodem (voormalige heide, geploegde heidepodsol) vindt in de bosgaten een sterke
verjonging plaats van bomen die in de omgeving zijn aangeplant. Het gaat om Fijnspar, Douglasspar,
Lariks, Berk en soms Grove den. Er kan een dichte stakenfase ontstaan die het hele bosgat opvult,
maar door verschillen in groeisnelheid kan ook een gevarieerde structuur ontstaan tijdens de
stakenfase (te benoemen als open stakenfase met veel variatie in dichtheid en soortsamenstelling).
Wat mos- en kruidlaag betreft worden in deze bosgaten soorten aangetroffen die algemeen zijn in de
aangrenzende opstanden dan wel langs bospaden. De kruidlaag ontwikkelt zich op de schrale
podzolbodem maar in beperkte mate. Varens komen in de bosgaten met spontane verjonging meer
voor dan in het aangrenzende bos, maar de aantallen zijn gering en vooral geconcentreerd aan de rand
van de gaten. Mannetjesvaren kan hier in lage dichtheid voorkomen. Deze soort ontbreekt in het
aangrenzende bos. De Smalle stekelvaren heeft zich ook in de gaten gevestigd, terwijl onder Fijn- en
Douglasspar alleen de Brede stekelvaren voorkomt. De Smalle stekelvaren komt van nature op
lichtrijkere plekken voor dan de Brede stekelvaren. Dit is goed te zien in het moerasgebied van
Noordwest-Overijssel waar de Brede stekelvaren enkel in moerasbos voorkomt en de Smalle
stekelvaren beperkt lijkt tot veenmosrietland.
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Speulder- en Sprielderbos
Het Speulder— en Sprielderbos is bekend vanwege het malenbos. Dit betreft eeuwenoud bos van Beuk,
Wintereik en/of Zomereik op oude bosgronden. Door selectieve kap van rechte bomen komen in
deze bossen veel kromme bomen voor. Op de minerale, zure bosbodem komt bij dominantie van de
Beuk amper een kruidlaag voor. Waar eiken (meer dan een heersende eik) overheersen vallen Blauwe
boshes en Adelaarsvaren op. In een van de malenbos is een bosreservaat ingesteld in de jaren tachtig
(genaamd Pijpebrandje). In het Pijpebrandje zijn in mei 2006 20 bosgaten onderzocht en enkele
eigenschappen per bosgat genoteerd. Het bos bestaat uit dikke beuken en eiken die een opperhoogte
van meer dan 25 meter kunnen hebben. De bosgaten ontstaan hier vooral door het afsterven van de
Beuken dan wel het afscheuren van zware takken. Van de 68 geteld boomlijken had 11,1%.
betrekking op opgewaaide bomen. Bosgaten hebben een ronde tot lichtovale vorm (zelden lengte >
2x breedte). In een van de 20 bosgaten trad een sterke verjonging van de Beuk op. In andere bosgaten
kwamen wel kiemplanten voor, maar van het doorschieten naar de stakenfase was geen sprake.
Boomsoort en wijze van sterfte in het bosreservaat Dassenberg.
Boomsoort wijze van sterfte
aantal percentage
Beuk
op stam afsterven
87,5
60
Beuk
omgewaaid, met wortelkluit
6,7
4
Wintereik
op stam afgestorven
1
1,4
4,4
Wintereik
omgewaaid
3
100,0
totaal
68

Kroondomein het Loo, het bosreservaat Dassenberg
Dit bosreservaat bestaat in de boomlaag voor meer dan 90 % uit Beuk met een kruidlaag die bijna
niets voorstelt. Vooral aan de noordzijde van het reservaat zijn bosgaten ontstaan en een aantal
vormen soms een zodanig complex dat een duidelijke vorm niet meer herkenbaar is en zelfs sprake is
van een bosweide (doorsnede > 2*H) met Bochtige smele, die kort wordt gehouden door Edelherten.
De bosgaten maken een open indruk. Als dode Beuken uiteindelijk omvallen is een deel van hun
houtvolume (takjes e.d.) al verdwenen. In de takkenbossen zelf vindt geen verjonging plaats en
functioneren schijnbaar ook niet als bescherming voor jonge boompjes. Verjonging komt echter in
diverse bosgaten wel voor, vaak maar op een klein oppervlak van het bosgat en steeds sterk
aangevreten door het Edelhert. Omdat deze soort veel hoger graast dan de Ree duurt het veel langer
tot beukjes op een veilige hoogte uitkomen. De vorm van de goede herkenbare bosgaten is ook hier
rond tot licht ovaal vormig.
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Bijlage 2
Beschrijving van (bijna) alle sinds 2000 gerealiseerde bosgaten in het Voorsterbos. Voor
nummering van de bosgaten, zie figuur 3.1 en bijlage 2.
Beuk/ keileem nr. 1
Bosgat in opgaand Beukenbos Cgalerijbosx). Een
van de eerste bosgaten met botanisch zeer
interessante ontwikkeling met o.a.
Reuzenpaardestaart (met xxx aangeduid) en •
Moerasvaren. Verjonging is aanvankelijk sterk
onderdrukt door Reeen, maar begint in T jaar zieh
sterker te manifesteren.

Beuk/keileem nr. 2
Bosgat in opgaand Beukenbos Cgalerijbos"). Een
van de eerste bosgaten met botanisch zeer
interessante ontwikkeling met o.a. Struisvaren,
Moerasvaren (x) en Holpijp.(&). Verjonging is
aanvankelijk sterk onderdrukt door Reeen, maar
begint in 7e jaar zich sterker te manifesteren.

Beuk/keileem nr. 3
Bosgat in opgaand Beukenbos fgalerijbos'). Een
van de eerste serie bosgaten met botanisch zeer
interessante ontwikkeling met Moerasvaren.
Verstiging van o.a. Grove den. Verjonging is
aanvankelijk sterk onderdrukt door Reeen, maar
begint in T jaar zich sterker te manifesteren.

Beuk/keileem nr. 4
Bosgat in opgaand Beukenbos f galerijbos"). Een
van de eerste serie bosgaten met botanisch zeer
interessante ontwikkeling met o.a. Kamvaren en
Stijve naaldvaren, die na 7 jaar nog aanwezig is..
Verjonging is aanvankelijk sterk onderdrukt door
Reeen, maar begint in 7e jaar zich sterker te
manifesteren.

Beuk/keileem nr. 5
Bosgat in opgaand Beukenbos fgalerijbos'). Een
van de eerste serie bosgaten met botanisch zeer
interessante ontwikkeling. Verjonging is
aanvankelijk sterk onderdrukt door Reeen, maar
begint in 7e jaar zich sterker te manifesteren.
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Populier/ zavel nr. 6
Een bosgat met voor-verjonging van Es die
uitgegroeid is tot kleine stakenplekken tot meer
dan 6 m hoog binnen vijf jaar. Veel Grote
brandnetel in kruidlaag.

Es/ zavel nr. 7
Tamelijk groot bosgat (50 x 40 m) met voorverjonging van Es en enkele Gewone esdoorn, die
al 8 m hoog is. Met groot aandeel van Grote
brandnetel en weinig verjonging na ontstaan van
bosgat

Es/ zavel nr. 8
Bosgat met groot aandeel van Viler in struiklaag.
Kruidlaag gedomineerd door Grote brandnetel.
Voor-verjonging van Es al tot 8 m hoog.

Gewone esdoorn/ zand nr. 9
In het bosgat evenals in de omringende Beuk
opstand is sprake van zeer sterke verjonging van
de Gewone esdoorn. Deze verkeert nu in de
stakenfase waardoor van kruidlaag/moslaag amper
sprake is. Bosgat heeft hier geen waarde
toegevoegd aan de opstand.
Zwarte els/ zand nr. 10
Een bosgat waarin wat hout is blijven liggen en
waar Zwarte els (tot 10 m hoog) en Eenstijlige
meidoorn het gat deels hebben opgevuld.

Beuk/Populier nr. 11
Een groot bosgat op de grens van Balsempopulier
en Beuk. De bomen zijn hier omgeduwd. De
populieren zijn niet afgestorven maar takken zijn
zich gaan ontwikkelen tot jonge stammen,
waardoor een heel eigen microklimaat/ leefgebied
ontstaat. Met Gewoon heksenkruid in de rand.

Beuk/ zand-keileem nr.12
In dit bosgat zijn alle beuken omgeduwd en
bomen deels overelkaar komen te liggen. Zowel
Es als Beuk zijn niet afgestorven. Es vormt
verticale takken die als boomstammetjes
functioneren. Bij de Beuk zijn de takken echt
blijven liggen en lijken zich niet tot secundaire
stammen te ontwikkelen.
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Zomereik/ keileem nr. 13
Bosgat in Zomereik met in deel van gat al sterk
ontwikkelde struiklaag van wachtende al hoog
opgeschoten Haagbeuken. Aan zuidzijde
vestigingen van varens, waaronder een van de
weinige spontane vestigingen in Nederland van de
Struisvaren. Het gat zal naar verwachting binnen
enkele jaren geheel dichtgroeien. Effect van Ree
is hier minimaal vanwege sterk voor-verjonging.

Zomereik/ keileem nr. 14
Bosgat in Zomereik met in deel van gat al sterk
ontwikkelde struiklaag van wachtende al hoog
opgeschoten Haagbeuken. Aan zuidzijde
vestigingen van vooral Wijfjesvaren.

Zomereik/ keileem nr. 15
Klein bosgat met doorsnede ongeveer gelijk aan
de boomhoogte. Met paadje naast gat. In bosgat
kwam al sterk ontwikkelde struiklaag van
wachtende hoog opgeschoten Haagbeuk voor.
Gat is dan ook na kap snel dichtgegroeid.

Sitkaspar/ Urkzand nr. 16
Een mooie ovaal bosgat met aan de rand
(eigenlijk in het bos) een verjongingsplek met
Gewone esdoorn (> 4 m hoog) en in het bosgat
zelf massale verjonging van de Sitkaspar en Berk.
De sparren zijn een 0,5 tot 1,2 meter hoog. De
verjongende Berk wordt door Reeen kort
gehouden. Bij bepaalde hoogte van de sparren
zullen de dieren er niet meer bij kunnen en zal
alsnog de Berk doorschieten. De verwachting is
dat aantal sparren de boomlaag zal bereiken.

Haagbeuk/keileem nr. 18
Bosgat met geringe Haagbeuk. Deze binnen drie
jaar dood en deels geknakt. Het bosgat is kleiner
dan boomhoogte. De kruidlaag is na kap verdicht
met jonge Haagbeuk en Es die geleidelijk zullen
doorschieten. In januari 2007 is gat iets vergroot
door ringen (rondom blessen) van aantal bomen

Haagbeuk/keileem nr. 19
Bosgat met geringe Haagbeuk. Deze waren
binnen drie jaar dood en deels geknakt. Het
bosgat is kleiner dan boomhoogte. De kruidlaag
is na kap verdicht met jonge Haagbeuk en Es die
geleidelijk zullen doorschieten.
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Haagbeuk/keileem nr. 20
Bosgat met geringe Haagbeuk. Deze binnen drie
jaar dood en deels geknakt. Het bosgat is kleiner
dan boomhoogte. De kruidlaag is na kap verdicht
met jonge Haagbeuk en Es die geleidelijk zullen
doorschieten.
Beuk/keileem nr. 21
Bosgat langs bospad met weinig dood hout. Met
vestiging van zowel Kamvaren (*) als
Moerasvaren (*). In 2006 ook
Vermiljoenhoutzwam. Met aan rand al sterke
verjonging van Es. Door ligging naast bospad
speelt vraat door Reeen hier amper een rol.

Beuk/ keileem nr. 22
Een bosgat op keileem zonder dood hout binnen
het gat. Met bescheiden verjonging van de Es en
in 2e jaar nog sterk aspect van grazige vegetatie.
Met aan rand vestiging van Geschubde
mannetjesvaren.

23.

Beuk/keileem nr. 23
Een bosgat met veel voor-verjonging, waardoor
het in twee jaar dicht begroeid is geraakt met
Beuk, Gewone esdoorn en Es. Met vestiging van
maar 1 ex van Wijjjesvaren (andere gaten soms
honderden), Schijnaardbei en bastaard van
Katwilg x Grauwe wilg. Langs bosgat loopt
wandelpaadje (van open galerijbos, in open
verjongsvak, sterke beleving van contrast).

Populier/ keileem nr. 24
Canadapopulier met gat waarin veel hout is
blijven liggen. Kruidlaag van Grote brandnetel en
voorverjonging van Es, Gewone esdoorn en
Zwarte els.

Zomereik/ keileem nr. 25
Bosgat met 30 % van het oppervlak bedekt met
hoge Es verjonging (voor-verjonging), die in 2e
jaar al tot 8 meter hoog is. Met vestiging van
Schijnaardbei

Zomereik/ keileem nr. 26
Bosgat met aan rand als sterk voor-verjonging van
de Es (> 100 ex > 1 m). In gat enkele Eenstijlige
meidoorns die de kans krijgen ruim uit te groeien.
In kruidlaag vestigingen van Schijnaardbei en in
moslaag kwam al voor kap Riempjesmos voor.

Zomereik/ keileem nr. 27
Dit "bosgat" is eigenlijk een aan de rand van
kavel T 8 opengekapt stuk bos en gericht op
begrazing door vee. Het gebied is afwijkend
ingericht van alle andere bosgaten. De bodem is
sterk geroerd omdat de bosgreppels zijn
dichtgeschoven. En als gevolg hiervan heeft zich
een meer ruderale vegetatie gevestigd dan in
andere bosgaten. Aardig is de vestiging van
Hondstarwegras aan de rand het 'bosgaf.
Beuk/ keileem nr. 28
Dit bosgat ligt langs de kavelsloot met kavel T 8.
De ontwikkeling van de kruidlaag gaat hier
langzaam (van 10 naar 50 % in twee jaar).
Bijzonder is ook hier een vondst hier van
Hondstarwegras in 2006, de groei van
Vermiljoenhoutzwam op Beuk en de aanwezigheid
van Hoornaar volk in op stam afgestorven Beuk.
Beuk/ keileem nr. 29
Dit bosgat ligt vlak bij nr. 30 en is in dezelfde
week gekapt. De vegetatieontwikkeling is veel
anders. In bosgat 30 ontwikkelde zich sneller een
vegetatie dan in bosgat 29. Bosgat 29 is droger
dan bosgat 30. Verjonging is in dit bosgat beperkt.
Bijzonder is vestiging van Schaduwgras, in
Flevoland een grote zeldzaamheid en nog vooral
bekend van het Voorsterbos.
Beuk/ keileem nr. 30
In dit bosgat vestigde zich binnen het eerste jaar
na kap op 6 plekken Bosbies, waarvan diverse
klonen al in het eerste jaar fertiel waren. In 2005
en 2006 vestigde Bosbies zich nog op 13 plekken
op het sleeppad naar het bosgat toe. Bijzondere
soorten zijn voorts: Moerasvaren, Gewoon
guichelheil (in l e jaar), Zilte rus en het Gewoon
diknermos.
Zomereik/ zand nr.31
Een bosgat dat valt binnen begrazingsgebied van
Schotse hooglanders. In deel van gat is
braamstruweel ontstaan en er hebben zich
tegelijkertijd ook Berk en Haagbeuk gevestigd.
Deze zijn nu meer dan 1,5 m hoog en steken
boven braam uit. Braam beschermt deze
eerstelingen tegen vraat door Ree en Schotse
hooglanders (facilitering).
Zomereik/ zand nr. 32
Bosgat dat eveneens valt binnen begrazingsgebied
van Schotse hooglanders. Grazige vegetatie die
zowel beweid wordt door deze runderen als
Reeen. In braamstruweel in dit bosgat vindt geen
verjonging van bomen en struiken plaats.
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Zomereik/zand nr. 33
Bosgat in een nog laag bos (ca. 15 m hoog) en
bedoeld als mogelijke bosweide. Hooglanders
komen incidenteel in het bosgat maar effect van
begrazing is minimaal. Bij zeer extensieve
begrazing kunnen Ruwe berk en mogelijk ook
Zomereik verjongen.
Zomereik/zand nr. 34
Bosgat in een nog laag bos (ca. 13 m hoog) en
bedoeld als mogelijke bosweide. Kruidlaag
bestaat grotendeels uit Gewoon struisgras en
Duinriet. Hooglanders komen incidenteel in het
bosgat voor maar effect van begrazing lijkt
minimaal. Bij zeer extensieve begrazing kunnen
Ruwe berk, Vuilboom en mogelijk ook Zomereik
verjongen.
Den/zand nr. 35
Bosgat van 1 x 0,6 x boomhoogte langs
kavelsloot. Vegetatie sterk gelijkend op die buiten
het bosgat, met aspect van Brede stekelvaren,
Gewoon struisgras en Riet. Een nieuwe generatie
van Gewone esdoorn krijgt hier een kans vanwege
uitlopen van boomstronk, hergroei van jonge
boom met stambreuk en verjonging van voor de
kap.
Den/zand nr. 36
Bosgat in De/7-opstand met nog bovenstaanders
van Den in het gat. Met na de kap in gat ongeveer
zelfde vegetatie als buiten bosgat. In beide situatie
is de Brede stekelvaren aspect bepalend. In
bosgat.
Fijnspar-Den/zand nr. 37
Een groot bosgat met grootste lengte van 70 m
(ca. 2,5 x boomhoogte). Mooi voorbeeld van
bosgat dat neigt naar kleine kapvlakte. Met
verjonging van Gewone vogelkers en na kap weer
uitlopende Gewone esdoorn. Met aan noordkant
varenrijke vegetatie (afkomstig van voor kap),
maar met in noordwesthoek in het bos een kloon
van Gebogen driehoeksvaren. Met als dood hout;
een naar het bosgat omgezaagde Fijnspar.

.nI
Den/zand nr. 38
Een bosgat dat ontstaan is door voormalige
voerplek (?) oppervlakkig af te graven, waardoor
ontwikkeling vanaf kale zandbodem te volgen is.
In zomer 2006 (l e seizoen) nog geen verjonging.
In vegetatie wel groot aandeel van Riet en
Avondkoeksbloem. Afgeschraapte grond en
stronken zijn als soort van wal deels om bosgat
gelegd.
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Den/zand nr. 39
Een bosgat dat ontstaan is met als doel op
wandelroute een geleidelijke overgang naar
kavelsloot te maken en zandhoop. Speelobject.
Door betreding zal in gat verjonging minder snel
aanslaan.

Beuk/ zand-keileem nr. 40
Dit bosgat ligt langs een kavelsloot. De kruidlaag
bestaat geheel uit Grote brandnetel. Dit is het
enige bosgat waar bosverjonging in het geheel niet
voorkomt. De omgeving bestaat uit Beuk met
weinig ondergroei (< 1 %) en massale vestiging
van de brandnetel was niet verwacht.

Populier/zand-keileem nr. 41
In dit bosgat domineert de Grote brandnetel
eveneens in de kruidlaag. Diverse essen kwamen
al voor de kap voor en krijgen nu de kans tot
bomen uit te groeien.

Zomereik (gemengd loofhout)/ keileem nr. 42
Bosgat aan bosrand langs kavelsloot. Met dichte
deels al aanwezige nieuwe boomlaag met Gewone
vogelkers, Grauwe wilg, Eenstijlige meidoorn en
wilgen. Tegenover bosgat vestiging van
Bitterkruid.

Gemengd bos (Sitkaspar-Zomereik)/
zand nr. 43
Bosgat met in kruidlaag o.a. Hennegras, Ruw
beemdgras en varens. Ook deel van gat met
verjonging van Es. Op 100 verjongende Essen
komt een Gewone esdoorn voor.

Fijnspar/zand nr. 44
In een begin 2006 gekapt gat langs bosweg. Met
al op stam afgestorven sparren aan rand van gat.
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Zomereik/ zand nr. 45
Groot langwerpig gat parallel aan bosweg. Zwarte
els en Haagbeuk komen als voor met exemplaren
die groter zijn dan 5 meter. Aan rand van gat
groeit Bosgierstgras.

Zomereik/ zand nr. 46
Een bosgat op Urkzand met schrale bodem. In
struiklaag komen Zomereik en Vuilboom voor.
Deze zullen als eerste profiteren van de
lichttoename. Vermoedelijk zal Berk hier
verschijnen en belangrijke rol gaan spelen.

Zomereik/ zand nr. 47
Een bosgat op Urkzand met schrale bodem. Als
reactie op openkappen bedekte in eerste jaar
Rankende helmbloem 20 % van de bodem. Vanuit
struiklaag van voor kap zijn Vuilboom en
Krentenboompje blijven staan. Vermoedelijk zal
Berk hier verschijnen en belangrijke rol gaan
spelen.

Fijnspar - Zomereik/ zand nr. 48
Dit gat ligt op de grens van twee opstandstypen.
De sterke dominantie van Braam suggereert dat
deel van gat al tamelijk oud is. Verspreid steken
Beuk en Gewone esdoorn boven de bramendeken
uit.

Fijnspar / zand nr. 49
Dit gat ligt aan de rand van de Fijnspar opstand.
In de kruidlaag heeft de Brede stekelvaren als
eerste geprofiteerd van de toename in licht.
Lijsterbes, Zwarte els en Gewone esdoorn komen
met meer dan 1 m hoge exemplaren voor en deze
krijgen de kans door te schieten.

Zomereik/ keileem. Nr. 55.
Bosgat aan rand van opstand. Door kap van
opslag van aangrenzende kavel meer open komen
te liggen. Bosgat met veel voor-verjonging van
Haagbeuk, die nu grotendeels stakenfase vormt.
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