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Veldwerkplaats

Kapbeheer van hellingbossen
Inleiding
De soortenrijkdom van de flora en fauna van de Zuid-Limburgse hellingbossen (vooral die op ondiepe kalkbodems
= bodems met een diepte van maximaal 60 cm boven het
onderliggend kalkgesteente) is in de tweede helft van de
vorige eeuw sterk achteruitgegaan. De belangrijkste oorzaak
van de achteruitgang is het staken van het traditionele beheer
als hakhout met overstaanders. Het hervatten van het traditionele hakhoutbeheer heeft - zeker op de meest kalkrijke
groeiplaatsen - goede resultaten opgeleverd (Eichhorn & Eichhorn, 2007). Probleem is echter dat het hakhoutbeheer, met
zijn korte rotatieperioden, erg arbeidsintensief en daardoor
kostbaar is. Bovendien levert het hakhout tegenwoordig niet
veel meer op.
In het kader van OBN is daarom gezocht naar een alternatieve
vorm van (herstel)beheer in hellingbossen, gericht op een
duurzame (dus ook betaalbare) vorm van bosbeheer. Herstel
van de oorspronkelijk aanwezige natuurwaarden (soorten van
bosmilieus, bosranden en kapvlakten) moet daarbij waar mogelijk gecombineerd worden met een economisch rendabeler
exploitatie.
Onder leiding van Patrick Hommel (Alterra) en Jan den Ouden
(Vakgroep Bosecologie en Bosbeheer, Wageningen Universiteit) is zodoende onderzoek verricht in de periode van 20112014, met twee praktijkproeven in bosgebied op ondiepe
kalkbodem, het Wijlrebos en het Eyserbos in Zuid-Limburg.

In deze veldwerkplaats zijn de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd (door onderzoeker Patrick Hommel) en
zijn de twee onderzoekslocaties in het veld bezocht. Freek van
Westreenen (Staatsbosbeheer) was gastheer en gaf samenvattingen tijdens de ochtendpresentatie.

Onregelmatig hooghoutbeheer: een alternatief voor
traditioneel hakhoutbeheer in hellingbossen?
Presentatie: Patrick Hommel (Alterra, Wageningen UR).

De hellingbossen van Zuid-Limburg zijn een onderdeel van
een oud cultuurlandschap. Van oorsprong waren ze zeer
bloemrijk, met een mix van bosplanten en lichtminnende
plantensoorten (“hakhoutflora”) en was er grote variatie,
zowel regionaal als lokaal (langs de hellinggradiënt) door de
grote verscheidenheid aan bodemtypes, expositie en hellingsgraad. Tegenwoordig zijn ze overal sterk in verandering. Zo is
bijvoorbeeld in het Savelsbos het aandeel relatief soortenarm
Beuken-Eikenbos toegenomen en binnen het Eiken-Haagbeukenbos de soortenrijke typische vorm afgenomen. De bijzonder waardevolle subassociatie met kalkplanten is nagenoeg
verdwenen (Willers et al., 2012).
De bloemrijke bossen van voorheen waren veel opener dan
onze huidige dichtgegroeide hakhoutbossen en ze bestonden
uit soorten die nu zeldzaam zijn, zoals de Slanke sleutelbloem, Gele anemoon en orchideeën, zoals de Purperorchis,
Bergnachtorchis en Bleek bosvogeltje. Tegenwoordig zien
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we vaak opvallend lege bossen. Ook dominantie van één soort, zoals
de Daslook, komt steeds meer voor. Onderzoek naar de veranderingen
in hellingbosflora sinds 1930 laat zien dat het aantal soorten sterk is
afgenomen, dat er weinig verband is tussen deze achteruitgang en stikstofdepositie en bodemverzuring, maar dat er wel een duidelijk verband
is met lichtgebrek, en dat zelfs schaduwplanten achteruit zijn gegaan
(want ook die hebben licht nodig).

Onderzoek moet uitwijzen of dit onregelmatig hooghoutbeheer inderdaad zinvol is en waar het mogelijk is. Daarom zijn er in twee gebieden
(het Wijlrebos en het Eyserbos) praktijkproeven gedaan.
Het Wijlrebos ligt op een noordwest-helling, op een wat diepere kalkbodem en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In de winter van 20122013 is het kapexperiment uitgevoerd.
Het Eyserbos ligt op een zuidhelling, op een ondiepe kalkbodem. Er
is een gradiënt van zuur tot zeer basisch. Het bos wordt beheerd door
Stichting het Limburgs Landschap. In de winter van 2011-2012 is het
kapexperiment uitgevoerd.
In beide gebieden zijn eerst uitvoerige metingen gedaan (zogenaamde
nul-meting) aan bodem, flora en fauna en daarna op een oppervlakte
van ca. 75x50 meter drie behandelingen uitgevoerd:
• geen ingreep (referentiegebied; sluitingsgraad van 100%)
• lichte ingreep (sluitingsgraad van 55%)
• zware ingreep (sluitingsgraad van 35%)

Traditioneel beheer van hakhout met overstaanders (middenbos)

Als oplossing kan een beheerder “niets doen”, dat wil zeggen: het bos
met rust laten en de natuur zijn gang laten gaan. Dit geeft kansen
voor bepaalde soorten (o.a. holenbroeders en dood-houtsoorten), kost
weinig en kan bijna overal, maar het is niet overal gewenst, heeft geen
relatie met het oude cultuurlandschap en geeft vooral geen (volledig)
herstel van de bos- en hakhoutflora. Het bosareaal is tegenwoordig in
Limburg ook zo versnipperd, dat lokaal uitsterven van soorten helemaal
uitsterven betekent, omdat er geen uitwisseling van soorten meer tussen de gebieden is.
Een andere oplossing is, om het traditionele bosbeheer (van hakhout
met overstaanders) in ere te herstellen, of zelfs reguliere bosbouw te
plegen. Maar de huidige bossen zijn allemaal natuurgebied. Natuurmonumenten heeft in twee gebieden (het Oombos en het Schaelsbergerbos) wel het traditionele beheer van hakhout met overstaanders weer
ingevoerd, met groot succes op de ondiepe kalkbodems, vooral voor de
hakhoutflora (na de tweede kapcyclus kwamen zelfs de orchideeën weer
terug), maar het is niet overal mogelijk; heeft wel heel hoge kosten; er
kan een probleem zijn met woekerplanten (Braam en Bosrank) en vooral
op ondiepe bodems kan de typische bosflora achteruit gaan door te
veel dynamiek (Eichhorn & Eichhorn, 2007).

Na de kap van een deel van de bomen, geselecteerd op grond van soort,
diameter en hoogte, is het hout afgevoerd en deels binnen de regio
gebruikt (het zwaardere eikenhout voor herstel van boerderijen en een
klooster). Na een jaar (in het Eyserbos) of twee jaar (in het Wijlrebos) na
de kap werden er bomen ingeplant (eik en kers in een verhouding 3:1).
De kap is redelijk gelukt, maar bleek toch lastig te zijn door de hellingsgraad. Sterk schaduwwerpende soorten als Esdoorn, Haagbeuk en Beuk
waren vóór de kap ruimschoots aanwezig. Omdat zij (anders dan Eik, Es
en Kers) in dit systeem minder gewenst zijn, kon de gewenste verdeling van aantallen bomen over de diameterklassen (volgens het Franse
boekje) nog niet deze kapronde gerealiseerd worden.
Een en twee jaar na uitvoering van de kap zijn in de proefvlakken de
effecten van kap op vaatplanten, mossen, dagvlinders en nachtvlinders
onderzocht.
De vaatplanten namen enorm in soortenaantal toe (vaak meer dan een
verdubbeling), in beide bossen, en juist ook van de gewenste (kapvlakte- en bosrand)soorten. De sterkste toename was in de meest open
gebieden (sluitingsgraad 35%), met soorten als Ruig - en Prachtklokje en
diverse Hertshooiachtigen (Ruig -, Fraai -, Liggend – en Berghertshooi),
waarschijnlijk uit de zaadbank van de bodem. Ook was er een enorme
toename te zien van reeds aanwezige bossoorten, zoals Slanke sleutelbloem, Witte klaverzuring en Bosviooltjes.

Daarom is er iets nieuws bedacht (naar Frans voorbeeld), namelijk het
onregelmatig (of ongelijkvormig) hooghoutbeheer. Dit houdt in dat
er gekapt wordt met een langere omlooptijd, dat er gestuurd wordt
op boomlaag en houtkwaliteit (en niet op het instand houden van de
hakhoutlaag), dat er na de kap bijgeplant wordt en minder zorg voor
een schone bosbodem nodig is. Hierdoor is een hogere sluitingsgraad
mogelijk en komen er meerdere generaties bomen door elkaar voor, terwijl het kostenbesparend is. Ideaal zou zijn, om per kapcyclus van elke
generatie bomen ongeveer de helft te kappen. Zo wordt het bos weer
onderdeel van het cultuurlandschap en worden de kansen vergroot voor
nieuwe (of herstel van oude) bos- en hakhoutplantensoorten.
Totale soortenaantal vaatplanten neemt enorm toe

Onregelmatig hooghoutbeheer

Wat betreft mossen is in beide gebieden het aantal soorten mossen
op dood hout iets afgenomen, maar op de bodem en de stamvoeten
toegenomen. In het Eyserbos betreft het echter relatief weinig en vooral
algemene soorten, waarschijnlijk door de zuidexpositie (en dus warmte
en droogte) en de dunne strooisellaag. In het Wijlrebos waren voor de
ingreep al veel mossoorten aanwezig, en was de toename nog groter,
ook van zeer zeldzame soorten, zoals Kleilentemos (Entosthodon fascicularis) en Klein goudkorrelmos (Fossombronia pusilla). Dit is te verklaren
uit de aanwezigheid van deze soorten in de diasporenbank, die door de
omgewoelde lössgrond naar boven zijn gekomen en door de kap meer

3
licht hebben gekregen, maar wel de beschutting van het omringende
bos en de noordwestexpositie hebben gehouden.
Het aantal soorten dagvlinders is vooral in het tweede jaar na de kap
enorm toegenomen. Dit valt te verklaren uit de enorme toename van
voedsel voor hun (bloeiende planten met nectar). Het zijn vooral algemene soorten, maar de zeldzame Keizersmantel lijkt zich op de warme,
viooltjesrijke plaatsen in het Eyserbos gevestigd te hebben.
De nachtvlinders zijn de enige groep soorten die achteruit zijn gegaan,
zowel wat betreft soorten als aantallen, in beide bossen. Ze hebben over
het algemeen goede en slechte jaren, dus voor deze groep is vooral een
vergelijking gemaakt met het referentiegebied (waarin geen kap heeft
plaatsgevonden). Vooral de bos- en bosrandsoorten (de grootste groep
van de 180 soorten die in totaal in beide gebieden voorkwamen) gingen
flink achteruit. In het tweede jaar was een lichte toename te zien in het
Wijlrebos. Dit zou zich kunnen voortzetten wanneer de opslag zich flink
uitbreidt.

in en was er alleen hakhout. Nu proberen we, naar Frans voorbeeld, verschillende leeftijdsklassen te bewaren. Een ideaal bos, naar algemeen
inzicht, is een bos met meerdere lagen, van verschillende leeftijden, met
overstaanders van goede kwaliteit, voldoende licht voor een rijke flora
en fauna en ook dood hout.
Duidelijk is geworden dat een beheer van “niets doen” voordelen, maar
ook nadelen heeft (zie hierboven op bladzijde 2). Je raakt er veel mee
kwijt. Het is belangrijk om te zorgen voor veel variatie. En dat hoeft niet
eens heel duur te zijn.

Veldbezoek Wijlrebos en Eyserbos
Wijlrebos
De proefvlakken van het Wijlrebos liggen op de noordwesthelling aan
de kant van de gemeente Stokhem, vlak boven een grasland en naast
het bekende kalkgraslanden-reservaat “de Wijlre-akkers”. De ondergrond bestaat uit oude Maasafzettingen met kalksteen en löss. Hierop
heeft zich een oud bos ontwikkeld op zure tot kalkrijke ondergrond,
waarop eeuwenlang een hakhoutbeheer is toegepast, waardoor een
soortenrijke vegetatie ontstond.
Onder leiding van Freek van Westreenen en Patrick Hommel liepen we
achtereenvolgens eerst langs de bovenkant van de drie proefvlakken
(meest gekapt, minst gekapt, niet gekapt), die naast elkaar op de helling lagen, en daarna terug langs de onderkant van de proefvlakken.

Uit het onderzoek blijkt dus, dat kappen een (meer of minder) positief
effect heeft op vaatplanten, mossen en dagvlinders, en een negatief effect op nachtvlinders. Deze effecten lijken echter tijdelijk te zijn. De piek
in de mosflora is al weer voorbij; maar soorten kunnen tientallen jaren
overleven in de zaadbank, dus wanneer er regelmatig kapcycli zijn,
komen ze wel weer terug en blijven als soort in het gebied aanwezig.
De verdere ontwikkeling van de proefvlakken zal afhangen van:
•d
 e soortgroep (kapvlakte- en bosrandsoorten planten en dagvlinders
zullen eerst toenemen en daarna weer afnemen; nachtvlinders zullen
eerst afnemen en daarna weer toenemen);
•d
 e lengte van de kapcyclus (15, 20 of 25 jaar?);
•d
 e hergroei van het bos (hoe gaat de aanplant, hoe is de houtkwaliteit, wat zijn de oogstmogelijkheden);
•d
 e persistentie van de woekerplanten Braam en Bosrank (zullen eerst
toenemen (Eichhorn & Eichhorn, 2007), maar onduidelijk is of ze
daarmee ook op langere termijn de karakteristieke hellingbosplanten
verdringen, of juist jonge aanplant tegen vraat beschermen).

Bovenin het proefvlak was in het meest gekapte deel de verbraming
het grootst, door mineralisering van de strooisellaag. Hetzelfde was gebeurd op een plek onderaan de helling waar een grote oude beuk had
gestaan. Nu verdringt de Braam de nieuw-gevestigde lichtminnende
soorten, maar over een aantal jaren zijn de bomen weer groter en zal de
Braam zich waarschijnlijk terugtrekken. Het bodemleven profiteert nu
van de openheid omdat de bodem warmer wordt, hetgeen de immobilisatie van stikstof bevordert. Te veel warmte en droogte is echter niet
gunstig en bevordert de mineralisatie.

Het zou interessant zijn om bovengenoemde ontwikkelingen te blijven
volgen, om de vragen te kunnen beantwoorden. Zo zou een plan voor
het hele Limburgs heuvelland gemaakt kunnen worden, met afwisseling
van kapcycli per bosgebied, waardoor soorten (zoals de Keizersmantel),
die lokaal tijdelijk voorkomen, toch regionaal permanent kunnen blijven
voortbestaan.
Samenvatting en aanvulling: Freek van
Westreenen (Staatsbosbeheer, Schin op Geul).
In de praktijk is er nog wel eens spraakverwarring over de termen middelhout
(= beheer als middenbos), middenbos (=
hakhout met overstaanders) en onregelmatig hooghout, ook tussen Nederland en
België. Dat komt ook omdat we gewend
zijn om te denken in systemen. Vroeger
was dat anders: een bos was iets om te
gebruiken. Vaak stond er zelfs geen boom

In het proefvlak waarin niet gekapt was (het referentiedeel) stonden
wat varens. De aanwezigheid van Eenbes duidde op kalk in de bodem.
De strooisellaag was hier aanzienlijk dikker. Duidelijk was, dat moeder
natuur vooral Esdoorn en Es zaaide. Vanuit het natuurbeheer is het gunstig om vooral de eik te bevorderen. Dit bos wordt al meer dan 5.000
jaar beheerd, waardoor er geen sprake meer is van een natuurlijk bos.
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De beuk is het eerst verdwenen. Sinds 1100 is hier een hakhoutbeheer
gevoerd. Rond 1800 is veel bos verarmd tot heide. Dit bos is bos gebleven vanwege zijn rijke bodem, maar waarschijnlijk was het wel veel
opener. De eiken werden gekoesterd vanwege de eikels, die goed voer
waren voor de zwijnen, waarop werd gejaagd. De toenmalige adel hield
dit jarenlang in stand. Later werd veel grond verkocht aan de dorpen en
tegenwoordig zijn de meeste bossen in beheer bij natuurorganisaties.
Onder in het proefvlak wat half gekapt was stonden Eenbes, Ruig

Het half open gekapte deel (55% sluitingsgraad) is na de kap bij een
storm nog opener geworden, maar niet in het proefvlak, dus het geeft

hertshooi en Donkersporig bosviooltje. Deze soorten profiteren van de
toename van licht. De opkomst van Pitrus in dit proefvlak is waarschijnlijk tijdelijk, door vernatting van de bodem doordat machines de bodem
verdicht hebben. Ook hier treedt snelle mineralisatie en dus verzuring
op, op een kalkrijke ondergrond. Tevens is er door erosie tijdens en na
de kap allerlei bodemmateriaal aan de rol gegaan, waardoor er een
zeer heterogene bodem is ontstaan.
Op de open (en warmere) plekken met ondiepe kalk in de bodem
groeien nu heel veel Slanke sleutelbloemen en Donkersporige bosviooltjes. Hierop is nog geen Keizersmantel waargenomen (in tegenstelling
tot in het Eyserbos, waar bosviooltjes over nog veel grotere oppervlakten voorkomen), maar wellicht in de toekomst.

geen probleem voor het onderzoek. De ondergroei bestaat uit soorten
die er voor de kap ook al stonden (zoals Keverorchis en Bosrank), maar
er zijn ook veel nieuwkomers, waaronder drie soorten Hertshooi. Verder
is er veel opslag van Es en weinig Braam.
Er is enige discussie over de juiste uitvoering van de kap. De onderzoekers hebben geblest, de beheerders hebben de uitvoerder begeleid,
maar die heeft uiteindelijk gerooid. Het beste is om het blessen en
begeleiden in één hand te houden en dat de beheerder bij de kap
aanwezig is.
Er komen veel zeldzame planten terug, dus het Limburgs Landschap zou
dit open maken van het bos ook wel op andere plaatsen willen. Veel
andere beheerders doen dit al min of meer. Meestal op gevoel, niet
volgens bepaalde berekeningen. Er is wel behoefte aan vuistregels, niet
aan rekenkundige modellen. Wellicht kunnen de onderzoekers aan deze
vraag tegemoet komen….

Meer informatie

Eyserbos
Het Eyserbos is een klein relict van de Heerlijkheid Wittem. De gemeente Wittem heeft het bovenste deel van het bos in de jaren 60 aan Staatsbosbeheer verkocht. Het onderste deel van het bos is overgedragen aan
het Limburgs Landschap. In dit deel liggen de drie proefvlakken.
In het meest opengekapte deel is duidelijk een uitsleeppad te zien, omdat
er gekozen is om maar op één stuk met machines te rijden, om de bodem
zo min mogelijk te beschadigen. De bodem is hier wat kleiiger en de
vegetatie duidelijk lager en opener, met veel een- en tweejarige soorten
(zoals bijvoorbeeld Koningskaars) en meer ruigtesoorten zoals distels.
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