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Afbeeldingvoorzijde: OnderdeA-locatie bosseninNoord-Brabant zijnveelbeekbegeleidende bossen. Deze afbeelding betreft een Elzenbroekbos langs
de Kleine Dommel bij Geldrop. Het oude elzenhakhout isdoorgeschoten. Dekruidlaag in het drassige terrein bestaat hoofdzakelijk
uitdiversezeggesoorten.
[fotoHandenOuden].

A-locatie bossen in Noord-Brabant

VOORWOORD
A-locatie bossen kunnen op grond van hun ecologische kwaliteit beschouwd
worden als de beste voorbeelden van natuurlijke bosgemeenschappen in
Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Natuur, heeft het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek opdracht gegeven
per provincie de eerder in de Ecosysteemvisie Bos genoemde A-locatie
bossen te begrenzen en te beschrijven. Het voorliggende rapport is het
twaalfde in de reeks. Voor dit project fungeerde de heer J. van der Jagt van
IKC-Natuurbeheer als contactpersoon van het Ministerie van LNV. Het project
werd deels gefinancierd door het IKC-Natuurbeheer en deels uit de strategische middelen van de afdeling Bos- en Natuurontwikkeling van het IBN-DLO.
Per locatie is informatie bijeengebracht die beleidsmakers als leidraad kan
dienen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling van min of meer natuurlijke bossen. Daarnaast kan de hier neergelegde
kennis eigenaren en beheerders behulpzaam zijn om bij het beheer zo goed
mogelijk in te spelen op de potenties van het bos als groeiplaats van een
inheemse bosgemeenschap.
De beschrijvingen van de A-locatie bossen zijn voor een groot deel op
literatuurstudie gebaseerd en daarnaast ook op veldwaarnemingen. Er is
gebruik gemaakt van kennis en informatie binnen het IBN-DLO. Ik ben wijlen
Sieuwke van der Werf, auteur van Bosgemeenschappen (1991), er voor
erkentelijk dat hij vanuit zijn grote kennis van bosecologie en terreinen tal van
suggesties aanreikte voor begrenzing en beschrijving van de A-locaties. De
referentiebossen voor de bostypologie van Van der Werf vormden de basis
voor de selectie van A-locatie bossen. Collega's van de projectgroep Bosecosystemen,- leverden vegetatieopnamen waarmee de soorten-samenstelling
van de bossen beschreven kon worden. De heer H. van Melick was zo
vriendelijk om van een aantal bossen gegevens over blad- en levermossen ter
beschikking te stellen. Tenslotte bedank ik eigenaren en beheerders die zo
welwillend waren, mij van aanvullende details te voorzien: baron F.B.E.
Prisse, eigenaar van Hondsdonk en Valkenberg, de heer M.M. Klijn van de
Vereniging Natuurmonumenten, de heren M.F. Fliervoet en H J . van Ingen
van de stichting het Noord-Brabants Landschap en de heren A.J.M, van
Goorden, P.G. de Groot, J.E. Mol en R. van Staaten van Staatsbosbeheer.
Han den Ouden
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1

INLEIDING
1.1 Probleemstelling
Historische

ontwikkelingen

Het grootste deel van Nederland was in het verre verleden met bos bedekt.
Ongeveer 6400 jaar geleden vestigden boeren van de bandkeramische
cultuur zich in Zuid-Limburg. Dat was het begin van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de voedselvoorziening van de lokale
bevolking te voorzien. Zonder grond kan de landbouw niet functioneren en dit
leidde dan ook tot ontbossing. Bomen werden ook gekapt om in de behoefte
van bouwhout te voorzien. In de volgende millennia verdween steeds meer
bos. Vooral de bossen op de rijke gronden verdwenen. Op de armere gronden
heeft het bos zich wat langer kunnen handhaven, zij het dat het bos voor het
grootste deel intensief werd geëxploiteerd, waarbij snelgroeiende inheemse
en uitheemse soorten werden gebruikt.. Een dieptepunt werd rond het einde
van de 19e eeuw bereikt. Na ingrijpende moderniseringen in de landbouw,
zoals de invoering van het gebruik van kunstmest, konden heidevelden die
voor het potstalsysteem in de landbouw niet meer nodig waren, opnieuw
bebost worden. Die bebossing gebeurde veelal met snelgroeiende
naaldboomsoorten. Het gevolg van dit proces is dat er in Nederland nauwelijks bosgemeenschappen meer zijn te vinden waarvan de soortensamenstelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een hoge mate van natuurlijkheid
vertoont en waarvan de oppervlakte voldoende ruimte biedt voor duurzame
zelfregulatie. De schaarse relicten van oude bossen zijn meestal lange tijd
intensief als hakhout of middenbos geëxploiteerd geweest. Vaak ook zijn de
in deze bossen van nature thuishorende boomsoorten vervangen door andere
inheemse of uitheemse soorten.
Belang
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan
van inheemse planten en dieren. Natuurlijke bossen fungeren als réfugia
waarin soorten kunnen overleven en vormen tevens een bron van oorspronkelijk inheems genetisch materiaal. Ze hebben een gevarieerde structuur,
zowel horizontaal als verticaal. De bossen zijn daarmee rijk aan niches,
waardoor een grote diversiteit aan organismen hier leef- en foerageergelegenheid kan vinden. Grote bossen zijn extra waardevol. De kernen van grote
bossen zijn gebufferd tegen negatieve invloeden van buiten. Bovendien
bestaan er directe relaties tussen de grootte van bossen en het aantal soorten
dat zich daarin kan handhaven.
Een bijzondere waarde wordt toegekend aan bosgemeenschappen in complexen. Er is sprake van een Boscomplex indien bosgemeenschappen zich in
grotere landschapseenheden in een onderlinge ecologische samenhang
hebben kunnen ontwikkelen. Dergelijke landschapseenheden omvatten veelal
gradiënten van nat naar droog, van laag naar hoog en van voedselarm naar
voedselrijk. Boscomplexen zijn gedefinieerd door Koop & Van der Werf
(1995). Ze worden aangeduid met het bijbehorende landschapstype. Een
voorbeeld is het Boscomplex van Stuwwallen, dat de bossen bovenop de
stuwwal, de hellingbossen en de aan de voet van de stuwwal liggende beekof rivierbegeleidende bossen omvat. Boscomplexen zijn stabieler en hebben
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een grotere kansrijkdom voor duurzame natuurlijke ontwikkelingen dan
kleinere, geïsoleerd liggende bosgemeenschappen.
Beleid
De nog aanwezige bosrelicten zijn er gering in aantal, hebben doorgaans een
geringe oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van elkaar.
Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van A-locatie bossen, zoals dat in
het Bosbeleidsplan en de Ecosysteemvisie Bos is neergelegd, is gericht op
behoud en ontwikkeling. Om dit doel te bereiken, heeft de rijksoverheid de
bijdrage waardevolle bosgemeenschappen in de Regeling Functiebeloning
bos en natuurterreinen opgenomen. Deze regeling is op 1 januari 1994 in
werking getreden en vervangt de Regeling bijdragen bos en landschapsbouw
uit 1991. De regeling voorziet in een subsidiesysteem voor eigenaren van
waardevolle bosgemeenschappen, verder A-locatie bossen genoemd. De
eigenaar van een A-locatie bos kan van de regeling gebruik maken door een
aanvraag voor een bijdrage waardevolle bosgemeenschappen in te dienen.
Bij toekenning van de bijdrage verplicht de eigenaar zich tot de volgende
aanpassingen in het beheer:
1.
2.
3.
4.

5.

Er mogen geen uitheemse boomsoorten worden aangeplant.
De maximum grootte van een verjongingsvlakte is 10are.
De afstand tussen de verjongingsvlakten onderling is ten minste 75
m.
De totale verjongingsvlakte bedraagt gedurende de toekenningsperiode (5 jaar) maximaal 10% van de totale oppervlakte van de
waardevolle bosgemeenschap.
Het toedienen van voedingsstoffen is niet toegestaan, behoudens in
het kader van door het rijk gesubsidieerde maatregelen.

Selectie van A-locatie

bossen

De opzet van het systeem A-locatie bos is het selecteren van bossen die als
referentie kunnen dienen voor natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland.
De Rijksoverheid wil vervolgens een zodanig beheer van de A-locatie bossen
stimuleren dat duurzaamheid is gewaarborgd en de bosgemeenschappen of
het boscomplex zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. De algemene
criteria voor de selectie van A-locatie bossen zijn:
1.
Het bos bevat (vrijwel) uitsluitend inheemse boomsoorten.
2.

Het bestaat uit spontaan bos dan wel ongelijkjarig bos met oude
bomen en een beheer dat ruimte laat voor een spontane ontwikkeling.

3.

Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een
locatie waar al vanaf 1850 bos voorkomt. Dit criterium geldt echter
niet voor de meeste broekbossen en de dennenbosgemeenschappen
op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschappen zijn over het
algemeen aan jonge bosgroeiplaatsen gebonden. Dit neemt niet weg
dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste het meest waardevol zijn.

4.

Het bos staat bij voorkeur op een ongestoorde bodem met een oorspronkelijk reliëf zonder vergraving en begreppeling.

Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. Deze zijn uitvoerig beschreven in
het rapport Criteria voor A-locaties Bos, een werkdocument van IKC-Natuur-
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beheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt 1995). Alle nieuwe suggesties voor Alocatie bossen zijn welkom. Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen
kunnen bij de regiodirecties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij, Directie Natuur, worden ingediend.
De basis voor de selectie van A-locatie bossen werd gelegd door Sieuwke
van der Werf, die voor zijn bostypologie referentiebeelden zocht voor inheemse bosgemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeenschappen. Dit werk verscheen in 1991 bij Pudoc als vijfde in de reeks
Natuurbeheer in Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van medewerkers van IBN-DLO en IKC-Natuurbeheer.
De huidige lijst van A-locatie bossen is nog slechts een voorlopige. Een
systematische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden, maar is wel
wenselijk. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de volledigheid van de lijst
van A-locatie bossen ook per bosgemeenschap uiteenloopt. Van het Wintereiken-Beukenbos bijvoorbeeld is naar verwachting het grootste deel wel
opgenomen, terwijl de lijst voor wat betreft het Elzenbroekbos nog onvolledig
is.

Opdracht
In een praktische uitwerking van het beleid ten aanzien van inheemse bosgemeenschappen heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie
Natuurbeheer, aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen
gevraagd een beschrijving en beoordeling te geven van alle A-locatie bossen,
die tot dusver in Noord-Brabant zijn geselecteerd. De beschrijving dient naast
een weergave van de huidige situatie een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden, de mogelijke interne en externe bedreigingen en een classificatie naar de mate van gaafheid te bevatten.
1.2 Inhoud en verantwoording
In deze paragraaf is de methodiek van de beschrijving van de A-locatie
bossen weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij
gebruikte systematiek. De beschrijving van elke A-locatie is gestructureerd
door de gevonden informatie onder te brengen onder twaalf trefwoorden, die
hieronder worden beschreven.
Geografie en beschrijving
Onder dit kopje is een korte beschrijving van de A-locatie met de geografische
en landschappelijke ligging opgenomen. Voor de naam van de locatie is de
spelling gekozen zoals deze in de Grote Provincie Atlas 1:25.000 (WoltersNoordhoff 1990b) is gehanteerd. Deze komt in veel gevallen nog overeen met
de spelling zoals vermeld op de topografische kaarten van de eerste landelijke kartering tussen 1838 en 1857 (Wolters-Noordhoff 1990). Het is mogelijk
dat de in dit rapport vermelde naam van de A-locatie afwijkt van de naam
welke in de Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. Indat geval wordt
de laatste naam eveneens vermeld. De gemeente is vermeld volgens de
meest recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG
1995). De coördinaten volgens het verschoven Amersfoort-stelsel behoren bij
een centraal gelegen punt in de A-locatie, of van één van de delen daarvan.
Het laagste en hoogste punt zijn ten opzichte van NAP aangegeven. Voor een
gemakkelijke oriëntatie zijn in de tekst de pagina('s) vermeld waarop de Alocatie in de Grote Provincieatlas is te vinden. Tenslotte is aangegeven op
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welk kaartje van bijlage Ide A-locatie is afgebeeld (cijfer-aanduiding), en voor
zover van toepassing, op welk kaartje van bijlage II de naburige relatienotagebieden zijnte vinden (letter-aanduiding).
Eigenaar en beheerder
Behalve de eigenaar of eigenaren wordt onder dit kopje de beheerder of
beherende instantie genoemd en eventueel onder welke beheerseenheid de
A-locatie valt.
Historie
In deze paragraaf wordt in het kort de voorgeschiedenis van de A-locatie
beschreven. A-locatie bossen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen.
Aan de hand van de Grote Historische Atlas van Nederland 1:50.000, die de
gekleurde minuten van de eerste landelijke kartering uit de jaren rond 1840
weergeeft, is dat gecontroleerd. De historische gegevens uit de beheersplannen boden in de meeste gevallen voldoende houvast om vast te stellen of de
A-locatie over een aaneengesloten periode tot op dit moment bos is geweest.
Bodem en hydrologie
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn aangeduid.
Verder zijn de karakteristieken van de waterhuishouding inclusief de grondwatertrappen aangegeven. Voor de grondwatertrappen is de indeling van de
Bodemkaart van Nederland 1:50.000 volgens de code van 1988 naar Ten
Cate et al.(1995) gehanteerd. Deze indeling is in tabel 2 hieronder weergegeven. Voor zover van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve
aspecten van de waterhuishouding weergegeven onder het kopje Bedreigingen.
Tabel 2 Grondwatertrappenindeling (naar TenCate etal. 1995)
Gemiddeld
Gemiddeld laagste zomergrondhoogste wintergrondwaterstand
waterstand in cm
incm -mv
- mv
I
- (0-20)'
<50
I
II
- (0-30)1
50-80
50-80
IIb
25-40
i
lic
>40
50-80
!
III
<40
80-120
1Mb
80-120
25-40
IV
80-120
40-80
IVc
80-120
>80
V
<40
>120
:
!
Vb
25-40
>120
i
VI
40-80
>120
]
VII
80-140
>120
i
VIII
>140
>120(>160) 1
) (...) meest voorkomende waarde binnen een groter GHG-of GLG-traject
Grondwater: trap

Bosgemeenschappen
De bosgemeenschappen zijn beschreven aan de hand van bij het IBN
(afdeling Bos en Natuurontwikkeling) bekende opnamen. In incidentele
gevallen zijn deze gegevens gecontroleerd en aangevuld bij veldbezoeken.
De gebruikte typologie is de indeling van Van der Werf (1991). In de meeste
gevallen betreft het hier de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV). Het begrip
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PNV is voor het eerst geformuleerd door Tüxen (1956) als: "de vegetatie die
zich op een bepaalde plaats zou ontwikkelen indien alle directe menselijke
invloed op de plaats zou ophouden". Men mag aannemen dat vroegere
beïnvloeding van de standplaats in de loop van een natuurlijk regeneratieproces wordt geneutraliseerd. Voor de lengte van deze periode wordt wel 100 tot
200 jaar aangehouden (Van der Werf 1991). In een aantal gevallen kan de
PNV niet worden gezien als absoluut eindpunt van de vegetatieontwikkeling,
zoals in stuifzanden, niet meer overstroomde rivierkleigronden en moerasgebieden.
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosgemeenschappen naar Van der Werf (1991 ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Korstmossen-Dennenbos
Kussentjesmos-Dennenbos
Kraaihei-Dennenbos
Kraaihei-Berkenbos
Berkenbroekbos
Droog Berken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos
Droog Wintereiken-Beukenbos
Vochtig Wintereiken-Beukenbos
Elzen-Eikenbos
Duin-Eikenbos
Veldbies-Beukenbos
Gierstgras-Beukenbos
Parelgras-Beukenbos
Kalk-Beukenbos
Esdoorn-Essenbos
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos
Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
Duin-Berkenbos
Abelen-lepenbos
Droog Essen-lepenbos
Elzenrijk Essen-lepenbos
Vogelkers-Essenbos
Bosmuur-Elzenbos
Elzenbronbos
Essenbronbos
Ruigt-Elzenbos
Kalk-Elzenbroekbos
Gewoon Elzenbroekbos
Moerasvaren-Elzenbroekbos
Berken-Elzenbroekbos
Koningsvaren-Elzenbroekbos
Schietwilgenbos

Cladonio-Pinetum sylvestris
Leucobryo-Pinetum
Empetro-Pinetum
Empetro-Betuletum pubescenti-carpaticeae
Periclymeno-Betuletum pubescentis
Betulo-Quercetum roboris
Betuio-Quercetum roboris molinietosum
Fago-Quercetum petraeae
Fago-Quercetum petraeae molinietosum
Lysimachio-Quercetum
Convallario-Quercetum dunense
Luzulo-Fagetum
Milio-Fagetum
Melico-Fagetum
Carici-Fagetum
Aceri-Fraxinetum
Stellario-Carpinetum
Stellario-Carpinetum periclymetosum
Crataego-Betuletum
Violo odoratae-Ulmetum
Fraxino-Ulmetum
Fraxino-Ulmetum alnetosum
Pruno-Fraxinetum
Stellario-Alnetum glutinosae
Chrysosplenio oppositifolii-Alnetum
Carici remotae-Fraxinetum
Filipendulo-Alnetum
Cirsio-Alnetum
Carici elongatae-Alnetum
Thelypterido-Alnetum
Alno-Betuletum pubescentis
Carici laevigatae-Alnetum
Salicetum albae

Een omschrijving van de complexen van bosgemeenschappen die in de
provincie Noord-Brabant worden onderscheiden, volgt hieronder (naar Koop &
VanderWerf 1995):
1

Roscomplex van Bron en Beek

Boscomplexen van bron en beek bevatten ten minste Vogelkers-Essenbos
(23) of Elzen- dan wel Essenbronbos (25-26) met Eiken-Haagbeukenbos (1718) of Droog of Vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9). Bij voorkeur komt het
Gewoon Elzenbroekbos (29) ook in het complex voor. Complexen met
verscheidene bosgemeenschappen verdienen een voorkeur. Boscomplexen

12
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met aanzienlijke delen van het stroomgebied van de beek in natuurterrein of
bos verdienen een voorkeur.
In Noord-Brabant: de Elshouters
Geldrop: Kleine Dommel
Hondsdonk
de Malpie
Smalbroeken
Ulvenhoutsche Bosch
Urkhoven
Valkenberg
2

Boscomplex van Leemgronden

De boscomplexen van de leemgronden bevatten ten minste een overgang
van het Droog (8) of Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) naar het zeldzame
Gewoon en/of Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos (17 of 18). Complexen
met overgangen naar het Droog en/of Vochtig Berken-Zomereikenbos (6-7),
het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of naar het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23), het Elzenbronbos (25) of het Gewoon Elzenbroekbos (29) verdienen een voorkeur.
In Noord-Brabant: de Geelders
Liesbosch
Veldersbosch
3

Boscomplex van Rivierengebied

De criteria voor selectie van deze boscomplexen zijn naast de actuele aanwezigheid van karakteristieke rivierbosgemeenschappen de potentiële mogelijkheden voor ontwikkeling van nog niet aanwezige bosgemeenschappen. Een
combinatie van Abelen-lepenbos (20) met actuele of potentiële overgangen
naar het Droog en/of Vochtig Essen-lepenbos (21-22) en Schietwilgenbos
(33) wordt in Nederland als complex onderscheiden.
In Noord-Brabant: Brabantse Biesbosch (potentieel)
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
Onder dit kopje worden de voorkomende boom- en struiksoorten vermeld en
daarnaast is,voor zover bekend, een schets gegeven van de kruidlaag.
Planten van oude bossen
Sommige plantesoorten zijn in hun voorkomen beperkt tot oude bosgroeiplaatsen en komen daarbuiten niet of nauwelijks voor. De aanwezigheid van
deze soorten kan dus een indicatie zijn van de ouderdom van de groeiplaats.
De vermelding van 'oud bos'-soorten is gegeven naar een combinatie van de
lijsten van Tack et al. (1993) en Koop & Van der Werf (1995), waaraan naar
Maes et al. (1991) en Maes (1993) Winterlinde is toegevoegd. Tack et al.
(1993) hanteren bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de mate
van binding. Deze indeling is hier verder niet aan-gehouden. Daarnaast is ook
Wintereik als indicator van de ouderdom van de bosgroeiplaats beschouwd
omdat Wintereik betrekkelijk weinig is aangeplant. Het is bekend dat natuurlijke populaties op diverse locaties als hakhout beheerd zijn geweest. De
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geringe belangstelling voor de Wintereik had te maken met de ten opzichte
van de Zomereik geringere mastproductie (Van der Werf pers. med. 1995).
Een aantal van de 'oud bos'-soorten is tevens opgenomen in de FLORON
Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten over de
periode 1-1-1980tot 1-1-1990 (Weeda et al. 1990). De codering voor de mate
van bedreiging is in de tekst achter de soortnaam in een kader opgenomen.
De categorie-indeling komt overeen met die van de Rode Lijst voor mossen
en korstmossen (zie onder Mossen). In de Rode Lijst worden de volgende
categorieën gebruikt:
jRodeLustoj

Uit Nederland verdwenen soorten, dat wil zeggen: vanaf 1970
niet meer waargenomen.

jRodeüjsMJ

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

(Rode11)5(21

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

[RodeLijst3j

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

|Rodeujst4l

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

Voor de benaming van alle in dit rapport vermelde soorten van de hogere
planten is de 22e druk van Heukels' Flora van Nederland (Van der Meijden
1996)aangehouden.
Bijzondere en zeldzame hogere planten
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt,
bijvoorbeeld omdat zij aan de grens van hun areaal groeien of omdat zij typische vertegenwoordigers zijn van door verdere bosontwikkeling langzamerhand verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten wordt gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal als ook internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op
de rode lijst voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit
rapport zijn vermeld, is nagegaan of ze op de FLORON rode lijst (Weeda et
al. 1990) voorkomen.
De aanwezigheid van bijzondere plantensoorten geven de A-locatie bos een
meerwaarde binnen de bestaande variatie aan Nederlandse bosgemeenschappen. Indien een A-locatie bos als een refugium blijkt te fungeren voor
zeldzame soorten, dan is dit eveneens een indicator voor een zodanig
zorgvuldig beheer van de bosgemeenschap, dat deze refugium-functie
behouden blijft en versterkt wordt. Soms leidt dit tot een dilemma, bijvoor-
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beeld als bijzondere of zeldzame soorten hun voorkomen te danken hebben
aan een bepaalde bosbeheersvorm. Als voorbeeld dient hier de typische
vegetatie van het Kalk-Beukenbos, die zich dankzij langdurig hakhoutbeheer
heeft kunnen ontwikkelen. Een overgang naar meer natuurlijk, opgaand bos
heeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegetatie tot gevolg. Of dit wenselijk
is, is uiteindelijk onderwerp van afweging voor de beheerder. De eventuele
adviezen in dit rapport zijn gebaseerd op de wenselijkheid van bescherming
en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen en -complexen in hun
meest spontane ontwikkelingsvorm.
Inheems genenmateriaal
Een groot aantal plantensoorten binnen Nederland wordt bedreigd. Van een
aantal soorten is oorspronkelijk inheems genenmateriaal reeds verdwenen,
van sommige soorten bestaat nog slechts een relictpopulatie. Vooral van
boomsoorten is veel materiaal geïmporteerd uit andere landen. De ontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat bij de aanwezigheid van
inheems genenmateriaal van planten- en diersoorten. Deze herkomsten zijn
het meest succesvol in het ontwikkelen van ecologische relaties binnen een
duurzaam bosecosysteem. Zij hebben zich immers over zeer lange perioden
in hun gedrag kunnen aanpassen aan de lokale amplitude van groeiplaatsfactoren als klimaat, bodem en hydrologie.
Evenals bij 'oud bos'-soorten is de aanwezigheid van bomen en struiken met
een inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de
betreffende A-locatie. De opsomming van inheems genenmateriaal is ontleend aan Rövekamp & Maes (1995) en ongepubliceerde gegevens van de
Stichting Bronnen. De criteria die door Rövekamp & Maes en de Stichting
Bronnen1 zijn gehanteerd,worden hieronder opgesomd.
Criteria die de boom of struik zelf betreffen:
• Het gaat om wilde soorten of variëteiten, geen cultivars.
• Het gaat om oude bomen of struiken, of om oude hakhoutstoven.
• De boom of struik maakt een spontane en niet aangeplante indruk (niet in
rijen geplant).
Criteria die de groeiplaats betreffen:
• De groeiplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de
soort.
• Het landschapselement (bos, houtwal, heg, dijk etc.) staat aangegeven
op de topografische kaarten uit de periode 1830 tot 1860 (de periode van
de eerste landelijke topografische kartering).
• Het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde
indruk.
• Bodemtype en groeiplaats stemmen overeen met de natuurlijke groeiplaats van de soort; de bodem maakt een ongestoorde indruk.
• Er komen soorten voor die indicatief zijn voor oude bosgroeiplaatsen of
houtwallen.
• Inde omgeving komt de soort op vergelijkbare groeiplaatsen voor.

Stichting Bronnen,Centrumvoordeverspreidingvaninheemse,houtigegewassen,Meerwijkselaan27,
6564BS,HeiligLandstichting.Destichting heeftzichtendoelgesteld,hetgebruikvaninheems
genenmateriaal indeNederlandse bos-enlandschapsbouw tebevorderen.Zijkweektdaartoeopkleine
schaalzelfvangeselecteerde zaadgaardenafkomstig materiaalenvoorzietverderanderekwekersvan
zaadvaninheemseboom-enstruiksoorten.
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Deze criteria hoeven niet altijd gelijktijdig op te gaan en dienen vooral in
samenhang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms
uit archeologisch en paleobotanisch onderzoek worden verkregen.
De basis voor de inventarisatiemethodiek is door Bert Maes 2 ontwikkeld in
opdracht van het Ministerie van LNV (Maes 1993). Vanaf 1994 werken Maes
en de stichting Bronnen samen aan inventarisatie-projecten.
Mossen
Excursieverslagen van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op de
aanwezigheid van soorten die door Siebel et al. (1992) in de Rode Lijst van in
Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen zijn opgenomen.
De overweging daarbij is dat de aanwezigheid van rode-lijst-soorten een extra
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode
Lijst worden de volgende categorieën gebruikt:
[RodeLijsto]

Taxa die na 1949 ondanks herhaald zoeken op voormalige en
potentieel geschikte locaties niet meer zijn gevonden.

iRodeüisn]

Taxa die spoedig uit Nederland dreigen te verdwijnen en
waarvan het overleven onwaarschijnlijk is als de huidige
bedreiging voortduurt.
Taxa die zeldzaam zijn, duidelijk achteruit gegaan zijn en worden verondersteld spoedig in de categorie bedreigd met
verdwijning te geraken als de achteruitgang voortduurt.

'RodeLijst31

Taxa die duidelijk achteruit zijn gegaan, maar nog niet zo
zeldzaam zijn dat zij spoedig in de categorie bedreigd met
verdwijning zullen geraken.

|RodeLijst41

Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een
risico vormt, maar die thans niet duidelijk bedreigd of kwetsbaar zijn.

In de tekst wordt voor de rode-lijst soorten de codering voor de categorie
genoemd, zoals hierboven is weergegeven. Deze categorieën zijn gebaseerd
op de indeling van de International Union for the Conservation of Nature.
Daarnaast komen sommige mossoorten uitsluitend of vrijwel uitsluitend in
bossen of op bomen voor die in 1850 al aanwezig waren. Aan de hand van
een voorlopige lijst van Siebel (sehr. med. 1998) is nagegaan of deze soorten
binnen de A-locatie voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is
ontleend aan Touw & Rubers (1989).

Eauna
Voor zover dat zonder veldbezoek kon worden achterhaald, zijn de in de Alocatie voorkomende vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen vermeld.

2

Ekologisch Adviesburo Maes,Achter Clarenburg 2,3511JJ Utrecht.
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Paddestoelen
In enkele gevallen zijn mededelingen over paddestoelen opgenomen. Paddestoelen zijn voor deel saprofyten en de aanwezigheid daarvan heeft een
duidelijke relatie met de hoeveelheid dood hout in het bosecosysteem.
Storingsklassificatie
De mate waarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg
van beheersmaatregelen, bemesting, verstoring en verrijking (luchtverontreiniging) afwijkt van die onder natuurlijke omstandigheden komt tot uiting in de
Storingsklasse naar Van der Werf (1991). De meeste bosgemeenschappen
vertonen bepaalde afwijkingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn oorzaak vinden in
een eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verarmend)
heeft gewerkt op het bosecosysteem. In geval van beheer als opgaand bos
komt het vaak tot dominantie van boomsoorten die in de PNV ter plaatse niet
of in veel mindere mate voorkomen. Slechts in een aantal gevallen is de
soortensamenstelling nagenoeg natuurlijk. In veel gevallen betreft dat
associaties van de natte bostypen die óf te nat voor exploitatie zijn óf waarin
het hakhoutbeheer 40-50 jaar geleden werd beëindigd zodat het bos zich
heeft kunnen herstellen.
De classificatie is op de A-locatie bossen toegepast met de kanttekening dat
leeftijd en structuur hier niet in tot uitdrukking komen, zodat de classificatie
geen volledig beeld geeft van de mate van natuurlijkheid van de A-locatie.

Lettercodf)voorhetopstandstype
A Boomsoortensamenstelling minofmeernatuurlijk,ook naarhoeveelheidpersoort.
B Boomsoortensamenstelling naar voorkomende soorten min of meer natuurlijk,
echternietnaaraandeelperboomsoort3.Voorbeeld:Parelgras-Beukenbos,waarin
de oorspronkelijke dominantie van Beuk is vervangen door gelijke aandelen
Zomereik, Haagbeuk, Gewone es en Zoete kers. Enige soorten kunnen hier
ontbreken.
C Aanplant van één of meer inheemse boomsoorten, die echter niet in dit bostype
thuishoren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond
vallen.Verder bijvoorbeeld Beuk in Berken-Zomereikenbosof Gewone esdoornin
vrijwelallebostypen.
D Aanplant vanuitheemse soorten:alle soorten sparren,zwarte dennen,populieren,
Amerikaanse eikenz.
P Pionierachtig: spontaan ontstaan en nog in opbouw. Allerlei ontwikkelingsstadia,
vaak met open plekken of struweelachtig. In van nature éénsoortige bossen
minstenstotnadestakenfase,maaroudbosvaltdanonderA.Gaathetomopslag
van niet ter plaatse thuishorende soorten, dan wordt de notatie DP (bijvoorbeeld
AmerikaansevogelkersofFijnspar)ofCP(bijvoorbeeld Gewoneesdoorn).
Mengvormen krijgen een mengcode, bijvoorbeeld BD voor Es en Populier of Douglas
enBeuk ineenWintereiken-Beukenbos (ofCDineenBerken-Zomereikenbos!). Eikmet
GrovedengeeftBC.
Cijfercodevoordeondergroei
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna
Deomschrijvingvandezecodeisgewijzigd.Deoorspronkelijk doorVanderWerfgehanteerde
omschrijving luidde:"Verschuivingnaaréén boomsoortuitde PNVdie domineert, bijvoorbeeldeikin een
Wintereiken-Beukenbos, vaak alsvoormalighakhout. AlsdePNVmaaréén boomsoortheeft, dan alleen
onderBbijkennelijke aanplant, bijvoorbeeldop rijen." Eenindelingvanbossenwaarinde
boomsoortensamenstelling welnaarsoortenmaarnietnaarhoeveelheidpersoortovereenstemt metde
PNVbleekmetdeoorspronkelijke terminologie nietmogelijktezijn.Denugekozentermenhoudende
eenvoudvandeclassificatie meteenindelingvoorzowelboomlaagalsondergroeiinvijf klasseninstand.
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zonder storingssoorten.
Als 1, maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen4. Daarnaast kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van
de resterende soorten tot dominantie kan komen, bijvoorbeeld Bosanemoon als
relict onder Douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, Rododendrons, desgewenst onder toevoeging van de letter s.
Ondergroei als 1; storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2, maar
bedekken minder dan de soorten sub 1.
Storingssoorten dominant over de soorten sub 1, maar de sub 5 te noemen
ruigtekruiden domineren niet.
Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: Grote
brandnetel, Braam,distelsoorten, Harig wilgeroosje. Riet.

In jong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan een
parallelreeks voor de ondergroei worden onderscheiden door toevoeging van de letter
P1p Jonge bosvegetatie in opbouw met vaak nog relicten van vroegere
ontwikkelingsstadia, bijvoorbeeld dichtgroeiend duin of moeras.
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de
meeste heidebebossingen, met ondergroei van Bochtige smele, Blauwe bosbes,
Pijpestrootje enz. Ook ondergroei als onder 1p maar met een klein aandeel
storingssoorten.
3p Als 2p maar het aandeel storingssoorten is hoger, zoals aangegeven onder 3.
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De
soorten sub 5mogen niet domineren.
5p De onder 5 genoemde soorten domineren in jong of open bos, bijvoorbeeld Grote
brandnetel onder Populieren op voormalig weiland.

Begrenzing, oppervlakte en Minimum structuurareaal
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van de A-locatie bos besproken en daarnaast wordt aangegeven welke uitbreidingsmogelijkheden
noodzakelijk enaanwezigzijn. Debegrenzing vandeA-locatie bosomvathet
meest waardevolle deel van het gebied. De oppervlakte is met de hand
bepaald op de 1:10.000 A-locatie kaarten (niet-maatvast papier) met een
Coradipoolplanimeter.Deresultatendaarvanzijnafgerondophelehectaren.
Het Minimum Structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regressiestadia van de betrokken bosgemeenschap in een zelfregulerend systeem
duurzaam vertegenwoordigd zijn. Voor de bossen van de rijkere gronden
waarin het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, schommelt deze oppervlakte rond 10 â 15 hectaren (Koop & Van der Werf 1995).
Voordearmerebossenmeteengrovere structuur ligt hetMSArond50hectaren. Een complicatie voor de beoordeling van het MSA ligt in het feit dat
sommige bosgemeenschappen vanwege hun specifieke standplaatseisen
over zeer beperkte oppervlakten of lijnvormig voorkomen. Voorbeelden zijn
bronbosgemeenschappen en beekbegeleidende bosgemeenschappen. Het
Vogelkers-Essenbos bijvoorbeeld ligt veelal in soms zeer smalle stroken
langs een beek. De vraag of deze bosgemeenschappen duurzaam in een
zelfregulerend systeem kunnenfunctioneren hangtdanafvandematewaarin
zij voldoende gebufferd zijn door omringend bos en de vraag of deze buffer
Van der Werf (1991) geeft een uitvoerige lijst van storingssoorten met per bostype de beoordeling of van
storing sprake is of niet. Immers, sommige soorten komen van nature in bepaalde bostypen voor, zonder
dat van storing sprake is.
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voldoende groot is om ook negatieve externe effecten te compenseren.
Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA
niet voldoende en worden aanvullende oppervlakte-eisen gesteld met de
overweging dat een bufferzone rond het eigenlijke MSA de schadelijke
effecten zal moeten opvangen. De omvang van deze aanvullende
oppervlakte-eisen hangt af van het MSA en de aard en mate van bedreiging.
In de gevallen waarin niet aan de oppervlakte-eisen is voldaan, worden
uitbreidingsmogelijkheden aangegeven. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaand bos. In het geval dat niet mogelijk is, worden de
begrenzingen in cultuurland gelegd. De noodzakelijke basis voor het gebruik
van cultuurgrond als buffer en/of als uitbreiding van natuurgebied wordt
gegeven door de in het kader van de Relatienota van 1975 aangewezen
beheers5- en reservaatsgebiedên . Verder kunnen gebieden binnen de
Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan van 1990
(Ministerie van LNV 1990) worden aangewezen als Natuurontwikkelingsgebied7.

De begrenzingen van de beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden zijn ontleend aan de beheersplannen die opgesteld zijn door de Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden. Indien A-locatie bossen grenzen
aan beheers-, reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebieden, zijn kopieën
van de kaartjes uit de betrokken beheersplannen in bijlage II opgenomen.
Hierbij wordt aangetekend dat de aanwijzing van relatienotagebieden op zich
nog niets zegt over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden
is het effect afhankelijk van vrijwillige medewerking van de boeren. De
verwerving van reservaatsgebiedên kan lang op zich laten wachten en in die
tussentijd is een beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In
de praktijk is het dan ook goed mogelijk dat reservaatsgebiedên die nog niet
zijn verworven, door de landbouw intensief worden gebruikt met alle negatieve effecten voor het milieu in de omgeving.
We realiseren ons dat Relatienota-gebieden niet in eerste instantie bedoeld
zijn voor bebossing, doch als de duurzame instandhouding van een waardevolle bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Bij de besluitvorming zal een afweging ten gunste van de meest waardevolle en
onvervangbare plantengemeenschap moeten worden gemaakt. In enkele
gevallen is uitbreiding aanbevolen, terwijl het MSA gehaald wordt. Het betreft
dan bosgebied dat wat bodem, soortensamenstelling en verjongingsmogelijkheden betreft, goede perspectieven biedt om de A-locatie uit te laten groeien
tot een grote(re) eenheid natuurlijk bosgebied. Deze zijn zeldzaam in Neder-

In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden maar tegelijkertijd is de bedrijfsvoering gericht op doeleinden van natuur en landschap. De agrariërs die hieraan meewerken, hebben met het Bureau Beheer Landbouwgronden een beheersovereenkomst gesloten en
ontvangen een vergoeding voor hun beheersprestatie.
Inreservaatsgebiedên wordt er naar gestreefd om de betreffende grond te verwerven ten behoeve van
een terrein beherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aan de verwerving kunnen de boeren op
basis van vrijwilligheid een beheersovereenkomst sluiten.
7

Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)nationale betekenis.
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land en hebben grote betekenis voor zelfregulatie en soortdiversiteit, en
vanwege de mogelijkheden om een eigen regime voor predatie en begrazing
te ontwikkelen. Een ander argument voor uitbreiding is de mogelijkheid om
een bosgemeenschap aan een bestaand complex toe te voegen.
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra
oppervlakte-eisen zijn gesteld, kunnen ook korte vegetaties en struwelen mits
extensief beheerd, als buffer fungeren. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van
de aard van de bedreiging.
Beheersaspecten
In het kort zijn hier de doelstellingen van het tot nog toe gevoerde beheer in
de A-locatie genoemd. Tevens zijn adviezen met betrekking tot het beheer
van de waardevolle bosgemeenschappen en met betrekking tot eventuele
omvorming opgenomen. Bij deze adviezen is uitgegaan van de overweging
dat in principe met minimale ingrepen de ontwikkeling van het bos in de
richting van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap moet worden gestuurd. Aandachtspunten zijn de mate van
ongestoordheid van de bodem, de spontaniteit van samenstelling en structuur
van het gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van inheemse
en ter plaatse thuishorende boom- en struiksoorten. Continuering van
cultuurhistorisch bepaalde beheersvormen, zoals hakhout, is daarbij uitgesloten. Indien omvorming van hakhout wordt aanbevolen, kan de omvorming
over een lange periode worden uitgesmeerd. De achtergrond hiervan is de
aanwezigheid van epifytische mossen, die aan oude bossen zijn gebonden.
Deze krijgen bij een geleidelijke omvorming de gelegenheid te migreren.
Actieve beheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen
bepaalde patronen kunnen worden doorbroken door geringe ingrepen, die een
tijdelijk karakter maar een duurzaam effect moeten hebben. Indien ongewenste ontwikkelingen grootschalige externe oorzaken hebben, zoals luchtverontreiniging, wordt niet tot ingrijpen in het bos geadviseerd, omdat dit neer
zou komen op symptoombestrijding met een tijdelijk effect tegen hoge kosten.
Aanpak van de bronnen van deze bedreiging is dan noodzakelijk. Aan
maatregelen moet dan met het oog op het voortbestaan van de betrokken
bosgemeenschappen hoge prioriteit worden toegekend. In geval van bijvoorbeeld ontwatering in de onmiddellijke omgeving van de A-locatie kan de
beheerder natuurlijk wel door middel van dammen en stuwtjes het probleem
proberen te verkleinen.
Bedreigingen
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen
beschreven. In geval van vrij oude of ontbrekende gegevens is contact
opgenomen met de terreinopzichters om een en ander nate trekken.
Planologisch

beleidskader

In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens
rijksplannen, provinciale streekplannen en het gemeentelijke Bestemmingsplan. Voor zover andere landelijke of regionale plannen specifieke gevolgen
hebben voor de A-locatie, is dat ook vermeld. Daarnaast is aangegeven of het
gebied is omgeven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers- en
reservaatsgebieden, die -voor zover zij reeds zijn gerealiseerd, dat wil zeggen
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dat de bepalingen van de aanwijzing niet door nog lopende contracten worden
geblokkeerd- als buffer of mogelijk zelfs als uitbreiding voor de A-locatie
kunnen fungeren. Dit is een formele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakte en Minimum structuurareaal is reeds uitvoeriger ingegaan
op de feitelijke betekenis van relatienotagebieden voor A-locatie bossen.
Waardering
Op grond van de classificatie naar de actuele bossamenstelling, de indrukken
tijdens veldbezoek, de zeldzaamheid van de bosgemeenschap, de aanwezigheid van indicatorsoorten van oud bos en van inheems genetisch materiaal en
de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling is een subjectieve waardering
gegeven.
1.3 Gebruikte bronnen
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe
zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
Literatuur van de afdeling Bos en Natuurontwikkeling van IBN-DLO.
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie
Bosdynamiek, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van het IBN-DLO
(Koop 1989).
Database Turboveg met vegetatie-opnamen van de sectie Plantensociologie, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van het IBN-DLO.
Bibliotheken van de Landbouwuniversiteit Wageningen.
Bibliotheek van Staatsbosbeheer te Driebergen.
Daarnaast is informatie verzameld via persoonlijke contacten binnen IBN-DLO
en met medewerkers van Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting Het Noord-Brabants Landschap en particuliere eigenaren en
beheerders.
Vanwege de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd, was het niet
mogelijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties
waarover gegevens ontbraken of slechts beperkt voorhanden waren.
1.4 Kaartmateriaal
In bijlage I is per A-locatie een kaart op A4-formaat opgenomen. De schaal
van de meeste kaarten is 1:10.000, soms is deze verkleind om de A-locatie
nog geheel op het blad te kunnen weergeven. De ondergrond van deze
kaarten is overgenomen van de kaarten van de Vierde Bosstatistiek. Het
ruitennet op de kaart omvat vierkanten van 500 m. De kaarten zijn genummerd volgens het paragraafnummer van de A-locatie-beschrijving. Daarnaast
zijn in bijlage II kopieën opgenomen van de kaartjes uit beheersplannen voor
relatie-notagebieden.
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik
gemaakt van de nummering van de vierde bosstatistiek, die per 500 meter
vierkant is opgezet, voor zover dit binnen het grondgebied van één gemeente
ligt. Een bosdeel kan dan worden aangeduid met het ruitnummer op de kaart
en vervolgens het perceelnummer, bijvoorbeeld 308/1.
Op de kaarten van de A-locatie bossen zijn met verschillende lijntypen de
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volgende functies weergegeven:
A-locatie bos:

[vette vol getrokken lijn]
het waardevolle deel van het bosgebied, dat
voldoet aan de algemene en per bosgemeenschap specifieke selectiecriteria;

uitbreiding A-locatie bos:

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

Op de kaarten met de relatienotagebieden is aangegeven:
A-locatie bos:

[vette vol getrokken lijn of vlakvullend]

beheersgebied:

[10% puntraster of verticale streeparcering]
gebied dat in het kader van de Relatienota is
aangewezen en waarbinnen door middel van
vrijwillige beheersovereenkomsten met de
gebruikers grenzen kunnen worden gesteld
aan de intensiteit van het gebruik;

reservaatsgebied:

[50% puntraster of verticale arcering]
gebied waarbinnen naar verwerving wordt
gestreefd ten behoeve van een natuurbeschermingsorganisatie;

natuurontwikkelingsgebied: [vet puntraster]
gebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur
dat in aanmerking komt voor natuurontwikkeling; de gronden daarvoor moeten worden
aangekocht.
c
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2 A-LOCATIE BOSSEN
Globale ligging van de A-locatie bossen in de provincie NoordBrabant
In Afb. 1 hieronder is de ligging van de A-locatie bossen weergegeven. De
nummering stemt overeen met de paragraafnummers van de beschrijvingen.

Afb. 1 Ligging van deA-locatie bossen indeprovincie Noord-Brabant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beersbroek/Grijze Steen
Boschkant
Brabantse Biesbosch
De Elshouters
Geelders
Geldrop
Het Goor
Grootvenbos
Hondsdonk

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Liesbosch
De Malpie
't Sang
Smalbroeken
Ulvenhoutsche Bosch
Urkhovense Zeggen
Valkenberg
Veldersbosch
De Worp
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(AJeeróbroch/LjrijzcSpleen

Geografie en beschrijving
De A-locatie ligt in het dal van de Groote Beerze, ongeveer 5kilometer ten
westen van Vessem. Een groot deel bevindt zich op de westelijke oever van
deze beek. Op de topografische kaart staat dit deel aangeduid als het Beersbroek. Een kleiner deel, het noordelijk deel van Grijze Steen, ligt op de
oostelijke oever. Het beekdal van de Groote Beerze bestaat uit een afwisseling van bos, gras- en bouwland, heide, houtwallen en singels. De Groote
Beerze is over het gehele beekdal volledig gekanaliseerd. De oorspronkelijke
sterke meandering isnog teherkennen aan het kronkelige verloop van de
grens tussen de gemeenten Hooge en Lage Mierde en Eersel. De grondin
het beekdal is zeer vruchtbaar. Hier hebben zich typische beekbegeleidende
bosgemeenschappen ontwikkeld, waarvan het Vogelkers-Essenbos de
belangrijkste gemeenschap is. Erkomen overgangen voor naar het Elzenbroekbos, het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos en het Droog Wintereiken-Beukenbos.
Gemeente:
Hooge en Lage Mierde, Eersel
Coördinaten:
183.5/382.0
Hoogte t.O.v. NAP:
+21 tot +22 m
Grote Prov.Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 76
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart1
Begrenzing relatienotagebierien: wel voorlopige vaststelling, geen kaart beschikbaar
Eigenaar en beheerder
Eigenaar en beheerder van het grootste deel van de A-locatie is de Stichting
het Brabants Landschap. Daarnaast zijn er nog enige particuliere eigenaren,
waaronder de gemeente Bladel.
Historie
Op de minuut van de topografische kartering uit de jaren 1837 tot 1839 is te
zien dat verschillende percelen langs de Groote Beerze bebost waren, zowel
op de westelijke als op de oostelijke oever (Wolters-Noordhoff 1990). Een nog
bestaand bosperceel strekte zich uittotdehuidige Kapeldijk. De bossen
wisselden afmet vochtige hooi- en weilanden. De meest waardevolle delen
van de huidige A-locatie komen overeen met detoen reeds bestaande
bossen.
Bodem en hydrologie
Het landschap bestaat geomorfologisch gezien uitlandduinen, terras-en
dekzandafzettingen, waarin deGroote Beerze zich heeft ingesnedenen
beekafzettingen heeft gedeponeerd (Teunissen van Manen 1985). Het dalis
asymmetrisch van opbouw. De westelijke helling heeft een geringe hellingshoek, de oostelijke helling daarentegen is steiler.
Het moedermateriaal inhet beekdal bestaat uitkalkloos leemarm tot zwaklemig fijn zand. Hierin heeft zich een beekeerdgrond ontwikkeld. De A-locatie
ligt volledig op deze legenda-eenheid. De grondwatertrap isIII. De gereduceerde (G-) horizont begint tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld. In het
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Afb.2 Het Beersbroek langsdegekanaliseerde Groot Beerze. Hetoudeelzenhakhout is dooreen lage
kade gescheiden van debeek [foto Han den Ouden].
gebied van de A-locatie heeft deze bodem een zavel- of kleidek tussen 15 en
40 cm dikte. De bodem is mogelijk plaatselijk vergraven. Volgens Teunissen
van Manen (1985) is dit ter plaatse van de A-locatie te incidenteel gebeurd
om op de bodemkaart aan te geven.
De Groote Beerze is volledig gekanaliseerd. Tal van kleine meanders zijn
afgesneden. Binnen de begrenzing van de A-locatie zijn nog diverse resten
van de oude Beerzeloop terug te vinden. In de Beerze zijn stuwen geplaatst
ter regeling van het waterpeil.

Bosgemeenschappen
De A-locatie is geselecteerd vanwege het Vogelkers-Essenbos (23), dat van
nature een smalle zone in dit beekdal zou moeten innemen. De relatie met
het beekwater is door de kanalisatie echter ernstig verstoord. De voor het
Vogelkers-Essenbos noodzakelijke grondwaterbeweging is dusdanig afgeremd, dat er van een Vogelkers-Essenbos eigenlijk geen sprake meer is.
Vermoedelijk kan het grootste deel van de A-locatie gekenschetst worden als
een van relief en stagnerende lagen afhankelijk mozaïek van Elzen-Eikenbos
(10) en Kamperfoelierijke Eiken-Haagbeukenbos (18). Plaatselijk op natte
delen kan het Gewoon Elzenbroek (29) voorkomen. De hogere delen, aan de
randen van het beekdal, vormen de groeiplaats van het Droog WintereikenBeukenbos (8).
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Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De boomlaag wordt gevormd door: Zwarte els, Zomereik, Gewone es,
plaatselijk Fijnspar en Populier, Zachte berk, Ruwe berk en Amerikaanse eik.
In de struiklaag komen voor: Wilde lijsterbes, Sporkehout, Grauwe wilg,
Gelderse roos, Braam, Eenstijlige Meidoorn, Amerikaanse vogelkers en Wilde
kamperfoelie. Een flink deel van de A-locatie is als hakhout van Gewone es,
Zwarte els en Berk beheerd geweest en doorgeschoten na geruime tijd
geleden voor het laatst afgezet te zijn. Ook middenbos komt voor.
Inheems genenmateriaal
Voor de A-locatie zijn geen onderzoeksresultaten bekend.Wellicht zijn Zwarte
els en Gewone es van plaatselijke herkomst.
Planten van oude bossen
De enige soort die hier als een zwakke indicator van oude bosgroeiplaatsen
kan worden beschouwd, is de Blauwe bosbes.
MûSSÊD
Een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) omvat een totaal van 17
bladmossen en 5 levermossen. Daaronder bevinden zich geen soorten van
oude bossen en geen rode-lijst-soorten. Het overzicht is waarschijnlijk niet
volledig. Vergelijking met wel goed geïnventariseerde A-locatie bossen in
beekdalen doen vermoeden dat een aanvullend onderzoek hier meer soorten
boven water zou kunnen krijgen.
Fauna
De kleinschalige afwisseling in het landschap heeft een rijk geschakeerde
vogelbevolking tot gevolg. Er zijn van deze A-locatie echter geen soortenlijsten gevonden.
Storingsklassen
Een groot deel van de A-locatie moet als B1 worden gecodeerd vanwege de
ten opzichte van de natuurlijke situatie veranderde boomsoortensamenstelling. De delen met Fijnspar en Populier krijgen de code D1 respectievelijk D4.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

De A-locatie omvat het Beersbroek aan de westzijde van de Groote Beerze,
tussen de weg en de beek, en het noordelijk deel van het Grijze Steen, aan
de oostzijde van de beek. De oppervlakte bedraagt 21 hectaren. Indien wordt
uitgegaan van een substantiële aanwezigheid van het Kamperfoelierijk EikenHaagbeukenbos (MSA = 15 ha) in een mozaïek met het Eizen-Eikenbos
(MSA = 40 ha), dan zou het grootste MSA, dus 40 hectaren, moeten worden
aangehouden. De huidige oppervlakte van de A-locatie voldoet niet aan de
MSA-eis. Uitbreiding moet voldoende bosoppervlak creëren voor een duurzame zelfregulatie. Daarnaast kan uitbreiding dienen om de huidige versnippering van het bos te doen verminderen en het bosklimaat te verbeteren.
Suggesties daarvoor zijn op de A-locatie-kaart aangegeven.
Beheersaspecten
Door het Brabants Landschap wordt nog slechts in beperkte mate ingegrepen
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in de boomlaag. Voornamelijk betreft dit het verwijderen van exoten, zoals
Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Vrijwilligers verrichten enig
onderhoud met het afzetten van houtwallen en het verwijderen van houtige
opslag op graslandjes. Indien dit onderhoud zou wegvallen, dan overweegt
het Brabants landschap om spontane bosontwikkeling toe te laten.
Waardering
Alle hier aangetroffen bosgemeenschappen hebben een hoge zeldzaamheidswaarde. De versnippering, het gebruik van exoten, de kenmerken van
het vroegere beheer en de bedreigingen maken op korte termijn inspanningen
noodzakelijk om behoud van deze A-locatie veilig te stellen en een ontwikkeling naar natuurlijk beekbegeleidend bos op gang te brengen.
Bedreigingen
In het Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant 1993) is
aangegeven dat in het gebied verdroging als een concreet probleem is
gesignaleerd. Volgens hetzelfde plan zullen bufferzones tegen vermesting
noodzakelijk zijn en is het gebied als gevoelig voor verzuring gekenschetst.
De bovenstroomse aanwezigheid van bio-industrie zorgt voor verontreiniging
van het Beerzewater (Bosbureau Wageningen 1985). In het kader van de
realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur worden thans maatregelen
voorbereid voor de verbetering van waterkwaliteit en -peil (dhr. Fliervoet,
Brabants Landschap, pers. med. 1998). Zo wordt bij Hapert, ten zuiden en
stroomopwaarts van de A-locatie een moerasbos aangelegd, dat als een filter
voor de Groote Beerze zal gaan functioneren. Verder worden plaatselijk
sloten afgedamd, in hoofdwaterlopen worden stuwen geplaatst en plaatselijk
zullen nog aanwezige oude meanders van de Beerze weer worden aangesloten. Ten noorden, stroomafwaarts van de A-locatie, zal een stuw in de Beerze
worden geplaatst om het peil verder op te zetten.
De verdroging in het gebied heeft al tot achteruitgang of zelfs verdwijning van
tal van voor vochtige bodems karakteristieke plantesoorten geleid. Voorbeelden daarvan zijn Spaanse ruiter en Gevlekte orchis.
Planologisch

beleidskader

De A-locatie is als Natuurkerngebied aangegeven in het landelijke Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV 1990) en ook in het Natuurbeleidsplan NoordBrabant (Provincie Noord-Brabant 1993). In het provinciale natuurbeleidsplan
is tevens aangegeven dat het dal van de Groote Beerze een belangrijke
noord-zuid verlopende ecologische verbindingszone vormt. De provincie
hanteert voorkeursgebieden voor het realiseren van relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden. Het stroomgebied van de Groote Beerze ligt samen met
het stroomgebied van de Reusel binnen het gebied met de hoogste prioriteit.
Volgens dhr. Fliervoet (Brabants Landschap, pers. med. 1998) is reeds een
voorlopige begrenzing vastgesteld). Daarvan is echter nog geen kaart ter
beschikking.
Conclusies
•

De A-locatie betreft beekbegeleidend bos, dat echter door kanalisatie en
bekading is afgesneden van de dynamiek van de Groote Beerze.
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Verdroging en eutrofiëring vormen bedreigingen voor de A-locatie.
Voor een deel bestaat het bos uit doorgeschoten hakhout en Grove
dennenaanplant.

Aanbevelingen
•
•
•
•

Voor de Grove dennenpercelen op de hogere delen wordt omvorming
aanbevolen volgens de methode van Koop (1986).
Onderzoek naar blad- en levermossen in deze beekdalbossen wordt
aanbevolen.
Uitbreiding is noodzakelijk om versnippering te verminderen en om voor
natuurlijke bosontwikkeling voldoende oppervlakte te creëren.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor hernieuwd contact van de bossen
met de beekdynamiek wordt aanbevolen. De voorwaarde hierbij is een
sterk verbeterde kwaliteit van het beekwater.
Z

2.02

'ADojclthant

Geografie en beschrijving
De locatie Boschkant betreft een vochtig loofbos, pal ten zuiden van het
plaatsje Boschkant, ongeveer 4 kilometer ten zuidwesten van Sint-Oedenrode. Het gebied wordt langs de noordrand begrenst door de Bestse Weg en
centraal doorsneden door eveneens een verharde weg. Het bos ligt geïsoleerd temidden van landbouwgebied, voornamelijk graslandpercelen. Ook
door het gebied zelf lopen nog een aantal half- en onverharde paden. De
percelen in de westelijke hoek betreffen echter geen bosopstanden, maar zijn
onderdeel van een boomkwekerij. De A-locatie is geselecteerd voor het
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos.
Gemeente:

Sint-Oedenrode

CoûMnalen:

157.6/395.7

Hnnqte t.o.v. NAP:
+10.5 m
nrnte Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 55
BegrenzingA-locatie:
bijlage I, kaart 2
Rpgrenzinq relatienotagebieden: geen
Eigenaar en beheerder
Boschkant is particulier eigendom en behoort bij de naastliggende boomkwekerij, Gebroeders van den Berk te St. Oedenrode.
Historie
Het gebied van de A-locatie Boschkant staat op de topografische kaart van
1837 vermeld als Donderdonk (Wolters-Noordhoff 1990). Het betreft voornamelijk grotere en kleinere landbouwpercelen. Alleen in het zuid-westelijke deel
zijn enkele kleine delen van de huidige A-locatie weergegeven als bosperceel
dan wel als houtwal rondom de landbouwpercelen. Heden ten dage is een
deel van de locatie onderdeel van een boomkwekerij. Op de topografische
kaart is dit deel ook als zodanig weergegeven. Het grootste deel van wat in de

_28

IBN-rapport 387

vorige eeuw nog als bos was aangegeven, en dat dus als oude bosgroeiplaats kan worden beschouwd, is thans, deels illegaal, als boomkwekerij in
gebruik. Het meest noordelijke perceel van de locatie is sinds 1988 omgevormd tot grasland (Dhr. H. Kars pers. med. 1997).
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt op de dalwand van de benedenloop van de Dommel. Het
bodemtype ter plaatse is een vlakvaaggrond in lemig fijn zand met oude klei
in het profiel tussen 40 cm en 120 cm beneden maaiveld (Teunissen van
Manen 1985). Deze vlakvaaggronden zijn ontstaan door vergraving van
beekeerdgronden voor de aanleg van rabatten voor bosaanleg. Oorspronkelijk
vormden de bodems één kaarteenheid. Verder van de A-locatie af liggen de
oorspronkelijke beekeerdgronden. Binnen de A-locatie is de grondwatertrap
Vb. Ineen opname van IBN-DLO8 is aangegeven dat de bodem is omgewerkt.
De bodemkaart geeft de bewerking voor de omgeving van de A-locatie niet
aan maar de codering als vlakvaaggrond doet vermoeden dat er wel vergraven is.
Bosgemeenschappen
Boschkant is geselecteerd vanwege het voorkomen van het Gewoon EikenHaagbeukenbos (17). Met name in het zuidoosten en de zuidelijke punt is
deze gemeenschap het beste ontwikkeld. De boomlaag bestaat echter geheel
uit Populier, zodat hier alleen de struik- en de kruidlaag nog elementen van
het natuurlijke bos bevatten.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De boomlaag bestaat uit een gelijkjarige opstand van populier. Gedeeltelijk
bestaat deze opstand vermoedelijk uit Populus simonii Can., afkomstig uit
Noord-China. Plaatselijk is het bos onderplant met Fijnsparren, die het echter
slecht doen. Hier en daar, vooral in het zuidwestelijke deel, heeft het bos een
sterk ruderaal karakter met bramenruigten, Zevenblad en Kleefkruid. Verder
noordelijk in ruit 336 heeft het bos een vrij natuurlijke kruidlaag met Muskuskruid, Bosanemoon, Speenkruid, Hondsdraf en Slanke sleutelbloem. Het
zuidoostelijke deel binnen ruit 336 is kennelijk als elzenhakhout beheerd
geweest. In de struiklaag staan hier Zwarte els, Zomereik, Gewone es,
Gelderse roos en Vogelkers. Voor de overige soorten zie hieronder.
Inheems genenmateriaal
Volgens Maes et al. (1996) zijn de volgende soorten van lokale herkomst:
Braam, Fladderiep, Grauwe wilg, Hazelaar, Sleedoorn, Tweestijlige meidoorn
|Rodeujst3;,Vogelkers en Wilde kamperfoelie.
Planten van oude bossen
Uit eigen waarneming kon worden vastgesteld dat hier voorkomen: Bosanemoon, Muskuskruid, Hazelaar en Slanke sleutelbloem. Daarnaast wordt de
aanwezigheid van Tweestijlige meidoorn ;RodeU]st3: door Maes et al.(1996)

8

Projectgroep Bosecosystemen, ongepubl.

A-locatie bossen in Noord-Brabant

29

Afb.3 De bosstructuurvan de A-locatie Boschkantis nog betrekkelijkongecompliceerd. Volwassen
populieren staan boven eenwoud van verjonging van soorten alsVogelkers, Gewone esen Zwarte
els. In de kruidlaagvan dit Eiken-Haagbeukenbos bloeien onder andere Slanke sleutelbloem,
Muskuskruid, Bosanemoon enSpeenkruid[foto Han den Ouden].
vermeld. Langs de rand komt Wegedoorn voor9. Braunen et al. (1977)
vermelden ook aanwezigheid van Eenbes Rodelst4 en Gele dovenetel. Hier
komt ook Schaafstro voor, dat volgens Weeda (1985) binnen Nederland
betrekkelijk zeldzaam is, maar plaatselijk aspectbepalend kan zijn. In een nog
oudere waarneming van Abma (1970) komt Gulden boterbloem, Boskortsteel,
(veel) Eenbes en (veel) Gele dovenetel voor.
Mossen
In een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) wordt een totaal van
38 bladmossoorten en 9 levermossoorten gegeven. Hieronder zijn geen
soorten van oude bossen. Een zeldzame soort is het Gewoon Vliesjesmos
(Hymenostomum microstomum) Rodetest3,een bodemmos van vochtige klei.
Storingsklassen
Een groot deel van de A-locatie kan als D1 gecodeerd worden vanwege een
boomlaag van exoten met een vrij natuurlijke kruidlaag. Het overige deel heeft
de code D2 tot D4 vanwege een wisselende mate van verruiging.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

Bron: IBN-DLO,projectgroep Bosecosysternen, ongepubl.

structuurareaal
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Het deel dat nog als bos kan worden beschouwd, heeft een oppervlakte van
13 hectaren. Het MSA van het Eiken-Haagbeukenbos bedraagt 10 hectaren.
In theorie zou dus aan de oppervlakte-eis zijn voldaan. De huidige structuur
van het bos staat echter ver af van de natuurlijke structuur van het EikenHaagbeukenbos. Het bos is bovendien vrij smal. Er is geen sprake van een
gedempt bosklimaat. De lichtcondities op de bosbodem wijken sterk af van
die in het natuurlijke Eiken-Haagbeukenbos. Wil dit gebied kunnen functioneren overeenkomstig zijn potenties, dan zal buffering noodzakelijk zijn. Daar de
A-locatie aan de noordwestzijde grenst aan het dorpje Boschkant, is bosaanleg ter buffering aan de zuidoostzijde noodzakelijk.
Beheersaspecten
Een deel van de A-locatie is sinds het einde van dejaren 7 0 bij de boomkwekerij Gebroeders van den Berk in Sint-Oedenrode in gebruik als boomkwekerij 10 . Dit blijkt een illegale situatie te zijn. Volgens het geciteerde artikel wordt
gezocht naar een oplossing waarbij de situatie blijft bestaan en waarbij elders
vervangend bos op kosten van de betrokken boomkweker wordt aangelegd.
Vanuit het oogpunt van het meest gewenste beheer van een A-locatie is dit
geen goede oplossing. De A-locatie blijft hiermee versnipperd achter. Bovendien liggen de betreffende percelen voor een deel op oude bosgroeiplaatsen.
Herstel van het bos op deze plek heeft dan ook verre de voorkeur boven
bosaanleg elders op (waarschijnlijk) voormalige landbouwgronden. Vanwege
de geringe oppervlakte en het ontbreken van een echt bosklimaat is buffering
noodzakelijk. Er zal dus een gecombineerde operatie noodzakelijk zijn om het
functioneren als A-locatie enig perspectief te geven.
Waardering
Het terrein wordt kennelijk gebruikt voor de produktie van snelgroeiende
boomsoorten. Erwordt geen gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. Er is
nauwelijks of geen staand of liggend dood hout. Er is dus geen goede
uitgangssituatie en geen perspectief op een beheer dat meer in overeenstemming is met het gewenste beheer van een waardevolle bosgemeenschap.
Deze situatie kan als bedreiging worden opgevat. Het is niet bekend of de
vorige opstand wat soortensamenstelling betreft meer in overeenstemming
was met de groeiplaats. Aangezien er voor een deel nog een natuurlijke kruiden struiklaag valt waar te nemen en boomsoorten goed verjongen, is het
perspectief voor ontwikkeling naar een natuurlijk Eiken-Haagbeukenbos
vanuit bosecologisch gezichtspunt (nog) wel aanwezig.
Bedreigingen
De huidige wijze van beheer kan als bedreiging worden opgevat. De monocultuur van populieren leidt met de grote hoeveelheid licht op de bosbodem tot
verruiging. Plaatselijk is dat reeds gebeurd.
Planologisch

beleidskader

De A-locatie maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, zoals
beschreven in het Natuurbeleidsplan van 1990. De relatienotagebieden van
het Dommeldal liggen te ver van de A-locatie en zijn daar dus niet op van
invloed. Gezien de geringe oppervlakte van de A-locatie is buffering van groot
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belang. De aanwijzing van reservaatsgebieden zou een eerste stap kunnen
zijn voor de realisatie van een bufferzone.
Conclusies
• De A-locatie betreft een relict van het Eiken-Haagbeukenbos, waarvan de
boomlaag echter uit exoten bestaat.
• Plaatselijk komen nog soorten van oude bossen voor. Elders zijn deze
door verruiging verdrongen.
• Gezien de plaatselijk natuurlijke struik- en kruidlaag en goede verjonging
van ter plaatse thuishorende soorten is er een perspectief voor de
toekomst van deze A-locatie mits een sterk aangepast beheer wordt
gevoerd.
• Voortzetting van de huidige wijze van beheer kan als bedreiging voor
behoud en verdere ontwikkeling worden opgevat.
Aanbevelingen
•

•

•

Vanwege het aangetaste bosklimaat, de geringe breedte van het bos en
de primitieve structuur is buffering dringend gewenst. Realisatie van
reservaatsgebied of bosaanleg moet worden overwogen.
De populierenpercelen zouden in de verruigde delen onderplant kunnen
worden met inheemse en ter plaatse thuishorende soorten, zoals Winterlinde, Haagbeuk en Zoete kers. Deze kunnen de verruiging onderdrukken. Als deze onderplanting is aangeslagen, kunnen plaatselijk populieren geveld of geringd worden. Plaatselijk kunnen populieren direct na
onderplanting worden geringd. Zo wordt voor staand en later liggend
dood hout gezorgd. De grotere lichtstelling rond de afgestorven boom
wordt weer ondervangen door het aangeplante materiaal.
Vanwege de onder 'Beheersaspecten' beschreven illegale situatie wordt
met de gemeente gezocht naar een oplossing waarbij de huidige situatie
blijft bestaan en er elders op kosten van de boomkwekerij vervangend
bos wordt aangelegd. De gemeente Best gaat volgens het geciteerde
krantenartikel hiermee akkoord. Dit is echter vanuit het perspectief van
een waardevolle bosgemeenschap geen goede zaak. Herstel van bos op
de oude bosgroeiplaats, zodat met het bestaande bos een grotere
eenheid bereikt wordt, heeft verre de voorkeur en draagt bij aan behoud
en herstel van populaties 'oud bos'-soorten.
ü!
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Geografie en beschrijving
De Brabantse Biesbosch vormt samen met de Sliedrechtse Biesbosch en de
Dordtse Biesbosch het Nationale Park De Biesbosch. Het ligt hemelsbreed 4
kilometer te noorden van Drimmelen, ten oosten van het spaarbekken
'Honderd en Dertig'. Dit gebied van het Nationale Park bestaat uit een omvangrijk stelsel van rivieren, grote en kleine kreken, afgewisseld door eilanden. De begroeiing bestaat voor een groot deel uit wilgenbossen, ontstaan
door het doorschieten van voormalige grienden, met onder de wilgen een
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vegetatie van hoofdzakelijk Grote brandnetel en op enkele plaatsen Riet.
De A-locatie wordt gevormd door het bosreservaat Keizersdijk en de ten
zuiden daarvan gelegen platen, die op de topografische kaart (WoltersNoordhoff 1990b) genoemd staan als Rupsenhoek, Rector, Doktershoek,
Halfweg, Notarishoek en Kromme Hoek.
Het complex wordt begrensd door de kreken Gat van de Slek, Buiten Kooigat,
Gat van de Vloeien en Gat van den Turfzak. Allen in het oosten wordt de
complexgrens gevormd door aanliggende grienden. Door het complex en
aangrenzende gebieden lopen geen wegen. Het is alleen via het water
toegankelijk. De kreken zijn toegankelijk voor boten. De vegetatie bestaat uit
wilgenbos met op enkele plaatsen riet. Op dit moment domineert het Schietwilgenbos. Plaatselijk zijn omstandigheden aanwezig waaronder het Vochtig
en Droog Essen-lepenbos zich zou kunnen ontwikkelen. Er zou dan sprake
kunnen zijn van een Boscomplex van Rivierengebied.
Gemeente:
Made en Drimmelen
Coördinaten:
114.5/417.7
Hoogte t.o.v. NAP:
+ 0.9 m.
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant west pag. 16/17
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 3
Begrenzing relatienotagebieden: geen
Eigenaar en beheerder
Het complex is onderdeel van het Nationaal Park De Biesbosch en is in
eigendom en beheer van het Staatsbosbeheer als beheereenheid 'Brabantse
Biesbosch District II, De Biesbosch'. In 1990 is het deel Keizersdijk aangewezen als Rijksbosreservaat.
Historie
De A-locatie ligt binnen de begrenzing van het voormalige waterschapsgebied
Grote of Zuidhollandse Waard. In 1421 werd dit gebied door de Sint Elisabethsvloed getroffen. Een oppervlakte van 37.000 hectaren land veranderde
in een grote binnenzee. Het aanwezige veen werd weggeslagen en via het
sterk uitgeschuurde Hollandsch Diep kreeg het getij invloed op het gebied. De
mens begon weer met de aanleg van dijken en polders ter bescherming van
het oude land (Hoogstra 1997). Tegelijkertijd vond er een natuurlijke aanslibbing plaats. De langgerekte vorm van het gebied tussen de aanwezige kreken
en de relatief hoge ligging doet vermoeden dat het reservaat een voormalige
opwas is (Mekkink 1994). De mens vond in dergelijke overgangsgebieden
steeds meer vormen van levensonderhoud. Op de topografische kaart van
1837 (Wolters-Noordhoff 1990a) staat een plaat aangegeven onder de naam
De Keizers Dijk. Deze plaat is als onbebost aangegeven. Sindsdien zijn vorm
en ligging van deze plaat nog wel gewijzigd. Het huidige complex kende lange
tijd een griendcultuur. Mede dankzij de griendcultuur ontstond rond 1800 een
relatief sterke toename van de oppervlakte teruggewonnen land. In het
complex liep een stelsel van ondiepe zich vertakkende kreekjes. Daarnaast
werd er door de mens een aantal sloten gegraven. Beheerders veranderden
deze afwatering nog wel. Tegenwoordig zijn de kreekjes en de gegraven
slootjes in het complex nog herkenbaar (Mekkink 1994). De griendcultuur nam
na de Eerste Wereldoorlog sterk af. Het huidige reservaat werd sinds de
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Tweede Wereldoorlog al niet meer als griend beheerd (Hoogstra 1997).
Bodem en hydrologie
In het complex komen afzettingen uit het Holoceen voor, behorende tot de
Westland Formatie met Afzettingen van Tiel. Deze afzettingen zijn gedateerd
op de periode vanaf 1500 v. Chr. De in Keizersdijk aangetroffen zoetwaterafzettingen dateren van na de Sint Elisabethsvloed in 1421.Tot die tijd was de
Zuid-Hollandse Waard een veenpolder die deels bedekt was met klei, maar
na de vloed was de polder geheel verdwenen. Onder invloed van de getijdewerking van de zee werden grote hoeveelheden zand door de rivieren
afgezet. In de getijdegeulen ontstonden zandbanken. Door geleidelijke
ophoging van het zandlichaam tijdens stilstandsfasen in de zeespiegelstijging
tussen 1600 en 1850 ontstond een vegetatie. In een dichte zoetwatervegetatie werd onder rustige omstandigheden door sedimentatie fijn slib afgezet
tijdens vloed. Op deze manier werden de zandplaten langzamerhand afgedekt
met een laag zavel en klei met een hoog organisch stofgehalte. Door niet
constante omstandigheden bij deze afdekking is de laag plaatselijk gelaagd.
De langgerekte vorm van het gebied tussen de aanwezige kreken en de
relatief hoge ligging doen vermoeden dat het complex een voormalige opwas
is. Inde bovengrond komt plaatselijk een kalkarme tot kalkloze laag voor in de
Afzetting van Tiel. Waren de eerste zavel- en kleilagen nog gelaagd, in de
laatste fase werd een homogeen zavel- en kleidek afgezet. Het klei- en
zaveldek kwam door zijn ligging en de invloed van de getijden voortdurend
onder water. Daardoor bleven de gronden ongerijpt tot half gerijpt. Na de
afsluiting van de rivierdelta in de jaren 70 konden de gronden, die regelmatig
boven water uitkwamen, rijpen, waardoor deze nu tot een diepte van 70 tot
100 cm gerijpt zijn (Mekkink, 1994).
De bodem van Keizersdijk en omliggende gronden bestaat geheel uit holocene zeekleigronden, waarbij het moedermateriaal in een zoet milieu is afgezet.
Binnen de kieigronden komen deels vlakdekkende en deels niet vlakdekkende eerdgronden en enkele niet vlakdekkende vaaggronden voor. Binnen de
eerdgronden komen kalkarme en kalkrijke tochteerdgronden (vlakdekkend) en
kalkrijke woudeerdgronden (vlakdekkend) voor. Van de vaaggronden komen
de nesvaaggronden voor. Ze komen voor in greppels of op het talud van een
greppel.
Het complex ligt in een voormalig zoetwatergetijdengebied van de Biesbosch
en maakt nog steeds deel uit van het buitendijkse gebied.Na de afsluiting van
de rivierdelta is de eb- en vloedwerking voor een groot deel weggevallen. De
getijdebeweging in de kreken heeft op dit moment een amplitude van minder
dan 50 cm. In het gebied komt nog een herkenbaar stelsel van ondiepe
vertakte kreekjes voor in combinatie met gegraven sloten. In de ondiepe
getijdegeulen en kreekjes is de invloed van de waterfluctuatie nog duidelijk te
merken. Bij een noordwestelijke windrichting in combinatie met perioden van
hoge waterstanden kan een groot deel van het complex voor een korte
periode onderwater komen te staan. De grondwatertrappen zijn I, II, III,en V,
waarbij de grondwatertrappen II en III het meest voorkomen (Mekkink 1994; in
Hoogstra 1997). Hierbij wordt aangetekend, dat in de winter in het grootste
deel van het gebied vaak zeer ondiepe grondwaterstanden worden aangetroffen, dat wil zeggen, ondieper dan 25 cm. Deels liggen deze GHG's tussen 25
en40 cm. Bij GTV ligt de GLG tussen 120en 180cm.
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Afb.4 Het Schietwilgenbos in het bosreservaat Keizersdijk, onderdeelvan deAlocatie Brabantse Biesbosch Deslappe bodem zorgtveelvuldig vooromgevallenbomen. Ineendergelijke open plekprofiteren ruigtkruiden ofjonge bomen
van detoegenomen hoeveelheidlicht[foto archiefIBN-DLO]
Bosgemeenschappen
De belangrijkste bosgemeenschap is het Schietwilgenbos (33). Deze gemeenschap komt in het grootste deel van het complex voor. Daar waar een
betere, diepere doorluchtingvan de ondergrond optreedt door opslibbing en/of
peilverlaging, zijn overgangen mogelijk naar het Elzenrijk en Droog Essenlepenbos (21 en 22). Inhet complex van de Brabantse Biesbosch zullen deze
gemeenschappen zichoptermijn kunnen ontwikkelen.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
Het grootste deel van het complex bestaat uit een voormalige griendcultuur,
die sinds ongeveer 1945 niet meer als zodanig is beheerd. De boomlaag
bestaat uit Wilg, met op een paar plaatsen ook Zwarte els. Het bos is zeer
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soortenarm en bestaat overwegend uit soorten die reeds aanwezig waren
tijdens het uit cultuur nemen van de gronden. Op een enkele plaatsen
ontbreekt een boomlaag en is er sprake van een ruigte met Riet. Langs de
oevers vallen de laatste jaren massaal, vaak aan de voet verrotte, spaartelgen om. Na twee zware stormen in januari en februari 1990 is ongeveer de
helft omgevallen. De omgewaaide wilgen lopen meestal weer uit, maar of
deze uitlopers uitgroeien tot nieuwe bomen is onduidelijk. In ieder geval is er
sprake van grote en snelle veranderingen in de structuur van het wilgenbos.
De vestiging van nieuwe boomsoorten verloopt echter traag: zowel de
kiemingsmogelijkheden als de aanvoer van zaad zijn daarbij de beperkende
factoren. In het complex ontbreekt een struiklaag geheel (Anonymus 1994).
Inheems genenmateriaal
Er zijn van dit gebied geen onderzoeksgegevens bekend.
Planten van oude bossen
De kruidlaag heeft een hoge bedekking, waarbij Grote brandnetel domineert.
Er zijn geen soorten aanwezig die indicatief zijn voor oude bosgroeiplaatsen.
Deze kunnen in dit dynamische milieu ook niet verwacht worden.

Mossen
In het najaar van 1986 heeft in Keizersdijk een inventarisatie van mossen en
korstmossen plaatsgevonden. Hierbij is Spatelmos (Homalia trichomanoïdes)
:Rodeü|st3lals soort van oude bomen en bosgroeiplaatsen waargenomen. Ook
de Rode-Lijst soorten Boommos (Pylaisia polyantha) Rôdeur', Knots-kroesmos (Ulota bruchii) 'Rodelest3', Helmroestmos (Frullania dilatata) Rodelst3;en
Schijfjesmos (Radula complanata) Rodeu^ werden gevonden (v.d. Pluijm
pers. med. 1997).
Voor de Nederlandse mosflora is de gehele Biesbos van groot belang. Er
komen tal van zeldzame en rode-lijst-soorten voor (Van der Pluijm 1985, 1990
en 1991). In een uitvoerige inventarisatie en bewerking van oudere gegevens
door Van der Pluijm (1995) bleek, dat de situatie in vergelijking met 1969 er
sterk op vooruit gegaan is. Vooral het Brabantse deel van de Biesbos scoort
hoog, maar Van der Pluijm relativeert dat door op te merken, dat deze ook het
beste onderzocht is. Volgens Van der Pluijm zijn er in de gehele Biesbos tot
dusver 175 bladmossoorten, 27 levermosssoorten en 82 korstmossoorten
gevonden. Hieronder zijn acht soorten, die nieuw zijn voor de Nederlandse
flora. Van de blad- en levermossoorten in de Biesbos zijn er 56 opgenomen in
de Rode Lijst (Siebel et al. 1992). Van der Pluijm (1995) concludeert, dat
(doorgeschoten) griendbossen meestal soortenrijker zijn dan hakgrienden.
Storingsklassen
Ondanks het langdurig beheer als griendcultuur, is de boomsoortensamenstelling vrijwel natuurlijk. De natuurlijke dynamiek is aanvankelijk beinvloed
door de griendcultuur, later door de afsluiting van het Haringvliet. De storingsklasse varieert vanwege het plaatselijk verruigde karakter van de kruidlaag
naar schatting tussen A1 en A4.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

De totale oppervlakte van het complex bedraagt 110 ha, hetgeen het MSA
van het Schietwilgenbos van 25 hectaren ruim overtreft. Het is bovendien
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voldoende voor een Boscomplex van Rivierengebied. Behalve aan de
oostzijde, wordt het complex aan alle zijden omgrensd door kreken. In het
oosten grenst het complex aan andere platen.
Beheersaspecten
Voor de Brabantse Biesbosch is in 1983 het eerste beheersplan uitgekomen.
Dit beheersplan had betrekking op het Staatsnatuurreservaat Brabantse
Biesbosch, gelegen in het noordwesten van de provincie Noord-Brabant. Voor
dit gebied gold de standaarddoelstelling van CRM-reservaten (Staatsbosbeheer 1983):
a Het in standhouden of zo nodig (her)ontwikkelingen van de voor het
reservaat kenmerkende milieu-omstandigheden inclusief de kenmerkende geologische, hydrologische en bodemkundige processen;
b. Het in standhouden of ontwikkelen van levensgemeenschappen die
kenmerkend zijn voor de onder a bedoelde omstandigheden;
c. Behoud en zonodig herstellen van cultuurhistorische waardevolle elementen en patronen en ook van archeologische waarden, waartoe een
voortzetting nodig kan zijn van oude vormen van grondgebruik die aan de
huidige structuur en kwaliteit van het reservaat mede gestalte hebben
gegeven;
d. Het in standhouden of herstellen van de landschappelijke verschijningsvorm van het reservaat, mede met het oog op het onder a, b en c bedoelde;
e. Het bieden van gelegenheid tot het verrichten van onderzoek, mits de
uitvoering van het onderzoek geen afbreuk doet of kan doen aan het in
de eerdergenoemde doelstellingen gestelde;
f. Het bieden van gelegenheid het reservaat te bezoeken om te genieten
van de natuur, dan wel om meer kennis van en waardering voor natuur
en landschap te krijgen, mits dit geen afbreuk doet of kan doen aan het in
de doelstellingen a t / m e gestelde.
Deze doelen zijn in het beheersplan uit 1983 uitgewerkt (Staatsbosbeheer
1983). Thans wordt binnen de begrenzing van de A-locatie een 'niets doen'
beheer gevoerd (P.G. de Groot, SBB, pers. med. 1998). Alleen omgevallen
bomen, die in het water zijn gevallen, worden om veiligheidsredenen weggehaald.
Waardering
De A-locatie betreft het grootste aaneengesloten Schietwilgenbos in Nederland. Er is al sinds 1945 geen beheer meer uitgevoerd en spontane ontwikkelingen hebben dus reeds over een lange periode plaat gevonden. De oppervlakte is aanzienlijk meer dan voor het MSA vereist is en ook ruim voldoende
voor een Boscomplex van Rivierengebied. De perspectieven vanuit het
beheer en het planologisch kader zijn uitstekend.
Bedreigingen
De grootste bedreiging voor het complex wordt gevormd door watersporters,
die het aanlegverbod negeren en afmeren in de kreken. Daarbij wordt schade
aan de oevers toegebracht en wordt de rust in het gebied verstoord. Aan de
watersporters zijn met betrekking tot de bewegingsvrijheid in de Biesbosch
beperkingen opgelegd. De kreek aan de noordwestzijde van de A-locatie, het
Buiten Kooigat, is thans alleen nog toegankelijk voor niet gemotoriseerde
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boten.
Planologisch

beleidskader

In 1993 is het natuurreservaat Brabantse Biesbosch gezamenlijk met de
Dordtse Biesbosch en de Sliedrechtse Biesbosch uitgeroepen tot Nationaal
Park De Biesbosch. In 1994 is het Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park
de Biesbosch 1993-4004 uitgekomen, met daarin de beslispunten en richtinggevende uitspraken voor beheer en inrichting van het Nationaal Park. De
doelstelling voor het beheer en de inrichting van het Nationaal Park is de
algemene doelstelling voor Nationale Parken, zoals deze in het rijksbeleid is
vastgelegd. In het verlengde van de algemene Nationale Parken doelstelling,
zijn de hoofddoelstellingen voor het beheer en de inrichting:
1. De ontwikkeling van de aanwezige ecologische en landschappelijke
hoedanigheden van de Biesbosch als zoetwatergetijdengebied;
2. De instandhouding van voor het gebied kenmerkende cultuurhistorische
hoedanigheden.
Hierbinnen worden mogelijkheden geschapen voor het kennis nemen en
genieten van de schoonheid en de andere waarden van het gebied. De
doelstelling voor natuur en landschap is het duurzaam behouden, ontwikkelen
en versterken van een aaneengesloten zoetwatergetijdenlandschap als
overgang van het rivierengebied van Rijn en Maas naar de Noordzee, alsmede het bevorderen van levenskansen voor alle organismen die thuishoren in,
c.q. kenmerkend zijn voor het zoetwatergetijdengebied in Nederland. In dit
systeem dient sprake te zijn van een grote mate van zelfregulatie, waarin de
natuurlijke processen de overhand hebben. Het complex Keizersdijk is hierbij
ingedeeld in project 5.5, voormalige grienden. Het beheer van deze grienden
zal blijven bestaan uit niets doen en het volgen van de ontwikkelingen
(Anonymus, 1994).
Conclusies
• De A-locatie is het grootste aaneengesloten Schietwilgenbos in Nederland en een potentieel Boscomplex van Rivierengebied.
• Sinds 1945 heeft een spontane ontwikkeling plaatsgevonden.
• Het gebied is bryologisch van uitzonderlijk belang. Onder de hier aanwezige mossoorten zijn 8 neofyten. Van de blad- en levermossoorten in de
gehele Biesbos zijn er 56 opgenomen op de Rode Lijst.
• De perspectieven voor behoud en ontwikkeling zijn uitstekend.
Aanbeveling
• Maatregelen tegen aantasting van de A-locatie door recreanten zijn
gewenst.

2.04
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Geografie en beschrijving
De Elshouters zijn de beekbegeleidende bossen langs de Dommel op 2
kilometer ten westen van Waalre en ten zuiden van Veldhoven. Het deel van
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de A-locatie ten noorden van de Molenstraat wordt plaatselijk 'Halve Stuiver'
genoemd. In het zuidelijk deel van de lokatie voegt het Keersop zich bij de
Dommel. In het noorden wordt de lokatie doorsneden door de Molenstraat van
Waalre naar Veldhoven. In dit beekdallandschap wisselen weilanden, bos,
hooiland en hakhout elkaar af. Het Dommeldal is een dal met hoge cultuurhistorische waarden en natuurwaarden. De Dommel heeft nog grotendeels zijn
meanderend karakter behouden. Deze snelstromende laaglandbeek kent een
rijke een gevarieerde macrofauna. Daarnaast komen veel vissoorten voor,
waaronder bermpje en beekprik. De vochtige loofbossen, op grond waarvan
de lokatie geselecteerd is, bevinden zich op beide oevers. De meest voorkomende bosgemeenschap is het Vogelkers-Essenbos. Daarnaast komt ook het
Elzenbroekbos voor. Vanwege deze combinatie kan De Elshouters gezien
worden als een Boscomplex van Bron en Beek. Het Dommeldal was vroeger
botanisch gezien zeer rijk als gevolg van de grote abiotische variatie in het
gebied. Die rijkdom is echter grotendeels verloren gegaan als gevolg van
intensivering van de landbouw, verdroging, eutrofiëring en versnippering. De
bossen binnen de A-locatie hebben nog goeddeels een natuurlijke soortensamenstelling.
Gemeente:
Riethoven, Waalre, Valkenswaard
Coördinaten:
157.6/376.5
Hoogte t.o.v. NAP:
+ 19.0 tot + 20.0 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 91
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 4
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaart A

Eigenaar en beheerder
De Elshouters zijn voor een deel in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. Ze worden beheerd als deel uitmakend van het beheersgebied 'Dommeldal'. De terreinen van de A-locatie zijn door Natuurmonumenten pas in 1991
verworven. Natuurmonumenten (1996a) streeft naar verwerving van reeds in
het kader van de Relatienota aangewezen reservaatsgronden in het Dommeldal. De overige eigendom is niet bekend, maar waarschijnlijk wel particulier.

Historie
Al in 1837 zijn diverse gedeelten van de huidige A-lokatie als bebost aangegeven op de contemporaine topografische kaart (Wolters-Noordhoff 1990a).
Het betreft verschillende kleine stukken, in het noorden vooral op de westelijke oever en ter hoogte van de samenvoeging van Keersop en Dommel ook op
de oostelijke oever. Het eveneens geselecteerde bos langs de Keersop heeft
kernen die in 1837 ook reeds bestonden. De rest van de huidige A-lokatie was
toen in cultuur. Het betrof toen vermoedelijk extensief gebruikte vochtige hooien weilanden. De bossen zijn langdurig als hakhout in gebruik geweest.

Bodem en hydrologie
Het Dommeldal ligt in het Brabantse dekzandlandschap. In dit gebied liggen
Pleistocene en Holocene afzettingen. De smeltwaterdalen uit de ijstijden
vormen de basis voor de huidige beekdalen. De hier aangetroffen beek- en
veenafzettingen zijn van Holocene ouderdom. Hierin hebben zich enkeerdgronden, beekeerdgronden en moerige eerdgronden ontwikkeld. De grondwatertrap is grotendeels III. De beekafzettingen zijn in de Elshouters dikker dan
1 meter.
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DeDommel iseentypische laaglandbeek, datwilzeggen,debeek heeftgeen
bron maar een oorspronggebied. De watertoevoer bestaat uit regenwater en
lokale kwel. Als gevolg van de afhankelijkheid van regenwater komen 'szomers soms zeer lage afvoeren voor. Natuurmonumenten probeert in
samenwerking met het waterschap eenzo natuurlijk mogelijkewaterhuishouding te bereiken, waarbij kwelsituaties hersteld kunnen worden en de beek
periodiek kan overstromen (Natuurmonumenten 1996). In de Keersop, de
beek die zich halverwege de Elshouters bij de Dommel voegt, is inmiddels
een beekherstelproject uitgevoerd. Daarbij zijn de oude meanders uitgegraven en weer op de beekloop aangesloten. De oude rechte beekloop is
gehandhaaft als nevengeul en inundatiestrook. In de Elshouters komt de
waterviolier voor. Waterviolier wordt door Weeda et al.(1988) als eenvande
beste en algemeenste kwelindicatoren omschreven. Ook de aanwezigheid
vanBittereveldkers enBosbieswijstopeengoede kwelsituatie.
Bosgemeenschappen
De meest voorkomende bosgemeenschap is het Vogelkers-Essenbos (23).
Daarnaast komenook hetGewoon Elzenbroekbos (29)envolgens Natuurmonumenten (1996a) ook het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) voor. Natuurmonumenten noemt de bossen in De Elshouters 'goed ontwikkeld'. Dit geldt
dan vooral voor het gebied ten oosten van Dommel en Keersop. Naast
bossen komen wilgenstruwelen en riet- en zeggemoerassen voor. Vanwege
het voorkomen van de combinatie van Vogelkers-Essenbos en Elzenbroek
kan het gebied beschouwd worden als een -zij het naar variatie beperktvoorbeeld van een Boscomplex vanBronen Beek.De beperking ligt in het
ontbreken van overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos en WintereikenBeukenbos.
Soortensamenstelling
Algemeenbeeld
De door Natuurmonumenten (1996a) voor de Hogt (ten noorden van de Alocatie) genoemde boomsoorten zijn :Zwarte els. Zachte berk, Wildeappel,
Vogelkers, Amerikaanse vogelkers, Zomereik, Amerikaanse eik, Sporkehout,
Boswilg,GrauwewilgenKruipwilg.Waarschijnlijk zalde soortensamenstelling
van het gebied binnen de A-locatie daar niet sterk van afwijken. In de struiklaag komen voor: Braam, Gelderse roos, Gewone vlier, Trosvlier, Wilde
kamperfoelie, Framboos enAalbes.Deboomlaagvan het bostenwestenvan
beide beken en ten zuiden van de Molenstraat ( een verdroogd Elzenbroek)
bestaat uit Zwarte els, Zomereik, Berk en Gewone es. Plaatselijk is het bos
doorplant metpopulieren.
Inheems genenmateriaal
Erzijngeenonderzoeksresultaten bekendvandezeA-locatie.
Plantenvanoudebossen
Elzenzegge, Gewone salomonszegel en de Blauwe bosbes kunnen hier als
zwakke indicatoren van oudere bossen worden beschouwd. Over het algemeen komen in het Alnion geen soorten voor die typerend zijn voor oude
bossen. Langs de Keersop komen Bosanemoon, Dubbelloof en Adelaarsvarenvoor.
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Mossen
Op een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) zijn in totaal 65
bladmossoorten en 18levermossoorten aangegeven. Daaronder is Spatelmos
(Homalia trichomanoides) ;Rodeü|5t3', een soort die in oude bossen voornamelijk op stamvoeten voorkomt. Verder zijn de volgende rode-lijst-soorten
aangetroffen: Broedknophaarmuts (Orthotrichum lyellii; komt meestal epifytisch voor op mineraalrijke schors) Rodeujst3\ Knots-kroesmos (Ulota bruchii)
[RodeLijst3j en Trompet-kroesmos (Ulota crispa) Rodemstz\. Beide laatsten komen
eveneens veelal epifytisch voor, het meest op Eik, Wilg, Els, Beuk en Populier
(Touw& Rubers 1989).

Eauna
In het gebied komen 58 broedvogelsoorten voor, die karakteristiek zijn voor
bossen en halfopen cultuurlandschappen. Hieronder bevinden zich 7 Rodelijst-soorten: Dodaars, Steenuil. Groene specht, Roodborsttapuit, Geelgors,
Patrijs en Ijsvogel (Natuurmonumenten 1996). De Ijsvogel broedt alleen in
de Hogt, ten noorden van de Elshouters.
Natuurmonumenten probeert door gericht beheer voorwaarden te scheppen
voor terugkeer van Grote gele kwikstaart en Oeverzwaluw als broedvogels.
Binnen de eigendommen van Natuurmonumenten werden in inventarisaties in
1993 en 1994 22 soorten dagvlinders waargenomen. Een deel van de
voorkomende soorten zijn karakteristiek voor structuurrijke bosranden, zoals
de Eikepage, de Bruine eikepage en het Bont zandoogje (Natuurmonumenten
1996). Daarnaast werden 98 soorten nachtvlinders geteld, met de toevoeging
dat erwaarschijnlijk meer dan 98 soorten voorkomen.
Storingsklassen
Op basis van het beschikbare materiaal kan dé storingsklasse van De
Elshouters voor het deel ten oosten van Dommel en Keersop worden vastgesteld op A1 vanwege de natuurlijke soortensamenstelling. Het bos ten westen
van beide beken en ten zuiden van de Molenstraat krijgt vanwege de verdroogde en verruigde toestand en het voorkomen van populieren de codering
AD3 tot AD5.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum
structuurareaal
De lokatie ligt vrij geisoleerd in het landschap en wordt aan vrijwel alle zijden
omsloten door landbouwgronden. Ook binnen de lokatie zelf sluiten de
diverse bosgebieden niet aaneen, maar worden zij van elkaar gescheiden
door voornamelijk weidegronden. Het totale oppervlak van alle binnen de
begrenzing opgenomen bospercelen bedraagt 62 ha. Het gecombineerde
MSA van Elzenbroek en Vogelkers-Essenbos bedraagt 30 hectaren. Aan de
oppervlakte-eis van het MSA wordt dus voldaan. Wegens het versnipperde
voorkomen van bos en de relatief grote grenslengte, zijn er veel randinvloeden. Mantel- en zoomvegetaties zijn dan ook van belang voor het behoud van
het bosmicroklimaat. De ontwikkeling daarvan mag echter niet ten koste gaan
van het opgaande bos.
Beheersaspecten
Voor het beheer van het Dommeldal hanteert Natuurmonumenten (1996a) de
strategie 'Cultuurlandschap'. Men streeft hierbij naar een kleinschalige
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afwisseling van hooilanden, extensieve akkers, ruigten, moerasbos en riet- en
zeggemoerassen. Bij deze keuze heeft de cultuurhistorie een grote rol
gespeeld. De van oudsher bestaande functionele indeling van het landschap
blijft behouden. Er wordt dus duidelijk niet gekozen voor bosuitbreiding. De
mogelijke ontwikkeling van een natuurlijk gesloten boslandschap wordt als
negatief ervaren, onder andere door een afname van de variatie en de
recreatieve waarde.
In het bos zal het actieve beheer tot een minimum beperkt worden. Uitgangspunt is een 'niets doen' beheer (Natuurmonumenten 1996). Populieren zullen
verwijderd worden. Dit zal voornamelijk door ringen gebeuren. Na de verwerving van de bossen zijn plaatselijk de randen door vrijwilligers van het IVN
afgezet om de overgangen naar de graslanden meer geleidelijk te laten
verlopen en mantel- en zoomvegetaties te ontwikkelen. Dit beleid zal ook op
de middellange termijn worden aangehouden (Natuurmonumenten 1996). In
het overige terrein zal bosopslag verwijderd worden. Voor de beken worden
processen als oeverafslag en sedimentatie weer geaccepteerd. Bij het
verwijderen van populieren zou overwogen kunnen worden een enkele boom
in de beek te laten vallen om de abiotische dynamiek en variatie te helpen
bevorderen. Dit kan een wat natuurlijker alternatief zijn voor de in het beheersplan (Natuurmonumenten 1996a) genoemde mogelijkheid van het
graven van nieuwe meanders. Het daarbij te gebruiken zware materieel
beschadigd bos en bodem. Bij gebrek aan populieren kunnen inheemse
boomsoorten natuurlijk ook gebruikt worden als barrière in de beek.
Waardering
Volgens mededelingen van Natuurmonumenten (1996a) is het bos ten oosten
van Dommel en Keersop goed ontwikkeld. Het bos ten westen van beide
beken is echter verdroogd en als gevolg daarvan sterk verruigd. De perspectieven vanuit het beheer gezien zijn goed te noemen.
Bedreigingen
Door Natuurmonumenten (1996) wordt aangegeven, dat verdroging, verzuring, eutrofiëring, vervuiling en versnippering nog steeds gelden als bedreigingen voor de natuur in het Dommeldal. Natuurmonumenten meent echter,
dat door de aanwijzing van ongeveer 300 hectaren reservaatsgebied in het
kader van de Relatienota de basis is gelegd om de bedreigingen het hoofd te
bieden. Concreet verwacht Natuurmonumenten de ontwatering van het
beekdal ten behoeve van de landbouw stop te kunnen zetten. De toenemende
recreatiedruk kan volgens Natuurmonumenten (1996) worden opgevangen
door zonering en een goede inrichting.
De waterkwaliteit van de Dommel is slecht. In de beek komen hoge concentraties van nitraat, ammonium, fosfaat, cadmium en zink voor (Natuurmonumenten 1996). Deze concentraties zijn normoverschrijdend.
Pianologisch
beleidskader
Het Dommeldal is als kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur aangegeven in het Natuurbeleidsplan van 1990. In het Provinciaal Natuurbeleidsplan van 1993 is deze aanwijzing overgenomen. Het Streekplan NoordBrabant van 1992 komt daarmee volledig overeen. In het Provincaal Waterhuishoudingsplan voor de periode 1991-1995 kreeg de Dommel een
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specifiek-ecologische doelstelling. De gemeentelijke bestemmingen zijn of
worden op korte termijn (gemeente Waalre) als Natuurgebied aangegeven.
Natuurmonumenten (1996a) streeft naar aanwijzing van extra reservaatsgebied zodat ook de aansluitend hogere gronden als natuurgebied beheerd
kunnen worden en ecologische verbindingen gerealiseerd kunnen worden
naar bestaande natuurgebieden in de omgeving. Conform de gebiedsvisie
(WEB-visie) voor het stroomgebied van de Dommel zijn de zgn. Tweede Fase
relatienotagebieden aangewezen (Werkgroep Ecologische Begrenzing 1993;
zie bijlage II, kaart A). De reeds eerder begrensde beheersgebieden worden
daarmee voor een groot deel omgezet in reservaatsgebieden. Daarmee is
dan vrijwel het gehele beekdal van de Dommel als reservaatsgebied begrensd.

Conclusies
•
•
•

De bossen binnen de A-locatie hebben nog goeddeels een natuurlijke
soortensamenstelling.
Deels is het bos verdroogd.
Verdroging, verzuring, eutrofiëring, vervuiling en versnippering gelden als
bedreigingen voor de A-locatie.

Aanbevelingen
•

•

•

Het bevorderen van meandering van de beek kan beter op een natuurlijke
manier geschieden door plaatselijk een boom in de beek te laten vallen
dan, zoals Natuurmonumenten voorstelt, meanders te graven.
De ontwikkeling van mantel- en zoomvegetaties moet bij voorkeur niet
ten koste gaan van het opgaande bos binnen de A-locatiebegrenzing,
maar zou daar buiten moeten plaatsvinden.
Maatregelen tegen de verdroging zijn dringend gewenst.
Z

2.05

Jje Cfeelderó

Geografie en beschrijving
De Geelders liggen ongeveer 4 km ten oosten van Boxtel, ingeklemd tussen
de Boxtelse Weg van Boxtel naar Schijndel en het goederenspoor van Boxtel
naar Veghel. Het is een relatief groot bosterrein, dat wordt doorsneden door
tal van onverharde paden. Enkele kleine stukjes heide en grasland liggen
ingesloten in het complex. Het betreft een fraai loofbos met een kleinschalige
afwisseling van bos, graslanden en dreven, gelegen in het stroomgebied van
de Dommel. Kenmerkend is tevens de aanwezigheid van Brabantse leem.
Hierdoor hebben zich vochtige tot natte loofbossen kunnen ontwikkelen. De
Geelders is geselecteerd als Boscomplex van Leemgronden. Het EikenHaagbeukenbos is hier een belangrijk bostype, naast het Berken-Zomereikenbos en het Wintereiken-Beukenbos. De bossen bestaan vooral uit voormalige
eikenhakhoutopstanden, die nu uitgegroeid zijn tot gelijkjarig eikenbos.
Gemeente:

Boxtel, Liempde, Sint-Oedenrode
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Coördinaten:
155.3/400.6
Hoogte t.o.v. NAP:
+6.5 tot +8.5 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 42/43
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 5
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaart B
Eigenaar en beheerder
Het grootste deel van het complex de Geelders is in eigendom en beheer bij
het Staatsbosbeheer, beheerseenheid Meijerij. Het resterende deel (Het
Speet) is particulier eigendom van de heer Markgraaf en wellicht nog andere
particulieren.
Historie
Een deel van het voormalige hakhoutcomplex en de brede, beboste dreven
zijn al in de 17e eeuw aangelegd, met het oogmerk voor gebruik van eikenschors voor de leerlooierijen (Kindt & Partners 1993). In het begin van de 19e
eeuw werden stukken grond bij de Geelders met bomen beplant. Rond 1830
was op deze plek al een groot aaneengesloten boscomplex van boerenbossen aanwezig, voornamelijk bestaand uit aanplant van eik, populier, wilg en
els. Deze bossen waren grotendeels al voor de ontginning als bos aanwezig
(Kindt & Partners 1993). Ook op de topografische kaart van 1837 staat vrijwel
het gehele complex weergegeven als bos (Wolters-Noordhoff 1990a). Aan het
begin van de 19e eeuw bestond dit boerenbos uit hakhout, middenbos en
opgaand bos. Zomereik, Els, Hazelaar, Berk, Wilg, Zoete kers en Vogelkers
werden als hakhout geëxploiteerd onder overstaanders van Zomereik.
Zomereik, Populier, Wilg en Grove den vormden het opgaande bos. Inde loop
van de 19e/begin 20e eeuw werden het hakhout en middenbos veelal omgevormd tot opgaand bos. Zomereik, Grove den, Populier, Lariks, Douglas en
Fijnspar vormden de belangrijkste boomsoorten (Kindt & Partners 1993). In
1948 wilde een aantal boeren het nog aanwezige hakhout ontginnen tot
cultuurgrond. De vergunning hiervoor werd geweigerd en in 1951 werd door
de Staat het eerste deel van de bedreigde bosgronden aangekocht. Het
gebied kreeg bij aankoop de status van natuurreservaat (Kindt & Partners
1993).
Bodem en hydrologie
De Geelders liggen in de Centrale Slenk, waarin de eertijds ontstane hoogteverschillen door afzettingen van de zee en later Rijn en Maas gedeeltelijk
weer teniet zijn gedaan. Nog later werd fijnkorrelig materiaal uit drooggevallen
rivierbeddingen door beken en de wind afgezet. Een belangrijk deel hiervan
bestond uit leem, de zogenaamde 'Brabantse leem'. De bovenste bodemlagen bestaan dan ook uit overwegend fijn dekzandmateriaal. Tussen de 80 en
120 cm beneden maaiveld is een zandige, lössachtige leemlaag aanwezig,
die plaatselijk dagzoomt. De leem is meestal kalkrijk, met uitzondering van de
bovenste decimeters. In het gebied hebben zich vooral veldpodzolen en
beekeerdgronden ontwikkeld op resp. de hogere en de lagere delen. De
bodemvorming in het hele complex, vooral in de boskern, is echter sterk
beïnvloed door menselijke activiteit. Bij aanleg is 60 cm diep gespit en zijn
rabatten aangelegd (Kindt & Partners 1993).
Door de geologische opbouw is het complex 's winters nat tot zeer nat en 's
zomers vrijwel droog. Dit verschijnsel treedt vooral op indie gebieden waar de
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Brabantse leem ondiep in het profiel aanwezig is. De meest voorkomende
grondwatertrap is V, maar plaatselijk komen GT II en III ook voor. Het gebied
maakt deel uit van het stroomgebied van de Dommel, maar is hydrologisch
gezien vrij geïsoleerd. Water dat afstroomt over de leemlaag treedt in lagere
delen als kwel uit. De kwaliteit van dit oppervlaktewater is globaal gesproken
goed (Kindt & Partners 1993).
Bosgemeenschappen
In het centrale deel van het complex hebben zich op de voedselarme,
zwaklemige tot lemige veldpodzolen Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) en
Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) ontwikkeld. Op de lemige beekeerdgronden komt het Eiken-Haagbeukenbos (17) tot ontwikkeling. Op de meest natte,
lemige zandgronden komt het Elzen-Eikenbos (10) voor, plaatselijk het
Kamperfoelierijke Eiken-Haagbeukenbos (18). Het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos en het Berken-Zomereikenbos nemen van de totale oppervlakte het
grootste deel in. De hier gevonden combinatie van bosgemeenschappen kan
worden aangeduid als Boscomplex van Leemgronden.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
Zomereik is de meest voorkomende boomsoort. Ook Populier, Zwarte els en
Wilg zijn zeer algemeen evenals Gewone es in de soortenrijkere gemeenschappen. Ruwe berk en Grove den komen op de relatief voedselarme
standplaatsen voor, naast enkele aangeplant naaldboomsoorten (Lariks,
Fijnspar en Douglas). In het oostelijk deel van het complex is ook Amerikaanse eik aangeplant. In een deel van het gebied heeft zich reeds een flinke
struiklaag ontwikkeld. Voor het overgrote deel bevindt het bos zich in de
stakenfase (Kindt & Partners 1993).
Inheems genenmateriaal
Volgens Maes et al. (1996) hebben de volgende soorten een inheemse
genenkarakteristiek: Bindwilg (Salix rubens = S. alba x S. fragilis), Blauwe
bosbes, Braam, Dophei, Geoorde wilg, Grauwe wilg, Hazelaar, Klimop,
Kraakwilg, Kruipwilg, Salix x multinen/is, Sporkehout, Stekelbrem, Struikhei,
Vogelkers, Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie, Zachte berk, Zwarte bes en
Zwarte els.
Planten van oude bossen
Adelaarsvaren, Blauwe bosbes, Bosanemoon, Boskortsteel, Dalkruid, Eenbes
iRoaeLijst4j, Groot heksenkruid, Gulden boterbloem, Hazelaar, Gewone salomonszegel en Slanke sleutelbloem zijn aangetroffen soorten die als indicatorenvoor oud bos gelden (Kindt & Partners 1993).
Bijzondere en zeldzame hogere planten
Van de karakteristieke Brabantse bramensoorten zijn Rubus leucandarus, R.
Campaniensis en de zeer zeldzame R. elandulosus en R. libertianus in de
Geelders aangetroffen (R.J.Bijlsma pers.med. 1998).
Door Abma (1970) wordt het voorkomen van Schaafstro vermeld. Maes et al.
(1996) specificeren het inheems genenmateriaal van Braam niet nader, maar
er mag worden aangenomen dat de hierboven vermelde door Bijlsma genoemde soorten allen daartoe gerekend mogen worden.
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Afb.5 HetGewoon Eiken-Haagbeukenbos iseen zeldzame bosgemeenschap binnen
Nederland dieoprijkestandplaatsen voorkomt. Binnen de Geelders komt dit
typein eengoedontwikkelde vormvoor, zoalsdezeopname laatzien [foto
archiefIBN-DLO].
Mossen
Een inventarisatie van locaties Eiken-Haagbeukenbos en een wilgenbroekbosje leverde een totaal van 28 soorten op (Van Melick 1992). Daaronder is
het Knots-kroesmos (Ulota bruchii) Rodeüjsn een veelal epifytisch voorkomende mossoort. Voor het overige werden geen rode-lijst-soorten gevonden.

Eauna
Het rijke loofboskarakter weerspiegelt zich onder meer in de rijkdom aan
broedvogels, die vooral bepaald wordt door de dominantie van inheemse
loofboomsoorten en de natheid van de bodem. Het gebied vormt een doortrekgebied voor dassen. Ook vleermuizen en diverse vlindersoorten komen
voor, waaronder het Heideblauwtje en de Kleine ijsvogelvlinder (Kindt &
Partners 1993).
Storingsklassen
Binnen het gebied komen nog vrij veel exoten voor. Soorten als Douglas,
Amerikaanse eik en Sitkaspar komen als mengsoort voor in aandelen variërend tussen 15% en 60% (Koop & Bussink ongepubl.). In geringere aantallen
komen Gewone esdoorn, Japanse lariks en Fijnspar voor. In opstanden met

46

IBN-rapport 387

de hoofdboomsoort Populier komt een spontane tweede boomlaag voor van
Gewone es, Zomereik, Zwarte els en Haagbeuk. De storingsklasse wordt op
basis van de beschikbare informatie geschat op deels BP1 (vanwege pioniersituatie en de ten opzichte van het natuurlijke bos 'verschoven' boomsoortensamenstelling), deels DP1 (idem maar dan met bijmenging van exoten) en
voor het overige D1 (puur exoten). De soortensamenstelling van de kruidlaag
is als (grotendeels) natuurlijk verondersteld. Voor kleine delen ouder bos kan
de P, die wordt toegekend aan bossen tot en met de stakenfase, vervallen.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

De grens van het boscomplex komt vrijwel overeen met de grens van het
aanwezige beboste gebied. Aan de randen grenst het terrein aan landbouwgronden, die merendeels zijn aangewezen als beheersgebied. De oppervlakte
van het begrensde complex bedraagt 151 hectaren. Het gecombineerde MSA
van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos, het Vochtig Berken-Zomereikenbos,
het Eiken-Haagbeukenbos en het Elzen-Eikenbos bedraagt 140 hectaren.
Aan de oppervlakte-eis voor dit Boscomplex van Leemgronden wordt dus
voldaan.
Beheersaspecten
Het beheer na aankoop door de Staat was voornamelijk gericht op omvorming
van diverse hakhoutpercelen tot opgaand loofbos, gebruik makend van
spaartelgen. Het vrij ijle loofbos werd hervormd tot meer gesloten bos, met
zoveel mogelijk gebruikmaking van inheemse boomsoorten. Mislukte opstanden van Sitkaspar en Grove den werden verwijderd. Ook Amerikaanse eik
werd zoveel mogelijk verwijderd. In de centrale boskern is het beheer de
afgelopen perioden gericht geweest op het bevorderen van de natuurlijke en
spontane processen. Dit deel is ook wel aangeduid als natuurkern. Er is
vrijwel niet beheersmatig ingegrepen. Sinds 1988 heeft hier geen houtoogst
meer plaatsgevonden. In het overige bos is naast het reguliere beheer een
omvormingsbeheer gevoerd in de gelijkjarige opstanden. Na de jaren '80 is
niet meer ingegrepen in de bossen in verband met de sterk verminderde
vitaliteit van de Zomereik. In 1993 zijn in enkele afdelingen in de boskern
open plekken gemaakt om het ontstaan van meer variatie in de busstructuur
te bevorderen. De samenstelling en structuur van het bos zijn nog vrij
homogeen. Het bos is nog vrij gesloten en zaadbomen van bijvoorbeeld Linde
en Haagbeuk ontbreken.
De huidige doelstelling is gericht op instandhouding van de abiotische milieuomstandigheden, behoud en ontwikkeling van op het abiotisch milieu afgestemde levensgemeenschappen en herstel van landschappelijk en cultuurhistorische elementen. Het beheer voor het bos zal gericht zijn op instandhouding en ontwikkeling van het Elzen-Eikenbos, dat in de ogen van het beheer
de meeste potenties heeft. Op termijn wordt ook gestreefd naar goed ontwikkeld Wintereiken-Beukenbos in de kern en Vogelkers-Essenbos aan de
randen (Kindt & Partners 1993). We noteren hierbij, dat de in het beheersplan
(Kindt & Partners 1993) gehanteerde indeling van bosgemeenschappen
afwijkt van de door Koop (ongepubl.) gehanteerde. Deze laatste is opgenomen in de beschrijving onder het kopje 'Bosgemeenschappen'. Voor
'Vogelkers-Essenbos' zal dan 'Eiken-Haagbeukenbos' moeten worden
gelezen. Doel van de beheerder is een natuurlijk bos met dood hout, een
verticale en horizontale structuur, variatie in soortensamenstelling en de
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aanwezigheid van climaxsoorten. Hiertoe worden een boskern c.q. extensieve
zone (1), een matig extensieve zone (2) en een matig intensieve zone (3)
onderscheiden. De laatste zone betreft alleen de als multifunctioneel aangeduide bosgebieden. Om dit beeld sneller te bereiken wordt waar nodig een
inleidend beheer in zone 1 en 2 gevoerd, waarbij het beheer zal bestaan uit
kleinschalige kap, minimale aanplant van gewenste soorten als moederboom
en gevarieerde dunningen. De aanwezige naaldbomen blijven in principe
staan tot ze kaprijp zijn, tenzij ze overlast veroorzaken door uitzaaiing. In de
boskern die in eigendom is van Staatsbosbeheer wordt door middel van
begrazing 10-12% open ruimte nagestreefd. Thans (1998) vindt begrazing
met twee Galloway runderen plaats (R.J. Bijlsma pers.med. 1998).
Waardering
De grote aaneengesloten boskern en de mate van afwisseling van het
landschap en de bosgemeenschappen maken dit gebied interessant. Met
name de voorjaarsflora is zeer goed ontwikkeld. Het Eiken-Haagbeukenbos is
vrij zeldzaam en in deze A-locatie over een vrij grote oppervlakte aanwezig.
De boomsoortensamenstelling draagt nog sterk een stempel van het vroegere
beheer. De perspectieven vanuit het huidige beheer gezien zijn goed te
noemen.
Bedreigingen
Aan de oostzijde van het complex ligt het waterwingebied voor pompstation
Schijndel. De mogelijke beïnvloeding door grondwaterwinning in Schijndel
wordt als knelpunt gesignaleerd. De laatste jaren lijkt het gebied in de winter
minder nat en minder lang nat te zijn dan 10 jaar geleden. Aan de huidige
vegetatie zijn echter tot nu toe geen droogteverschijnselen gesignaleerd. Om
verdroging tegen te gaan zijn in het verleden alle greppels aan het einde
afgedamd, zodat hier geen waterafvoer plaatsvindt (Kindt & Partners 1993).
Ook vermesting is een belangrijke bedreiging voor het gebied. Verontrusting
door recreanten met loslopende honden is vooral een bedreiging voor de
avifauna (Kindt & Partners 1993).
Planologisch

beleidskader

Het hele object de Geelders maakt deel uit van het gelijknamige relatienotagebied. Het merendeel is als reservaatsgebied aangewezen (Beheer
Landbouwgronden (1989). De Geelders is ook onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur, op provinciaal niveau uitgewerkt als de Groene Hoofdstructuur, en in het Natuurbeleidsplan aan-gemerkt als Kerngebied. In het Meerjarenplan Bosbouw is aangegeven dat het hele gebied van de Geelders de
functie Natuur krijgt. Ook in het streekplan Noord-Brabant uit 1992 is de
Geelders aangeduid als Natuurkerngebied, waarbij het beleid primair gericht
is op duurzame instandhouding en ontwikkeling van de natuur en op verbetering van de daaraan ten grondslag liggende milieu-omstandigheden. Het
complex valt binnen 3 gemeenten en dus evenveel bestemmingsplannen
buitengebied zijn van toepassing. In alle drie de bestemmingsplannen is het
boscomplex aangeduid als Natuurgebied. Alleen de populierendelen in het
oosten van het complex, liggend binnen de gemeente Sint-Oedenrode, zijn
aangeduid als bosgebied, bestemd voor de houtteelt en dagrecreatie (Kindt &
Partners 1993).
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Conclusies
• DeA-locatie omvat gevarieerde bossen op eenoude bosgroeiplaats met
eenaanzienlijkeoppervlakte.
• De structuur en boomsoortensamenstelling zijn nog sterk antropogeen
bepaald. Debeheerder heeft reeds aanzetten gepleegd voor een natuurlijker structuur.
• Aan de oppervlakte-eis voor een Boscomplexvan Leemgronden wordt
voldaan.
Aanbevelingen
• Soorten als Linde en Haagbeuk zouden plaatselijk aangeplant kunnen
worden.Dezesoortenontbrekenthans maarhorenhierzekerthuis.
• Monitoring van geschikte soorten met het oog op een eventueel optredendeverdrogingwordtaanbevolen.
Z

2-06

k^jeldrop:^J\leine oDoniniel

Geografie en beschrijving
De lokatie Geldrop is gelegen ten noorden en zuiden van de A67 TurnhoutVenlo, paltenzuidenvande plaats Geldrop. Het betreft hier beekbegeleidende loofbossen langs de oostelijke oever van de Kleine Dommel. Het gebied
ten noorden van de snelweg staat bekend als Groot Braakhuizen enis een
landgoedbos. Het zuidelijk gebied isonderdeel van de Strabrechtse Heide.
Hetnoordwestelijke deel hiervan bestaat uit vochtige loofbosjes, behorendtot
het zogeheten Kleine Dommeldal. Ingesloten zijn verschillende kleinevochtigegraslandjes. Hetterrein zelf wordt alleen in het uiterste zuiden en noorden
doorsneden door een onverharde weg. De lokatie isgeselecteerd op grond
van het voorkomen van het Vogelkers-Essenbos. Ook het Gewoon Elzenbroekbos komt voor. Detwee hier voorkomende bosgemeenschappen
vormeneenBoscomplex van Bron en Beek.
Gemeente:
GeldropenHeeze
Coördinaten:
168.0/379.8
Hoogtet.o.v.NAP:
+17.4tot+18.5m
Grote Prov.Atlas:
Noord-Brabant Oost pag.93
BegrenzingA-locatie:
Bijlage I,kaart6
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaartC
Eigenaar en beheerder
Groot Braakhuizen is eigendom van J.M. baron van Tuyll van Serooskerken.
Het deel ten zuiden van de A67 issinds 1991 ineigendom en beheerbij
Staatsbosbeheer. Vóór 1991 was dit deel inbeheer bij het Brabants Landschap.
Historie
Rond 1837 was een gedeelte van delokatie reeds bebost, teweten het
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noordelijk deel van het Kleine Dommeldal. De rest van de lokatie was in
cultuur gebracht en bestond vermoedelijk uit vochtige hooilanden. De topografische kaart toont vele, kleine percelen langs een zeer kronkelige Dommel
(Wolters-Noordhoff 1990). Rond 1900 was de zuidelijke punt bebost, evenals
enkele kleinere percelen centraal op de oostelijke oever (Brouwer 1978). In
1978 bestond een deel van het Kleine Dommeldal uit populierenaanplant van
ongeveer 25 jaar oud met een ondergroei van wilgen en diverse kruiden.
Deze opstanden werden niet onderhouden. Na het verwijderen van de
populieren hebben de bosjes verder een natuurlijke ontwikkeling doorlopen.
Op de oude bosgroeiplaatsen kwam Elzenbroekbos voor, soms in een arme
variant met bijmenging van Zachte berk en Sporkehout. Dit Elzenbroek was
gedeeltelijk op spaartelgen gezet; ook was een deel in gebruik als hakhout.
De overige gebieden bestonden uit ruigten, die dichtgegroeid waren met
Zwarte els, Wilg en Berk. De verschillende percelen waren verdeeld over tal
van particuliere eigenaren. Een aantal kleine stukjes waren toendertijd reeds
in eigendom bij Staatsbosbeheer (Brouwer 1978).
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt geheel op een vlierveengrond op zand ondieper dan 120 cm
zonder humuspodzol (Stiboka 1981). De grondwatertrap is II. De gemiddeld
hoogste grondwaterstand varieert hier tussen 0 en 10 cm beneden maaiveld.
De gemiddeld laagste grondwaterstand is 70 cm beneden maaiveld. De
bewortelbare diepte ligt tussen 30 en 40 cm beneden maaiveld.
De Kleine Dommel is aan de oostzijde gedeeltelijk bekaad, waardoor het
contact van het bosecosysteem met de volledige dynamiek van het beekwater
verstoord is. Wel kan het water nog het bos in lopen. Staatsbosbeheer heeft
ook dammetjes gelegd om het bos te vernatten (A.M. Bussers, SBB, pers.
med. 1998).
Bosgemeenschappen
Vlak langs de beek komt het Vogelkers-Essenbos (23) voor. Dit is een
beekbegeleidende bosgemeenschap met Gewone es en Zwarte els als
belangrijkste boomsoorten. Verder van de beek af op gedeelten met stagnerend water komt het Gewoon Elzenbroekbos (29) voor. Hierin domineert de
Zwarte els. Vanwege de combinatie Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos
heeft de A-locatie de status van een Boscomplex van Bron en Beek. Het
Elzenbroek ten noorden van de A67 wordt door Sprank (1987) als 'moeilijk
toegankelijk' omschreven. Deels bestaat het terrein uit lage wilgenstruwelen
met een bedekking van ongeveer 50%. Daartussen komt ruigte voor met
Grote brandnetel. Ook op rabatten gezet doorgeschoten Elzenbroek komt
voor. Wilde kamperfoelie klimt hoog in de elzen. Plaatselijk komen oude
Vogelkersen voor. Op de drogere delen, verder van de beek af staan Zomereiken. Inopen plekken schieten berken op.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De voorkomende boomsoorten zijn: Zwarte els, Wilg,Zachte berk en Ratelpopulier. Plaatselijk komt ook Sporkehout voor (Brouwer 1978). In de goed
ontwikkelde elzenbroekbossen komt een struiklaag van onder andere Framboos, Zwarte bes, Aalbes, Vogelkers en Gelderse roos voor (Brouwer 1978;
Spronk 1987).

50

IBN-rapport387
Inheems genenmateriaal
Erzijngeenonderzoeksgegevens bekendvandezeA-locatie.
Plantenvanoudebossen
Volgens Sprank (1987)komt inhet Elzenbroek MoerasvarenenKoningsvaren
voor. Daarnaast komen op de drogere delen Wegedoorn en Gewone salomonszegel voor. Door Brouwer (1978) wordt het voorkomen van Elzenzegge
vermeld. Deze komt in de opnamen van Brouwer door het gehele gebied
heenalgemeenvoor.
Overige hogere planten
Spronk (1987) vermeldt ook het voorkomen van Draadzegge (Carex lasiocarpa). Dis is een soort die op het pleistoceen en in de laagveengebieden
zeldzaam voorkomt en volgens Weeda (1994) onder de moerasbewonende
zeggen beschouwd moet worden als indicator van bijzondere, kwetsbare
biotopen.
Mossen
In een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) wordt een totaal van
52 bladmossoorten en 10 levermossoorten vermeld. In de lijst werden geen
soorten van oude bossen aangetroffen. Wel bevat de lijst Helmroestmos
(Frullaniadilatata)[RodeLijst3). een epifytisch mos op mineraalrijke schors en
Knots-kroesmos (Ulotabruchii) [Rodeüjsta;. Er komen 7 veenmossoorten voor,
waaronder het vrij zeldzame S. fimbriatumen S. squarrosum,soorten van
overgangsvenen enmoerasbossen.
Storingsklassen
Voor eendeel, hetoudere Elzenbroek, verkee'rtdeA-locatie ineen natuurlijke
staat en kan als A1 gecodeerd worden. De struwelen krijgen de code P1tot
P5vanwegedevariërendematevanverruiging.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum structuurareaal
Het geselecteerde gebied wordt doorsneden door de snelweg A67,waardoor
het in twee delen uiteenvalt. Detotale oppervlakte bedraagt 31 hectaren.De
westelijke grens wordt gevormd door de Kleine Dommel. In het noorden sluit
de lokatie aan op de bebouwing van Geldrop. Deoostelijke grens bestaat uit
een smalle strook bos, die daarna overgaat in landbouwgronden. In het
uiterste zuidoosten gaatdelokatie over inhet heidegebied vandeStrabrechtse Heide. Het MSA voor het Vogelkers-Essenbos bedraagt 10 ha, van het
Gewoon Elzenbroek isdat20hectaren.DeA-locatievoldoet met 31hectaren
dus maar nauwelijks aandeoppervlakte-eis. Enigeuitbreidingwordtaanbevolen voor de soms zeer smalle bospercelen. Voor een deel betreft dit oude
bosgroeiplaatsen vanrond 1900.
Beheersaspecten
Aan de meeste aanwezige bosjes is in 1978 al sinds enkele decennia geen
onderhoud meer gepleegd. Alleen de in die tijd natuurbeherende instanties
Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap plegen in het gebied enig
onderhoud: Staatsbosbeheer heeft een deel van de voormalige hakhoutbosjes omgezet in spaartelgen en beheert een klein deel blijvend als hakhout.
Het Brabants Landschap maait enkele ruigten (Brouwer 1978). De enige
beheersmaatregel diethans (1998) noggehanteerd wordt, is begrazing.Over
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een oppervlakte van ruim 30 hectaren wordt seizoensbegrazing (vanaf mei)
met rundvee toegepast (A.M. Bussers, SBB, pers. med. 1998). Doel is om
een gevarieerd bos te krijgen. Over het algemeen loopt het vee relatief veel
op deeveneens ingerasterdegraslanden.Inhet boswordt geenactief beheer
meer gevoerd. Men hoopt in instortende delen verjonging van de grond te
krijgen.Vooralvegetatieve vermeerdering vandeZwarte elszouhierdaneen
rolmoetenspelen.
Waardering
De hier beschreven bossen bevatten bijzondere aspecten, zoals de Draadzegge. Volgens Spronk (1987) is het potentieel van het moerasbos ten
noorden vandeA67 hoog,maar is het beheer daar niet mee inovereenstemming. Het gehele bos vertoont nog de sporen van vroeger beheer. Het deel
ten noorden van de A67 en het meest zuidelijke deel hebben op dit moment
de hoogste kwaliteit. Voor het grootste deel heeft een 'niets doen' beheerde
voorkeur. Plaatselijk kan het nog betrekkelijk jonge doorgeschoten elzenhakhout opspaartelgen wordengezet. Dat kanhetlichtklimaat inhet bos methet
oog opdeontwikkeling vandekruidlaag ende(hier voornamelijk vegetatieve)
vermeerderingvanboomsoortenverbeteren.
Bedreigingen
Spronk (1987) wijst op het mogelijke optreden van ontwatering, overmatige
betreding enschaalverkleining. Vanwege lozingen van afvalwater in Belgiëis
de kwaliteit van het Dommelwater slecht. De laatste jaren zou volgens het
waterschap een verbetering zijn opgetreden in de kwaliteit (A.M. Bussers,
SBB, pers. med. 1998). In het voorjaar, op een moment dat veelvuldig gier
wordt ondergewerkt, is door de uitspoeling van de mest naar het beekwater
inundatievanhetbosnogsteeds nietaantebevelen.
Planologisch beleidskader
Reeds in 1978 is voor het hele gebied het inzake het bestemmingsplan van
degemeente Heezedeaanduiding Natuurgebieden vantoepassing (Brouwer
1978).DeA-locatie grenst buitendegrens metdeStrabrechtse Heidevolledig
aan in het kader van de Relatienota aangewezen reservaatsgebieden, die
reedsconcreet begrensdzijn (Werkgroep Ecologische Begrenzing 1993).Een
deelvandezegebiedenzijnreeds ineigendomvan Staatsbosbeheer.
Conclusies
• DeA-locatie heeft de status van een Boscomplex vanBronenBeek. De
omvang is voor een boscomplex echter aan de kleine kant. Overgangen
naar het Eiken-Haagbeukenbos en het Wintereiken-Beukenbos ontbreken.
• Voor een deel bestaat de A-locatie uit oudere Elzenbossen die in een
natuurlijke staatverkeren.Plaatselijk komt een mozaiek voor vanstruwelen en verruigde delen. Deze zullen waarschijnlijk nog geruime tijd in
dezetoestand blijvenverkeren.
• De vanouds slechte kwaliteit van het Dommelwater maakt kennelijk een
proces van verbetering door, maar in het voorjaar is het beekwater door
dehogefosfaatbelasting nietgeschikt voorinundatie.
• De thans inhet bos toegepaste begrazing met rundvee kan in het Elzenbroek doorintrappenvandegrondveraardingenverruigingveroorzaken.
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Aanbevelingen
•
•
•

Enige uitbreiding wordt aanbevolen. Voor een deel, aan de oostzijde,
betreft dit gronden die rond 1900 nog bebost waren.
Plaatselijk kan het jonge doorgeschoten elzenhakhout met het oog op de
verbetering van het lichtklimaat op spaartelgen worden gezet.
Monitoring van de effecten van de begrazing is gezien de gevoeligheid
van het Elzenbroek noodzakelijk.
"Z

2.07

JU Çoor

Geografie en beschrijving
De A-lokatie Het Goor is op de topografische kaart weergegeven als natuurreservaat Het Goor en de Goorsche Putten. Het gebied ligt ongeveer 2 kilometer ten westen van Soerendonk op de westelijke oever van de Strijper Aa. De
A-locatie ligt in het oostelijk deel van een groot natuurgebied dat wordt
gedomineerd door heide en vennen. Het Goor bestaat grotendeel uit floristisch karakteristiek Berkenbroekbos, een bostype van oligotrofe, zure en natte
bodems. In het gebied liggen kleine moerasjes en stukjes open water. Het
Goor vormt samen met een paar andere gebiedsdelen het brongebied van de
Strijper Aa. Deze beek behoort tot het systeem van het Dommeldal en omvat
een kleinschalig cultuurlandschap. Het terrein van de A-locatie is niet ontsloten en nauwelijks toegankelijk.
Gemeente:
Maarheeze
Coördinaten:
165.7/368.5
Hoogte t.o.v. NAP:
+ 26.5 tot + 26.1 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 117 +7
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 7
Begrenzing relatienotagebieden: geen
Eigenaar en beheerder
Het Goor is sinds 1964 in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Het
maakt deel uit van het beheersobject Leende.
Historie
Op de topografische kaart van 1837 staat de gehele lokatie weergegeven als
woeste grond/onontgonnen gebied (Wolters-Noordhoff 1990a). Het zuidelijke
deel bestaat uit water, 'het Goor" geheten, een ven temidden van moerassige
gronden. Ook het noordelijk deel is moerassig gebied, met daarin enkele
kleinere watertjes. Rond het begin van de twintigste eeuw tot in de jaren '30
werd rond het Goor gagel gesneden en kleinschalig turf ('klot') gestoken. Het
is niet geheel duidelijk wat het landschappelijke beeld van het Goor in de 19e
en begin 20e eeuw was: boomloos of geheel of ten dele met berken en wilgen
begroeid. Het is wel bekend dat het gebied intensief werd gebruikt voor gagel
en riet snijden,jacht en hout kappen.
Vanaf het begin van de ontginningen, rond 1880, werd ook de waterhuishou-
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ding aangepakt. Bestaande beken werden gekanaliseerd en de ontwatering
verder verbeterd door de aanleg van onder andere de Achterste Loop.
Hierdoor werd het riool van de gemeente Hamont, ongeveer 6 km ten zuiden
van de A-locatie, op de Strijper Aa aangesloten. Het Goor kreeg daarmee
steeds meer vervuild water te verwerken. Nog in de jaren 1974 tot 1978
werden ondanks de reeds erkende grote natuurwetenschappelijke waarden
de Strijper Aa en de Grote Aa gekanaliseerd.
In 1949 nam de gemeente Maarheeze de verplichting op zich het Goor en het
Turfwater (de huidige plas ten oosten van de A-locatie) in ongerepte staat te
handhaven (Staatsbosbeheer 1990). Desondanks werd het oostelijke deel
van het Goor in 1957 door de Heidemij voor de landbouw ontgonnen. Na de
drooglegging werd het veen bezand. De ontginning bleek echter een mislukking te zijn. De door het terrein lopende Rioolbeek werd in 1967 uitgebaggerd,
hetgeen het terrein verder aantastte en voor het jaar 1970 meldt Staatsbosbeheer (1990) een ernstige vervuiling van het Turfwater met stookolie.
Staatsbosbeheer verwierf het terrein in 1964 en richtte het beheer op verbetering van de natuurlijke staat. De waterhuishouding werd sterk verbeterd onder
andere door omleiding van de Achterste Loop om het Goor heen. Van het
Turfwater werd de bovenlaag afgegraven en dit deel staat sinds 1984 weer
onder water. In het Goor heeft zich een natuurlijk Berkenbroekbos kunnen
ontwikkelen.
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt op een venige beekdalbodem in een zwakgolvend dekzandgebied. Voor het grootste deel bestaat de bodem uit een Vlierveengrond op
zand ondieper dan 120 cm, zonder humuspodzol en een grondwatertrap I
(Stiboka 1972). Wellicht liggen aaan de randen nog strookjes gooreerdgrond
met GT II. De bovengrond, tot ongeveer 35 cm diepte, bestaat uit bruin tot
zwart weinig veraard moerig materiaal. Plaatselijk ligt een dun zanddekje.
Daaronder ligt 40 à 80 cm donkerbruin houtrijk broekveen dat op veel plaatsen via een ongeveer 10 cm dik leemlaagje overgaat in grijs, leemarm, matig
fijn zand.
Het Goor wordt, anders dan vroeger, gevoed door niet door meststoffen
vervuild kwelwater (Staatsbosbeheer 1990). Lokale kwel vanuit de ten
noorden gelegen landbouwgronden treedt niet op daar dit door het Omleidingskanaal langs de noordrand van de A-locatie wordt weggevangen. Een
nadeel van dit Omleidingskanaal is, dat het bijdraagt aan de verdroging van
het beekdal van de Strijper Aa.
Bosgemeenschappen
De belangrijkste bosgemeenschap is het Berkenbroekbos (5). Op de iets
hogere delen komt fragmentair Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) voor.
Binnen het Berkenbroek vormt de Zachte Berk de climaxsoort en wilgen en
Gagel fungeren als pioniers. Volgens Clerkx et al. (1994) komt de Gagel
vooral voor op de overgangen naar mineraal substraat. Naar de indeling van
het Berkenbroek van Clerkx et al. kan het type binnen de A-locatie worden
gerekend tot de rompgemeenschap Myrica gale, het Gagel-Berkenbos,
behorend tot de gestoorde vormen.
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Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De Zachte berk is de dominerende boomsoort binnen de A-locatie. De
boomlaag is zeer open met een bedekking van niet meer dan ongeveer 50%
en haalt een hoogte van ongeveer 12-15 meter. Door de ondiepe beworteling
is er vrij veel windworp en verder is er betrekkelijk veel staand dood hout. Een
echte struiklaag is er niet. In open plekken hebben zich lage Gagelstruwelen
ontwikkeld. Onder berken staat Gagel meer verspreid. Plaatselijk komen ook
wilgenstruwelen voor en verspreide wilgen langs de randen, onder andere
Geoorde Wilg. Op de overgang naar de heide staan ook enkele Zomereiken.
De kruidlaag wordt in het Goor gedomineerd door Pijpestrootje. De hoge
bedekking hiervan wijst op een bepaalde mate van verstoring in het verleden.
In het natuurlijke berkenbroek domineert Pijpestrootje niet. Verder komen
door het hele bos heen veenmossen voor met plaatselijk vrij hoge bedekkingen, onder andere Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum). Slank
veenmos (S. recurvum) en Gewoon Haarmos (Polytrichum commune).
Plaatselijk komt ook Veenbies, Bruine en Witte Snavelbies en een enkel
exemplaar van Klokjesgentiaan voor (Staatsbosbeheer 1990). Volgens
Staatsbosbeheer komen plaatselijk ook enige plekjes voor met een ruderaal
karakter.
Inheems genenmateriaal
Er zijn geen onderzoeksgegevens van deze A-locatie bekend. Het is niet
onwaarschijnlijk dat Zachte Berk, Wilgen en Gagel van plaatselijke herkomst
zijn.
Planten van oude bossen
In het Berkenbroekbos komen geen specifieke planten van oude bosgroeiplaatsen voor.
Mossen
Volgens Staatsbosbeheer (1990), andere bronnen citerend, zijn dewilgenstruwelen rijk aan epifytische mossen. Er zijn 28 soorten gevonden, waaronder 1
landelijk uiterst zeldzame soort. Het Berkenbroek is rijk aan lichenen. Een
door Van den Boom (1997) gedocumenteerde excursie leverde een totaal van
31 soorten op. De auteur vermeld dat er voor dit gebied meer dan 40 soorten
bekend zijn. Onder de waargenomen soorten was Normandina pulchella, een
soort die in de 20e eeuw nog niet eerder in Noord-Brabant was gevonden. De
meeste waargenomen soorten komen epifytisch op Salix sp. voor.
Meer informatie omtrent de bryologische betekenis van het Goor bevat een
soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998). Dez lijst omvat een totaal
van 81 bladmossoorten en 23 levermossoorten. Daaronder bevinden zich het
Eike-gaffeltandmos (Dicranum fuscescens), dat alleen in oude bossen
voornamelijk op dood hout is te vinden en Knikkend palmpjesmos (Isothecium
myosuroides), eveneens een soort van oude bossen, die epifytisch op
stamvoeten voorkomt. Verder bevat de lijst zeldzame en bedreigde soorten:
Vliermos (Cryphaea heteromalla) ;Rodeü)st2;, Helmroestmos (Frullania dilatata)
;RodeLijst3j, Grof etagemos (Hylocomium brevirostre; voornamelijk in oude
loofbossen) iRodeUjsti;, Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata) iRodeü)st3;,
Broeknophaarmust (Orthotrichum lyellii), Stompe haarmuts (Orthotrichum
obtusifolium; epifyt op mineraalrijke schors, gevoelig voor luchtverontreini-
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ging) iRodeU)snj, Gladde haarmuts (Orthotrichum striatum) ;Rodeüjst2;, Zwartsteelsterremos (Pseudobryum cinclidioides) 'R^öëü^r, Heide-bisschopsmuts
{Racomitrium lanuginosum) ;Rodeüjst3j, Schijfjesmos (Radula complanata)
iRodeüist3;, Knots-kroesmos (Ulota bruchii) ;RodeU)st3j en Trompet-kroesmos
(Ulota crispa) JRodeü^.

Eauna
In het gebied van de beheerseenheid Leende komen landelijk en regionaal
zeldzame insectensoorten voor. Onder andere komt in het Goor het zeer
zeldzame Spiegeldikkopje voor, en daarnaast de Kleine IJsvogelvlinder (een
bossoort). Er komen verder bijzondere moeras- en watervogels voor. Broedvogels zijn hier onder andere: Blauwborst, Sprinkhaanrietzanger, Bosrietzanger, Geelgors, Rietgors, Roerdomp, Kwartel enWaterral.
Storingsklassen
Gezien de natuurlijke, maar licht verrijkte staat in een groot deel van het
gebied kan de codering A2 worden toegekend. Staatsbosbeheer (1990)
vermeld echter wel in het beheersplan dat in het Goor Pitrus, Riet en Liesgras
zich zodanig uitbreiden dat deze soorten op den duur een bedreiging kunnen
gaan vormen voor de soortenrijkdom in het gebied. Aan de westzijde heeft de
hier stromende Rioolbeek het gebied sterk verruigd. Hier bestaat de vegetatie
volgens Staatsbosbeheer (1990) uit wilgenstruwelen met Riet- en Gele
lisvelden. Voor dit deel kan de code P4 worden toegekend, hoewel een
Berkenbroek zich hier waarschijnlijk niet zonder actief bodemingrijpen zal
kunnen ontwikkelen.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

Alleen in de noordwestelijke punt grenst de lokatie aan bosgebied. Voor de
rest ligt het ingebed in landbouwgebied, vooral aan de oostzijde en en
westzijde. In het zuiden grenst het op enkele punten aan heideterreinen. In
de oostelijk punt gaat de lokatie over in het Turfwater. De totale oppervlak van
de lokatie meet 50 ha. Dit is ruim voldoende voor het Berkenbroekbos, dat
een minimum oppervlak van 30 ha. vereist.
Beheersaspecten
Op dit moment wordt binnen de A-locatie niet ingegrepen in de bosontwikkeling. Bij de beschrijving van het toekomstperspectief voor het Goor geeft
Staatsbosbeheer (1990) aan dat als gevolg van eutrofiëring, verdroging en
verzuring een achteruitgang in de soortenrijkdom valt waar te nemen. Staatsbosbeheer stelt een actief beleid voor ten aanzien van het beperken van een
intensief landbouwkundig gebruik van de gronden die het natuurgebied
omringen.
Het Turfwater en het Goor zijn thans door een dijk gescheiden. Staatsbosbeheer overweegt deze dijk te verwijderen en beide gebieden aan elkaar te
koppelen. Wel wordt dan als eis gesteld dat over een oppervlakte tussen 5 en
10 hectaren open water blijft bestaan. Zonder enig ingrijpen zal op den duur
een proces van verlanding plaatsvinden.
Waardering
De A-locatie is een kwalitatief hoogwaardige representant van het zeldzame
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Berkenbroekbos. Actueel verkeert minder dan 100 hectaren binnen Nederland
in een natuurlijke staat maar ook de potentiële groeiplaats is beperkt van
omvang. Deze wordt geschat op hooguit 1000 hectaren (Koop &Van der Werf
1995) Het bos maakt een natuurlijke indruk en is tevens van groot belang
vanwege de rijkdom aan lichenen en mossen. De perspectieven vanuit het
beheer zijn goed. Het maakt deel uit van een groot natuurgebied.
Bedreigingen
Vergeleken met de situatie in de jaren '30 is verdroging opgetreden (Staatsbosbeheer 1990). Bij veldbezoek in het zeer natte najaar van 1998 bleek het
terrein zeer dras te zijn, maar het hoge aandeel Pijpestrootje zou kunnen
wijzen op een in doorsnee structurele geleidelijke verdroging. Dit is voor het
Goor een gevaarlijke ontwikkeling aangezien verdroging leidt tot veraarding
van de bovengrond. Dit is een in principe onomkeerbaar proces.
Over het algemeen komen binnen de boswachterij Leende hoge concentraties
zink in het grondwater voor, vooral op plaatsen waar het grondwater tevens
zuur is. In het Goor is die zinkconcentratie betrekkelijk laag als gevolg van het
hoge aandeel schoon kwelwater in het grondwater.
Planologisch

beleidskader

De A-locatie maakt als Kerngebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur in het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV 1990). In het Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant 1993) is deze aanwijzing
overgenomen. Sommige hier aanwezige soorten moerasvogels vallen wat
bescherming betreft onder de EG-vogelrichtlijn. Dat betreft onder andere de
Roerdomp, Bruine en Blauwe kiekendief; Ijsvogel en Blauwborst. In het
Streekplan Midden en Qost-Brabant en in het bestemmingsplan van de
gemeente Maarheeze is de A-locatie als Natuurgebied aangegeven.
Conclusies
•

•
•
•

De A-locatie is vanwege de zeer natuurlijke staat zeer waardevol. Het
bos vormt een goede referentie voor het zeldzame natuurlijke Berkenbroekbos.
In het gebied komen landelijk zeldzame insecten en zeldzame broedvogels van moerasbiotopen voor.
Het gebied is van zeer groot belang voor mossen en lichenen. Er komen
12 rode-lijst-soortenvan blad- en levermossen voor.
Verdroging en eutrofiëring vormen bedreigingen voor het Berkenbroekbos.

Aanbevelingen
•

•

Het beheer van het grondwaterpeil is van groot belang. Verdroging leidt
tot het onomkeerbare proces van veraarding van de bovengrond en dient
koste wat kost vermeden te worden. Monitoring van de fluctuaties van de
grondwaterspiegel wordt dan ook aanbevolen.
Buffering van de oostzijde van de A-locatie is noodzakelijk om de verrijkende invloed vanuit de landbouwgebieden tegen te gaan. Beperking of
beëindiging van het landbouwkundige gebruik wordt dan ook dringend
aanbevolen.

z.
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Geografie en beschrijving
Het Grootvenbos is een voormalig hoogveengebied waar Berkenbroekbos tot
ontwikkeling isgekomen. Het gebied ligt tegen de grens met Limburg, ongeveer
2 kilometer tenzuidenvan Griendtsveen, even tenwesten van de Helenaveense weg. Het is onderdeel van het grotere natuurgebied Deurnese Peel, Mariapeelen Grauwveen. Indit gebied van moerassen, veenplassen en heidevelden
zijn ook een paar bossen spontaan tot ontwikkeling gekomen, waaronder het
Grootvenbos. DeA-locatie isgeselecteerd voor floristisch karakteristiek Berkenbroekbos. Een veenplas met aan de randen heide-hoogveenvegetaties ligt als
een enclave binnen de begrenzing van de A-locatie. Het gebied is de laatste
jaren zeer vernat, waardoor een groot deel van de aanwezige berken is afgestorven. Deoorspronkelijke begrenzing van de A-locatie is dan ook aangepast.
Het Berkenbroekbos is de belangrijkste bosgemeenschap. Het gebied is een
potentieel Boscomplex vanZure Venenvanwege de (zij hetthans fragmentaire)
aanwezigheid van het Vochtig Berken-Zomereikenbos.
Gemeente:
Deurne
Coördinaten:
189.5/381.5
Hoogte t.o.v. NAP:
+ 30.1 tot + 30.9 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 85
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 8
Begrenzing relatienotagebieden: geen
Eigenaar en beheerder
Grootvenbos is onderdeel van het natuurgebied Deurnsche Peel en in eigendom en beheer bij het Staatsbosbeheer. In 1987 is het Grootvenbos aangewezen als Rijksbosreservaat en als zodanig onderzoeksobject van IBN-DLO. Deze
selectie isvanwege de sterke vematting in 1991 heroverwogen. Vervolgens zijn
de ontwikkelingen gevolgd en vastgelegd.
Historie
Het Peelgebied is vanaf de middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw extensief
gebruikt voor het weiden van schapen, het steken van turf en de boekweitbrandcultuur. Grootschalige ontwateringssystemen ten behoeven van de
turfwinning zijn nooit aangelegd en daardoor werd het systeem van de 'eendagsputten' gebruikt. Op de topografische kaart van 1834 staat het gebied van
de Deurnese Peel weergegeven als een onontgonnen en ontoegankelijk
hoogveengebied.
Bodem en hydrologie
Inhet Permontstonden in het huidige Peelgebied als gevolg van verschuivingen
in de aardkorst lagere en hogere delen. Grofweg NW-ZO lopend ligt aan de
westzijde deCentrale Slenk, vervolgens de Peelhorst en tenslotte de Slenk van
Venlo. De A-locatie ligt op de betrekkelijk vlakke Peelhorst. Hierop ontstonden
aan het einde van de Weichsel ijstijd als gevolg van smeltwaterstromingen
meren en meertjes. Hier begon rond 12.000jaar geleden de veenvorming. In de
19eeeuw werden indit gebied grootschalig verveend. Binnen het terrein van de
A-locatie heeft waarschijnlijk ook wel enige vervening plaatsgevonden maar de
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intensiteit daarvan is niet bekend.De huidge veendikte in het Grootvenbos
varieert tussen 50 cm tot meer dan 200 cm. Inde A-locatie bestaat de bodem
uit een vlierveengrond.
Inhet noordelijk deel vandeA-locatie is als gevolg van maatregelen ten behoeve van hoogveenregeneratie sinds het begin van de jaren '90 gedurende het
helejaar vrijveel openwater aanwezig.Als gevolg daarvan is het Berkenbroek,
dat zichdaar reeds had kunnenontwikkelen, afgestorven. Verder zuidelijk is de
drainage hoger zodat daar het bos kan standhouden. Op dit moment (1998) is
de situatie nog niet gestabiliseerd. Staatsbosbeheer overweegt maatregelen om
inde Deurnense Peel en Mariapeel het waterpeil verder te verhogen11. Het kan
nog enigejaren duren voordat er sprake is van een stabiel peil.
Bosgemeenschappen
De belangrijkste bosgemeenschap is het Berkenbroekbos (5). Vrijwel alle
beboste delen binnen het complex kunnen hiertoe gerekend worden. Fragmentair komen ook overgangen voor naar het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7).
Daarmee kan de A-locatie in potentie als Boscomplex van Zure Venen worden
beschouwd. Voorwaarde is dan wel dat beide bosgemeenschappen over een
substantiële oppervlakte voorkomen. Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden
voor het Berken-Zomereikenbos wordt dan ook aanbevolen. Het Berkenbroekbos is zeldzaam. Actueel komt het in een natuurlijke staat in Nederland over
minder dan 100 hectaren voor (Koop &Van der Werf 1995).
Met name het noordelijk deel iszeer vernat en hier zijn veel berken afgestorven.
Ditdeel wordt gekarakteriseerd door verspreide boomgroepjes afgewisseld met
korte vegetaties. Het zuidelijk deel (rondom het open water) bestaat uit vrijwel
gesloten bos.
Kennelijk is het bos door de recente vernatting sterk van karakter veranderd.
Het Grootvenbos is op een vegetatietypenkaart uit 1986, op basis van de
indeling van Londo, voor het zuidelijke deel ingedeeld bij de Loofbossen met
Framboos, Braam en Zachte witbol (Staatsbosbeheer 1990). Dit lijkt op als
gevolg van veraarding verrijkt bostype, dat wellicht overeenkomsten vertoont
met het Berken-Zomereikenbos.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De begroeiing is het gevolg van spontane ontwikkelingen. Vooral Zachte berk
domineert maar daarnaast komt ook Ruwe berk voor. In de kruidlaag komt
vooral veel Pijpestrootje voor naast Dopheide en veenmossen.
Inheems genenmateriaal
Van dit gebied zijn geen onderzoeksresultaten bekend.Wellicht behoren Zachte
berk en Ruwe berk hier, aangezien zij niet zijn aangeplant, tot het inheemse
genenmateriaal.
Planten van oude bossen
Indit milieu komen geen soorten van oude bossen voor
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Mossen
Van deze A-locatie zijn geen mossengegevens voorhanden.

Eauna
Het gebied is betrekkelijk rijk aan broedvogelsoorten. De door Staatsbosbeheer
vermelde inventarisatie over dejaren 1984-1985 omvat voor het Grootvenbos
samen met het ten noorden daarvan liggende vak 21 in totaal 47 soorten.
Blauwborst en Roodborsttapuit zijn niet genoemd maar komen hier ook voor.
Ook voor pleisteraars is het gebied van groot belang. Reeën en vossen komen
door het hele natuurgebied voor.
Storingsklassen
Gezien de natuurlijke staat kan de code A1 worden toegekend.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

Het complex Grootvenbos heeft een omvang van 54 hectaren. Aan de west en
noordzijde grenst het aan open veengebieden van het natuurgebied, Aan de
oost- en zuidzijde grenst het aan weilanden. Het MSA voor het Berkenbroek is
30 ha.Voor alleen het Berkenbroek wordt dan aan de oppervlakte-eis voldaan.
Een Boscomplex van Zure Venen, hier in potentie aanwezig, omvat daarnaast
nog onder andere het Vochtig Berken-Zomereikenbos. Het MSA daarvan
bedraagt 50 hectaren. Hiermee zou dan het MSA op 80 hectaren worden
gesteld. Uitbreiding van het complex is indat geval aante bevelen. Het hangt er
dan vanaf of, wat groeiplaats betreft, een substantieel deel van het BerkenZomereikenbos gerealiseerd kan worden. Thans is dat slechts fragmentair
aanwezig. Onderzoek is noodzakelijk om uit te wijzen of een complexontwikkeling mogelijk is.
Beheersaspecten
Het beleid voor Mariapeel met omliggende natuurgebieden is gericht op de
ontwikkeling van eengroot natuurgebied met levend hoogveen. Degeo-hydrologische situatievan hetgebied biedt hiertoe goede kansen. Reeds bij de aanwijzing als bosreservaat heeft Staatsbosbeheer opgemerkt dat deze aanwijzing de
ontwikkeling van het omringende natuurgebied niet mag belemmeren. Ten tijde
van de aanwijzing van het reservaat zijn een aantal dammen geplaatst, die
ertoegeleid hebbendat dewaterstand flink gestegen is.Het doel van de aanleg
van deze dammen was een verhoging van de grondwaterspiegel om zo de
omstandigheden voor hoogveenregeneratie te verbeteren. De opgetreden
effecten waren groter dan men had ingeschat. Tengevolge hiervan is een groot
deel van hetaanwezige berkenbroek afgestorven. Daarna zijn er geen maatregelen meer genomen die effect hebben op de waterstand in het gebied.
Waardering
Samen met de A-locatie Het Goor bij Soerendonk is het Grootvenbos een van
de zeldzame referenties voor het Berkenbroekbos. Deze bosgemeenschap
komt ook in potentie binnen Nederland over slechts een geringe oppervlakte
voor. De perspectieven zijn, gezien de (te) hoge grondwaterstanden en de
dominerende hoofddoelstelling van hoogveenregeneratie niet bijzonder goed.
Naast de botanische waarde heeft de A-locatie ook aardkundige waarde door
de aanwezigheid van Gyttja. Dit is bezinksel van microscopisch klein dierlijk en
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plantaardig materiaal,datwerdafgezet inafvoerloze dekzandkommenaanhet
einde van de laatste ijstijd. Dit materiaal komt in wisselende dikte tot 50cm
binnendeA-locatievoor.
Bedreigingen
Dehydrologischeontwikkelingen kunnenhetbosverder aantasten.Hetgeheel
verdwijnen vanhet Berkenbroek isnietonwaarschijnlijk. Deleidendedoelstellingvoor hetgehelenatuurgebied is hoogveenregeneratie.
Planologisch beleidskader
DeA-locatiemaaktalsKerngebieddeeluitvandeEcologische Hoofdstructuur,
zoals beschreven in het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV 1990). Inhet
Meerjarenplan Bosbouw is aangegeven dat de bossen in dit gebied voor het
merendeelaccentnatuurzullenkrijgen.DeA-locatie heeft inhetBestemmingspJan'Buntven-AstenseAa-Helenapeel'debestemming Natuurgebied.
In1993ishethelenatuurgebied,inclusief het Grootvenbos officieel erkendals
InternationaalBelangrijk Wetland.
Conclusies
• HetGrootvenbos iseenvandezeldzame referentiesvoorhetBerkenbroekbos.
• Inhetrecenteverledenisalsgevolgvanonnatuurlijk hogegrondwaterstandeneengrootdeelvanhetBerkenbroek afgestorven.
• Gezien de bestaande plannen met betrekking tot de hydrologie van het
gebiedishetgeheelverdwijnenvanhet Berkenbroek niet ondenkbaar.
Aanbevelingen
• Onderzoeknaaruitbreidingsmogelijkheden voorhetBerken-Zomereikenbos
wordt aanbevolen.VormingvaneenBoscomplex vanHoogveen ismogelijk.
• Stabilisatie vanhetgrondwaterpeil opeenvoor het Berkenbroek natuurlijk
niveauisdringendnodig.
• Het Berkenbroekbos is eenvan de natuurlijke begeleiders van hethoogveenlandschap.Dehoofddoelstellingvanhoogveenregeneratie leidt infeite
toteenverarmingvandelandschappelijkevariatie.Onderzoek zoumoeten
uitwijzen wat de minimum-oppervlakte is voor een hoogveenlandschap
inclusiefdeovergangennaarhetboslandschap.Voordeverdereontwikkeling van het gebied zou die oppervlakte de leidraad moeten zijn voor de
verdereontwikkeling.
C

2.09

^rlondsdonli

Geografie en beschrijving
Hondsdonk iseenoudlandgoedbos,paltenwestenvandeBredaseWegopde
hoogte van Huis ten Bosch en Hondsdonk. De locatie bevindt zich ongeveer
halverwege UlvenhoutenChaam. Inhet noordoosten bevindtzichdeA-locatie
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Valkenberg en verderop de Chaamse bossen en in het zuidwesten de bos- en
heidegebieden van de Strijbeeksche Heide. Door de locatie lopen enkele
onverharde wandelpaden, het gebied is opengesteld voor publiek. Van zuid
naar noord loopt een beekje door het gebied. Vooral in dit beekdal heeft zich
een interessante vegetatie ontwikkeld. Hondsdonk is geselecteerd als A-locatie
voor het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos en voor het hier fraai ontwikkelde Vogelkers-Essenbos. De A-locatie kan beschouwd worden als een
beperkt Boscomplex van Bron en Beek.
Gemeente:
760
Coördinaten:
116.3/392.8 + NAP
Hoogte t.o.v. NAP:
+6,0tot +6,5 m
Grote Prov.Atlas:
Noord-Brabant West pag.73
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 9
Begrenzing relatienotagebieden: geen kaart beschikbaar
Eigenaar en beheerder
Hondsdonk is reeds gedurende 45 jaar in eigendom en beheer van mr. F.B.E.
baron Prisse, tevens eigenaar van de A-locatie Valkenberg.
Historie
De gehele locatie Hondsdonk, evenals een deel van de huidige ingesloten en
omliggende weilanden, was op de minuut van de topografische kaart van 1838
als bebost aangegeven (Wolters-Noordhoff 1990a). Het gebied ten noordoosten
van de Bredase Weg,thans bebost en deaansluiting vormend met de A-locatie
Valkenberg,was toen deels als heide enwaarschijnlijk (op de beekdalgronden)
deels als grasland in gebruik.
Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt in het beekdal van de Roode Beek en op de aangrenzende
hogere gronden. Langs de beek ligt een kalkloze beekeerdgrond in lemig fijn
zand met grondwatertrap III(Stiboka 1964). Inde ondergrond,tussen 40 en 120
cm diepte komt eenzware lössleemlaagvoor (waarschijnlijk verspoelde loss uit
het middenvan deWürm-ijstijd) met een diktevanten minste 20 cm. Inde zuidwesthoek gaat de beekeerdgrond over in een veldpodzolgrond in leemarm en
zwaklemig fijn zand met een grondwatertrap V.
Bosgemeenschappen
DeA-locatie isgeselecteerd voor het Vogelkers-Essenbos (23) en het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos (18). Deze combinatie kan worden beschouwd
als een beperkt Boscomplex van Bron en Beek. Het is een beperkt complex
daar bijvoorbeeld bronbossen, Wintereiken-Beukenbos en Elzenbroek ontbreken.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De boomlaag wordt gevormd door Beuk, Zomereik, Gewone es. Zwarte els,
Grove den, Ratelpopulier, Grauwe wilg, Gewone esdoorn, Japanse lariks,
Fijnspar, Douglas en Tsuga. Inde struiklaag staan Eenstijlige meidoorn, haze-
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laar, Gewone vlier, Gelderse roos. Zwarte bes en verder de hieronder bij Inheems genenmateriaal vermelde struikvormende soorten. Er staan ook nog een
paargroepjes Rhododendrons inhet bos. De oudste bomen op Hondsdonk zijn
120-jarige Grove dennen,maarwellicht zijn er onder de laanbomen nog oudere
exemplaren,wellicht van rond het einde van de 18e eeuw (F.B.E. Prisse, pers.
med. 1998).
Inheems genenmateriaal
Volgens Maes et al. (1996) zijn de volgende soorten van lokale herkomst:
Bitterzoet, Braam, Dauwbraam, Gelderse roos, Gewone vlier, Gewone es,
Hazelaar, Klimop, Rode kornoelje, Sleedoorn,Vogelkers, Wilde lijsterbes, Wilde
kamperfoelie, Wilde kardinaalsmuts, Zachte berk en Zwarte els.
Planten van oude bossen
Blauwe bosbes, Bosanemoon, Bosgierstgras, Boskortsteel, BosmuurRodeU]st2|,
Dalkruid, Eenbes lRodeü)st4;, Elzenzegge, Gewone salomonszegel, Hazelaar,
Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Smalle stekelvaren, Wilde kardinaalsmuts
en Wilde kardinaalsmuts (Maes et al. 1996 en Koop ongepubl.). Een opname
van IBN-DLO12voegt daar nog Gulden boterbloem. Grote muur en Witte rapunzel aan toe.
Mossen
Binnen een opnamevlak van IBN-DLO13 komen algemene soorten voor: Groot
rimpelmos (Atrichum undulatum), Fijn laddermos (Eurhynchium praelongum),
Gewoon sterremos (Mnium hornum). Gerimpeld boogsterremos (Plagiomnium
undulatum) en Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum). De moslaag
heeft hier slechts eengeringe bedekking: indevermelde opname ongeveer1%.
Een soortenlijst van H.van Melick (sehr. med. 1998) omvat 13 bladmossoorten
en 4 levermosssoorten. Daaronder bevinden zich geen rode-Iijst-soorten. Wel
bevat de lijst Knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroides), een soort van
oude bossen,die vooral epifytisch op stamvoeten voorkomt.
Storingsklassen
Plaatselijk komen nogenige tientallen exoten voor: Gewone esdoorn, Douglas,
Lariks en Tsuga. Buiten de begrenzing van de A-locatie staan nog Robinia (2
ex.) en Amerikaanse vogelkers (1 ex.).
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

DeA-locatie wordt aan de noord-oostzijde begrensd door de Bredase Weg, aan
de zuid- en westzijde door de naar het huis Hondsdonk lopende onverharde
weg. Aan de noord-westzijde grenst het bos aan graslanden. Het bos heeft een
oppervlakte van 11 hectaren. Het gecombineerde MSA van het VogelkersEssenbos (10 hectaren) en het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos (15
hectaren) is25 hectaren.Enige uitbreiding is dus wenselijk. Deze kan voor een
klein deel gezocht worden aan de noord-westzijde. Aan de zuidzijde is langs de
beek een mogelijkheid voor bosuitbreiding. In de houtwallen in dit gebied en
langs de beek komen nog een aantal soorten van oude bossen voor: Bosane12

Projectgroep Bosecosystemen, ongepubl.
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moon, Grote muur, Lelietje-der-dalen, dalkruid en Bosgierstgras. Relicten van
het oude bosmilieu zijn in dit gebied dus nog bewaard gebleven. De eigenaar
vindt de landschappelijke afwisseling ter plaatse belangrijker en handhaaft de
situatie (F.B.E. Prisse, pers. med. 1998).
Beheersaspecten
Verjonging van boomsoorten komt binnen de A-locatie goed op maar wordt
onderdrukt door vraat van reeën.De eigenaar overweegt het plaatselijk gebruik
van rasters om de verjonging betere kansen te geven.
Waardering
Zowel hetVogelkers-Essenbos als het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
zijnzeldzame bosgemeenschappen en behoud en verdere ontwikkeling van de
A-locatie Hondsdonk zijn dus van groot belang. De perspectieven vanuit het
planologische kader en vanuit het beheer bezien zijn goed te noemen.
Inweerwil van de geringe omvang van Hondsdonk komen er een groot aantal
'oud bos'-soorten voor. Ook in de zuidelijk van de A-locatie langs de beek
gelegen houtwallen komen 'oud bos'-soorten voor. De aanbevolen bosuitbreiding in dit gebied zou het behoud van deze populaties zeker kunnen stellen.
Bosuitbreiding heeft ook tot gevolg dat populaties van struiksoorten van plaatselijke herkomst zich uit kunnen breiden.
Bedreigingen
Verdroging
Stroomopwaarts zijnde beken recent gekanaliseerd en dat heeft een versnelde
afvoer tot gevolg gehad. Vennen verdrogen zichtbaar. Stroomopwaarts vindt
door de grotere stroomsnelheden erosie plaats en binnen de A-locatie wordt dit
materiaal weer afgezet. Er zijn door de eigenaar in samenwerking met het
waterschap pogingen gedaan om met planken en zandzakken duikers in het
bekenstelsel afte sluiten om zo hetwater binnen het bosgebied te houden maar
uiteindelijk vond het waterschap dit toch geen goede methode. Men was bang
voor vervuiling van het stilstaande water. De belemmeringen zijn vervolgens
weer weggehaald.
Waterkwaliteit en -kwantiteit.
Stroomopwaarts wordt het effluent van dewaterzuivering op het oppervlaktewater geloost. De kwaliteit daarvan isslecht. Daarnaast komen er veel meststoffen
in het oppervlaktewater terecht. Verdroging is ook een probleem op het landgoed. Reeds eerder heeft deeigenaar maatregelen genomen om hetwater iets
langer binnen het gebied te houden, maar deze werden op last van het hoogheemraadschap teruggedraaid vanwege de slechte kwaliteit van het water. Op
ongeveer 2 km afstand van het landgoed wordt grondwater gewonnen. Als
gevolg daarvan is de grondwaterspiegel weggezakt (F.B.E. Prisse, pers.med.
1998).
Recreatie
Het gebied is opengesteld voor het publiek. De ligging op korte afstand van
Breda en van de snelweg heeft een betrekkelijk hoge recreatieve druk tot
gevolg. De eigenaar van Valkenberg geeft aan dat tal van wandelaars zich niet
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aan de 'huisregels' houden en daarmee het bos beschadigen (F.B.E. Prisse
pers. med. 1998).
Planologisch

beleidskader

Zowel in het landelijke Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV 1990) als in het
provinciale Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant 1993) is
de A-locatie opgenomen inde bossen die als Kerngebied zijn aangewezen inde
Ecologische Hoofdstructuur. Deze zone verloopt vanuit Breda in zuid-oostelijke
richting door de Chaamse bossen en in zuidelijke richting via de Strijbeeksche
Heide naar de Belgische grens. Het dal van de Roode Beek is in het provinciale
plan aangewezen als Natuurontwikkelingsgebied. In het bekensysteem zijn
reeds enige verbeteringen aangebracht. Plaatselijk is de meandering hersteld.
In de beekdalen stroomopwaarts van het landgoed zijn relatienotagebieden,
voornamelijk beheersgebied, aangewezen. Een kaart van deze begrenzingen is
niet beschikbaar. Volgens F.B.E. Prisse (pers. med. 1998) zijn reeds beheersovereenkomsten afgesloten).
Conclusies
•

De A-locatie betreft een zorgvuldig beheerd landgoedbos op een oude
bosgroeiplaats.
Er komen relatief veel soorten van oude bosgroeiplaatsen voor en eveneens veel struiksoorten met een inheemse genenkarakteristiek.
De perspectieven voor verdere ontwikkeling zijn goed te noemen.

•
•

Aanbevelingen
•
•

Verwijdering van exoten wordt aanbevolen.
Enige bosuitbreiding wordt vanwege het geringe oppervlak aanbevolen.
Dezeuitbreiding kan plaatsvinden op locatieswaar reeds soorten van oude
bosgroeiplaatsen voorkomen. Daarbij dienen mogelijke ontwikkelingen te
worden bezien in samenhang met de A-locatie Valkenberg.
Maatregelen tegen vermesting en verdroging zijn dringend gewenst. O.

•

2 10

-
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Geografie en beschrijving
De A-locatie betreft een groot boscomplex even ten westen van Breda, bij
Prinsenbeek. Het gehele Liesbosch is als A-locatie geselecteerd. Het bos ligt
deels op zandbodems, deels op leembodems. Daarnaast heeft zich ook nog
veen gevormd. Van de bosgeschiedenis is veel bekend. Het bosgebied wordt
reeds in 1267.genoemd en is sindsdien als produktiebos en als jachtterrein
beheerd geweest. Het betreft dus met zekerheid een oude bosgroeiplaats. Het
Liesbosch is door de eeuwen heen voornamelijk gebruikt voor de teelt van
eiken. Vanwege de aanwezige bosgemeenschappen, de droge en vochtige
variant van het Wintereiken-Beukenbos, het Eiken-Haagbeukenbos en een
variant van het Vogelkers-Essenbos, heeft het gebied de status van Boscom-
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plex van Leemgronden. Het bos is ook uit een oogpunt van inheems genenmateriaal van bomen en struiken van groot belang.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Breda
107.0/399.0
+ 3.5 tot 5.4 m
Noord-Brabant/West pag. 43 +57
bijlage I, kaart 10
geen

Eigenaar en beheerder
DeA-locatie is ineigendom en beheer bij Staatsbosbeheer.
Historie
Het Liesbosch is een zeer oud bosgebied. Het werd in een document uit 1268
voor het eerst vermeld (Maes et al. 1996). Inhet beheersplan (Staatsbosbeheer
1988) wordt vanwege die vroege vermelding verondersteld, dat het Liesbosch
een relict isvan een oerbos. De bossen zijn langdurig,van 1403 tot 1881,in het
bezit geweest van het Huis Oranje-Nassau. Rond 1625 had het bos wellicht al
ongeveer zijn huidige omvang en begrenzing (Staatsbosbeheer 1988). Op
kaarten uit 1739en 1792 isdatzeker het geval.Tijdens de Tachtigjarige oorlog
werd er roofbouw op het bos gepleegd omdat er veel hout nodig was voor
herstel van oorlogsvemielingen. De Spanjaarden roofden veel hout voor het
bouwen van schepen. Tot in de 18e eeuw was het bos een belangrijk jachtgebied en kwam houtproduktie als beheersdoel op de tweede plaats. Na 1881
werd het beheer overgenomen door het domeinbestuur van het Departement
van Financien.De beheersmethoden zijn vanaf de 16e eeuw goed gedocumenteerd. De hoofdboomsoort was Eik. Daarnaast werden ook Elsen Berk gebruikt.
De Eik werd in een middenbossysteem beheerd. Ook Winterlinde werd als
hakhout beheerd (Maes et al. 1996).
Na 1890 is men begonnen onderde eiken schaduwverdragende boomsoorten
aan te planten,zoals Zilverspar, Fijnspar, Beuk, Esdoorn en Tamme kastanje.
De Beuk heeft zich van deze soorten het beste ontwikkeld. Inde periode 1890
tot 1898 werd ook veel met landbouw-voorbouw gewerkt. Vóór aanplant van
boomsoorten werd dan eerst Lupine en Koolzaad geteelt. Indejaren '50 van de
20e eeuw is de traditie van lindeaanplant weer opgepakt door Winterlinde en
Haagbeuk als onderplanting toe te passen (Maes et al. 1996).
Bodem en hydrologie
De ondergrond van de A-locatie bestaat voor een groot deel uit fluviatiele
afzettingen van de grote rivieren, voornamelijk van Rijn en Maas. Over deze
ondergrond zijnvervolgens loss en dekzand afgezet. Het Liesbosch ligt in een
vlakte van verspoelde dekzanden en maakt deel uit van een oud beekdalsysteem. De natte delen van het bos zijn op rabatten gezet. De bodem van het
Liesbosch isop de bodemkaart 1:50.000 (Stiboka 1964) deels aangegeven als
een associatie van beekeerdgronden en gooreerdgronden, beide in lemig fijn
zand. Binnen deze associatie wordt oude klei inhet profiel aangetroffen met een
dikte van ten minste 20 cm en beginnend tussen 40 cm en 120 cm beneden
maaiveld.Voor hetoverige deel isde bodem geclassificeerd als een veldpodzol
in lemig fijn zand.
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De grondwatertrap is in het grootste deel van het bos VI, in een van zuidwest
naar noordoost lopende slenk V* enzeer plaatselijk III (Staatsbosbeheer 1988).
Er werd op grote schaal gespit in het Liesbosch. Volgens Staatsbosbeheer
(1988) werd er rond 1773tot een diepte van 120 cm gespit. Later werd minder
diep gespit maar tot 1950 was het normaal om tot 50 â 75 cm diep te spitten.
Daarna werd de plantvoorbereiding een combinatie van voortjes ploegen, het
spitten van stroken , het maken van plantplaatsen en ook wel volledige grondbewerking tot 50 cm diep. De bodem van het Liesbosch is dus reeds vele
maken op zijn kop gezet en zeker niet ongestoord.
Bosgemeenschappen
Binnen het Liesbosch komen zowel Droog als Vochtig Wintereiken-Beukenbos
voor (8 en 9). Daarnaast komt ook het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos
(18)voor. Dit laatste komt voor op de natte, sterk lemigetot fijnzandige bodems.
Op bodems met een grotere grondwatermobiliteit (zijwaarste beweging) komt
eenvariant van hetVogelkers-Essenbos (23) voor. De genoemde bosgemeenschappen vormen een Boscomplex van Leemgronden.
Soortensamenstelling
Boom- en struiksoorten
In 1986 bestond het bos voor ongeveer 75 % uit loofboomsoorten en voor het
overige uit naaldboomsoorten. Inhet loofbos domineren deZomer- en Wintereik
insterke mate met ongeveer 70%.Daarnaast komt Beuk voor met een aandeel
van 25%. Gewone esdoorn komt in ruim 1 %van het loofbos voor. Nog geringere aandelen nemen verder Amerikaanse eik, Populier, Ruwe berk, Gewone
es, Winterlinde en Haagbeuk in. De Haagbeuk verjongt zich plaatselijk spontaan. In het naaldbos komen vooral Grove den, Corsicaanse den, Douglas en
Japanse lariks voor. Daarnaast ingeringe aandelen Fijnspar, Tsuga heterophyllaen Reuzen zilverden (Abies Grandis). Deoudste opstanden dateren van rond
1800. Er komen kennelijk ook enige Robinia's voor, die Staatsbosbeheer niet in
een overzicht heeft verwerkt, maar die wel in het beheersplan wordt genoemd.
Als min of meer natuurlijke begeleiders komen verder nog Zoete kers, Vogelkers, Amerikaanse vogelkers, Hazelaar, Braam en Lijsterbes voor. De meeste
boomsoorten kunnen zich hier spontaan verjongen. Het is volgens Maes et al.
(1996) niet uitgesloten dat in het Liesbosch voorkomende spaartelgen van
Winterlinde nog uit het begin van de 17e eeuw dateren.
Inheems genenmateriaal
Volgens Maes et al.(1996) is het Liesbosch van groot belang voor autochtoon
genenmateriaal. Vooral de omgeving van de bronnen en kleine, meanderende
beekloopjes zijn van belang. Volgens Maes et al. komt in het Liesbosch inheems genenmateriaal voor van: Bitterzoet, Boswilg, Braam (Rubus sp.),
Gelderse roos, Geoorde wilg, Gewone vlier, Gewone es, Grauwe wilg, Haagbeuk, Hazelaar, Klimop, Quercus x rosacea, Rossige wilg (Salix cinerea ssp.
ol.), Rubus idaeus, Rubus baronicus (een endemische soort), Rubus gratus,
Rubus flexuosus, Salix x multinervis, Sporkehout, Trosvlier, Vogelkers, Wilde
kamperfoelie, Wilde lijsterbes, Witte els, Zachte berk enZwarte els.
Planten van oude bossen
Volgens Staatsbosbeheer (1988) komen hier voor: Adelaarsvaren, Blauwe
bosbes, Bosanemoon, Bosgierstgras, Boskortsteel, Bosmuur jRodeuist2j,
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Bospaardestaart, Boswederik 'Rôdeur;, Dalkruid, Eenbloemig parelgras
[RodeLijst4], Gewoon bosviooltje. Hazelaar, Hengel, Lelietje-der-dalen, Rode
kornoelje, Ruige veldbies en Slanke sleutelbloem. Eenbes JRodeü)st4ien Echte
guldenroede[RodeLijst3]werden in 1961door Leys nogwaargenomen (Staatsbosbeheer 1988) maardaarna kennelijk niet meer. Maes et al.(1996) voegen daar
nog Gewone salomonszegel en Dubbelloof aan toe.
Mossen
Inde door Staatsbosbeheer (1988) gegeven mossenlijst (een compilage uit de
literatuur) komen naast meer algemene soorten twee rode-lijst-soorten voor:
Riempjesmos (Rhytidiadelphusloreus) Rodeüjst3',en Gewoon etagemos (Hylocomium splendens) JRodeü)st2:. Een inventarisatie van Van Melick & Nieuwkoop
(1994) leverde een totaal van 28 soorten blad- en levermossen op. Daarbij
waren geen rode-lijst-soorten. De auteurs vermelden dat de inventarisatie
tegenviel in vergelijking met die in 1956.

Fauna
Gegevens met betrekking tot de broedvogelbevolking zijn niet systematisch
verzameld inhet Liesbosch.Staatsbosbeheer (1988) vermeldt de resultaten van
een inventarisatie in het noordelijk deel van het bos (oppervlakte ongeveer 50
ha) in 1980. Het voorkomen van 393 broedparen, verdeeld over 40 soorten,
werd vastgesteld. Daaronder waren 135 paren holenbroeders. Al geruime tijd,
volgens Staatsbosbeheer (1988) reeds sinds de 17e eeuw, komt een kolonie
Blauwe reigers in het noordelijk deel van het Liesbosch voor. In 1985 had de
kolonie een omvang van 31 bezette nesten.
Volgens Staatsbosbeheer (1988) behoort het Liesbosch tot de rijkste vleermuisgebieden van Nederland. Er zijn acht soorten waargenomen: Baardvleermuis, Bosvleermuis, Dwergvleermuis, Grootoorvleermuis, Laatvlieger, Rosse
vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis. De hoge aantallen hangen volgens het beheersplan samen met het voorkomen van grote oppervlakken met oud eikenbos.
Storingsklassen
Op basis van de beschikbare informatie is de storingsklasse geschat op voor
een groot deel van het bos B1 vanwege de dominantie van eiken, deels BD1
vanwege het voorkomen van menging met exoten en voor het overige met
exoten in monoculture D1. Volgens Staatsbosbeheer (1988) komt Braam
plaatselijk inhoge dichtheden voor, hetgeen ongetwijfeld verband houdt met de
gestoorde bodem en devrij hoge lichtintensiteiten in eikenbossen. De storingskode zal hier -4of -5 zijn.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

Het gehele Liesbosch isgeselecteerd, de begrenzing van de A-locatie volgt de
bosgrens. DeA-locatie heeft een oppervlak van 197 hectaren. Dat omvat ruimschoots het gecombineerde MSA van de voorkomende bosgemeenschappen.
Beheersaspecten
Voor een groot deel wordt het bos als multifunctioneel bos beheerd. Inde kern
en het noordoostelijke deel prevaleert natuurontwikkeling boven houtproductie
en recreatie. Indit laatste deel wordt houtoogst door middel van uitkap gerealiseerd. Er wordt binnen het bos met accent natuur gestreefd naar een zo laag
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mogelijk niveau van ingrijpen. Houtoogst heeft een maximum van 2.5
m3/ha/jaar. De gebatikte boomsoorten zijn afgeleid van de lokale PNV, dus
inheemse en ter plaatse thuishorende soorten. In het multifunctionele bos zal
een kleinschalig beheer plaats vinden,waarbij gestreefd wordt naar horizontale
en verticale structuurverbetering. Hier wil Staatsbosbeheer nog wel gebruik
maken van exoten,zoals Douglas, Lariks,Tamme kastanje en Robinia. Douglas
en Lariks verjongen hier ook goed.
Bij de verjonging van het eikenbos wordt gebruik gemaakt van drie methoden
(Staatsbosbeheer 1988):
1. zaaien van eikels op rijen
2. natuurlijke bezaaiing
3. planten vanjong plantsoen indicht plantverband.
Bij de eerste methode wordt nog steeds bodembewerking toegepast. Met
behulp van een hydraulische kraan wordt de bodem gespit. De eikels zijn
plaatselijk geraapt en bewaard. Een deel van de aldus gekweekte eikjes wordt
elders gebruikt om in te boeten (methode 2) of voor beplanting (methode 3).
Sinds 1977wordt geëxperimenteerd met natuurlijke bezaaiing. De verjongingsvlakte wordt tegen konijnen ingerasterd. Volgens A.J.M. Goorden (SBB, pers.
med. 1998) wordt thans geen bodembewerking meer toegepast buiten het
ineggen van gezaaide eikels.
Een noord-zuid verlopende weg is toegankelijk voor autoverkeer middels
éénrichtingsverkeer. Voor het overige is het bos niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Bedreigingen
Het Liesbosch vervult vooral een functie voor dagrecreatie. Het bos wordt druk
bezocht. Daatoe zijn een aantal voorzieningen aangebracht. Staatsbosbeheer
noemt als knelpunten met betrekking tot de recreatie:
1. Overtreden van eenrichtingsverkeer op de Huisdreef.
2. Ongewenst parkeren en stoppen op de Huisdreef.
3. Homofielen-ontmoetingsplaatsen in het zuid-westelijk deel van het bos
(over het algemeen wordt daarbij de vegetatie grondig platgetrapt).
4. Loslopende honden.
5. Ruiters buiten de ruiterpaden.
Planologisch

beleidskader

DeA-locatie maakt als Kerngebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(Ministerie van LNV 1990). Het Liesbosch is in het Natuurbeleidsplan NoordBmhaDï (Provincie Noord-Brabant 1993) aangegeven als Natuurkerngebied
binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Op de bij het plan behorende kaart is het
Liesbosch als solitair natuurgebied afgebeeld. Het bos is tevens als
Verdrogingsgevoelig en Verzuringsgevoelig aangegeven.
Waardering
Vanwege de grote omvang is het Liesbosch al zeer waardevol. Het betreft een
zeer oude bosgroeiplaats waarvan met een zeer grote mate van zekerheid
gezegd kan worden dat het gebied altijd een bosvegetatie heeft gehad. Dit
wordt ook weerspiegeld door het voorkomen van een vrij groot aantal plantesoorten die aan oud bos gebonden zijn. De bodem van het Liesbosch is echter
bepaald niet ongestoord.
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Conclusies
•
•
•
•

De voorkomende bosgemeenschappen in het Liesbosch vormen samen
een Boscomplex van Leemgronden.
De A-locatie betreft een zeer oude bosgroeiplaats die de laatste vier eeuwen vooral voor de teelt van eiken werd gebruikt.
Erkomen vrijveel plantesoorten voor die gebonden zijn aan oude bossen.
Het oppervlak van de A-locatie is ruim voldoende voor het gecombineerde
MSA van de voorkomende bosgemeenschappen.

Aanbevelingen
•

•

Voor het gehele bos, dus niet alleen het bos met accent natuur, wordt het
gebruik van inheemse en ter plaatse thuishorende soorten aanbevolen. In
dezonevoor multifunctioneel bos zullen in de toekomst door Staatsbosbeheer nog steeds exoten worden gebruikt. Omdat deze zone als een schil
om het natuurbos ligt, zullen succesvol verjongende soorten zoals Amerikaanse eik, Lariks en Douglas het natuurbos kunnen indringen.Dit is vanuit
een oogpunt van A-locatie-beheer ongewenst.
Gezien de A-locatiestatus zou het gehele bos als Bos met accent natuur
moeten worden beheerd.

2.11

VU,»:

Geografie en beschrijving
De A-lokatie Malpie ligt in een gebied met moerassen en moerasbosjes in het
reliefrijke Dommeldal,gelegen op ongeveer 2 kilometer ten zuiden van Valkenswaard. In het gebied zijn enkele gedeelten met open water en Gagel- en Wilgenstruwelen aanwezig.Zowel aan dewestzijde als de oostzijde lopen overharde paden. Malpie is geselecteerd als A-lokatie voor het Gewoon Elzenbroek
maarfragmentair komen ook overgangen voor naar andere bosgemeenschappen, te weten het Vochtig Berken-Zomereikenbos, het Vochtig WintereikenBeukenbos en zeer plaatselijk het Berkenbroekbos. De A-locatie kan als referentie dienen voor een Boscomplex van Bron en Beek in een oligofrofe vorm.
DeA-locatie vormt de oostgrens van een groot natuurgebied.
Gemeente:
Valkenswaard
Coördinaten:
159.5/370.5
Hoogte t.o.v. NAP:
+24.4 tot +25.4 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 105
Eegrenzjng A-locatie:
bijlage I, kaart 11
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaart D
Eigenaar en beheerder
De A-locatie was in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer, maar is recent
overgedragen aan de Vereniging Natuurmonumenten.

"
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Historie
Op de topografische kaart van 1837 staan een groot deel van de westelijke
oever eneen iets kleiner deel van de oostelijk oever als bos weergegeven. Met
name het centrale beboste deel van de huidige lokatie is in die tijd onbebost.
Het betreft kennelijk hooilandpercelen. De naaste omgeving van de lokatie
bestaat uit vermoedelijk onontgonnen gebied, met aan de westzijde een groot
aantal vennen (Wolters-Noordhoff 1990a).
Bodem en hydrologie
Het moedermateriaal van de bodem ter plaatse van de A-locatie bestaat uit
grofzandige dekzanden behorende tot de Formatie van Sterksel en fijnzandiger
afzettingen van de Formatie van Eindhoven. Deze pakketten zijn tenslotte
afgedekt met een 2 tot 4 m dikke laag fijne zanden van eolische oorsprong. In
het Holoceen heeft de Dommel zich in dit pakket ingesneden. De bodems van
deA-locatie zijn opde bodemkaart 1:50.000aangegeven als een associatie van
vele enkelvoudige kaarteenheden: de venige beekdalgronden (Stiboka 1968).
Een groot deel van het beekdal behoort tot dit bodemtype. De grondwatertrap is
II. Deze bodems variëren over korte afstand sterk in dikte van de veenlaag
(steeds broekveen) en de aard van de bodengrond. Aan de rand van het beekdal is het veen niet dikker dan 15à20 cm. Naar het midden van het beekdal toe
bedraagt de dikte meer dan 120 cm. Aan de zuidwestzijde ligt een hoger deel
van het bos op een veldpodzol in leemarm en zwaklemig fijn zand met een
variërende grondwatertrap tussen III enVII.
Bosgemeenschappen
De A-locatie is geselecteerd voor het Gewoon Elzenbroekbos (29). Daarnaast
komt fragmentair ook het Vogelkers-Essenbos (23) voor. Op de iets hogere
gronden het beekdal komt het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) en waarschijnlijk ook het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) voor. Over een zeer
geringe oppervlakte werd een bostype gevonden,dat tot het Berkenbroek of het
Berken-Elzenbroek kanworden gerekend. De boomlaag bestaat hier uit Zachte
Berk en een enkele els, met een bedekking van ongeveer 40%, met wat Gagel
in de struiklaag en een moslaag met veel veenmossen. Vooral in het middenen zuidelijk deel van de A-locatie gaat de vochtige heide binnen enkele meters
via een steilrandje over inhet Elzenbroek. DeA-locatie kanals referentie dienen
voor een Boscomplex van Bron en Beek, zij het in een oligotrofe vorm door het
ontbreken van het Eiken-Haagbeukenbos. De fraaie overgang naar de vochtige
heidevelden maken weer veel goed.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
In het noordelijk deel ligt elzenhakhout op rabatten. De Zwarte elzen zijn ongeveer 10 tot 15jaar geleden voor het laatst afgezet. Op de iets hogere delen
staan ook Zomereiken. Soms bestaat het hakhout uit een menging van Zomereik,Zwarte els en Berk. Plaatselijk klimt Rubus macrophyllus metershoog in de
bomen. Er staat ook een kleine opstand met Grove dennen op rabatten. Verder
zuidelijk hebben de elzen een natuurlijker karakter en staan niet op rabatten.
Het beekdal neemt naar het zuiden in breedte af. Plaatselijk komen open
plekken voor met open water, rietveldjes en struwelen van Gagel en Wilg. Het
hierboven genoemde Berkenbroek heeft zich waarschijnlijk ontwikkeld in een
verland ven.Aan dewestzijde vande beek ligt een deel dat aan de hand van de
hoge Molinia-presentie (onder een boomlaag van Grovedennen) en afhankelijk
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van de lemigheid vande bodem tot de vochtige variant van hetWintereikenBeukenbos ofhetBerken-Zomereikenbos wordtgerekend.
Inheemsgenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultaten bekend.Zwarteels,Zachte
enRuweberk enGagelzijnwellichtalsautochtoontebeschouwen.
Plantenvanoudebossen
AdelaarsvarenenKoningsvarenwerdenbijveldbezoek innovembergevonden.
Mossen
De Malpie is zeer rijk aan mossen. Een soortenlijst van H. van Melick (sehr,
med.1998)geefteentotaalvan64bladmossenen 12levermossen.Daaronder
zijneenaantalrode-lijst-soorten:Geveerdsikkelmos (Drepanocladus exannulatus)iRodeLijst3j,Helmroestmos(Frullania dilatata)Rodeü]st3>Zwartsteelsterremos
(Pseudobryum cinclidioides) [Rodeujst^,Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus)
[Rodeüjst3],Kussentjesveenmos(Sphagnum compactum) ^ödèTJjsF?, Knots-kroesmos(Ulotabruchii)[Rodeu^;enTrompet-kroesmos(Ulota crispa)RodeU|st2'. Het
Geveerd sikkelmos is eensoort vanmoerassen envenen,vooral opplaatsen
waareenoorspronkelijkvoedselarmesituatie plotselingverrijkt is(Margadant&
During1982).
Storingsklassen
Eengrootdeelkanvanwegedenatuurlijkesoortensamenstelling alsA1worden
gecodeerd,eenkleinerdeelalsP1vanwegedezeerjongestaat.DeGrovedennenopeenBerken-Zomereiken-ofWintereiken-Beukengroeiplaats kunnenals
pionierstadium naheidewordengezienenkrijgendandecode P1. DeplaatselijkaanwezigeGrovedennenopeenbeekdalbodemkrijgenalsvreemdelement
decodeC1enzoudeneigenlijk verwijderd moetenworden.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum structuurareaal
Inhetoostengrenstdelokatieaancultuurgronden,voornamelijkweidegebied.
In het westen gaat het broekbos over in het vennen-en heidegebied vanhet
natuurreservaat DeMalpie.Hetreservaat heefteenlanggerekte vorm,daarhet
zichuitstrekt langs deoeversvandeDommel.DeA-lokatie heeft eenomvang
van46ha.HetMSAvoorhetGewoonElzenbroekbos bedraagt20ha.Voorhet
Vogelkers-Essenbos is het MSA 10 hectaren. De A-locatie voldoet met 46
hectarendusaandeoppervlakte-eis.Zouook hetVochtig Berken-Zomereikenboserbijbetrokkenworden,danisdeoppervlakteteklein.Degroeiplaatsmogelijkhedenvandezelaatstebosgemeenschapterplaatsezijnechternietbekend.
Voorlopig wordt alleen uitbreiding van deA-locatie aanbevolen voor dethans
nietgeselecteerdedelentussendewestgrensvandeA-locatieendeonverhardewegopderandvanhetbeekdal.IndeGrovedennen-opstanden zouenige
omvorming plaats kunnenvinden.DeA-locatie sluit dan naadloos aanophet
aandewestzijdegelegennatuurgebied.
Beheersaspecten
Het gebied issindsjanuari 1998inbezitenbeheervandeVereniging Natuurmonumenten.Opdit moment (december 1998)wordt eenbeheerplanvoorde
Malpiegeschreven.Overhettevoeren beheer isdaardoor nognietsbekend.
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Waardering
De A-locatie betreft een oligotroof en daarmee bijzonder voorbeeld van een
Boscomplex van Bron en Beek. Deels heeft het bos nog de kenmerken van
vroeger hakhoutbeheer en staan er Grove dennen-opstanden die duidelijk
geplant zijn, maar natuurlijke ontwikkelingen bepalen thans de processen in het
bos. De perspectieven vanuit het beheer en gezien de positie in een groot
natuurgebied zijn goed te noemen.

Bedreigingen
Door Natuurmonumenten (1996) wordt voor de A-locatie de Elshouters aangegeven, datverdroging,verzuring,eutrofiëringen vervuiling gelden als bedreigingen voor de natuur in het Dommeldal. De Malpie ligt enige kilometers
stroomopwaarts van de Elshouters en het is dan ook waarschijnlijk dat dit ook
voor de Malpie opgaat. De waterkwaliteit van de Dommel is slecht. In de beek
komen hoge concentraties van nitraat, ammonium, fosfaat, cadmium en zink
voor (Natuurmonumenten 1996). Deze concentraties zijn normoverschrijdend.

Planologisch beleidskader
Het gehele Dommeldal,dus daarmee ook de A-locatie is als Natuurkerngebied
aangegeven inhet Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant
1993). Langs de Dommel ligt in noordelijke richting langs Valkenswaard een
natuurontwikkelingsgebied, dat op die manier een verbinding tot stand brengt
met de stroomafwaarts langs de Dommel gelegen A-locatie de Elshouters. In
het kader van de Relatienota zijn reservaatsgebieden aangewezen langs de
oostgrens van de A-locatie (Werkgroep Ecologische Begrenzing 1993), zie
bijlage II,kaart D.

Conclusies
•
•
•

DeA-locatie is een referentie voor een oligotroof Boscomplex van Bron en
Beek.
Ten dele (vooral aan de noordzijde) vertoond het bos nog de kenmerken
van vroeger beheer maar verder zuidelijk neemt de natuurlijkheid toe.
Hetgebied is bryologisch van groot belang. Er komen intotaal 76 blad- en
levermossoorten voor, waarvan er 7 op de Rode Lijst voorkomen.

Aanbevelingen
•

•

•

Deop rabatten in het beekdal staande Grove dennen dienen verwijderd te
worden ten gunste van de ontwikkeling van bos met ter plaats thuishorende
soorten, zoals Zwarte els en Zachte berk.
Inde Grovedennenopstanden op de hogere gronden zou een lichting en/of
groepenkap kunnen plaatsvinden om de verjonging van Berk enZomereik
op gang te brengen. Voor zover deze opstanden buiten de begrenzing
vallen, kunnen ze daarna eveneens als A-locatie geselecteerd worden.
Deze uitbreiding is op de A-locatie-kaart aangegeven.
In hetjonge deel van het Elzenbroek kan het op enen zetten van de elzen
worden overwogen;voor het overige is een 'niets-doen' beheer voldoende.
D
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Geografie en beschrijving
DeA-lokatie 't Sang ligt in het beekdal van de Goorloop en de Vleutloop. Deze
beken zijn nu gekanaliseerd. De lokatie ligt ruim 1 kilometer ten oosten van
Mierlo en 4 km ten zuiden van Helmond. Het beekdal is in zijn geheel is te
karakteriseren als een kleinschalig cultuurlandschap, waarin elzenbroekbossen,
vochtige eikenbossen, elzen- en wilgenhakhout, naaldbossen, populierenbossen envochtige graslanden voorkomen. DeA-lokatie betreft eenoude bosgroeiplaats van het Elzenbroekbos. De A-locatie is ingesloten door landbouwgronden. DeA-lokatie omvat het bosreservaat 't Sang en enkele ten noorden hiervan
gelegen bospercelen. De lokatie wordt doorsneden door de Mierlose Weg.
Enkele kleine graslandenclaves zijn ingesloten in de lokatie. De meest voorkomende boomsoort is Zwarte els. De lokatie is geselecteerd voor het Gewoon
elzenbroekbos. Ook wilgenstruweel, eikenbos, ruigte en een klein populierenbosje komen voor. De bossen vormen een voorlopig eindstadium van de
verlanding op matig voedselrijke tot voedselrijke veengronden.
Gemeente:
Mierlo en Someren
Coördinaten:
172.8/383.5
Hoogte t.o.v. NAP:
+ 17.9tot + 18.9 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag 82
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 12
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaart E
Eigenaar en beheerder
Het Sang isonderdeel van de boswachterij Mierlo en is in eigendom en beheer
van Staatsbosbeheer, regio 14 (Peel en Maas), beheereenheid 'Heeze, District
4, Heeze/Leende'. In 1987 is een groot deel van het gebied aangewezen als
Rijksbosreservaat. Een aantal enclaves in het noordelijke bosgebied zijn particulier bezit.
Historie
De eerste gegevens die daadwerkelijk over 't Sang gaan, dateren van omstreeks 1865. Het gebiedwas verdeeld inkleinere stukken,die ieder een andere
eigenaar hadden. Het bestond grotendeels uit hakhout, weiland en broekgronden. De gebiedjes met hakhout leverden brandhout, die als mutsaerts (takkebossen) werden afgeleverd. In het broekbos werden door mandenvlechters
wilgetenen gesneden. In 1837 was al een groot gedeelte van het reservaat
bedekt met bos (Wolters-Noordhoff 1990a). Het zuidoosten en het noordwesten
van het gebied bestond uit veen. Begin van deze eeuw is dit beeld weinig
veranderd. Het zuidoosten bestaat nog steeds uit veen. In het noordwesten
komen stukken weiland voor. In 1953 is het beeld ten opzichte van 1915 wel
veranderd. Bijna hethele reservaat is bedekt met bos, afgezien van twee kleine
stukjes weiland in het noordwesten. In 1985 bestaat het gehele reservaat uit
bos. Een deel isontstaan via natuurlijke opslag,een ander deel is waarschijnlijk
ten behoeve van de hakhoutcultuur aangeplant.
In de jaren '60 kwam 12 ha van het gebied in eigendom van de Staat en in
beheer bij het Staatsbosbeheer. In het kader van de ruilverkaveling kreeg de
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Stichting Beheer Landbouwgronden een groot aantal percelen onder zijn hoede.
In 1978 werden de percelen van 't Sang van de Stichting Beheer Landbouwgronden overgedragen aan het Staatsbosbeheer. Doelstelling van het Staatsbosbeheer Noord-Brabant was de natuurwetenschappelijke waarden van het
terrein te behouden. Het grootste deel van het Elzenbroekbos is in de 25 jaar
voorafgaande aande aanwijzing niet meer afgezet. Enkele kleine enclaves zijn
nog inde laatste vijfjaar voorde aanwijzing afgezet (Bartelds 1997). Het betreft
dus hoogstwaarschijnlijk natuurlijk bos op een oude bosgroeiplaats, dat in de
loopvan detijd door periodieke kap van het hout cultuurinvloeden heeft ondergaan.
Bodem en hydrologie
De A-lokatie ligt in de beekdalen, in een tussenliggende terreindepressie, van
de Goorloop en de Mierlose loop.Tijdens het Pleistoceenwas de centrale slenk
opgevuld, waarbij afwisselend door sedimentatie en erosie een sterk gevarieerd
opgebouwde bodem ontstond.Tenslotte werd het geheel afgedekt met een laag
dekzand. Tijdens het Holoceen zetten de meanderende beken zand en klei af
en vond ook veengroei plaats. De bodem van het gebied bestaat voornamelijk
uit veengronden. Deze veengronden zijn naar de aard van de bovengrond
onderverdeeld inmade-, meer- envlierveengronden. Het veen bestaat uit resten
van zeggesoorten en blad- en houtresten van elzen en berken. Binnen de
moerigeeerdgronden zijn alleen broekeerdgronden gevonden. De zandgronden
zijn onderverdeeld in lage enkeerdgronden en bruine beekeerdgronden. In het
gebied heeft geen bodembewerking of bodembemesting plaatsgevonden.
Bosreservaat 't Sang kenmerkt zich door hoge grondwaterstanden en een
geringe fluctuatie. Het gebied vormt een afvoerpunt voor overtollig water uit de
omliggende landbouwgronden. Inhetverleden is hetwaterafvoerend vermogen
vergroot door twee waterlopen te graven. Hierdoor is door indrogen van de
bovengrond hetveen ingaan klinken en staan sommige bomen met hunwortelstelsel als het ware ongeveer 60 cm boven het maaiveld. Het gebied is desondanks nog steeds een nat gebied, met grondwatertrappen la, IIa, lila, lllb, Vao
en Vbo (Van der Werf en Mekkink, 1991).
Bosgemeenschappen
De belangrijkste bosgemeenschap is het Gewoon Elzenbroekbos (29). Deze
neemt ook het grootste oppervlak in.Op voedselarmere plaatsen gaat dit over
in het Berken-Elzenbroek (31). Plaatselijk komt langs de beek het VogelkersEssenbos (23) voor, op de hogere gronden overgaand in het Vochtig BerkenZomereikenbos (7).
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De belangrijkste boomsoort is Zwarte els, in het elzenbroek eigenlijk alleen
begeleidt door Grauwe wilg en Sporkehout. Op dedrogere gronden komen ook
Zomereik,Wilde lijsterbes, Ruwe berk,Zachte berk enVogelkers voor. Plaatelijk
komen wilgenbossen voor, waarin Schietwilg domineert. Ook is plaatselijk
Populier aangeplant, waaronder opslag van Zwarte els, Wilg en Vogelkers
voorkomt (Bureau Waardenbrug 1986). In de kruidlaag domineren op veel
plaatsen grassen,vooral Hennegras en Bochtige smele.Verder komen hier veel
voor: Gele lis, Braam, Wijfjesvaren en Brede stekelvaren (Bartelds 1997).
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Inheems genenmateriaal
Erzijngeengegevens over dede herkomst van het aanwezige genenmateriaal

bekend.
Planten van oude bossen
Slechts de Elzenzegge, een typische oudbossoort voor de broekbossen, komt
in het reservaat voor.
Mossen
Een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) omvat in totaal 37 bladmossoorten en 8 levermossoorten. Daaronder bevinden zich geen soorten van
oude bossen.Welwerd hier hetzeerzeldzame Rood schorpioenmos (Scorpidium scorpioides) iRodeüistiigevonden, een soort van voedselrijke moerassen.
Storingsklassen
Het betreft een relatief ongeschonden vorm van het elzenbroek, met een vrijwel
natuurlijke soortensamenstelling en structuur. Door invloeden vanuit omliggende
landbouwgronden,treedt er echterwel enige verruiging op van de kruidlaag. De
storingsklasse is daarom vastgesteld op A1 tot A3.
Begrenzing,oppervlakte en Minimum structuurareaal
De totale oppervlakte van de lokatie beslaat 30 hectaren. Het betreft een
bosgebied dat geisoleerd ligt temidden van landbouwgebieden, hoewel in de
naaste omgeving wel weer diverse grotere en kleinere bospercelen aanwezig
zijn. Het MSA voor het Gewoon elzenbroek bedraagt 20 ha. In theorie is dus
aan de oppervlakte-eis voldaan. Vanwege het grote effect van randinvloeden
wordt enige uitbreiding van het bosgebied geadviseerd. Minimaal dient er naar
een betere buffering met relatienotagebieden gestreefd te worden. Door de
Werkgroep Ecologische Begrenzing (1994) isvoor het gebied Oost-Brabant een
voorstel gedaan,waarbij de A-locatie wordt ingebed door reservaatsgebieden.
Aan de noordwestzijde is de voorgestelde buffering echter te gering en enige
uitbreiding (van reservaatsgebied) wordt voor dat deel aanbevolen.
Het gehele reservaat bestaat uit elzenbroekbos. Het grootste deel hiervan is in
25 jaar voorafgaande aan de aanwijzing niet meer afgezet. Enkele kleine
enclaves zijn nog inde laatste vijfjaar voor de aanwijzing afgezet. Inéén ervan
bevindt zich een wilgenbos. In het aangrenzende gedeelte ten zuiden van het
reservaat komt eikenbos voor, ten noorden hiervan populierenbos. Langs de
Kasteelsche Loop bestaat het reservaat verder uit. Ook in de strook langs de
Mierlose Loop komen stukjes eikenbos voor, met geleidelijke overgangen naar
broekbos.
Beheersaspecten
Inde Beheersrichtlijnen van 1969 werd voorgesteld periodiek een gedeelte van
het broekbos te kappen.Voor de A-lokatie heeft dit geresulteerd in het eenmalig
afzetten van het doorgeschoten hakhout in het centrale broekbosdeel. Het
grootste deel van het Elzenbroekbos is in de 25 jaar voorafgaande aan de
aanwijzing echter nauwelijks beheerd. Enkele kleine enclaves zijn nog in de
laatste vijfjaar voor deaanwijzing afgezet (Bartelds 1997; Bureau Waardenburg
1986). Inhet kader van de ruilverkaveling Mierlo (1974-1978) wordt het beekdal
in natte perioden sneller ontwaterd waardoor er een langzame verdroging van
de oorspronkelijk zeer vochtige Elzenbroekbossen is opgetreden. In het be
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heersplan 1986-1996 is gesteld dat het gebied dat nu beschreven is als Alokatie, aangewezen zal worden als Rijksbosreservaat, hetgeen in 1987 daadwerkelijk gebeurd is. Hier geldt sindsdien een beheer van niets-doen. De
gebieden ter weerszijden van dit reservaat die gedeeltelijk in eigendom zijn bij
SBB zullenworden beheerd als bufferzone, via omvorming van landbouwgronden naar een kleinschaliger landschap, waar plaatselijk een natuurlijke bosontwikkeling zal kunnen plaatsvinden.Wat betreft hetwaterhuishoudkundig beheer
wordt gestreefd naar het stopzetten van verdere ontwatering van het reservaat
(Bureau Waardenburg 1986).
Waardering
Al in 1964 bracht de Natuurwetenschappelijke Commissie en de Landschapscommissie van de Natuurbeschermingsraad advies uit het complex 't Sang
(samen met de nabij gelegen complexen Broek en Goorkens) te behouden. Een
van de argumenten was, dat in het overwegend agrarische gebied elke bosopstand landschappelijke waarde heeft. Het streven was de moerasbosvegetaties, de verlandingsvegetaties en de schraallandvegetaties te behouden,evenals de diverse groeiplaatsen van zeldzame planten en het behoud van het
gebied als broedvogelgebied (Bartelds 1997). Ook heden ten dage wordt de
lokatie door een aantal auteurs aangemerkt als "waarschijnlijk het nog meest
gavetypische Elzenbroekbos van het beekdaltype binnen beheersobjecten van
het Staatsbosbeheer" (Bureau Waardenburg 1986).
Bedreigingen
In de afgelopen tientallen jaren en vooral na de uitvoering van de ruilverkaveling, is een langzame verdroging van de broekbossen opgetreden. Al in 1964
werd door de Natuurwetenschappelijke Commissie opgemerkt dat voor het
behoud van het bos de grondwaterstand diende te worden gehandhaafd. Door
eutrofiëring, het inwaaien van meststoffen en verdroging treedt vooral in de
randen eenverruiging met Riet, Liesgras en Grote brandnetel op. Erzijnvoor de
aanwijzing geen beheersmaatregelen uitgevoerd die deze ontwikkelingen tegen
zouden kunnen gaan (Bartelds 1997). Doorde verdroging is een uitbreiding van
het aandeel van Berk en Zomereik ten koste van de Zwarte els te verwachten.
Dezeontwikkeling zal mogelijk leidentot eenovergang naar het Elzen-Eikenbos
(Bureau Waardenburg 1986). Ook zal langzamerhand plaatselijk onder andere
als gevolg van afstervende Zwarte elzen, een wat onregelmatiger en open
structuur ontstaan.
Planologisch

beleidskader

Binnen het Bestemmingsplan Buitengebied van degemeente Made en Drimmelen is het Sang aangeduid als Natuurgebied. Op provinciaal niveau is het
Streekplan Midden- en Oost Brabant van belang, waarin het Sang ook is
aangeduid als Natuurgebied. In het op rijksniveau van belang zijnde Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud wordt het beekdal van het Sang en
Goorkens tot de meest waardevolle beekdalen gerekend. Het gebied valt onder
de beleidscategorieën'natuurgebieden' en 'waardevolle agrarische cultuurlandschappen'.Zowel de landbouwgronden ten oosten als tenwesten van de lokatie
zijn in de tweede fase van de Relatienota voorgedragen als reservaatsgebied
(Werkgroep Ecologische Begrenzing 1994;zie bijlage II,kaart E).
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Conclusies
• Vrijgaafentypischbeekdal-elzenbroekbos.
• Hoewel aan het MSAwordt voldaan,wordt een geringe bosuitbreiding of
eengrotere buffering metextensief gebruikte landbouwgronden (beheersgebied)aanbevolen.
• Aanderandentreedtverruigingopalsgevolgvanhetinwaaienvanmeststoffen.
• Verdrogingiseenreële bedreigingvandit Elzenbroekbos.
Aanbevelingen
• Aankoop van aangrenzende landbouwgronden door een natuurbeschermingsinstantie,teneindeeenbufferzone ronddelokatieintekunnenstellen
enenigebosuitbreidingtelatenplaatsvinden,wordtaanbevolen.
• Minimaalbehoudvanhethuidigegrondwaterpeil enindienmogelijk herstel
vanhetvroegere peilisdringendnodigtervoorkomingvanverdroging, u

2-13

J^malhmeh

•venen

Geografie en beschrijving
Smalbroeken ligt in het beekdal van de Beerze en is onderdeel van het natuurgebied Kampina.Hetligtongeveer 5kilometertenzuidwestenvanBoxtel.
Smalbroekenomvatvochtigeenbeekbegeleidende bossen,waarbijZwarteels
enZomereik demeestvoorkomende soortenzijn. Debossenzijn grotendeels
spontaan ontstaan en zijn een fraai voorbeeld van bossen in een laaglandbeekdal. in het complex zijn enkele vochtige heideterreintjes en blauwgraslanden ingesloten, die van grote botanische waarde zijn met onder andere
Klokjesgentiaan, Kranskarwijselie, Spaanse ruiter en Blauwe knoop. Erlopen
enkele onverharde paadjes door het gebied. Het gebied is geselecteerd als
Boscomplex van Bron en Beek.
Gemeente:
Boxtel
Coördinaten:
147.5/396.6
Hoogtet.o.v.NAP:
+8.0tot +9.2m
Grote Prov.Atlas:
Noord-Brabant Oostpag.52/53
BegrenzingA-locatie:
bijlage I,kaart13
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaartF
Eigenaar/beheerder
Hetcomplex Smalbroeken issinds 1924ineigendomenbeheer bijdeVerenigingNatuurmonumenten.
Historie
Opdetopografische kaartvan1837(Wolters-Noordhoff 1990a),staateengroot
deelvanhetgebiedopdezuidelijkoeversvandeBeerze,vooralinhetcentrale
en noordoostelijke deel van het complex, reeds weergegeven als bos. Het
resterende deelvan het complex is opdat moment incultuur. In dit deelzijn
diverse wallen aangegeven.Ook nu nog is een deel van dezezware,aarden
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wallen aanwezig. In de loop der tijd is een deel van de hooilanden dichtgegroeid. Enkele houtwallen met hakhout zijn in stand gebleven.

Bodem en hydrologie
Geomorfologisch kan het gebied beschreven worden als een dekzandrug
waarin zichdiverse beken,waaronder de Beerze, hebben ingesneden. De hier
ontwikkelde bodems bestaan vooral uit veldpodzolen en beekeerdgronden. De
veldpodzolen kenneneenrijkverkitte B-horizont op 40 cm diepte. Deze bodems
zijn plaatselijk diep bewerkt. Langs de Beerze gaan ze over in beekeerdgronden
en poldervaaggronden. Het in het terrein aanwezige kleidek lijkt zeer bepalend
te zijn voor het vegetatietype. De poldervaaggronden hebben GT II, de beekeerdgronden GT III en de veldpodzolen GT VI (Mekkink pers. med. 1998).
De hydrologie in het gebied wordt bepaald door drie watervoerende pakketten.
Het eerste,ondiepe pakket is matigdoorlatend en van belang voor het freatisch
grondwater. Dit laatste heeft een sterk regenwaterkarakter. Het wordt in het
beheersplan (Natuurmonumenten 1993) als atmotroof geschetst: weinig gebufferd en relatief voedselarm. Het ondiepe grondwater stroomt af naar de beken,
die een sterk drainerende invloed hebben. Grondwaterwinning te Haaren en
Oirschot en beregening van landbouwgronden hebben eveneens een verlagende invloed op het grondwaterpeil. Ter beperking van de voortdurende peilverlaging is een debietbeperkende stuw aangelegd bij de Baltsvoortse brug, op het
punt waar de Beerze de A-locatie binnenstroomt. Hier ligt ook een vistrap.
De Heiloop,een kanaal langs de zuidgrens van deA-locatie dat een deel van de
afvoer van de Beerze regelt en kwelwater wegvangt, zal binnenkort worden
gedempt envervangen door eenverder weg gelegen leiding (M.M. Klijn, Natuurmonumenten, pers. med. 1998). Daarna kan het kwelwater de Beerze weer
ongehinderd bereiken. Hetgehele Banisvelt, dat aan de zuidoostzijde aan de Alocatie grenst, is recent door Natuurmonumenten aangekocht. De hydrologie
van hetgebiedwordt insamenwerking met hetwaterschap gewijzigd.Dit project
start in december 1998. De Beerze wordt gekenmerkt door hoge fluctuaties in
de afvoer ineen korte tijdsperiode. Volgens de heer Klijn (Natuurmonumenten,
pers. med. 1998) bereikt het peil snel een hoog peil, maar is het snel ook weer
weg. Als gevolg daarvan vindt een proces van sterke erosie en elders weer
afzetting plaats.

Bosgemeenschappen
Direct langs de beek op de oeverwal komt het Vogelkers-Essenbos (23) voor
wel ineen betrekkelijk ruige vorm (Koop ongepubl.).Wat verder van de beek op
de rabatten heeft zich het vochtig Berken-Zomereikenbos (7) ontwikkeld. De
sloten hebben hier een Vogelkers-Essenbos- tot Elzenbroekboskarakter.
Daarachter bevindt zich het Elzen-Eikenbos (10), dat soms bij hoog water 's
winters overstroomd wordt. Op de hoogste delen vindt men hier het Vochtig
Wintereiken-Beukenbos (9). Plaatselijk is hier Grove den aangeplant. In een
aantal oude beekmeanders komt het Gewoon Elzenbroekbos (29) voor. De Alocatie heeft de status van Boscomplex van Bron en Beek.

Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De belangrijkste boomsoorten zijn Zwarte els en Zomereik. Ook Gewone es,
Ratelpopulier, Zachte berk, Ruwe berk en Grauwe wilg komen (veel) voor,
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afhankelijk van de groeiplaats. Plaatselijk Grove den, die aangeplant is. Hier is
ook opslag vanVuilboom. Op de hoogste delen komen enkele Beuken voor en
isook Hulst aangetroffen. Indeschaarse bodembegroeiing nemen ruigtsoorten
als Grote Brandnetel, Kleefkruid en Braam een belangrijke plaats in,maar ook
'oud bos'-soorten komen voor (Natuurmonumenten 1993).
Inheems

genenmateriaal

Volgens Maes et al. (1996) zijn de volgende hier voorkomende soorten van
lokale herkomst: Aalbes, Bindwilg, Blauwe bosbes, Braam, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Grauwe wilg, Hazelaar, Klimop, Salix x multinervis,
Sporkehout, Struikhei, Vogelkers, Wilde kamperfoelie, Wilde gagel, Wilde
Kardinaalsmuts, Wilde lijsterbes. Zachte berk, Zwarte bes en Zwarte els.
Planten van oude bossen
Tijdens een veldbezoek in 1996 zijn waargenomen: Koningsvaren, Bosereprijs
iRodeüjst4j, Bosanemoon, Elzenzegge en Adelaarsvaren. Dit zijn alle typische
indicatoren van oude bosgroeiplaatsen.Volgens Natuurmonumenten (1993) zijn
in 1991 ook Eenbes iRodeüist-»; en Slanke sleutelbloem waargenomen. Ook
Mispel [RodeLijst3Jen Wegedoorn komen voor. Braunen et al. (1977) vermelden
de aanwezigheid van grote populaties Dalkruid op de hogere delen van de
kaden langs de Beerze.
Mossen
Een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) geeft een totaal van 8
bladmossoorten. Daaronder is het Boompjesmos (Climacium dendroides), dat
een permanent vochtig milieu vereist. Het beperkte aantal doet vermoeden dat
de lijst geen volledig beeld geeft van de mossenbegroeiing van Smalbroeken.
Aanvullend onderzoek is daarom gewenst.

Eauna
Een inventarisatie van de broedvogelbevolking in 1989 leverde een totaal van
104 soorten op voor het gehele natuurgebied van ruim 3000 hectaren. In het
bos zijn Bosuil, Groene specht, Zwarte specht en Wielewaal 'buitengewoon
talrijk' (Natuurmonumenten 1993). Roofvogels komen in hoge dichtheden voor.
Andere minder algemene soorten die inSmalbroeken voorkomen zijn de Kleine
bonte specht, de Waterral en de Houtsnip. Voor dagvlinders is Kampina het
soortenrijkste gebied van Nederland (Natuurmonumenten 1993). Karakteristieke
soorten van open plekken in bossen zijn de Kleine ijsvogelvlinder, de Grote
weerschijnvlinder (zeerzeldzaam) en het Bont zandoogje.Verder komen ook de
zeldzame Aardbeivlinder, de Koninginnepage en de Blauwe en Groene beekjuffer voor. Ineen inventarisatie over de periode 1982-1989zijn 34 soorten waargenomen.
Storingsklassen
Het Vogelkers-Essenbos kan geclassificeerd worden als A1 tot A3, afhankelijk
van de kruidlaag, die soms langs de beek een ruig karakter heeft met veel
brandnetel. Het Elzen-Eikenbos, vochtig Berken-Zomereikenbos en Gewoon
Elzenbroekbos zijn goed ontwikkeld en krijgen de code A1. Het vochtig Wintereiken-Beukenbos is gecodeerd als A1p en B1p, vanwege de aanplant met
Grove den en het plaatselijke pionierkarakter van de kruidlaag.
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Afb.6 HetVochtige Berken-Zomereikenbos iseen zeldzame bosgemeenschap. Deze
opnametoontdit bostype binnendeA-locatieSmalbroeken. In de kruidlaag
domineertPijpestrootje (Molinia caerulea) [foto archiefIBN-DLO].
Begrenzing, oppervlakte en minimum
structuurareaal
DeA-locatie Smalbroeken wordt in het zuiden begrensd door de Heiloop, die de
afscheiding vormt met het landbouwgebied. Aan de westzijde vormt de Brinksdijk de grens enaan de oostgrens ligt de samenvloeiing van Beerze en Heiloop
die hier verder gaan als Smalwater. De totale oppervlakte van de A-locatie bedraagt 77 ha. Hetcomplex heeft dezelfde begrenzing als het toekomstig bosreservaat Smalbroeken.
Het MSA voor een Boscomplex van Bron en Beek met de combinatie
Vogelkers-Essenbos/Elzenbroekbos/Wintereiken-Beukenbos is 70 ha. Daarbij
is overwogen dat het Elzen-eikenbos (een natte tegenhanger van het
Wintereiken-Beukenbos), het Vochtige Wintereiken-Beukenbos zelf en het
Vochtige Berken-Zomereikenbos feitelijk in een kleinschalig mozaiek voorkomen. Dit mozaiek kan dan in de discussie over de gewenste oppervlakte door
één MSA van 40 ha worden vertegenwoordigd. Indien er vanuit wordt gegaan,
dat het Elzen-eikenbos, het Vochtig Wintereiken-Beukenbos en het Vochtige
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Berken-Zomereikenbos zich in potentie over ten minste de MSA's voor deze
bostypen zouden moeten kunnen ontwikkelen, dan zou het MSA voor het
complex 120 hectaren bedragen. Verdere uitbreiding is echter zeer moeilijk te
realiseren: in het zuidoosten grenst het complex aan landbouwgronden, in het
noordwesten grenst het aan de rest van het reservaat Kampina, welk gedeelte
uit vochtige heide en vochtig Berken-Zomereikenbos bestaat. Een eventuele
uitbreiding zal dan stroomopwaarts of stroomafwaarts van de beek moeten
worden gezocht. Het zuidelijk deel, stroomopwaarts tot aan de Logtse Baan zou
hiervoor het meest inaanmerking komen.Groeiplaatsonderzoek op deze plaats
zou moeten uitwijzen of er mogelijkheden voor uitbreiding van de A-locatie zijn.
Beheersaspecten
Het gebied van het bosreservaat kent reeds decennia lang een beheer van niets
doen. Noordelijk van de Beerze wordt het bos tezamen met de rest van de
Kampina begraasd door jaarrondbegrazing met 60 IJslandse paarden en
seizoensbegrazing met 100 koeien (M.M. Klijn, NM, pers. med. 1998) Deze
begrazing vindt plaats over een oppervlakte van 1000 hectaren. Direct ten
zuiden van de beek iseen electrisch veekerend raster geplaatst, om te voorkomen dat de dieren de beek oversteken en het bos ten zuiden van de beek in
trekken. Natuurmonumenten wil dedynamische invloed van overstromingen van
de Beerze laten toenemen. Ook vrije meandering binnen het boscomplex
behoort daartoe. Het Waterschap stelt daarbij als randvoorwaarde dat bomen
die inde beek vallen,geen zodanig opstuwend effect mogen hebben dat bovenstrooms wateroverlast in het agrarisch gebied wordt veroorzaakt. Vanwege de
hoge botanische waarde van de blauwgraslandjes op dezuidelijk oever, wil men
daar de aanwezige kaden handhaven, maar langs de noordelijke oever zullen
deze verwijderd worden.De Heiloop,een kanaal dat een deel van de afvoer van
de Beerze regelt en kwelwater wegvangt, zal binnenkort verlegd worden. Ook
hierdoor zal inde nabije toekomst het complex vernatten.
Smalbroeken voldoet vrijwel aan het streefbeeld van Natuurmonumenten:
structuurrijk gevarieerd bos met inheemse boomsoorten en een redelijke
hoeveelheid dood hout. De natuurlijkheidsgraadwordt door Natuurmonumenten
(1993) 'hoog' genoemd.
Waardering
Het betreft een zeer gevarieerd gebied met veel natuurlijke overgangen tussen
bosgemeenschappenvanlaaglandbeken eneen overgang naar hogere gronden
met vochtig Berken-Zomereikenbos enWintereiken-Beukenbos. De bossen zijn
grotendeels spontaan ontstaan. Mogelijk is er tijdens de Tweede Wereldoorlog
gekapt,waardoor ereentweede generatie bomen inhet bos is gekomen. Naast
de vegetatiekundige betekenis van het gebied, dient ook de grote waarde van
het complex ten aanzien van de entomofauna genoemd te worden. De toenemende vernatting en beekdynamiek in de nabije toekomst, verhogen de potentiëlewaarden van hetgebied.De perspectieven vanuit hetgevoerde beheer zijn
goed.
Bedreigingen
Dewaterhuishouding inhet beekdal heeft zich ontwikkeld van een hoog peil met
geringe fluctuaties naar een lager peil,toename van piekafvoeren, een toename
van de voedselrijkdom en aanleg van de Heiloop waardoor de invloed van het
grondwater inhet beekdal isverminderd. Dat heeft tot gevolg gehad dat geinun-
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deerde delen verruigd zijn, hetterrein als geheel verdroogd is en er een afname
van gradientrijke situaties heeft plaats gevonden.
Meer specifiek: sommige geinundeerde beemden in het zuidelijke deel van
Smalbroeken,vanouds soortenrijk, zijn verruigd als gevolg van het voedselrijke
beekwater.
Een mogelijke bedreiging ligt opgesloten in het Banisveld ten zuiden van de Alocatie. Hier bevindt zich een voormalige vuilstortplaats, die in 1977 werd
gesloten. Hier werd onder meer industrieel afval gestort. De stortplaats vervuilt
volgens Natuurmonumenten (1993) het grondwater. Dit gebied is, zoals onder
het kopje 'Bodem en hydrologie reeds isaangegeven, aangekocht. Er staat een
raai met peilbuizen zodat de hydrologische ontwikkeling kan worden gevolgd
(M.M. Klijn, Natuurmonumenten, pers. med. 1998). Het gebied wordt afgedekt
met een grondlaag, beplant en in de toekomst voorzien van een uitkijkpunt,
vanwaar recreanten het beekdal kunnen overzien.
Planologisch

beleidskader

Het gehele natuurgebied is als Kerngebied aangegeven in het Natuurbeleidspiaüvan 1990. In het concept Uitwerkingsprogramma Stiltegebieden van 1987
is Kampina als Stiltegebied aangewezen. Inhet Bestemmingsplan Buitengebied
van 1975van de gemeente Boxtel heeft de A-locatie de bestemming Natuurgebied. Ten zuiden van de A-locatie liggen enige percelen die als reservaatsgebied zijn aangewezen in het kader van de Relatienota (Beheer Landbouwgronden 1993;zie bijlage II,kaart-F).
Conclusies
•

•
•
•

De A-locatie betreft een gevarieerd natuurgebied met vele overgangen
tussen verschillende bosgemeenschappen en hoge potenties voor verdere
natuurlijke ontwikkeling.
Smalbroeken omvat een Boscomplex van Bron en Beek.
DeA-locatie isonderdeel van een groot natuurreservaat met reeds decennia lang een 'niets doen' beheer.
In de nabije toekomst zal een vrije meandering van de beek mogelijk zijn,
waarschijnlijk gepaard gaande met een toenemende dynamiek langs de
beekoevers endeontwikkeling naar een meer open structuur met een beter
ontwikkelde kruidlaag.

Aanbeveling
•

De aanwezige blauwgraslanden binnen het complex dienen niet verder
uitgebreid te worden.
G

214
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Geografie en beschrijving
De A-locatie maakt deel uit van de boswachterij Ulvenhout-Chaam. De boswachterij omvat een groot boscomplex waarvan de westelijke zijde grenst aan
de zuidoosthoek van Breda en aan de plaats Ulvenhout en dat zich in zuidoos-
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telijke richting tot aanAlphen uitstrekt. Het iseen intensief ontsloten gebied. Het
Ulvenhoutsche Bosch,dat grotendeels uit loofbos bestaat,wordt inde boswachterij als Voorbos' aangeduid. In het bos liggen waterlopen, die aan het begin
van deze eeuw gegraven zijn ten behoeve van de ontwatering van het bosgebied. De boswachterijwatert af op de Valkenburgse Ley, die deel uitmaakt van
het stroomgebied van de Chaamse Beek. Door de relateif sterke gebiedshelling,
een dun watervoerend pakket op klei en de versnelde waterafvoer van het
landbouwgebied treden hoge piekafvoeren op. Deze leiden in de midden- en
benedenloop van de beken tot ongewenste overstromingen, vooral inde landgoederen Valkenberg en Hondsdonk, waar de beken bijelkaar komen.Op beide
landgoederen zijn eveneens A-locatie bossen geselecteerd. De voorkomende
bosgemeenschappenvormen inhunlandschappelijke samenhang een Boscomplex van Bron en Beek.
Gemeente:
Ulvenhout
Coördinaten:
115.0/396.0
Hoogte t.o.v. NAP:
+4 m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant /West pag. 58/59
Begrenzing A-locatie:
bijlage I, kaart 14
Begrenzing relatienotagebieden: geen
Eigenaar en beheerder
DeA-locatie is ineigendom en beheer bij Staatsbosbeheer.
Historie
Het Ulvenhoutsche Bosch betreft een oude bosgroeiplaats. Klingen & Kindt
(1993)vermelden hetvoorkomen van oude bomen, zoals een aantal 'oranjebomen' en 'kwartierbomen' uit 1756. De soort is daarbij niet vermeld, maar vermoedelijk gaat het om eiken.
Bodem en hydrologie
Voor het overgrote deel bestaat de bodem binnen de A-locatie uit een goordeerdgrond in lemigfijn zand (Bles &Visschers 1983). Kalkrijke leem zit deels
tussen 0 en 80 cm beneden het maaiveld en deels tussen 80 en 120 cm.
Bosbouwkundig worden de bodems binnen de A-locatie tot de beste in de
boswachterijgerekend.Voor eengroot deel is degrondwatertrap III, maar in het
noord-westen is dezeVI.
De hydrologie wordt in belangrijke mate bepaald door het ondiep voorkomen
van een slecht doorlatende laag, die bestaat uit een opeenstapeling van kleilenzen waarbij de tussenliggende ruimten zijn gevuld met fijn zand. In droge
perioden is het grondwaterpeil dieper dan 2 tot 4 meter (Klingen & Kindt 1993).
In natte perioden komt het niet hoger dan 1,50 meter. Door stagnatie kunnen
schijngrondwaterstanden soms vrij hoog zijn, soms minder dan 40 cm. In het
bos liggen een aantal gegraven waterlopen,wellicht deels ontstaan uit natuurlijke waterlopen. De peilgegevens komen niet meer overeen met de gegevens
van de bodemkaart van rond 1960. Volgens Klingen & Kindt (1993) is de
verdamping door het ouderwordende boswaarschijnlijk toegenomen en hebben
drainage en drink- en/of industriewaterwinning in het gebied hun tol geëist.
Binnen deA-locatie treedt een lichte regionale kwel op uit het diepere grondwater.
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Bosgemeenschappen
Langs dewaterlopen komt het Vogelkers-Essenbos (23) voor. Volgens Klingen
& Kindt (1993) komentweetypen voor, een natte en een iets drogere vorm. De
natte vorm komt waarschijnlijk overeen met de subassociatie iridetosum naar
Van derWerf (1991).Op plaatsen waar het grondwater horizontaal en verticaal
stagneert en enige veenvorming optreedt, kunnen overgangen naar het Elzenbroekbos (29) ontstaan.Dedrogere, volgens Klingen & Kindt Bosanemoonrijke
vorm, komt algemeen voor. Deze laatste vorm kan in contact staan met het
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17).Volgens Klingen & Kindt gaat dit type over
in een Braamrijke variant. Dit verschijnsel zou dan met verdroging als gevolg
van grondwaterstandsverlaging te maken kunnen hebben. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook een grotere lichtstelling van het bos het toenemen van bramen
als gevolg heeft. De Zomereik domineert in het gebied en onder dit vrij lichte
kronendak kunnen Bramenzichover het algemeen goed ontwikkelen,tenzij een
struiklaag dit verhindert. Op de hoogste, zandige delen komen plaatselijk het
Droog en Vochtig Wintereiken-Beukenbos (8 en 9) voor.
Het palet van voorkomende bosgemeenschappen voldoet aan de omschrijving
vaneen Boscomplex vanBron en Beek, zoals beschreven door Koop &Van der
Werf (1991).
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De Zomereik speelt in het'Voorbos een hoofdrol. Daarnaast komen voor:
Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Beuk, Gewone es, Fijnspar, Grove
den, Haagbeuk, Japanse lariks,Wilde Lijsterbes, Populier, Ruwe berk, Tamme
kastanje,WilgenZwarte els. Inde struiklaag komt (naast de hieronder genoemde soorten) ook Dauwbraam en Hopvoor. Voor deoverige boom-en struiksoorten zie hieronder bij Inheems genenmateriaal.
Inheems genenmateriaal
Volgens Maes et al. (1996) zijn de volgende soorten van lokale herkomst:
Aalbes, Bitterzoet, Braam, Fladderiep, Framboos, Gelderse roos, Grauwe wilg,
Haagbeuk, Hazelaar, Klimop, Ratelpopulier, Rode kornoelje, Rubus gratus,
Rubus luticola, Rubus, Rubusplanus, Sleedoorn, Sporkehout, Trosvlier, Vogelkers, Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie, Wilde kardinaalsmuts, Witte els,
Zachte berk, Zomereik en Zwarte els.
Planten van oude bossen
Volgens Klingen & Kindt (1993) komen voor: Eenbes lRodelst«»;, Bosanemoon,
Hazelaar, Slanke sleutelbloem, Gulden boterbloem en Witte rapunzel. Ook
Witte Klaverzuring komt hier voor (Van Melick & Nieuwkoop 1994). De Witte
rapunzel is zeer zeldzaam. In het westelijke deel van Noord-Brabant ligt nog
een concentratie van vindplaatsen. Daarnaast komt de soort waarschijnlijk nog
inTwente voor. De Witte rapunzel is een typische soort van beekbegeleidende
loofbossen. J.van der Veer noemde het Ulvenhoutsche Bosch in 1956 in een
excursierapport14 nog"verreweg de rijkste groeiplaats van Phyteuma spicatum

Bron:archief S.vanderWerf.
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in ons land". Een ander rapport van 195615 noemt als aanwezige 'oud bos'soorten verder: Adelaarsvaren, Boskortsteel, Boswederik ,RodeLi)st4J, Dalkruid,
Echte Guldenroede iRodeüjst3;, Gele dovenetel, Gewone Salomonszegel, Gewoon bosviooltje, Grote muur, Hengel, Lelietje-der-dalen en Ruige veldbies.
Vanwege de gedateerdheid van de soortenlijst is een nieuwe opname gewenst.
Het isde vraag of rode-lijst-soortenzoals de Echte Guldenroede en de Boswederik hier nog voorkomen.
Mossen
In een opname van IBN-DLO16 komen algemene soorten voor: Gerimpeld
boogsterremos (Plagiomnium undulatum). Gewoon dikkopmos (Brachythecium
rutabulum). Fijn laddermos (Eurhynchium praelongum), Geplooid snavelmos
(Eurhynchium striatum), Groot rimpelmos (Atrichum undulatum) en Gewoon
sterremos (Mnium hornum). Ineen bryologische inventarisatie werden 46 bladen levermossoorten gevonden (Van Melick & Nieuwkoop 1994). Hieronder zijn
geen rode-lijst-soorten. Bijzonder is het op een beekwand aangetroffen levermos Nardia insecta, een soort die niet eerder in Nederland werd aangetroffen.
Het is een subarctisch-alpiene soort die in Europa zeldzaam is. Inde Ardennen
wordt N. insecta opsteile beschaduwde vochtige beekoevers op zandig-lemige
of venige bodem gevonden.

Eauna
Klingen & Kindt (1993)vermelden het voorkomen van ongeveer 70 broedvogelsoorten. Hieronder zijn voor het Ulvenhoutsche Bosch 2 rode-lijst soorten, 1
zeldzame soort en 14 schaarse soorten. De dichtheden van toppredatoren
worden relatief laag genoemd. De Bosuil neemt toe en het aantal Wespendieven is voor regionale begrippen hoog. De boswachterij is een van de laatste
kerngebieden in Midden-Brabant waar de Nachtzwaluw (rode-lijst soort) nog
voorkomt. Het is niet duidelijk of deze soort ook binnen het Ulvenhoutsche
Bosch voorkomt. Binnen deA-locatie liggen poelen,die van belang zijn voor de
amfibieën en reptielen. Klingen & Kindt (1993) noemen voor de gehele boswachterij: Gewone pad,Groene kikker. Bruine kikker, Kleine watersalamander,
Alpenwatersalamander en Vinpootsalamander. Van de vleermuizen komen de
volgende soorten binnen deA-locatie voor: Rosse vleermuis. Ruige dwergvleermuis, Dwergvleermuis, Laatvlieger, Baardvleermuis en de tamelijk zeldzame
Franjestaart. Deze laatste soort heeft kleine beekjes en bosvijvers in loofbos als
jachtterrein (Lange et al. 1994).
Storingsklassen
Op basis van het beschikbare materiaal wordt de A-locatie voor het grootste
deel opA1 geschat, deels op AD1 vanwege het voorkomen van exoten. Plaatselijk kan vanwege storing de code voor de ondergroei -2tot -3 zijn.
Begrenzing oppervlakte en Minimum
structuurareaal
Het gehele Ulvenhoutsche Bosch is als A-locatie geselecteerd. De Kerkdreef
vormt daarbij de zuidelijke begrenzing. De oppervlakte van de A-locatie bedraagt 99 hectaren.IndienwedeA-locatie beschouwen als een volledig ontwikkeld boscomplex met Vogelkers-Essenbos, de droge en natte variant van het
IS

16

Zienoot14
Projectgroep Bosecosystemen, ongepubl.
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Wintereiken-Beukenbos en het Eiken-Haagbeukenbos, dan voldoet de totale
oppervlakte aanhetgecombineerde MSAvan 10+40+40+10=100hectaren.
Beheersaspecten
Indefunctiezonering heeft hetgebiedtenzuidenvanDekenDr.Dirckxwegen
tenoostenvandeHuisdreefdestatus Bosmetaccentnatuur. Voor hetoverige
ishetgebiedaangegevenalsMultifunctioneelbos. Hetverdientaanbevelingom
met het oog op de status van A-locatie en de botanische kwaliteiten van het
gebied het gehele Ulvenhoutsche Bosch als Bos met accent natuuraan te
wijzen.
Binnenhet multifunctionele boswordteenminimumnorm van5%staanddood
hout van de staande voorraad aangehouden (Klingen & Kindt 1993). Boven
deze norm,zo suggereert het beheersplan,worden aftakelende enstervende
bomen geveld enverwijderd. Binnen dezefunctiezone wordt deAmerikaanse
eik getolereerd. In het beheersplan (Klingen & Kindt 1993) wordt vooral het
Voorbos genoemd, waar deze eiken zich op de goede bodems tot 'visueel
aantrekkelijke bomen'kunnenontwikkelen.Eennadeelvanhethandhavenisde
gemakkelijke uitzaaidiedeontwikkelingvan inheemsesoorten kanfrustreren.
Klingen&Kindt (1993)suggererenvoor delocatieVoorbos soortenalsWinterlinde, Gewone es, Haagbeuk, Hulst en Zoete kers inte brengen op plaatsen
waar deze soorten van nature verwacht mogen worden, maar waar deze
vooralsnogontbreken.
Inbossenmetaccentnatuurzalindeperiodetot2003eenbeperkte houtoogst
mogelijk blijven,zo meldt het beheersplan.Vergroten van de structuurvariatie
endaarmee denatuurwaarden wordt nagestreefd metals middeldevariabele
dunning. Menstreeft binnen bovengenoemde functiezone naar 'lichte bossen'
met soorten als Grove den, berk enzomereik. Dit streven is niet inovereenstemming metde potenties opdezerijkegroeiplaats. InhetVogelkers-EssenbosenhetEiken-Haagbeukenbos spelenindenatuurlijkesituatiedegenoemde
soortenzekergeenhoofdrol.Dezebossenwordengekenmerkt doorhungrote
matevanverticalestructuur.VerjongingvanberkenGrovedenisdanhelemaal
niet aandeorde. Dekruidlaag vindt inhet voorjaarsaspect zijn hoogtepunt en
neemtdaarnasterkafmethetinbladkomenvandediverselagen.Hetverdient
danook aanbevelingten minstevoor hetgebiedvandeA-locatie hetdoeltype
volledig te laten bepalen door de PNV. Dit betreft dan de onder Bosgemeenschappen genoemdetypen.
Waardering
Volgens Klingen&Kindt(1993)ishetVogelkers-Essenbos binnendeA-locatie
goedensoortenrijk ontwikkeld.Desamenstelling vandeavifauna metsoorten
vanstruwelenenbosranden,holenbroeders entoppredatorenweerspiegeltde
structuurrijkdom vanhet bos.Het beekmilieu isgoedgebufferd.Hetbeheeris
nog nietgeheelgericht opeenontwikkeling zoals dievanuit de selectie alsAlocatie boswordtnagestreefd.
Bedreigingen
DeA-locatiefungeertalsuitloopgebiedvoorrecreantenuitBredaenUlvenhout.
Erlopentweeopenbare,verhardewegendoorhetgebied,dievooreengoede
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ontsluiting zorgen. De recreatieve druk is dus hoog. Volgens Klingen & Kindt
(1993) wordt de goede toegankelijkheid thans als een nadeel ervaren.
Klingen & Kindt (1993) geven aan dat het Vogelkers-Essenbos vanwege zijn
kleinschalige, lintvormige voorkomen in de boswachterij kwetsbaar is voor
verdroging en eutrofiëring.
Op enkele punten in het gebied vindt wateronttrekking plaats met een omvang
van meer dan een half miljoen kubieke meter per jaar. Dat heeft plaatselijk
reeds tot grondwaterstandsverlagingen geleid van 20 tot 40 cm. De provincie
Noord-Brabant voert een herstel- en ontwikkelingsbeleid voor watersystemen
voorwater- en landnatuur. Men streeft onder andere naar kwaliteitsverbetering
en het aftoppen van piekafvoeren. Er bestaat een zogenaamd 'Bekenaccoord'
waarin zes partijen (het ministerie van LNV, de provincie, het HoogheemraadschapWest-Brabant, gemeenten Chaamen Nieuw-Ginniken en het waterschap
De Boven-Mark) zich verplichten tot maatregelen die de situatie in het
Chaamse-Bekengebied moet verbeteren.
Planologisch

beleidskader

In het Natuurbeleidsplan van 1990 is het bosgebied aangeduid als Kerngebied
binnen de Ecologische Hoofdstructuur (Klingen & Kindt 1993). De aanduiding in
het Streekplan Noord-Brabant van 1992 en in het Natuurbeleidsplan NoordBrabant van 1993 is hiermee in overeenstemming.
Conclusies
•
•

•

De A-locatie omvat een Boscomplex van Bron en Beek op een oude bosgroeiplaats.
Het bos kent een vrij grote variatie in leeftijd en horizontale en verticale
structuur. Die situatie wordt bevestigd door de variatie inde voorkomende
avifauna.
Binnen de A-locatie komt een zeer groot aantal soorten voor van lokale
herkomst.

Aanbevelingen
•

•
•

Het verdient aanbeveling om met het oog op de status van A-locatie het
gehele Ulvenhoutsche Bosch als Bos met accent natuur aan te wijzen.
Thans heeft slechts een deel van het bos deze status.
Exoten binnen deA-locatie,zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zouden verwijderd moeten worden.
Het verdient aanbeveling ten minste voor het gebied van de A-locatie het
doeltype volledig te laten bepalen door de PNV in plaats van,zoals thans,
te streven naar deontwikkeling van 'lichte bossen' met Grove den, berk en
zomereik.

C
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Geografie en beschrijving
De A-locatie betreft enkele bospercelen ter weerszijden van de Kleine Dommel
of Rul tussen het Eindhovensch Kanaal en de spoorlijn Eindhoven-Venlo, ten
zuiden, stroomopwaarts, van deCollse Watermolen. DeKleine Dommel ontspringt in België en watert via de Dommel bij 's-Hertogenbosch afinde Dieze.
Het gebied isgeselecteerd als Boscomplex van Bron en Beek. Inde Zeggenis
het Vogelkers-Essenbos de belangrijkste bosgemeenschap, maar komen ook
het Gewoon Elzenbroek en het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos voor. De
bossen verkeren voor een groot deel ineen natuurlijke staat. Ze maken deel uit
van natuurgebieden in hetdal van de Kleine Dommel. Dit dal iseen kerngebied
binnen de ecologische hoofdstructuur. Het Dommeldal omvat nog relatief veel
elementen van het oorspronkelijke beekdallandschap.
Gemeente:
Eindhoven en Nuenen
Coördinaten:
163.5/386.6
Hoogte t.o.v. NAP:
+16.5 resp +13.5m
Grote Prov. Atlas:
Noord-Brabant Oost pag. 80/81
Begrenzing A-locatie:
bijlage I,kaart15
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II,kaartG
Eigenaar en beheerder
Het grootste deel van de A-locatie isinbezit van Staatsbosbeheer, regio Peel
en Maas. Het isals deelgebied Urkhovense Zeggen onderdeel van het object
Nuenen. De terreinen werden door de stichting Het Brabants Landschap in de
periode 1986tot 1989van particulieren envan de gemeente Nuenen verworven
en op9september 1991 overgedragen aan Staatsbosbeheer. Relatief kleine
percelen zijn inhet bezit van particulieren, teweten: G.T. Rooijakkers, A.M.
Rooijakkers en H.M. Wit, allen te Nuenen.
Historie
Voor de waterhuishouding van het gebied spelen de Collse watermolen en de
twee kilometer verder stroomafwaarts gelegen Opwettense watermoleneen
grote rol (Spier &Torenbeek 1997). De Opwettense molen bestond reeds rond
1200. De Opwettense molen stuwde het water zo hoog op dat ook de Collse
molen omeen redelijk verval te behouden, hetwater bovenstrooms moest
opstuwen. Zo ontstond een zeer nat en moeilijk te ontginnen gebied. Het werd
tot inde20e eeuw, zijhet kleinschalig, gebruikt voor turfgraverij. Voldoende
verlande turfputten werden als hooiland in gebruik genomen. Als gevolg daarvan bestond het gebied inde 19e eeuw deels uit moerassen en deels uit hooilanden.
Opdetopografische kaart van 1837 is slechts een klein perceel op de oostelijk
oever van delocatie Urkhovense Zeggen weergegeven als bos. De rest van
deze locatie betreft hooilandpercelen, vooral op dewestelijke oever. Deoostelijke oever bestaat op deze oude kaart deels uit onontgonnen gebied (WoltersNoordhoff 1990a). De bossen hebben een hakhoutverleden.Vroeger werden de
rietvelden inhet gebied 's-winters door deboeren uitdeomgeving geoogst
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(OD205 1972). Inhetvoorjaar werden deze rietvelden dan afgebrand. Daardoor
is nogal eens schade ontstaan aan de broekbossen.
Bodem en hydrologie
De Kleine Dommel heeft zich in het Holoceen ingesneden in een dekzandpakket, dat tot de 'Nuenen-groep' behoort. Ter plaatse van de A-locatie heeft zich
in het beekdal van de Kleine Dommel een mozaïek van vlierveengronden,
beekeerdgronden en lage enkeerdgronden ontwikkeld (Staatsbosbeheer 1993).
De A-locatie ligt grotendeels op een vlierveengrond op zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen (Stiboka 1981). Degemiddeld hoogste grondwaterstand is 0
tot 10 cm beneden maaiveld, de gemiddeld laagste grondwaterstand is 70 cm
beneden maaiveld. De bewortelbare diepte varieert tussen 30 en 40 cm beneden maaiveld.Vooreen kleindeel ligt deA-locatie op een hoge zwarte enkeerdgrond in leemarm en zwaklemig fijn zand met een grondwatertrap Vb.
De A-locatie ligt in een (potentieel) kwelgebied. De beek voert het gehele jaar
door water. Staatsbosbeheer noemt voor het Elzenbroekbos de volgende
streefwaarden voorde grondwaterstand: GHG 0-10 cm boven het maaiveld en
de GLG 20-30 cm beneden maaiveld.Een complicatie vormt de slechte kwaliteit
van het Dommelwater. Inundatie met sterk vervuild water is niet wenselijk.
Staatsbosbeheer (1993) overweegt onderzoek naar het meest wenselijke
waterhuishoudingsregime. De fluctuaties in het peil van de Kleine Dommel zijn
over het algemeen vrij groot. In het natste jaar van de eeuw, 1998, was het
verschil tussen hoogste en laagste peil zelfs ongeveer 1,5 m (R. van Staaten,
SBB, pers. med. 1998).
Bosgemeenschappen
De A-locatie is geselecteerd voor het Vogelkers-Essenbos (23). Fragmentair
komenverder overgangen voor naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8), het
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) en het Gewoon Elzenbroekbos (29)
voorkomen. Hetgebied isgeselecteerd als een potentieel Boscomplex vanBron
en Beek, dat zou kunnen ontstaan indien de thans fragmentair voorkomende
bosgemeenschappen zich over een substantieel oppervlak zouden kunnen
ontwikkelen.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
De boomlaag bestaat voornamelijk uit Zwarte els.Verder komt Zachte berk en
Gewone es voor. In de struiklaag komen de volgende soorten voor: Grauwe
wilg, Schietwilg, Geoorde wilg, Gewone vlier, Hop, Wilde lijsterbes, Wilde
kamperfoelie,Zwarte bes,Amerikaanse vogelkers enVogelkers. Inde kruidlaag
komt plaatselijk veel Grote brandnetel voor maar ook soorten van moerasbossen zoals Moerasvaren, Elzenzegge, Hoge Cyperzegge, Stijve zegge en IJle
zegge (Staatsbosbeheer 1993). Soorten als Gewone dotterbloem en waterviolier geven aan dat hier kwel optreedt. OD205 (1972) geeft het voorkomen van
struwelen aan,behorendtot de associatie van Grauwe wilg enZwarte els. Deze
wordt door Van der Werf (1991) tot de contactgemeenschappen van het
Vogelkers-Essenbos gerekend. Overigens karteert OD205 het VogelkersEssenbos onjuist als Elzenbroekbos. In deze struwelen komen Grauwe wilg,
Geoorde wilg, Zwarte els, Gagel, Gelderse roos, Hop en Bitterzoet voor. Inde
zuidoosthoek van deA-locatie kaneen klein deel tot het Berken-Zomereikenbos
worden gerekend. In dit deel komen Zomereik, Sporkehout, Zachte berk en
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Lijsterbes voor. In een gedateerde beschrijving van Thierens (1970) worden
verdernogZoetekersenSleedoornvermeld.
Inheems genenmateriaal
Erzijngeenonderzoeksresultaten vandeA-locatie bekend.Geziendehistorie
endehuidigegrotendeelsnatuurlijkestaat,ishetnietonmogelijk dateenaantal
vandehierbovengenoemdesoortenvanplaatselijke herkomst zijn.Onderzoek
isgewenst.
Plantenvanoudebossen
Koningsvaren, Moerasvaren, Elzenzegge,Wegedoorn enGewoon bosviooltje
komenhiervoor(Staatsbosbeheer 1993).Ineenvegetatiekundige karteringvan
hetDommeldal(OD205 1972)istenwestenvandeKleineDommeleengroeiplaats van EenbesiRodeüjst4i aangegeven. Daarnaast wordt ook deaanwezigheid van Gewone salomonszegel, Bosanemoon en Slanke sleutelbloem vermeld. Deze opname is nogal gedateerd zodat getwijfeld kan worden aan het
huidigevoorkomenvandezesoorten.
Mossen
HetgebiedwerddoorSpier&Torenbeek (1997)oplichenengeïnventariseerd.
Eenbijzonderevondstwaseenbaardmos {Usnea sp.).Opeenwilgentakwerd
Physciaclementei aangetroffen. Diverse waarnemingen uit de 19e eeuw zijn
bekend.Inde20eeeuwwerdP.clementeivijf maalinFriesland eneenmaalin
Gelderland gevonden, nooit eerder in Noord-Brabant. Op 8 locaties (niet alle
binnendeA-locatie)werdenintotaal35soortenwaargenomen.
BijveldbezoekwerdenopGewonees FijnLaddermos (Eurhynchiumpraelongum)enGewoonsikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata) gevondenenopZwarte
elsGewoonKlauwtjesmos (Hypnumcupressiforme). Eenbijzonderevondstwas
Boompjesmos (Climacium dendroides), dat opde bosbodem werdgevonden.
Boompjesmos gaat landelijk sterk achteruit (Bijlsma pers. med. 1998) maar
staat nietopderodelijst. Boompjesmos vereist eenpermanent vochtig milieu
(Van Melick pers. med. 1998) ende aanwezigheid van deze soort binnende
UrkhovenseZeggeniseenvoorzichtige indicatiedateenstructurele verdroging
hiernognietheeft plaatsgevonden.
Eensoortenlijstvan H.vanMelickvoorhetstroomafwaarts vandezeA-locatie
gelegenEckhartdal(sehr.med.1998)blijkt bijzonder rijkaanmossentezijn.In
totaalomvat delijst 122soorten,waarvaner5opdeRodeLijstvoorkomenen
2soortenindicatiefzijnvooroudebosgroeiplaatsen.Hetisaannemelijk datook
deUrkhovenseZeggeneenvergelijkbare bryologische rijkdomherbergen.

Eauna
Het gebied van de A-locatie is zeer vogelrijk. In een inventarisatie over de
periode 1984tot 1991werdenjaarlijks 90-104soortenwaargenomen,waaronder 43-49 broedvogelsoorten. Vooral soorten van moerasbos, rietland en
moeraskomenhiervoor,zoals Blauwborst,Porceleinhoen,Aalscholver, Blauwe
kiekendief, Bruine Kiekendief, Ijsvogel, Roerdomp, Dodaars, Kleine bonte
specht, Rietzanger enWaterral.
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Storingsklassen
De soortensamenstelling van boom- en struiklaag is vrijwel natuurlijk. De
kruidlaag is plaatselijk verruigd met Grote brandnetel en Braam, onder andere
Rubus gratus, eenop dezandgronden zeer algemeen voorkomende soort en R.
integribasis. Delaatste isvrij zeldzaam, maar plaatselijk vrij veel voorkomend in
het oosten en zuiden van Nederland (Van Ooststroom 1973). De storingscode
isdanook vooreen deel A1 vanwege de natuurlijke staat en A4 tot A5 voor het
verruigde deel.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

DeA-locatie omvat bossen op beide oevers van de Kleine Dommel, ten zuiden
van de Collse Watermolen. De aangrenzende graslanden zijn grotendeel
eigendom van Staatsbosbeheer. De oppervlakte van de A-locatie Urkhovense
Zeggen is 16 hectaren. Gezien de status van Boscomplex van Bron en Beek
zou gezocht moeten worden naar mogelijkheden om de oppervlakte van het
complex te vergroten naar 40 hectaren, dat is het gecombineerde MSA van het
Vogelkers-Essenbos (10ha), het Elzenbroekbos (20ha)en het Eiken-Haagbeukenbos (10 ha). Wellicht is spontane bosontwikkeling mogelijk op de terreinen
ten zuiden van de A-locatie. Er liggen daar kleine bospercelen, waarvan de
kwaliteit echter niet bekend is.
Beheersaspecten
De agglomeratie Eindhoven heeft in 1982 een beheersplan opgesteld voor het
gehele gebied van de Urkhovense Zeggen (meer dan het huidige bezit van
Staatsbosbeheer). Beheersdoel is volgens dit plan behoud en ontwikkeling van
hetgehele natuurgebied. Het waterpeil dient zo gereguleerd te worden, dat het
peil niet te laag staat maar dat er ook geen overstromingen optreden. Staatsbosbeheer heeft het beheer, zoals dat voorheen door het Brabants Landschap
werd gevoerd,grotendeels voortgezet. Inde broekbossen wordt een beheer van
'niets doen' gevoerd. Voor het gehele beekdallandschap streeft men naar het
creëren van grote begrazingseenheden voor de graslanden en wil daarnaast
bijzondere aandacht besteden aan de natuurwaarden in de broekbossen.
Volledig herstel van een landschappelijk en cultuurhistorisch als vanouds
functionerend beekdallandschap acht men vanwege de hoge kosten niet
realiseerbaar.
Waardering
De A-locatie betreft een complex van zeldzame bosgemeenschappen. Van
zowel het Vogelkers-Essenbos als het Eiken-Haagbeukenbos verkeert minder
dan 100 hectaren in Nederland in een natuurlijke staat. Het is een kwetsbaar
complex vanwege de afhankelijkheid van externe factoren zoals waterkwaliteit,
peilbeheer ende invloeden vanuit de dichtbij gelegen stedelijke agglomeraties.
De perspectieven zijngoedonderdevoorwaarde dat het rijksbeleid ten aanzien
van natuurgebieden hier onverkort envolledig wordt uitgevoerd. Compromissen
met betrekking tot drinkwaterwinning en landbouw kunnen voor de broekbossen
tot schade leiden.Verdroging isvoor deze bossen deels onomkeerbaar.
Bedreigingen
Waterkwaliteit
Met betrekking tot de waterkwaliteit kan worden opgemerkt dat bovenstrooms
van de A-locatie bij Geldrop een aantal rioolwateroverstorten in de Kleine
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Dommel lozen.Staatsbosbeheer (1993) vermeldt in het beheersplan dat bij een
meetpunt benedenstrooms vandeA-locatie de waterkwaliteit niet aan de AMKnormen17voor fosfaat, stikstof, koper, zink encadmium voldoet. Deoorzaak van
devervuiling ligt deels bij lozingen in België en deels bij lozingen van overstorten en de rioolwaterzuivering in Eindhoven.
Waterkwantiteit
In de omgeving van Nuenen vindt waterwinning plaats. In Son en Breugel,
Helmond, Lieshout en Eindhoven wordt per winningspunt jaarlijks (soms aanzienlijk) meer dan 0,5 miljoen kubieke meter gewonnen. Kwelstromen worden
door deze winning beïnvloed. In 1989 werd een vergunning aangevraagd voor
uitbreiding van de drinkwaterwinning te Lieshout van 2 naar 8 miljoen kubieke
meter per jaar. In 1992 werd de vergunning voor 4 miljoen kubieke meter
verleend, een verdere verhoging is afhankelijk van de uitspraak van de Raad
van State inzake beroepszaken. De winningsuitbreiding is in strijd met het
rijksbeleid inzake verdroging. De Technische Commissie Grondwaterbeheer
(1990) concludeerde dat als gevolg van de uitbreiding nadelige beïnvloeding
van een aantal natuurgebieden kan worden verwacht.
Staatsbosbeheer (1993) acht verbetering van waterkwaliteit en peilbeheer op
korte termijn niet aannemelijk.

BeJieei
Het beheer van een van de eigenaren, G.T. Rooijakkers, die in het gebied drie
percelen in eigendom heeft, is bedreigend voor het gehele gebied. Op het
perceel ten zuiden van 362/4, grenzend aan de A-locatie, is de opstand op
enige moment in het verleden verwijderd en het terrein volgestort met naar
schatting 1000 kubieke meter bouwafval en zand. Dit perceel deelt het gebied
op de oostoever thans in tweeën. Deze actie is door de gemeente Nuenen
vanwege de bestemming natuurgebied als illegaal bestempeld (V.d.Ham pers.
med. 1998). De gemeente overweegt maatregelen te nemen. Er zou rekening
mee gehouden moeten worden dat het gestorte materiaal mogelijk chemisch
afval bevat.
Planologisch

beleidskader

DeA-locatie fungeert als Kerngebied inde Ecologische Hoofdstructuur (Ministerievan LNV 1990). Inhet kader van de uitvoering van het rijksbeleid ten aanzien
van de EHS komt de Kleine Dommel inaanmerking voor het uitvoeren voor een
bekenproject, waarbij herstel enontwikkeling van het natuurlijke karakter van de
beek wordt nagestreefd. Inhet Streekplan Noord-Brabant van 1992 is opgenomen dat het functioneren van de groene hoofdstructuur moet worden veiliggesteld. Daarnaast is aangegeven dat het gebied tussen Eindhoven en Helmond
moet worden onderzocht op de mogelijkheden voor woningbouwlocaties. Dat
laatste zou een bedreiging voor het onbelemmerd functioneren van het ecosysteem Dommeldalkunnen betekenen.Het isdusvan belang dat de ontwikkelingen op dat terrein in het oog worden gehouden. In het provinciale Qntwerpwaterhuishoüdingsplan van 1990 en het Ontwerp Waterbeheerplan van het
waterschap van 1992 is de ontwikkeling van de natuurfunctie primair. Erzijn in
het laatste plan maatregelen voorgesteld om de lozingen van rioolwater op de
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DeAMKiseenmilieubelastingdievoldoetaandeminimalekwaliteitseisenuithetNationaalen
ProvinciaalMilieubeleidsplan.
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KleineDommeltebeperkenenomeenstuwplanoptestellenvoordeongeveer
200mtennoordenvandeA-locatiegelegenCollseWatermolen.Inhetbestemmingsplan van de gemeente Nuenen, 'Industrieterrein Eeneind' (betreft de
oostoevervandeKleineDommel),heeft het bosdebestemming Natuurgebied.
De A-locatie ligt ingebed in reservaatsgebieden (Werkgroep Ecologische
Begrenzing 1993;ziebijlage II,kaartG).RonddeA-locatieliggenreservaatsgebiedendieinhetkadervandeRelatienotazijnaangewezen.Eendeelvandeze
terreinen zijn reeds in eigendom van Staatsbosbeheer. Met het oog op de
buffering van de A-locatie is het van belang dat de overige terreinen snel
kunnenwordenaangekocht.
Conclusies
• DeA-locatie betreft eenBoscomplex vanBronenBeek, datineenvrijwel
natuurlijkestaatverkeert.Vooreendeelishetterreinverdroogd.
• VerdrogingeneutrofiëringvormenbedreigingenvoordeA-locatie.
• Deperspectievenvoorverdereontwikkelingvanuithetbeheerenvanuithet
planologische kaderzijngoedtenoemen.
• Hetgebiedisvermoedelijk zeerrijkaanblad-enlevermossen.
Aanbevelingen
• Uitbreidingwordtaanbevolenomeenoppervlakte tebereikendievoldoendeisvoor hetMSAvaneenBoscomplex vanBronen Beek.
• Maatregelentegenverdrogingentegendeslechte kwaliteit vanhetDommelwaterzijndringendgewenst.
• Onderzoek naar inheemsgenenmateriaal isgewenst.
• Afvoeren van tegen de A-locatiegrens gedumpt bouwpuin dient zo snel
mogelijk plaatstevinden.

216

Ualhenberg

Geografie en beschrijving
DeA-locatiebestaatuiteenlandgoedbos,dataandenoordzijdegrenst aande
boswachterij Ulvenhout-Chaam van Staatsbosbeheer. Het landgoed ligt ongeveer3kilometertenzuidoostenvanUlvenhout.Aandezuidzijde sluitValkenbergvia deBredase WegaanopdeA-locatie Hondsdonk (vandezelfdeeigenaaralsValkenberg).DeA-locatieishoofdzakelijkgeselecteerdvoorhetVogelkers-Essenbos. Het komt in een kleinschalig mozaïek voor met het Vochtig
Wintereiken-Beukenbos en het Elzen-Eikenbos. Daarmee kan de A-locatie
beschouwd wordenals Boscomplex vanBronenBeek. DeA-locatie ligtdeels
inhetbeekdalsysteemdatvanafChaaminnoord-westelijke richtingafwatertin
deMark,endeelsopdehogeregrondenbuitenhet beekdal.DoordeA-locatie
looptdeBroeksche Beek.Binnendebegrenzing liggeneenaantalinagrarisch
gebruik zijndeterreinen.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogtet.o.v. NAP:

Chaam
117.0/393.5
+6.6tot +7.5m

2
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Grote Provincie Atlas:
A-locatie-kaart:
Relatienota-gebieden:

Noord-Brabant West pag. 59
bijlage I, kaart 16
begrenzingen vastgesteld, kaart niet beschikbaar

Eigenaar en beheerder
Eigenaar en beheerder van de A-locatie is sinds dejaren '60 mr. F.B.E. baron
Prisse, tevens eigenaar van de A-locatie Hondsdonk.

Historie
Een groot deel van Valkenberg is op de minuut van de topografische kaart van
1838 als bebost aangegeven (Wolters-Noordhoff 1990). Het zuidelijke deel, in
de richting van deA-locatie Hondsdonk. is in 1838 niet als bos aangegeven. Dit
deel was toen wellicht als grasland in gebruik. Een stervormig lanenpatroon
binnen de begrenzing van de A-locatie suggereert een landgoedaanleg ten
minste uit de 18eeeuw of vroeger.

Bodem en hydrologie
De A-locatie ligt deels in het beekdalsysteem van de Chaamse Beek en deels
op de aangrenzende hogere gronden. De zuidelijk helft van de A-locatie ligt op
een kalkloze beekeerdgrond in lemig fijn zand met grondwatertrap III (Stiboka
1964). In de ondergrond, tussen 40 en 120 cm diepte komt een zware lössleemlaag voor (waarschijnlijk verspoelde loss uit het midden van de Würmijstijd) met een dikte van ten minste 20 cm. Langs de Broeksche beek ligt een
deel van het bos op een broekeerdgrond met een zanddek en een moerige
tussenlaag op zand. Degrondwatertrap is III. Ook indeze kaarteenheid komt de
bovenbeschreven lössleemlaagvoor. Verder naar het noorden ligt enveldpodzolgrond inleemarm en zwaklemig zand met een grondwatertrap V. Het meest
noordelijke deel van de A-locatie ligt op een hoge zwarte enkeerdgrond in
leemarm en zwaklemig fijnzand met een grondwatertrap VI. Dit laatste bodemtype geeft aan, dat dit deel in het verleden enige tijd als landbouwgrond in
gebruik is geweest. Het is kennelijk reeds in het begin van de 19e eeuw weer
verlaten en bebost.

Bosgemeenschappen
DeA-locatie bestaat uit een kleinschalig mozaïek van Vogelkers-Essenbos (23),
VochtigWintereiken-Beukenbos (9) en Elzen-Eikenbos (10) (Koop,Van Wijk &
Bussink ongepubl.). De combinatie Vogelkers-Essenbos en Vochtig
Wintereiken-Beukenbos kan beschouwd worden als een beperkt Boscomplex
van Bron en Beek. Het Elzenbroek ontbreekt, het Eiken-Haagbeukenbos is
binnen het aangrenzende Hondsdonk wel ontwikkeld.

Soortensamenstelling
Boom- en stmiksoorten
Zomereik, Beuk, Gewone es, en de exoten: Fijnspar, Japanse lariks, Amerikaanse eik, Paardekastanje, Douglas, Populier, Amerikaanse eik (Koop &
Bussink ongepubl.). In de struiklaag komen tal van soorten voor. Voor een
overzicht wordt verwezen naar de hieronder gegeven opsomming. Plaatselijk
halen Vogelkers en Hazelaar hoge bedekkingen tot 80%.

A-locatie bossen inNoord-Brabant

95

Inheems genenmateriaal
BinnendeA-locatie hebben de volgende soorten een inheemse genenkarakteristiek (Maes et al. 1996): Aalbes, Betuia rhombifolia. Bitterzoet, Blauwe bosbes, Braam, Framboos, Gelderse roos, Gewone vlier, Gewone kamperfoelie,
Gewone es, Grauwe wilg, Hazelaar, Heggeroos, Klimop, Ratelpopulier, Rode
kornoelje,Rubus gratus, Rubus luticola, Rubus polyothyrsos, Ruwe berk, Salix
x reichardtii, Sleedoorn, Sporkehout, Vogelkers, Wilde kardinaalsmuts, Wilde
lijsterbes, Witte els,Zachte berk, Zoete kers, Zwarte els en Zwarte bes.
Planten van oude bossen
Langs de beek komen onder andere voor: Muskuskruid, Gele dovenetel en
Witte rapunzel. Verder komen voor: Bosanemoon, Gewone salomonszegel,
Hazelaar, Slanke sleutelbloem en Gewoon bosviooltje18. Door Van Melick en
Nieuwkoop (1994)wordt de aanwezigheid van Bosgierstgras vermeld.
Mossen
Hier komen onder andere voor: Gewoon sterremos (Mnium hornum). Gewoon
viltsterremos (Rhizomnium punctatum), Gewoon pronkmos (Isopterygium
elegans). Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Lippenmos (Chiloscyphus polyanthos), Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum) en Fijn
laddermos (Eurhynchium praelongumY'. Van Melick & Nieuwkoop (1994) geven
ineenexcursieverslag de aanwezigheid aan van 41 blad- en levermossoorten.
Daaronder zijn geen rode-lijst-soorten.

Eauna
Met betrekking tot de fauna zijn geen gegevens voorhanden.
Storingsklassen
Inlage aantallen komen exoten voor: Fijnspar, Europese lariks, Japanse lariks,
Amerikaanse eik, Paardekastanje en Douglas. Verder komen intwee percelen
met een oppervlakte van samen 1,5 ha populieren voor. De storingscode is
derhalve voor de percelen met een aandeel exoten BD1 en voor de perecelen
met alleen inheemse soortenB1.
Begrenzing, oppervlakte en minimum

structuurareaal

In het zuiden sluit de A-locatie vrijwel aan op de A-locatie Hondsdonk. Aan de
noordzijde ligt de grens bij huize Valkenberg. De A-locatie is voor een redelijk
deel gebufferd door omliggende bossen. De begrenzing omvat in totaal 66
hectaren. Binnen deze begrenzing liggen agrarische percelen met een geschat
oppervlak van rond 10hectaren. Hetgecombineerde MSA van de hier aanwezige bosgemeenschappen bedraagt 90 hectaren. Er wordt dus niet aan de
oppervlakte-eis voldaan. Vanwege de redelijk gebufferde ligging hoeft hieraan
nog niet zo zwaar getild te worden. Van groter belang is de verwijdering van
exoten en bosontwikkeling op de ingesloten enclaves. Daarmee kan het bosklimaat verbeterd worden.

18

IBN-DLO,projectgroep Bosecosystemen, ongepubl.

19

Zienoot18.
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Beheersaspecten
Een vegetatieopname van IBN-DLO20 is in een met braam en brandnetel verruigde populierenopstand binnen de A-locatie verricht. Onderplanten met
inheemse soorten als Gewone es, Zoete kers, Zwarte els en Haagbeuk wordt
aanbevolen om de verruiging te onderdrukken en de ontwikkeling naar een
natuurlijker bos op gang te brengen.

Bedreigingen
De liggingop korte afstandvan Breda en van de snelweg heeft een betrekkelijk
hoge recreatieve druk tot gevolg. De eigenaar van Valkenberg geeft aan dat tal
van wandelaars zich niet aan de 'huisregels' houden en daarmee het bos
beschadigen (F.B.E. Prisse pers. med. 1998).
Verdroging is een probleem op het landgoed. Reeds eerder heeft de eigenaar
maatregelen genomen om het water iets langer binnen het gebied te houden,
maar dezewerden op last van het hoogheemraadschap teruggedraaid daar de
kwaliteit van het water te slecht zou zijn.

Planologisch beleidskader
Zowel in het landelijke Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV 1990) als in het
provinciale Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant 1993) is
deA-locatie opgenomen inde bossen die als Kerngebied zijn aangewezen inde
Ecologische Hoofdstructuur. Deze zone verloopt vanuit Breda in zuid-oostelijke
richting door de Chaamse bossen en in zuidelijke richting via de Strijbeeksche
Heide naar de Belgische grens. Hetdal vande Roode Beek is in het provinciale
plan aangewezen als Natuurontwikkelingsgebied. In het bekensysteem zijn
reeds enige verbeteringen aangebracht. Plaatselijk is de meandering hersteld.
In de beekdalen stroomopwaarts van het landgoed zijn relatienotagebieden,
voornamelijk beheersgebied, aangewezen. Een kaart van deze begrenzingen is
niet beschikbaar. Volgens F.B.E. Prisse (pers. med. 1998) zijn reeds beheersovereenkomsten afgesloten). Dit isook gebeurd met de pachters van deagrarische enclaves binnen de begrenzing van de A-locatie.

Waardering
Het perspectief voor de A-locatie moet vooral in samenhang met Hondsdonk
worden gezien.Beide gebieden zijntendele versnipperd door agrarisch gebruik
maar herbergen nog veel 'oud bos'-soorten en struiksoorten van inheemse
afkomst. Een verdere gezamenlijke ontwikkeling in de richting van een groot
Boscomplex van Bron en Beek zou moeten worden nagestreefd. Een voordeel
is dat beide A-locaties dezelfde eigenaar hebben.

Conclusies
•
•
•
•

20

Zie noot 18.

De A-locatie Valkenberg betreft een beperkt Boscomplex van Bron en
Beek, voor een deel liggend op een oude bosgroeiplaats.
In het beekmilieu worden veel 'oud bos'-soorten gevonden.
DeA-locatiewordt gekenmerkt door een zeer groot aantal soorten met een
inheemse genenkarakteristiek.
Er zijn goede perspectieven vanuit het beheer en het planologisch kader.
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Aanbevelingen
• Enigeuitbreidingwordtaanbevolen.Daarbijdienen mogelijkeontwikkelingentewordenbezieninsamenhang metdeA-locatie Hondsdonk.
• OpdebinnendeA-locatieliggendeagrarische percelenzouterversterking
vanhetbosklimaatbosontwikkeling moetenwordennagestreefd.
• Een geleidelijke verwijdering van exoten zou plaats moeten vinden. Bij
dunningen kunnenvooralexotenwordenverwijderd. Inpopulierenopstandenkanonderplanten eeneerste stapzijn,openige afstandgevolgddoor
plaatselijk vellenofringenvandehoofdboomsoort.
Z2

2.17

( 'eltiorsboSch

Geografie en beschrijving
DeA-locatieligtaanweerszijdenvandespoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven,
ongeveer 3 kilometer ten zuidwesten van Liempde. Het Veldersbosch is een
landgoedbos, dat voornamelijk bestaat uit gemengd loofbos en een gering
aandeel naaldbos. Het betreft hier een mozaïek van Droog en Vochtig
Wintereiken-Beukenbos met Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos. Het
bosgebied isgeselecteerd alsBoscomplex van leemgronden.
Gemeente:
Liempde
Coördinaten:
152.0/395.4
Hoogtet.o.v.NAP:
+9.9tot +10.4m
Grote Prov.Atlas:
Noord-Brabant Oost pag.54
BegrenzingA-locatie:
bijlage I,kaart17
Begrenzing Relatienotagebieden: bijlage II,kaartH
Eigenaar en beheerder
HetVeldersbosch iseigendomvanJ.F.vanBoeckelvanRumpt.Hetlandgoed
is sinds het midden vande 19eeeuw in het bezit van de familie Van Boeckel
vanRumpt.
Historie
Het geheleVeldersbosch bestond in 1837 uit bos (Wolters-Noordhoff 1990a).
Oorspronkelijk werd het bos als middenbos beheerd met Zomereik enHaagbeuk als overstaanders enhakhout vanZwarte els en Hazelaar. Invooralhet
deel ten westelijk van de huidige N2 waren deze percelen omgeven door
houtwallen.
Bodem en hydrologie
Geologisch gezienligtdeA-locatie inde Centrale Slenk, opdegrensvanhet
JongeenhetOudeDekzand.DezuidrandvandeA-locatie ligtopeenkalkloze
beekeerdgrond in lemig fijn zand, met oude klei van ten minste 20 cm dik,
beginnend tussen 40 en 120 cm beneden maaiveld (Teunissen van Manen
1985).Dezebodemheefteengrondwatertrap III.Verder naar hetnoordengaat
de beekeerdgrond over ineenveldpodzolgrond inleemarm enzwak lemigfijn
zandmeteengrondwatertrapVb.Aandeoostzijde ligteenvlakvaaggrond in
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Afb. 7 Slanke sleutelbloemisinNoord-Brabanteen typische beekbegeleidende soort van vochtige leemrijke
standplaatsen. Hierbloeitzesamen metBosanemoon [foto Han den Ouden].
lemig fijn zand met eveneens oude klei in het profiel De grondwatertrap is hier
III. Deze laatste bodem isgedeeltelijk vergraven. Drinkwaterwinning en peilverlagingen ten behoeve van de landbouw hebben tot gevolg gehad, dat de van
nature in het bos voorkomende kalkrijke kwel is gestopt.
Bosgemeenschappen
Het Veldersbosch betreft een mozaïek van Droog (8) en Vochtig WintereikenBeukenbos (9) met Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos (18). Het bosgebied
is geselecteerd als Boscomplex van leemgronden.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
Zomereik, Haagbeuk, Fijnspar, Douglas, Thuja plicata, populier, Gewone
esdoorn, Amerikaanse eik, Japanse lariks, Beuk, Grove den, Zwarte els,Wilg,
Sitkaspar, Ruwe berk (Koop & Bussink (ongepubl.) Volgens het concept-beheersplan wordt de boomsoorten-verdeling gedomineerd door de Zomereik met
een aandeel in de totale oppervlakte van 55%. Populier en wilg nemen 17% in
beslag. Beuk komt slechts voor over een oppervlakte van 0,1 hectare. Het
resterende terrein wordt ingenomen door exoten en gemengde opstanden. De
verjonging van boomsoorten die in het gebied optreedt is voor het overgrote
deel van inheemse soorten. In de struiklaag van het Wintereiken-Beukenbos
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komen onder andere Wilde lijsterbes, Wilde kamperfoelie en braam voor. De
struiklaag van het Eiken-Haagbeukenbos is veel rijker met: Vogelkers, Amerikaanse vogelkers, Hazelaar, Gelderse roos, Eenstijlige meidoorn, Boswilg en
Zwarte bes.
Deoudste bomen dateren van 1860. Deaanleg van de huidige opstanden heeft
infasen plaats gevonden. Rond 1910zijn een aantal percelen met loofbos maar
ook met gemengd loofbos/naaldbos aangelegd.Verder zijn indejaren dertig en
vijftig veel percelen aangelegd, waarbij meer exoten werden gebruikt. De
meeste aanleg vond plaats over betrekkelijk kleine oppervlakten: hooguit 3à4
hectaren. Zomereik, Beuk en Populier zijn veel als laanboom gebruikt.
Inheems genenmateriaal
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksresultaten bekend.
Planten van oude bossen
Hazelaar, Bosanemoon,Adelaarsvaren, Ruige veldbies, Gele dovenetel, Slanke
sleutelbloem en Gewone salomonszegel (Koop ongepubl.). Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig. De overgang van het Veldersbosch naar het zuidelijker
liggende landgoed Heerenbeek wordt gevormd door een wal met een AlnoPadion karakter waarin onder meer Gele dovenetel voorkomt (Brounen et al.
1977). Buiten de bovengenoemde soorten wordt in een soortenlijst van 195621
verder noggenoemd: Elzenzegge, Dalkruid, Lelietje-der-dalen, Hengel, Eenbes
[Rodeujst4;,Guldenboterbloem, Grote muur. Gewoon bosviooltje en Muskuskruid.
Indeze lijst wordt de Eenbes als talrijk voorkomend omschreven.
Mossen
Een soortenlijst van H. van Melick (sehr. med. 1998) geeft een totaal van 79
bladmossen en 12 levermossen. Daaronder zijn zeldzame soorten:
Kwelmoeras-dikkopmos (Brachithecium mildeanum) iRodeuist3;, Groot veenvedermos (Fissidens adianthoides) |RodeU]st3J, Klein veenvedermos (Fissidens
osmundoides) [Rodeüjstojen Knots-kroesmos (Ulota bruchiï). Ook het Knikkend
palmpjesmos (Isothecium myosuroides), een soort van stamvoeten in oude
bossen, werd aangetroffen.
Storingsklassen
Over hetalgemeen wijkt de boomsoortensamenstelling nogal afvan de natuurlijke soortensamenstelling van zowel het Eiken-Haagbeukenbos als het
Wintereiken-Beukenbos. De beuk komt inhet gehele gebied nauwelijks voor en
deZomereik neemt een onnatuurlijk hoog aandeel in.De storingscode wordt op
basis van het beschikbare materiaal geschat op plaatselijk B1 en over een vrij
grote oppervlakte BD1 vanwege lichte bijmenging van de exoten.Vanwege de
verruiging met braam en adelaarsvaren zal de code plaatselijk tot B5 dan wel
BD5 kunnen oplopen.
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

DeA-locatie ligtcentraal rond het stervormige lanenstelsel. Helaas doorsnijdt de
spoorlijn het oostelijke deel van het gebied en vormt zo een barrière tussen
beide A-locatiedelen. Aan de zuidzijde gaat de A-locatie over in het landgoed
Heerenbeek en oostelijk liggen de bossen van de Kuppenbunders. Aan de
21

Bron:archief S.vanderWerf.
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westzijde en aan de noordzijde zijn meer overgangen naar cultuurland. De Alocatie heeft een oppervlakte van 132 hectaren. Het gecombineerde MSA van
de hier aanwezige bosgemeenschappen bedraagt 90 hectaren zodat ruimschoots aan de oppervlakte-eis wordt voldaan.
Beheersaspecten
Het bosgebied zal indetoekomst beheerd worden als multifunctioneel bos met
accent op houtproductie, en onder handhaving van het landgoedkarakter22. Dit
laatstewordt vooral gereflecteerd door het lanenstelsel. Op de locatie De Negen
Dreven in het centrum van het Veldersbosch is een lanenstelsel stervormig
aangelegd.
Vanwege de matige kwaliteit en vitaliteit overweegt de eigenaar oude eikenopstanden plaatselijk groepsgewijs of vlaktegewijs te verjongen. Er zijn verder
geen specifiek op natuurbeheer gerichte maatregelen gepland23.
Het concept-beheersplan vermeldt dat werkzaamheden binnen het bos geconcentreerd zijn op zomereik en fijnspar. Dit gebeurt vanwege de slechte vitaliteit
van deze soorten en voor een deel door stormschade in januari 1990. Asl
gevolg daarvan zijn een aantal opstanden zeer hol komen te staan. Men over
weegt open plekken in deze opstanden te vergroten tot twee à drie maal de
boomhoogte en daarna inte planten. Men voorziet een intensieve begeleiding
daar deze opstanden 'vaak dichtgelopen zijn met Braam en Adelaarsvaren.
Waardering
De botanische rijkdom van het gebied is groot. Het perspectief vanuit de ecologie isgoed te noemen.Het beheer isechter niet gericht op het verhogen van de
natuurwaarden en isdus niet overeenkomstig hetgewenste beheer voor een Alocatie bos.
Bedreigingen
Het grondwater verzuurt. Dit vindt zijn oorzaak in het ontbreken van de hier van
nature voorkomende kalkrijke kwel.Deafwezigheid van kwel houdt verband met
waterwinning bij Best (Koop & Bussink ongepubl.). Daarnaast hebben grondwaterpeilverlagingen in het omringende gebied een negatieve invloed op de Alocatie.
Er is een proces van verdroging gaande. Dat kan onder meer afgeleid worden
uit de achteruitgang van Slanke sleutelbloem, een soort van vochtige tot natte
standplaatsen (Koop ongepubl.). Erwordt dan ook aanbevolen om de beek aan
de noordzijde van het boste verondiepen om de afvoer van water te vertragen.
Ook zou de begreppeling van het bos ongedaan gemaakt moeten worden en
zou er geen bodembewerking moeten plaats vinden.
Planologisch

beleidskader

Het Veldersbosch maakt als Kerngebied deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De gehele oostzijde van de A-locatie grenst aan in het kader van de

22

23

Bron:Concept-beheersplan-model 1986,ongepubl., z.j.
Zievorigenoot.
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Relatienota aangewezen reservaatsgebied (Werkgroep Ecologische Begrenzing
1993; zie bijlage II, kaart G). Het Veldersbosch is in het Natuurbeleidsplan
Noord-Brabant (Provincie Noord-Brabant 1993) aangegeven als Natuurkerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het maakt deel uit van een veel
groter kerngebied dat zich van Liempde tot Best uitstrekt, en aan de noord-en
de zuidrand voorzien is van natuurontwikkelingszones. Het Veldersbosch is in
het provinciale plan tevens als Verdrogingsgevoelig, Vermestingsgevoelig en
Verzuringsgevoelig aangegeven.
Conclusies
•
•
•
•

De A-locatie betreft een Boscomplex van Leemgronden met zeldzame
bosgemeenschappen op een oude bosgroeiplaats.
DeA-locatie isvan belang voor de 'oud bos-'soorten en is rijk aan blad- en
levermossen.
De boomsoortensamenstelling is niet bijzonder natuurlijk.
Het beheer is niet specifiek gericht op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden.

Aanbevelingen
•
•
•

De beek aande noordzijde van het bos zou verondiept moeten worden om
verdroging tegen tegaan.
De begreppeling van het bos zou ongedaan gemaakt moeten worden.
Bodembewerking zou achterwege moeten blijven.

2.18

H

<J)e Worp

Geografie en beschrijving
Het natuurreservaat De Worp bevindt zich pal ten westen van de plaats Drimmelen, deels grenzend aandedijk van deAmer. DeWorp ligt drie kilometer ten
zuiden van deA-locatie Brabantse Biesbosch. Het betreft een geïsoleerd gebied
temidden van cultuurgronden, die vooral uit akkerbouw bestaan. De locatie ligt
uitgestrekt ten zuiden van de dijk tussen de Hamplaat/Ribsche Polder en de
Kerkpolder. Het iseeneutroof moerasgebied met riet- en zeggelanden,wilgenbos en elzenbroekbos. DeWorp wordt gekenmerkt door een rijke moerasvegetatie van eutroof milieu en is rijk aan paddestoelen. Het deel van de A-locatie
betreft een voormalige griendcultuur, die voornamelijk beplant was met Zwarte
elzen. Op dit kleiig veen in het beneden-rivierengebied heeft zich het RuigtElzenbos ontwikkeld. DeA-locatie omvat verscheidene langgerekte percelen die
van elkaar gescheiden worden door smalle stroken weiland. Door het gebied
lopen enkele onverharde paden.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogte t.o.v. NAP:
Grote Prov. Atlas:
Begrenzing A-locatie:
Begrenzing relatienotagebieden:

Made en Drimmelen
113.7/413.2
- 0.3 tot -0.5 m
Noord-Brabant West pag. 16
bijlage I, kaart 18
geen
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Eigenaar en beheerder
De eigendom is betrekkelijk versnipperd. De A-locatie is voor een deel in
eigendomenbeheerbijStaatsbosbeheerenvoorhetoverigedeelbijeenaantal
particulieren.
Historie
DelocatiemaaktevroegerdeeluitvandeBiesbosch.Door indijkingzijnindeze
streek verschillende polders ontstaan.Indelaaggelegendelenvandie polder
kwamen veel griendcomplexen voor. De griendcultuur werd echter lang niet
altijdgoedbijgehoudenenveelpercelenraaktenverwaarloosd.Rond 1837was
vrijwel de gehele A-locatie bebost, op enkele percelen in het zuid-oosten na
(Wolters-Noordhoff 1990a). Aan de noordzijde van de dijk bevond zich Den
Ham, een zijtak van de Amer Rivier, welke gedeelten nu geheel ingepolderd
zijn.Deomgevingvandelocatiewastoentertijdalgeheelincultuur gebracht.In
1961zijndeeerstepercelendoorStaatsbosbeheer aangekocht.
Bodem en hydrologie
DebodemvandeA-locatie isopdebodemkaart 1:50.000aangegevenalseen
associatievandrieenkelvoudige legenda-eenheden (Damoiseau &Vos 1987).
Oorspronkelijk bestonddebodemuiteenveenpakket meteenkalkrijk dekvan
lichte klei. Deels is het gebied tot ongeveer 120cm diepte uitgeveend. Nade
turfwinning heeft menhetkleidek teruggestort. Dezedelenzijn geclassificeerd
alskalkrijkepoldervaaggrond metgrondwatertrap 1Mb.Daarnaastzijnerpercelenmetrestveenenjongkraggeveen.Dezezijnaangegevenals vlierveengrond
met grondwatertrap II. De niet verveende gronden zijn geclassificeerd als
kalkrijkedrechtvaaggrond metgrondwatertrap 1Mb. Alsgevolgvandevergraving
ligt het maaiveldzeerongelijk. Deafwatering geschiedt kunstmatig.Hetwater
vloeitdoormiddelvaneenaantalslotennaareengemaal,dat hetvervolgens in
derivierdeAmerpompt(Anonymus 1970).
Bosgemeenschappen
DeA-locatie is geselecteerd voor het Ruigt-Elzenbos (27). Dit is een actueel
zeerzeldzamebosgemeenschapvankalkarmebodemsmetkleiigveen,venige
klei,humeuzekleiopveen,etc.(VanderWerf 1991).Hoge grondwaterstanden
zijnvereist,waarbijhetgrondwater maarweinig inbeweging is.HetVogelkersEssenbos is de pendant van het Ruigt-Elzenbos voor beekdalen met een
snelleregrondwaterbeweging.Demeestegroeiplaatsenvanhet Ruigt-Elzenbos
zijnincultuurgebracht.Opditmoment ishetnietduidelijk oferbossenvandit
typeineennatuurlijke staattevindenzijn.
Soortensamenstelling
Algemeen beeld
In het grootste deel is Zwarte els aangeplant. Er zijn ook enkele kleinere
populieren-(Populus canescens) enwilgenpercelen.Opde ietsdrogeredelen
komen naast Zwarte els veel Gewone essen voor, evenals Zomereik, Ruwe
berk en Gelderse roos. Plaatselijk komen Kardinaalsmuts, Hondsroos, Wilde
kamperfoelie,Amerikaanse krenteboompje,Zwarte bes,Aalbes,Braam,Framboos, Gewone vlier, Schietwilg, Grauwe wilg, Laurierwilg, Wilde lijsterbes en
Wilgvoor(Anonymus 1970;BüroBakker 1998;T.M.Bakker, Staatsbosbeheer,
sehr.med.1998).
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Inheems genenmateriaal
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksgegevens bekend.
Planten van oude bossen
Door Anonymus (1970)wordt genoemd: Wilde kardinaalsmuts. Ook de Elzenzegge komt hiervoor (T.M.Bakker, SBB, sehr. med. 1998).
Mossen
De bodem draagt een rijke mossenflora (Anonymus 1970).
Eauoa
De broedvogelbevolking is zeer gevarieerd. Een soortenlijst over hetjaar 1996
geeft eentotaal van40 soorten. Daaronder is eenzeldzame soort als de Blauwborst en verder veel soorten van struwelen. De stootvogels zijn opvallend
afwezig. In 1994 broedde er een ransuil, maar dat was een incident.
Van de amfibieënzijn de Kleine watersalamander, de Groene pad en de Bruine
kikker waargenomen.
Storingsklassen
Uit gegevens van de Monitoring Brabant-West 1997(T.M. Bakker, SBB, sehr,
med. 1998) blijkt dat storingssoorten over het algemeen niet domineren. De
codering P1 tot P2 geldt voor het gehele gebied, aangezien de bossen nog in
een opbouwfase verkeren en ten dele door afzetten zelfs permanent in een
pionierstadium gehouden worden
Begrenzing, oppervlakte en Minimum

structuurareaal

Aan de noordzijde grenst devoormalige dijk van de Brabantse Biesbosch, in het
zuiden gaat hetgebied over incultuurgronden. Het bos ligt geïsoleerd temidden
van landbouwgronden. De oppervlakte van de A-locatie De Worp beslaat 22
hectaren. Het MSA voor het Ruigt-Elzenbos bedraagt 20 ha. Uitbreiding van de
locatie is dus niet noodzakelijk. Wel is buffering vanwege de geïsoleerde ligging
noodzakelijk. Er issprake vanversnipperde ligging van de percelen. Tussen de
bospercelen liggen ruigten en graslanden. Voor deze delen wordt omvorming
naar opgaand bos aanbevolen zodat een verbetering van het bosklimaat wordt
bereikt. Met het oog op het behoud van de variatie inflora en fauna zou in een
bufferzone rond de begrenzing struwelen (wellicht in de vorm van hakhout) en
lage vegetaties kunnen worden aangelegd, die als een brede mantel + zoom
voor de A-locatie functioneren.
Beheersaspecten
De algemene beheersdoelstelling in 1970 luidt om de natuurwetenschappelijke
waarde van het reservaat, zowel uit faunistisch als botanisch oogpunt, te
behouden en zo mogelijk te verbeteren. Het beheer zal daartoe gericht zijn op
het instandhouden vande aanwezige vegetatie alsmede op het handhaven van
het broedbiotoop voor moeras- en kleine zangvogels. Hiertoe zullen periodiek
gedeelten van het hakhout op stronk worden afgezet. Vanwege de mycologischewaarde is hetvan belangdat een gedeelte van het dode hout en afgestorven plantenmateriaal blijft liggen (Anonymus 1970). Het periodiek afzetten van
de struiklaag met het oog op het behoud van de structuurrijkdom in het terrein
gebeurd nogsteeds (A.J.M.Goorden,SBB, pers. med. 1998). Plaatselijk zullen
ruigten middels een niets-doen beheer worden omgevormd naar moerasbos
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(Prangeretal. 1995).Buitenhetafzettenvandestruiklaagwordteenniets-doen
beheergevoerd.Alsdoeltypenwordenhiergehanteerd:3.8 Ooi-enpolderbossen (opgaand bos,geeninternbeheer),en 18.1 Houtwallen,bredesingelsen
graften (hakhoutbeheer ,met eencyclus van 10tot 15jaar) (A.J.M.Goorden,
SBB,pers.med.1998).
Waardering
Hetgebied kenteenrijkemoerasflora eneengoedontwikkeldepaddestoelengemeenschap. Demonitoringvandevegetatie in 1997leverde eentotaalvan
134 soorten vaatplanten op. Ook in omithologisch opzicht is het gebied van
groot belang. Het Ruigt-Elzenbos is binnen Nederland een zeer zeldzaam
voorkomende bosgemeenschap. Behoud enontwikkeling zijn essentieel voor
het behoud van een landelijk grote variatie aan bosgemeenschappen. De
geïsoleerde ligging,hetontbrekenvaneenextensiefgebruikte buffer ronddeAlocatieendedreigendeverdrogingdoenafbreukaandeperspectievenvoorhet
gebied.
Bedreigingen
Verdrogingiseenvandebedreigingenvanhetgebied.Vannature iservrijveel
kwel,maardezewordtweggevangendoordepeilverlagingentenbehoevevan
delandbouw (A.J.M.Goorden,SBB,pers.med.1998).Deverdrogingsgevoeligheid is ook gesignaleerd in het Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie
Noord-Brabant 1993). Naast verdroging is ook vermesting vanuit de intensief
bewerkte landbouwgebieden eenbedreiging.
Planologisch beleidskader
Vanwege de botanische, ornithologische, algemeen zoologische en regionaal
landschappelijkewaardeishetgebiedin 1968aangewezenalsstaatsnatuurreservaat (CRM-reservaat). Inhet streekplan Noord-Brabant (anno 1970) ishet
gebiedaangeduidalsnatuurmonument. Deomliggendegrondenzijnlandschappelijk waardevolle agrarische gronden. In het Natuurbeleidsplan van 1990
(MinisterievanLNV 1990)isDeWorpopgenomen binnenhetKerngebiedvan
de Biesbosch. Inhet Natuurbeleidsplan Noord-Brabant (Provincie NoordBrabant1993)isdeA-locatiealsgeïsoleerd kerngebiedaangegeven. Ecologische
verbindingszones zijn in oostelijke en zuidelijke richting aangegeven. In het
gebiedzijngeenrelatienotagebieden begrensd.Hetisdevraagofeendergelijke aanwijzing op een korte termijn effect zou hebben. De gebruikers vande
ronddeA-locatiegelegengraslandenzijnover hetalgemeenjonge boeren,die
nietsnelgeneigdzullenzijn,beperkingenvoorhetgebruikteaccepteren(A.J.M.
Goorden,SBB,pers.med.1998).
Conclusies
• DeA-locatiebetrefteenreferentievoorhetzeerzeldzame Ruigt-Elzenbos.
• Gedeeltelijk verkeert hetboswatstructuur betreft nogineenpionierstadium.
• Doorhethogeaandeelstruwelenontbreekt plaatselijk eenbosklimaat.
• DeA-locatiewordt bedreigddoorverdrogingenvermesting.
Aanbevelingen
• Bufferingvanwegedegeïsoleerdeliggingenvanwegededreigendeverdroging is noodzakelijk. Bij voorkeur worden struwelen en lage vegetaties
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ontwikkeldineenzonerondomdebegrenzingvandeA-locatie,ondereen
gelijktijdige ontwikkeling van de struwelen binnen de A-locatie naar opgaandbos.
Relatienotagebieden, die de mogelijkheid voor een extensivering vande
landbouwgrondenronddeA-locatiekunnenopenen,ontbreken.Begrenzing
vanreservaatsgebied zoudanookzosnelmogelijk moetenplaatsvinden.
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3 ALGEMENE CONCLUSIES
Op basis van het verzamelde materiaal, niet alleen beschreven in dit rapport,
maar ook in de eerder verschenen rapporten met betrekking tot A-locatie
bossen, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Inde pers zijn de Alocaties wel eens de 'pareltjes van het Nederlandse bos' genoemd en is de
totale oppervlakte van deze A-locaties geschat op ongeveer 1% van het totale
Nederlandse bos.Met inhetachterhoofd de vrijstrenge criteria,waaraan een Alocatie moet voldoen om als zodanig gekwalificeerd te worden, zou, nu uit de
gesommeerde oppervlakten over heel Nederland blijkt dat het percentage van
de A-locaties op de totale oppervlakte zelfs boven die 1 %ligt, een euforische
stemming kunnen ontstaan. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat daar
allerminst reden toe is.
Kern en periferie
EenaantalA-locaties bestaan uit een,soms zeer geringe, kern van bos met een
natuurlijke of vrijwel natuurlijke soortensamenstelling en daarnaast uit bosterrein, waarvan de soortensamenstelling afwijkt van de natuurlijke. Soms ook
bestaat de A-locatie uit een mozaïek van waardevolle kernen met minder
waardevol verbindend terrein. De begrenzing is altijd mede gebaseerd op de
toekomst van de A-locatie. Indien de omgeving van de waardevolle kern op
termijn met een voldoende kansrijkdom deel zou kunnen uitmaken van het
Minimum structuurareaal voor de betrokken bosgemeenschap of het boscomplex,danwordt dit binnen de begrenzing opgenomen. Voorwaarde is natuurlijk
wel, dat aan een aantal selectie-criteria met betrekking tot bodem, ouderdom
van de groeiplaats en ongestoordheid van bodem en reliëf is voldaan. Deze
perifere delenvandeA-locatie bevatten echter vaak soorten die hier van nature
niet voorkomen of zelfs exoten, in menging of ook wel in monocultuur.
Storingsklasse
Het blijkt dat bij de tot nu toe beschreven A-locaties de storingsklasse A 1 ,de
code voor een natuurlijke samenstelling van boom-, -struik en kruidlaag, vrij
zeldzaam is.Bovendien moet hierbij bedacht worden, dat A1 nog niet betekent,
dat het bos een natuurlijke structuur en leeftijdsmozaïek heeft. Dat is soms wel
maar meestal niet het geval, aangezien het Nederlandse bos in doorsnee vrij
jong is.De storingsklasse heeft uitsluitend betrekking op de soortensamenstelling.
Oppervlakte
Eenvrij groot deel vandeA-locaties blijkt een te geringe oppervlakte te hebben
met het oog op een toekomstige hoge mate van zelfregulatie. Het Minimum
structuurareaal kan veelal slechts worden bereikt door omringende bossen om
te vormen naar inheemse soorten en voor kleine, geïsoleerd liggende bossen
zelfs door bosuitbreiding op landbouwgronden. Soms liggen binnen de begrenzing (blauw)graslanden, die afbreuk doen aan het bosklimaat. Met het oog op
dewaardevolle'vegetaties op die graslanden wordt bosontwikkeling hiertegengegaan door begrazing of maaien.
Zeldzaamheid
De mate waarin de geselecteerde A-locaties voldoen aan het beeld van een
natuurlijk bos hangt tevens samen met de zeldzaamheid van de betrokken
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bosgemeenschap.Voorzeldzamebosgemeenschappenishetsomsonmogelijk
eenlocatieteselecteren,diealinredelijkemateaanhet ideaalbeeldvoldoet.In
zo'n geval wordt eenlocatie geselecteerd, die actueel niet zeer waardevolis,
maar, mede gezien deabiotische omstandigheden, de potenties inzich heeft
om met een daarop toegesneden beheer door te groeien naar een natuurlijk
bos.
Bedreigingen
Vrijwel alle A-locatie Bossen hebben te maken metéénof zelfs verscheidene
interneenexternebedreigingen.DeinNederland meestalgemeenvoorkomendeexternebedreigingenzijn Verdroging en Verrijking. Beideprocessenkunnen
leidentoteenonomkeerbaresituatieenmaatregelenterbeschermingvandeAlocatie bossen zijn dan ook dringend nodig.Soms is ook vernatting eenprobleem.IndeA-locatieGrootvenbos bijvoorbeeldwordt metalsdoelhoogveenregeneratiehetwaterpeilzodanigverhoogddatreedseendeelvanhetzeldzameBerkenbroek isafgestorven.
Beheer
Een groot deel van de A-locatie bossen zijn in eigendom en beheer bij natuurbeheersorganisaties. Het beheer vande locatie is danook veelal inovereenstemmingmethetvoorA-locatiebossengewenste beheer.Hetblijktechter
datinsommigegevallenStaatsbosbeheer, Natuurmonumenten enLandschappen streven naareenniet-natuurlijke boomsoortensamenstelling, bijvoorbeeld
naareenhoogaandeelZomereikinhetGierstgras-Beukenbos. Daarnaastwordt
op cultuurhistorische gronden nogal eens een hakhoutbeheer gehandhaafd,
waareenbeheer naaropgaandbosgewenstis.
Vaak zijn de kleinere,geïsoleerd liggende bossen particulier eigendom.Deze
particulierebosbeheerders strevenveelalnaarcontinuïteit vanbosoflandgoed
ineconomischezinenhanterenmeestaleenmultifunctionele doelstelling.Een
beheeralsA-locatie boslijktdannietinhunstrategietepassen.Hetiswenselijk, een weg te zoeken om deze eigenaren te stimuleren een afweging ten
gunstevanA-locatie-beheer te maken.Debestaandefinanciële stimulans,de
Toeslag WaardevolleBosgemeenschappen, zouopzijneffectiviteit onderzocht
en eventueel aangepast moetenworden.Wellicht kunnen, naar analogie van
proefprojectenvoorparticuliernatuurbeheer dooragrariërs,proefprojectenvoor
A-locatie-beheer worden opgestart, waarbij wordt nagegaan op welke wijze
beheersmaatregelen met het oog op de ontwikkeling van een inheemse bosgemeenschap kunnen worden geïntegreerd ineen beheer dat een duurzame
ontwikkeling inzowelecologische alseconomische zinvoorstaat.
Slotconclusie
Uithetbovenstaande blijktwel,datervoor het bereikenvaneennaarsoortensamenstelling enstructuur natuurlijk bos binnendehuidige begrenzingvande
A-locatiebossennogeenlangewegtegaanis.Hetbelangisechterzeergroot.
A-locaties blijkenpopulatiesvanvaatplanten,mossenenlichenentebevatten,
diegebondenzijnaanoude bosgroeiplaatsen.Eendeelvandezesoortenisin
zijn bestaan bedreigdenstaat opde Rode Lijst. Daarnaast bevattenA-locatie
bossen soms bomen en struiken met een inheemse genenkarakteristiek. Alocaties vormen dus réfugia waarin soorten kunnen overleven en kunnen
daarmeealsbrongebiedvoorbosaanlegen-omvormingindedirecteomgeving
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fungeren. Behoud en ontwikkeling dienen daarom krachtig te worden gestimuleerd.

•
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