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VOORWOORD
A-locatie bossen kunnen op grond van hun botanische kwaliteit beschouwd worden als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke bosgemeenschappen. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur, heeft het IBN opdracht
gegeven per provincie de eerder in de Ecosysteemvisie Bos genoemde A-locatie bossen te begrenzen en te beschrijven. Het voorliggende rapport is het vierde in deze reeks. Voor dit project fungeerde de heer J. van der Jagt van IKCNatuurbeheer als contactpersoon van het ministerie.
Per locatie is informatie bijeengebracht die beleidsmakers als leidraad kan dienen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling
van bossen die in meer of mindere mate aan een intensieve exploitatie zijn ontkomen. Daarnaast kan de hier neergelegde kennis eigenaren en beheerders
behulpzaam zijn om bijhet beheer zo goed mogelijk inte spelen op de potenties
van hetbos als groeiplaats van een inheemse bosgemeenschap.
De beschrijvingen van deA-locatie bossen zijn voor een groot deelop literatuurstudie gebaseerd. De soms gedateerde en onvolledige bronnen noopten de auteurs tot aanvullend onderzoek. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van
kennis en informatie binnen ons instituut. Wij zijn Sieuwke van der Werf, auteur
van Bosgemeenschappen (1991), er voor erkentelijk dat hij ons 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 lijst van A-locatie bossen. Collega's van de sectie Plantensociologie voorzagen ons van vegetatieopnamen
waarmee wij de soortensamenstelling van de bossen konden beschrijven. Robbert Wolf, eveneens van de sectie Plantensociologie, reikte ons historische gegevens aan van een aantal A-locaties. Wij zijn de Stichting Bronnen en Ekologisch Adviesburo Maes ervoor erkentelijk dat zij ons voorzag van gegevens uit
de door hen beheerde gegevensbank van inheems genenmateriaal in Nederland. Tenslotte waren de aanvullende details die wij van boseigenaren en -beheerders ontvingen, zeer waardevol. Zij kennen hun terreinen door en door en
stelden ons met hun kennis in staat de in dit rapport neergelegde gegevens te
controleren enaan de actualiteit aante passen.
De auteurs

A-locatie bossen in Utrecht

1 INLEIDING
1.1 Probleemstelling
Historische ontwikkelingen
Nederland iseenbetrekkelijk bosarmland.Alruim6400jaar geledenvestigden
boerenvandebandkeramische cultuurzichinZuid-Limburg. Datwas hetbegin
van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de
voedselvoorziening van de lokale bevolking te voorzien. Zonder grond kan de
landbouw niet functioneren en deze omslag was dan ook het begin van een
ontbossing van een gebiedwaarvan voor het overgrote deel bos declimaxvegetatie vormt. Dit proces heeft geleidtot deverdwijning van met name debossen op de rijke gronden.Op de armere gronden heeft het bos zich wat langer
kunnen handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werd
geëxploiteerd. Eendieptepuntwerdrond heteindevande 198eeuw bereikt. Na
ingrijpende moderniseringen indelandbouw,zoalsdeinvoeringvanhetgebruik
van kunstmest, konden heidevelden dievoor delandbouw niet meer nodigwaren,opnieuw bebostworden. Diebebossinggebeurdeveelalmetsnelgroeiende
naaldboomsoorten. Hetgevolgvandit proces isdat er in Nederland nauwelijks
meer inheemse bosgemeenschappenzijntevindenwaarvandesoortensamenstelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een redelijke mate van natuurlijkheidvertoontenwaarvandeoppervlaktevoldoende ruimtebiedtvoorduurzame
zelfregulatie. Deschaarse relicten van deze bosgemeenschappen zijn meestal
lange tijd geëxploiteerd geweest als hakhout, hakhout-met-overstaanders of
opgaand bos. Vaak ook zijn de in deze bosgemeenschappen van nature
thuishorende boomsoorten vervangen door andere inheemse of uitheemse
soorten.
Belang
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan
vaninheemseplant-endiersoorten.Zijfungerenalsréfugiawaarinsoortenkunnen overleven en vormen tevens een bron van inheems genetisch materiaal.
Natuurlijke bossenhebbeneengevarieerde structuur,zowelhorizontaalalsverticaal,waardoor eengrote diversiteit aanorganismen hier leef-enfoerageergelegenheid kanvinden. Er bestaan bovendien directe relaties tussen de grootte
van bosgemeenschappen en het aantal soorten dat daarin kan overleven.Bovendien is in grote populaties de kans groter dat er mutanten voorkomen die
zichaanveranderendeomstandigheden kunnenaanpassen.
Eenbijzonderewaardewordt toegekendaanbosgemeenschappen incomplexen. Dit houdt indat zich in grotere landschapseenheden bosgemeenschappen
ineen onderlinge ecologische samenhang hebben ontwikkeld. Dergelijke landschapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar
hoog,expositievan noord naarzuidenvoedselarmnaarvoedselrijk. Dergelijke
bosecosystemenzijnstabielerenhebbeneengroterekansrijkdomvoorduurzame natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen.
De complexen van bosgemeenschappen die in Nederland wordenonderscheiden(Koop&VanderWerf 1995)zijn1:
Denummeringvandebosgemeenschappen isdievandebostypologie vanVanderWerf (1991),zie ook pag. 13.
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BoscomplexvanHellingenPlateauinhetHeuvelland

Heuvel-complexen bevatten tenminste overgangen van hetGierstgras-Beukenbos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8)
dan wel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met
Bronbossen (25-26) enhet Eiken-Haagbeukenbos (17-18) verdienen eenvoorkeur.Vooralle boscomplexen,dieniethetplateau bedekken,isbufferingnoodzakelijk inverbandmetinstromingvanmetmestvervuildbodemerosiemateriaal.
InUtrecht:
2

geenboscomplexen geselecteerd

BoscomplexvanBronenBeek

Boscomplexen van bron en beek bevatten tenminste Vogelkers-Essenbos (23)
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of
Droog of Vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9) en/of bevatten ze Gewoon Elzenbroekbos (29). Complexen met meer bosgemeenschappen verdienen een
voorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied innatuurterreinofbosverdieneneenvoorkeur.
InUtrecht:
3

geenboscomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuwwallen

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

Noordhout-Bornia

BoscomplexvanLeemqronden

De boscomplexen van de leemgronden bevatten tenminste een overgang van
hetDroog(8)ofVochtigeWintereiken-Beukenbos (9) naar hetzeldzameEikenHaagbeukenbos (17 of 18).-Boscomplexen met overgangen naar het BerkenZomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of
naar het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23),het Elzenbronbos (25)of
hetGewoonElzenbroekbos (29)verdieneneenvoorkeur.
InUtrecht:
5

geenboscomplexengeselecteerd

BoscomplexvanStuifzand

Inde stuifzandboscomplexen komen tenminste twee natuurlijke dennenbosgemeenschappen (1-2-3) voor. Binnen het complex komen zowel het Droog (6)
als het Vochtige Berken-Zomereikenbos (7) voor. Complexen met overgangen
naarhetWntereiken-Beukenbos (8)eneventueleandere bosgemeenschappen
hebben een voorkeur. Veelal zijn het Korstmos- (1) en het Kussentjesmos-
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Dennenbos (2) slechts over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig. Gebieden met een ruimtelijke relatie met actief stuifzand verdienen de voorkeur, omdat deze mogelijkheden bieden om spontane Dennenbosgemeenschappen opnieuw te latenontstaan.
In Utrecht:
6

geen boscomplexen geselecteerd

Boscomplex van Rivierengebied

De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappen de potentiële mogelijkheden
voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkelingen nog niet aanwezige
bosgemeenschappen. Het actuele voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met
actuele of potentiële overgangen naar Essen-lepenbos (21-22) en Schietwilgenbos (33) wordt in Nederland als complex onderscheiden.
In Utrecht:
7

Blauwe Kamer &Grebbeberg (potentieel boscomplex)

Boscomplex van Laaqveen

De moerasboscomplexen bevatten tenminste de drie Elzenbroekbossen (29, 30
en 31). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals
Elzen-Eikenbos (10) enVochtig Berken-Zomereikenbos (7) verdienen een voorkeur.
InUtrecht:
8

Botshol, Gagelpolder, Loosdrechtse Plassen

Boscomplex van Zure Venen

De zure venen-boscomplexen bevatten tenminste Berkenbroekbos (5) in overgang met andere bosgemeenschappen zoals Vochtig Berken-Zomereikenbos
(7), Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het BerkenElzenbroekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het KoningsvarenElzenbroekbos (32).
In Utrecht:
9

geen boscomplexen geselecteerd

Boscomplex van Zeekleiaebied

Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel geheel in actueel bos. Slechts één
complex is aangemerkt, dat echter in feite op een strandvlakte met veen ligt.
Het bevat Elzen-Eikenbos (10) en Ruigt-Elzenbos (27).
In Utrecht:
10

geen boscomplexen geselecteerd

Boscomplex van Kalkriike Duinen

Kalkrijke duinboscomplexen bevatten ofwel een combinatie van Duin-Eikenbos
(11) met Duin-Berkenbos (19) of een combinatie van Duin-Eikenbos (11) met
Droog (21) of Elzenrijk Essen-lepenbos (22). Combinaties met overgangen naar
het DroogWintereiken-Beukenbos (8)verdienen de voorkeur.

JO

IBN-rapport299

In Utrecht:
11

geen boscomplexen geselecteerd

Boscomplex van Kalkarme Duinen

Kalkarme duinboscomplexen liggen in een dynamisch bosgrensmilieu waarin
zeewindstress en soms overstroming door zeewater de bepalende factoren zijn.
De boomlaag wordt niet zeer hoog en de soortensamenstelling met relatief veel
ratelpopulier en Karpatenberk (pionierboomsoorten) is typisch voor het milieu
van de kustduinen. De boscomplexen bevatten tenminste drie gemeenschappen uit de reeks Korstmos-, Kussentjesmos- en Kraaihei-Dennenbos (1,2 en
3), het Kraaihei-Berkenbos (4) en het Droog Berken-Zomereikenbos (6). In drie
van de vier in Nederland geselecteerde boscomplexen komt het KraaiheiBerken-bos voor. Dit is een zeer zeldzame bosgemeenschap die in Nederland
uitsluitend in de kustduinen kan worden aangetroffen. In het complex kunnen
ook overgangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voorkomen. Ook
gebieden metjong en zich nog spontaan vestigend bos zijn in Nederland geselecteerd.
In Utrecht:

geen boscomplexen geselecteerd

Beleid
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans
een zeer kleine oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van elkaar. Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van bossen, zoals dat in het
Bosbeleidsplan en de Ecosysteemvisie Bos is neergelegd, is gericht op behoud
en ontwikkeling naar grootte en natuurlijkheid van deze bosrelicten. Om dit laatstedoel te bereiken, heeft de rijksoverheid de bijdrage waardevolle bosgemeenschappen in de Regeling Functiebeloning bos en natuurterreinen opgenomen.
Deze regeling isop 1januari 1994 inwerking getreden en vervangt de Regeling
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een
subsidiesysteem voor eigenaren van waardevolle bosgemeenschappen, verder
A-locatie bossen genoemd. De eigenaar van eenA-locatie bos kanvan de regeling gebruik maken door een aanvraag voor een bijdrage waardevolle
bosgemeenschappen in te dienen en verplicht zich bij de toekenning tot de volgende aanpassingen inzijn beheer:
1.
2.
3.
4.

5.

Er mogen geen uitheemse boomsoorten worden aangeplant.
De maximum grootte van eenverjongingsvlakte is 10aren.
-De ruimtetussendeverjongingsvlakten onderling isten minste 75 m.
De totale verjongingsvlakte heeft gedurende de toekenningsperiode
(van 5jaar) een maximum van 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 ende bosgemeenschappen of het
boscomplex zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. De algemene criteria
voor de selectie vanA-locatie bossen zijn:
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1_1

1

Het bos bevat (vrijwel) uitsluitend inheemse boomsoorten.

2

Het bestaat uit spontaan bos dan wel ongelijkjarig bos met oude bomen

3

eneen beheer dat ruimte laatvoor een spontane ontwikkeling.
Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een

4

locatie waar al vóór 1850 (en liever nog vroeger) bos voorkwam. Dit
criterium geldt echter niet voor de meeste broekbossen en de dennenbosgemeenschappen op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschappenzijn over het algemeen aan nogjonge bosgroeiplaatsen gebonden.
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste
weer het meestwaardevol zijn.
Het bos staat bij voorkeur op ongestoorde bodems met een oorspronkelijk reliëfzonder vergraving en begreppeling.

Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. In tabel 1 op de volgende pagina is
een overzicht gegeven van de meer specifieke criteria per bosgemeenschap. In
sommige gevallen voldeden bepaalde locaties metzeldzame bosgemeenschappen niet aanallecriteria.Zijzijn dan toch geselecteerd, omdat ertot dat moment
geen betere voorbeelden gevonden waren.
De basis voor de selectie van A-locatie bossen werd gelegd door Sieuwke van
der Werf, dievoor zijn bostypologie referentiebeelden zocht voor inheemse bosgemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeenschappen. Ditwerk verscheen in 1991 bij Pudoc als vijfde inde reeks Natuurbeheer in
Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van medewerkers van IBN-DLO en IKC-Natuurbeheer.
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 bosrelicten, in dit rapport verder A-locatie bos genoemd, die tot dusver in Utrecht zijn geselecteerd.
De beschrijving dient naast een weergave van de huidige situatie een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden, de mogelijke interne en externe bedreigingen eneen classificatie naar de mate vangaafheid te bevatten.
De huidige lijst van-A-locatie bossen is nog slechts een voorlopige. Een systematische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden maar is wel wenselijk.
Daarnaast moetworden 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 deelwel opgenomen terwijl de lijst
voor wat betreft het Elzenbroekbos nogvrijonvolledig is.
Alle nieuwe suggesties voor A-locatie bossen zijn welkom. Aan de hand van de
hierboven weergegeven selectiecriteria (zieook tabel 1)kanworden nagegaan
of een bepaald bos in potentie als A-locatie beschouwd kan worden. De
selectiecriteria zijn uitvoerig beschreven in het rapport Criteria voor A-locaties
Bos, een werkdocument van IKC-Natuurbeheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt
1995). Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen kunnen bij de regiodirecties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij, Directie
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Tabel1 Overzicht per bosgemeenschap van selectiecriteria[ontleendaan Koop & Van der
Werf 1995]
Bosgemeenschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bosgemeenschap
MSA

Buffer

Complex
Oude groeipl.
Spontaan
Inheems
'Oud bos'-soort
% Sel

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

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

n
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

Nummering volgens Van der Werf (1991).
Minimum-structuurareaal: minimum oppervlakte die noodzakelijk is voor duurzame
zelfregulatie. Hierop is geselecteerd. Indien tussen haakjes betreft het relicten die on
. danks hun in verhouding tot het MSA te geringe oppervlakte zijn aangewezen.
De oppervlakte die ter buffering rondom de A-locatie aanwezig dient te zijn in geval
van selectie. Bij * en (*) is buffering gewenst maar kan aan deze eis niet tegemoet
gekomen worden, omdat de meeste geselecteerde locaties geïsoleerd in het cultuurlandschap liggen.
Geeft het aantal A-locatie bossen op het totaal dat is opgenomen in complexen van
bosgemeenschappen.
De A-locatie dient geheel of gedeeltelijk op een oude bosgroeiplaats te liggen, die al
van vóór 1850 tot heden vrijwel permanent bebost is geweest.
De A-locatie dient overwegend uit spontaan ontstaan bos te bestaan.
De A-locatie is geselecteerd op de aanwezigheid van (overwegend) inheemse boomsoorten.
De aanwezigheid van aan oud bos of oude bosgroeiplaats gebonden plantensoorten
vormt een selectiecriterium.
Het geschatte percentage van geschikte A-locatie bossen dat tot nu toe is geselecteerd
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1^3

Natuur,wordeningediend.
1.2 Inhoud en verantwoording
Indezeparagraaf isdemethodiek vandebeschrijvingvandeA-locatiebossen
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
wordenbeschreven.
Geografie en beschrijving
Een korte beschrijving van de A-locatie met de geografische en landschappelijke ligging.Voor de naamvan de locatie is de spelling gekozen zoals dezein
de Grote Provincie Atlas 1:25.000(Wolters-Noordhoff 1995) is gehanteerd.De
ze 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).Inhetgevalergeenveldnaambekendis,isergekozenvoordenaamwaaronderdelocatie bijdeeigenaar ofbeheerder bekendis.
Het is mogelijk dat de naamvan deA-locatie afwijkt vande naamwelke inde
Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. In dat geval wordt de laatste
naam eveneens vermeld. De gemeente is aangegeven volgens de meest
recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG 1995)
Voorzovervantoepassing isdesituatievóór degemeentelijke herindeling van
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven Amersfoortstelselbehorenbijeencentraalgelegen puntindeA-locatie,ofvanéénvande
delen daarvan. Hetlaagste enhoogste punt inmeters boven NAP isaangegeven. Met het oog op praktisch gebruik van dit rapport zijn inde tekst de pagina('s) aangegevenwaarop deA-locatie indeGrote Provincieatlas istevinden.
Tenslotte isaangegeven opwelk kaartje van bijlage IdeA-locatie isafgebeeld
(cijfer-aanduiding), envoor zover vantoepassing,opwelk kaartje van bijlageII
denaburigerelatienotagebiedenzijnweergegeven(letter-aanduiding).
Eigendom en beheer
Deeigenaarofeigenarenzijnvermeldvoorzoverdatzonder kadastrale recherche mogelijk was.Verder wordt de beheerder of beherende instantie genoemd
eneventueelonderwelkebeheerseenheiddeA-locatievalt.
Historie
Voorzoverbekendzijnenigegegevensoverdehistorievermeld.A-locatiebossen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van de Grote
Historische Atlas van Nederland 1:50.000 (Wolters-Noordhoff 1990), die de
gekleurde minuten van de eerste landelijke kartering uit de jaren rond 1840
weergeeft, is dat gecontroleerd. De historische gegevens uit de beheersplannen waren in de meeste gevallen voldoende om vast te stellen of het gebied
overeenaaneengeslotenperiodetothedenbebostisgebleven.
Bodem en hydrologie
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn kort beschreven.Verder zijn de karakteristieken vandewaterhuishouding inclusief de
grondwatertrappen aangegeven.Voor degrondwatertrappen isde indelingvan
de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 volgens de meest recente code van
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1988 gehanteerd. De in bronnen gevonden oudere codes zijn herleid naar de
codevan 1988. Dezeindeling ishieronder intabel 2weergegeven.Voorzover
van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de
waterhuishoudingweergegevenindeparagraafBedreigingen.
Tabel2 Grondwatertrappenindeling (naar_Ten Cateetal.1995)
Gemiddeldhoogstewintergrondwaterstandincm
-mv

| Grondwatertrap
i

1

1

ii
'

IIb

!

iic

•

m

:r

nib
iv
iv'c
V
Vb
VI
VII
VIII

'

H

- (0-20)'
- (0-3Ö)f
25-40
>40
<40
25-40
40-80
>80
<40
25-40
40-80
80-140
>140

Gemiddeldlaagste
zomergrondwaterstandincm-mv

I
I

]....
i

1
i

:

t
|

1
1
1

|

<50
50-80
50-80
50-80
80-120
80-120
80-120
80-120
>120
>120
>120
>120
>120(>160) 1

'j (...) meest voorkomende waarde binneneengroter GHG-of GLG-traject
Verklaring kwantitatievetoevoegingen:
...a
GHGondieper dan +25cmbijdeGT's I, II,IIIenV
...b
GHGtussen 25en40cm-mv
...c
GHGenGLGnagenoeg evendiep
...u
ondiepGHG-traject, namelijk 40-80
...o
GLGligttussen 120en 180cm
...d
GLGisdieper dan 180cm

Bosgemeenschappen
Debosgemeenschappenzijn beschrevenaandehandvanbijhetIBN(afdeling
BosenNatuurontwikkeling) bekende opnamen. Inincidentele gevallen zijndezegegevens gecontroleerd enaangevuld bijveldbezoeken. Degebruiktetypologie isde indeling vanVanderWerf (1991). Inde meeste gevallen betreft het
hierdePotentieelNatuurlijkeVegetatie (PNV).Hetbegrip PNVisvoor heteerst
geformuleerd door Tüxen (1956) als: "devegetatie die zich op een bepaalde
plaatszouontwikkelen indien alledirecte menselijke invloed opdeplaats zou
ophouden". Menmagaannemendatvroegere beïnvloedingvandestandplaats
inde loopvaneennatuurlijk,regeneratieproceswordt geneutraliseerd.Voorde
lengtevandezeperiodewordtwel100tot200jaaraangehouden(VanderWerf
1991).IneenaantalgevallenkandePNVnietwordengezienalsabsoluuteindpuntvandevegetatieontwikkeling,zoals instuifzanden, niet meeroverstroomderivierkleigronden enmoerasgebieden.
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosgemeenschappenmetdenummeringvanVanderWerf(1991):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Korstmossen-Dennenbos
Kussentjesmos-Dennenbos
Kraaihei-Dennenbos
Kraaihei-Berkenbos
Berkenbroekbos
DroogBerken-Zomereikenbos
Vochtig Berken-Zomereikenbos

Cladonio-Pinetum sylvestris
Leucobryo-Pinetum
Empetro-Pinetum
Empetro-Betuletum pubescenti-carpatice
Periclymeno-Betuletum pubescentis
Betulo-Quercetumroboris,drogeSA
Betulo-Quercetum roboris SAmol.
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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.

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
DroogEssen-lepenbos
Elzenrijk Essen-lepenbos
Vogelkers-Essenbos
Bosmuur-Elzenbos
Elzenbronbos
Essenbronbos
Ruigt-Elzenbos
Kalk-Elzenbroekbos
Gewoon Elzenbroekbos
Moerasvaren-Elzenbroekbos
Berken-Elzenbroekbos
Koningsvaren-Elzenbroekbos
Schietwilgenbos

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

Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De binnen de begrenzing van deA-locatie voorkomende boom-en struiksoortenwordenhierweergegeven.
Plantenvanoudebossen
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere mate beperkttotoudebosgroeiplaatsen. Hetvoorkomenvandezesoorten kanduseen
indicatiezijnvandeouderdomvandegroeiplaats.Tack et al.(1993) hanteren
bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de matevan binding.Deze
indeling is hier verder niet aangehouden. Devermelding van 'oud bos'-soorten
isgegevennaareencombinatievandelijstenvanTacketal.(1993)enKoop &
VanderWerf (1995),waaraan naarMaesetal. (1991) enMaes(1993)winterlindeistoegevoegd.Daarnaastisookhetvoorkomenvanwintereikalsindicatie
van de ouderdom van de groeiplaats beschouwd omdat wintereik betrekkelijk
weinigisaangeplant. Hetvoorkomenvanwintereikduidtdanookmeteengrote mate van waarschijnlijkheid op natuurlijke opslag uit zaad. Dit vereist een
continue bosbegroeiing door de eeuwen heen. Het is bekend dat natuurlijke
populaties op diverse locaties als hakhout beheerd zijn geweest. De geringe
belangstelling voor dewintereik hadte maken metdeten opzichte vandezomereikgeringeremastproductie(VanderWerfpers.med.1995).
Eenaantalvande'oudbos'-soorten istevensopgenomenindeFLORONRode
LijstvandeinNederlandverdwenenenbedreigdeplantenoverdeperiode1-11980 tot 1-1-1990(Weedaet al. 1990). Decoderingvoor de matevanbedreigingisindetekstachterdesoortnaamineenkaderopgenomen.Decategorieindeling komtovereen metdievandeRodeLijstvoor mossenen korstmossen
(zieonderMossen).IndeFLORONRodeLijstwordendevolgendecategorieën
gebruikt:
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RodeLijstoi

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

[RodeLijsFTj

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

RodeI]jsf2|

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 tenminste 75%.

•RÖteLijSa!

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%.

RodeLijst4;

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

Voor de benaming van alle in dit rapport vermelde soorten van de hogere planten is de Flora van Nederland (Van der Meijden 1996) aangehouden.
Bijzondere en zeldzame hogere planten
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt,
bijvoorbeeld omdat zij aan de grens van hun areaal groeien of omdat zij typische vertegenwoordigers zijn van door verdere bosontwikkeling langzamerhand
verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten wordt
gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal als ook
internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op de rode lijst
voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit rapport zijn vermeld, is nagegaan of ze op de FLORON rode lijst (Weeda et al. 1990) voorkomen.
Het voorkomen van bijzondere plantensoorten geven de A-locatie bos een
meerwaarde binnen de bestaande variatie aan Nederlandse bosgemeenschappen. Indien een A-locatie bos als een refugium blijkt te fungeren voor zeldzame
soorten, dan is dit eveneens een indicator voor een zodanig zorgvuldig beheer
van de bosgemeenschap, dat deze refugium-functie behouden blijft en versterkt
wordt. Soms leidt dit tot een dilemma, bijvoorbeeld als bijzondere of zeldzame
soorten hun voorkomen te danken hebben aan een bepaalde bosbeheersvorm.
Als voorbeeld dient hier de typische vegetatie van het Kalk-Beukenbos, die zich
dankzij langdurig hakhoutbeheer heeft kunnen ontwikkelen. Een overgang naar
meer natuurlijk, opgaand bos heeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegetatie tot gevolg. Of dit wenselijk is, is uiteindelijk onderwerp van afweging voor de
beheerder. De eventuele adviezen in dit rapport zijn gebaseerd op de wenselijkheid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen
en complexen van bosgemeenschappen in hun meest spontane ontwikkelingsvorm.
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Overigehogereplanten
Onderditkopjewordensoortenuitdestruik-enkruidlaaggenoemd,dieniettot
desoortenvanoudebossenbehorenennietopderodelijststaan,maarwaarvanhetvermeldentochnuttigis,bijvoorbeeldomdatzijinaantallenafnemenen
daarmeeeenindicatorvanveranderingenzijn.
Inheemsgenenmateriaal
Het voorkomen van een groot aantal autochtone plantesoorten binnen
Nederland wordt bedreigd. Van een aantal soorten is oorspronkelijk inheems
genenmateriaal reeds verdwenen, van sommige soorten bestaat nog slechts
een relictpopulatie. Vooral van boomsoorten isveel materiaal geïmporteerd uit
andere landen. De ontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat
bijde aanwezigheid van inheems, lokaal, genenmateriaal van plante-endiersoorten.Dezeherkomstenzijnhetmeestsuccesvolinhetontwikkelenvanecologischerelaties binneneenduurzaambosecosysteem.Zijhebbenzichimmers
over lange perioden,somsduizendenjaren,inhungedrag kunnen aanpassen
aandelokaleamplitudevangroeiplaatsfactoren alsklimaat, bodemenhydrologie.
Evenalsbij'oudbos'-soorten ishetvoorkomenvanbomenenstruikenmeteen
inheemsegenenkarakteristiek eenpositievewaarde-indicator voordebetreffendeA-locatie. Deopsommingvan inheemsgenenmateriaalisontleendaanongepubliceerd materiaal van de Stichting Bronnen2 in samenwerking met Ekologisch Adviesburo Maes3. Decriteria, die bij de inventarisaties zijngehanteerd,
wordenhieronderopgesomd(Rövekamp&Maes1997).
Criteriadiedeboomofstruikzelfbetreffen:
• Hetgaatomwildesoortenofvariëteiten,geencultivars.
• Hetgaatomoudebomenofstruiken,ofomoudehakhoutstoven.
• De boomof struik maakt een spontane enniet aangeplante indruk (niet in
rijengeplant).
Criteriadiedegroeiplaatsbetreffen:
• Destandplaatsligtbinnenhetnatuurlijkeverspreidingsgebiedvandesoort.
• Hetlandschapselement (bos, houtwal,heg,dijk etc.) staat aangegeven op
de topografische kaarten uit de periode 1830 tot 1860 (de periode vande
eerstelandelijketopografischekartering).
• Hetlandschapselement maaktinhetveldeenoudeenongestoordeindruk.
Q Bodemtypeengroeiplaatsstemmenovereenmetdenatuurlijkestandplaats
vandesoort;debodemmaakteenongestoordeindruk.
• Indeboom-,struik-of kruidlaag komensoortenvoordieindicatiefzijnvoor
oudebosgroeiplaatsenofhoutwallen.
• Indeomgevingkomtdesoortopvergelijkbaregroeiplaatsenvoor.
Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk op te gaan en dienen vooral insamenstichting Bronnen: Centrum voor de verspreiding van inheemse houtige gewassen, Meerwijkselaan 27, 6564 BS
Heilig Landstichting. De stichting heeft zich ten doel gesteld het gebruik van inheems genenmateriaal in de
Nederlandse bos- en landschapsbouw te bevorderen. Zij kweekt daartoe op kleine schaal zelf van geselecteerde
zaadgaarden afkomstig materiaal envoorziet verder andere kwekers van zaad van inheemse boom-en struiksoorten. De stichting voert in nauwe samenwerking met het Ekologisch Adviesburo Maes te Utrecht inventarisaties uit
naar inheems genenmateriaal indiverse delenvanNederland.
EkologischAdviesburo Maes,Achter Clarenburg2,3511JJ Utrecht.

18

IBN-rapport299

hang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms uit archeologisch en paleobotanisch onderzoek wordenverkregen.
Naast de vastgestelde aanwezigheid is in sommige gevallen een vermoeden
van de aanwezigheid van inheems genenmateriaal aangegeven indien bepaalde soorten bij veldbezoek werden aangetroffen, waarbij de criteria van Rövekamp &Maes (1997) zijngehanteerd.
Mossen
Excursieverslagen van de bryologische en lichenologische werkgroep van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op het
voorkomen 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 het voorkomen van rode-lijst-soorten een extra
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode
Lijstworden devolgende categorieën gebruikt:
RodeLijstd)

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

RodeLijsti|

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

iRödêTijstl)

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

IRodeüjst3)

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

IRodeüjst41

Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico
vormt, maar diethans 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 indiceren sommige mossoorten oude bomen of oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand vàn een voorlopige lijst van Siebel (in prep.) is aan de hand
van bestaande inventarisaties nagegaan of deze soorten binnen de A-locatie
voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is ontleend aan Touw &
Rubers (1989).
Fauna
Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen
gemaakt over de voorkomende vogelsoorten,zoogdieren en herpetofauna.
Paddestoelen
Voor zover van belang en voorhanden, zijn mededelingen over de voorkomende paddestoelen opgenomen.
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Storingsklassificatie
De mate waarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg
van beheer, bemesting, verstoring (vergraven) en verrijking (luchtverontreiniging)afwijktvandenatuurlijkesituatiekomttotuitinginde(opdevolgendepagina beschreven) Storingsklasse volgens Van der Werf (1991). Hetzal blijken
dat de meeste bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste bodems,
bepaaldeafwijkingen vertonen.Datkanbijvoorbeeldzijnoorzaak vindenineen
eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verarmend) heeft
gewerktophetbosecosysteem. Ingevalvanbeheer alsopgaandboskomthet
vaak tot dominantie van boomsoorten die inde PNVter plaatse niet of inveel
mindere mate voorkomen. Slechts ineen aantalgevallen isdesoortensamenstellingnagenoeg natuurlijk. Inveelgevallen betreft datassociaties vandenattebostypendieóftenatvoorexploitatiezijnófwaarinhethakhoutbeheer veelal
40-50 jaar geleden werd beëindigd zodat het systeem zich, gezien de relatief
snelleontwikkelingvandezeassociaties,heeftkunnenherstellen.
De classificatie is op de A-locatie bossen toegepast met de kanttekening dat
leeftijd en structuur hier niet in tot uitdrukking komen, zodat de classificatie
geenantwoordgeeftopdevraagofzichopdebetreffendelocatieeennatuurlijke climax vegetatie met alle bijbehorende ontwikkelingsfasen heeft kunnen
ontwikkelen.Destoringsklassificatie ishieronderweergegeven.
Lettercodevoor hetopstandstype
A Boomsoortensamenstelling minofmeer natuurlijk,ook naar hoeveelheid per soort.
B Boomsoortensamenstelling naar voorkomende soorten min of meer natuurlijk, echter
niet naar aandeel per boomsoort4. Voorbeeld: Parelgras-Beukenbos, waarin de
oorspronkelijke dominantie van beuk is vervangen door gelijke aandelen zomereik,
haagbeuk,esenzoetekers.Enigesoortenkunnenhierontbreken.
C Aanplantvanéénofmeer inheemse boomsoorten,dieechter niet indit bostypethuishoren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder
bijvoorbeeld beukinBerken-Zomereikenbosofgewoneesdoorn invrijwel allebostypen.
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren,
Amerikaanseeikenz.
P Pionierachtig:spontaan ontstaan,nog inopbouw.Allerlei ontwikkelingsstadia, vaak met
open plekken of struweelachtig. In van nature éénsoortige bossen minstens tot na de
stakenfase, maar oud bos valt dan onder A. Gaat het om opslag van niet ter plaatse
thuishorende soorten,danwordt de notatie DP (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers of
fijnspar) ofCP(bijvoorbeeld gewoneesdoorn).
Mengvormen krijgen eenmengcode,bijvoorbeeld BDvooresenpopulier ofdouglas enbeuk
in een Wintereiken-Beukenbos (of CD in een Berken-Zomereikenbos!). Eik met groveden
geeft BC. ....
Cijfercodevoordeonderqroei
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna zonder
storingssoorten.

Deomschrijving van deze code is gewijzigd. Deoorspronkelijk doorVanderWerf gehanteerde omschrijving luidde:
"Verschuivingnaaréénboomsoortuitde PNVdiedomineert, bijvoorbeeldeikin een Wintereiken-Beukenbos, vaak
als voormalig hakhout. Als de PNV maar één boomsoort heeft, dan alleen onder B bij kennelijke aanplant, bij
voorbeeldoprijen."Een indeling vanbossenwaarin deboomsoortensamenstelling wel naar soorten maar niet naar
hoeveelheid per soort overeenstemt met de PNV bleek met de oorspronkelijke terminologie niet mogelijk te zijn. De
nugekozentermen houdendeeenvoudvandeclassificatie meteen indelingvoorzowel boomlaagalsondergroei in
vijf klassen instand.
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2

3
4
5

Als 1,maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen5. Daarnaast
kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van de
resterende soortentotdominantie kankomen,bijvoorbeeld bosanemoonals relict onder
douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, rododendrons,desgewenst ondertoevoegingvandeletters.
Ondergroei als 1;storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2,maar bedekkenminder dandesoortensub1.
Storingssoorten dominant over de soorten sub 1,maar de sub 5 te noemen ruigtekruidendomineren niet.
Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: grote
brandnetel,braam,distelsoorten,harigwilgeroosje,riet.

Injong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan een parallelreeksvoor deondergroeiwordenonderscheidendoortoevoeging vandeletter p.
1p Jonge bosvegetatie inopbouw met vaak nog relicten vanvroegere ontwikkelingsstadia,
bijvoorbeelddichtgroeiendduinofmoeras.
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de meeste
heidebebossingen, met ondergroei van bochtige smele, bosbes, pijpestrootje enz. Ook
ondergroei alsonder 1pmaarmeteenklein aandeelstoringssoorten.
3p Als 2pmaarhetaandeelstoringssoorten is hoger,zoals aangegeven onder3.
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De
soortensub5mogennietdomineren.
5p Deonder 5genoemde soortendomineren injongofopenbos,bijvoorbeeld grotebrandnetelonderpopulierenopvoormaligweiland.

Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Indeze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van de A-locatie bos besprokenendaarnaastwordt aangegevenwelke uitbreidingsmogelijkheden noodzakelijk en aanwezig zijn. De begrenzing van deA-locatie bos omvat het meest
waardevolledeelvanhetgebied. Deoppervlakte ismetdehandbepaaldopde
1:10.000A-locatie kaarten (niet-maatvast papier) meteen Coradi poolplanimeter.Deresultatendaarvanzijninhelehectarenweergegeven.
Het minimum structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regressiestadiavandebetrokken bosgemeenschapineenzelfregulerend systeemduurzaamvertegenwoordigd blijven.Voordebossenvanderijkeregrondenwaarin
het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een oppervlakterond 10â15hectaren(Koop&VanderWerf 1995).Voordearmerebossen meteengrovere structuur ligt het MSA rond 50hectaren. Eencomplicatie
voordebeoordelingvanhetMSAligtinhetfeitdatsommigebosgemeenschappenvanwege hun-specifiekestandplaatseisenoverzeerbeperkte oppervlakken
of lijnvormig voorkomen.Voorbeelden zijn de bronbosgemeenschappenende
beekbegeleidende bosgemeenschappen.HetVogelkers-Essenbos bijvoorbeeld
ligtveelal insomszeer smalle stroken langs een beek. Devraag of deze bosgemeenschappen duurzaam ineenzelfregule-rendsysteem kunnenfunctionerenhangtdanafvandematewaarinzijvoldoende gebufferd zijndooromringendbosendevraagofdezebuffervoldoendegrootisomooknegatieve externeeffectentecompenseren.
Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA

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
sprakeis.
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nietvoldoende enworden aanvullende areaaleisen gesteld metde overweging
dateenbufferzone rondheteigenlijke MSAdeschadelijke effecten zalmoeten
opvangen. De omvang van deze aanvullende areaaleisen hangt af van het
MSA en de aard en mate van bedreiging. In de gevallen waarin niet aan de
areaaleisenisvoldaan,worden uitbreidingsmogelijkheden aangegeven.Daarbij
wordtzoveel mogelijk gebruik gemaakt vanbestaand bos.Inhetgevaldatniet
mogelijk is, worden de begrenzingen in cultuurland gelegd. De noodzakelijke
basis voor het gebruik van cultuurgrond als buffer en/of als uitbreiding van
natuurgebiedwordtgegevendoordeinhetkadervandeRelatienota van1975
aangewezen beheers6- en reservaatsgebieden7. Verder kunnen gebieden binnendeEcologische Hoofdstructuur inhetkadervanhet Natuurbeleidsplan van
1990wordenaangewezenalsNatuurontwikkelingsgebied*.
Debegrenzingenvandebeheers-,reservaats-en natuurontwikkelingsgebieden
zijn ontleend aan de beheersplannen die opgesteld zijn door de Provinciale
Commissie BeheerLandbouwgronden. Indien A-locatie bossen grenzen aan
beheers-, reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebieden, zijn kopieën van de
kaartjes uitdebetrokkenbeheersplannen inbijlage IIopgenomen.Hierbijwordt
aangetekend datdeaanwijzing van relatienotagebieden opzichnogniets zegt
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. De verwerving van
reservaatsgebieden kan langopzich latenwachten en indie tussentijd iseen
beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In de praktijk is het
danookgoedmogelijkdatvanreservaatsgebieden dienognietzijnverworven,
door de landbouw een intensief gebruik wordt gemaakt met alle negatieve effectenvoorhetmilieuindeomgeving.
WerealiserenonsdatRelatienota-gebiedennietineersteinstantiebedoeldzijn
voor bebossing, doch als de duurzame instandhouding van een waardevolle
bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Hierbij wordt de
kanttekening gemaakt, dat bij de besluitvorming een afweging ten gunste van
demeestwaardevolleenonvervangbare plantengemeenschapzalmoetenwordengemaakt. Inenkelegevallen isuitbreiding aanbevolen,terwijl het MSAgehaald wordt. Het betreft dan bosgebied dat wat bodem, soortensamenstelling
enverjongingsmogelijkheden betreft,goede perspectieven biedtomdeA-locatie uitte latengroeientoteengrote(re) eenheid natuurlijk bosgebied. Dezezijn
zeldzaaminNederlandenhebbengrotebetekenisvoorzelfregulatie ensoortdiversiteit, envanwegedemogelijkheden omeeneigen regime voor predatieen
begrazing te ontwikkelen. Eenander argument voor uitbreiding is de mogelijkheidomeenbosgemeenschapaaneenbestaandcomplextoetevoegen.
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra
• 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.
7

In reservaatsgebieden 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
eenbeheersovereenkomst sluiten.

'

Natuurontwikkelingsgebieden zijngebiedendie reéleperspectieven biedenvoor het ontwikkelen van natuurwaarden
van (inter)nationale betekenis.
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areaaleisen zijn gesteld,kunnenook korte vegetaties enstruwelen mitsextensief beheerd,als bufferfungeren. Ditisnatuurlijk medeafhankelijk vandeaard
vandebedreiging.
Beheersaspecten
Inhetkortzijnhier dedoelstellingenvanhettotnogtoegevoerde beheer inde
A-locatie genoemd.Tevenszijnadviezen metbetrekking tot hetbeheer vande
waardevolle bosgemeenschappenen met betrekking tot eventuele omvorming
opgenomen. Bijdezeadviezen is uitgegaan vandeoverweging dat in principe
metzo minimaal mogelijke ingrepen deontwikkeling van het bosinde richting
van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap
moet worden gestuurd. Continuering van cultuurhistorisch bepaalde beheersvormen zoals hakhout is daarbij uitgesloten. Aandachtspunten daarbij zijn de
matevanongestoordheid vande bodem,de spontaniteit van samenstelling en
structuur van het gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van
inheemseenterplaatsethuishorende boom-enstruiksoorten.Actievebeheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaalde patronen kunnenworden doorbroken door geringe ingrepen,die een tijdelijk karakter maar
eenduurzaameffect moetenhebben.Indienongewenste ontwikkelingen grootschalige externe oorzaken hebben, zoals luchtverontreiniging, wordt niet tot
ingrijpen in het bos geadviseerd, omdat dit neer zou komen op symptoombestrijding meteentijdelijk effecttegenhogekosten.Aanpak vandebronnenvan
dezebedreigingisdannoodzakelijk.Aanmaatregelenmoetdanmethetoogop
hetvoortbestaanvandebetrokkenbosgemeenschappen hogeprioriteitworden
toegekend. Ingevalvan bijvoorbeeld ontwatering indeonmiddellijke omgeving
van deA-locatie kande beheerder natuurlijk weldoor middel vandammenen
stuwtjes hetprobleemproberenteverkleinen.
Bedreigingen
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen
beschreven.Ingevalvanvrijoudeofontbrekendegegevens iscontactopgenomen metdeterreinopzichters ome.e.a. natetrekken.Voorzover bekend,zijn
activiteitenvermeld,dietendoelhebben,problemen metbetrekking totA-locatie bossen aante pakken.Zozijn er opdiverse locaties (maarvoor zover hier
bekend nietbinnendeprovincie Utrecht) methetoogopeendreigendeverdroging reeds Reg/Wa-projecten (Regionaal Integraal Waterbeheer) gestart, die
geleid worden door breed samengestelde projectgroepen, waarin provincie,
bosgroep, waterschap, dienst Beheer Landbouwgronden, polderdistricten, boseigenarerretc.zittinghebben.
Planologisch beleidskader
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens
rijksplannen,provincialestreekplannenenhetgemeentelijke Bestemmingsplan.
Erisgeenuitputtend onderzoek gedaan naardeze informatie.Veelal leverden
beheersplannen aldenodigegegevens.Voor zover andere landelijke ofregionaleplannen specifieke gevolgen hebbenvoordeA-locatie,isdatookvermeld
voor zover de terminologie uitstijgt boven het gebruikelijke "...behoud en waar
mogelijk versterking van....".Daarnaast is aangegeven of het gebied isomgeven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers- en reservaatsgebieden, die-voor zover zij reeds zijn gerealiseerd,datwil zeggen dat debepalingenvan de aanwijzing niet door nog lopende contracten wordengeblokkeerdalsbufferofmogelijkzelfsalsuitbreidingvoordeA-locatie kunnenfungeren.Dit
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is een formele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, oppervlakte en minimumstructuurareaal is reeds uitvoeriger ingegaan op de feitelijke betekenis
vanrelatienotagebiedenvoorhetfunctionerenvanA-locatiebossen.
Waardering
Opgrond van de classificatie naar de actuele bossamenstelling, de indrukken
bijveldbezoek, dezeldzaamheidvandebosgemeenschap,het voorkomenvan
indicatorsoortenvanoudbosenvan inheemsgenetischmateriaalendemogelijkheden voor verdere ontwikkeling zijn opmerkingen gemaakt met betrekking
totderelatievewaarde als waardevolle bosgemeenschap. Ditisoverigenseen
subjectievewaardering,eenruweindrukopbasisvandeverzameldegegevens
vandeA-locatie.
Conclusies en aanbevelingen
Debelangrijkste puntenuitde beschrijving zijnovergenomenendaarnaastzijn
aanbevelingengedaanmetbetrekkingtotbeheereneventueleuitbreidingen.
1.3 Gebruikte bronnen
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe
zijndevolgendebronnengeraadpleegd:
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en
Natuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie
Bosdynamiek,afdelingBosenNatuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
Database Turboveg metvegetatie-opnamen vande sectie Plantensociologie,afdelingBosenNatuurontwikkeling,vanIBN-DLO.
BibliothekenvandeLandbouwuniversiteitWageningen.
BibliotheekvanStaatsbosbeheerteDriebergen.
Natuurwetenschappelijk ArchiefvanStaatsbosbeheerteDriebergen.
Natuurwetenschappelijk ArchiefvanIKC-DLOteWageningen.
Daarnaast is informatie verzameld via persoonlijke contacten binnen IBN-DLO
enmetmedewerkersvanStaatsbosbeheer, deVereniging Natuurmonumenten,
de Stichting het Utrechts Landschap, particuliere eigenaren en beheerders en
diverse gemeenten. De Stichting Bronnen te Heilig Landstichting, samen-werkend met het EkologischAdviesburo Maes te Utrecht, leverde gegevens met
betrekking tot het voorkomen van autochtoon genenmateriaal van boom- en
struiksoorten.
Doordegrotetijdsdrukwaaronder dit project isuitgevoerd,was hetnietmogelijk alle bossen te bezoeken.Veldbezoek is daarom beperkt tot locatieswaarovergegevensontbrakenofslechtsbeperktvoorhandenwaren.
1.4 Kaartmateriaal
Inbijlage IisperA-locatieeenkaartopA4-formaatopgenomen.Deschaalvan
demeestekaartenis 1:10.000.Somsisdekaartverkleind omdeA-locatienog
geheel op het bladte kunnenweergeven. Deondergrond vandeze kaarten is
overgenomen van de kaarten vandeVierde Bosstatistiek. Het ruitennet opde
kaart omvat vierkanten van 500 m. De kaarten zijn genummerd volgens het
paragraafnummervandeA-locatie-beschrijving. Daarnaastzijn inbijlage IIkopieën opgenomen van de kaartjes uit beheersplannen voor relatie-notagebie-

IBN-rapport 299

24

den.
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik
gemaaktvandenummeringvandevierdebosstatistiek, dieisopgezet per500
meter vierkant, voor zover dit binnen het grondgebied van één gemeente ligt.
Een bosdeel kan dan worden aangeduid met het ruitnummer op de kaart en
vervolgenshetperceelnummer,bijvoorbeeld308/1.
Opde kaartenvandeA-locatie bossen zijn metverschillende lijntypen devolgendefunctiesweergegeven:
A-locatiebos:

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

uitbreidingA-locatiebos:

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

Opdekaartenmetderelatienotagebieden isaangegeven:
A-locatie bos:

[vettevolgetrokkenlijnofvlakvullend]

beheersgebied:

[10%puntrasterofhorizontalearcering]
gebied dat in het kader van de Relatienota is
aangewezen en waarbinnen door middel van
vrijwillige beheersovereenkomsten met de gebruikers grenzen kunnen worden gesteld aan
deintensiteitvanhetgebruik;.

reservaatsgebied:

[50%puntrasterofverticalearcering]
gebied waarbinnen naar verwerving wordt gestreefdtenbehoevevaneenterrein-beherende
natuurbeschermingsorganisatie;

natuurontwikkelingsgebied: [vetpuntraster]
eengebiedbinnendeEcologische Hoofd-structuurdatinaanmerking komtvoor natuurontwikkeling; de gronden daarvoor moeten worden
aangekocht.
D
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2 A-LOCATIE BOSSEN
Globale ligging vandeA-locatie bossen in deprovincie Utrecht
In Afb. 1 hieronder is de ligging van de A-locatie bossen weergegeven. De
nummering stemtovereen metde paragraafnummersvan de beschrijvingen.

Afb.1 LiggingvandeA-locatie bossenindeprovincie Utrecht.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AmerongscheBosch: Onderiangs
DeBlauweKamer& Grebbeberg
Botshol
Gagelpolder
Kolland
Leeuwenburgh
LoosdrechtsePlassen
Molenpolder
Noordhout-Bomia
Oud- &NieuwAmelisweerd
Overiangbroek
Renswoude
Vijverbos
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Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit een smalle strook bos ten zuiden van de N225,
Amerongen-Elst,eventenoostenvanAmerongen.Hetbosligtopdeovergang
van de Utrechtse heuvelrug en het Rijndal en is een typerende bosgemeenschap voor de zandige zavel van oeverwallen en rivierduinen, namelijk
hetAbelen-lepenbos.DeA-locatie isinAletal. (1995)vermeldonderdenaam
"Amerongen-Eist".
Gemeente:
Amerongen
Coördinaten:
161.3/444.8
Hoogtet.o.v. NAP:
+7,5tot+10m
GroteProvincieAtlas: Utrechtpag.66
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart1
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartG
Eigendom en beheer
Het bos is sinds 1977 in eigendom en beheer bij de stichting Het Utrechts
Landschap.HetmaaktdeeluitvandebeheerseenheidAmerongscheBos.
Historie
DeA-locatie staatvermoedelijkwelopeenoudebosgroeiplaats. Opblad2van
dekarteringvanDeMan(Canaletto 1984)uitdejaren 1802-1812 isdeA-locatie met dezelfde grenzen aangegeven. De kaart is gebaseerd op de kartering
vanJ.L.vanderMeer,rond 1790,engeeftdusdesituatieaanheteindevande
18eeeuwweer.Hetisnietduidelijkofhetbosalsopgaandbosofalshakhoutin
gebruik is. In ieder geval is het bos op blad 488 van de Historische Atlas
Utrecht (Robas 1989),eenweergave vande situatie in 1906,volledig alshakhoutaangegeven.
Bodem en hydrologie
De locatie is de zuidrand van de in het Saalien gevormde stuwwal van de
Utrechtse heuvelrug, op de overgang naar de afzettingen van de Neder-Rijn.
Hetzuidelijke deelvan deA-locatie ligt op een holtpodzol in grof leemarmen
matig grof zwak lemig zand. Dit gebied is ontstaan als een smeltwater-puinwaaier, een zogenaamde sandr. Verder noordelijk liggen de bodems in zeer
smalle stroken parallel aan de stroomrichting van de Rijn. Langs de N225,op
het hoogste deel, ligt een holtpodzol in matig grof zwak lemig zand, gevolgd
door eengooreerdgrond inmatiggrofzwak lemigzand enop het laagstedeel
eenpoldervaaggrondinzwareklei.Bovendesteilrandliggenenigekleinepuinwaaiers die de voorkomende bodems nog meer variatie geven. De steilrand
zelf is ontstaan doordeaansnijding vande Neder-Rijn. DeA-locatie ligtopde
overgangvangrondwatertrapVIInaar II.DebodemvandeA-locatiewordtbeinvloed door hetvoedselrijke rivierwater dat hetterrein regelmatig overstroomt
endaarnaastdoorvandestuwwalafkomstig kwelwaterdatrelatiefvoedselarm
enschoonis.
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Bosgemeenschappen
De belangrijkste bosgemeenschap is op het Onderlangs hetAbelen-lepenbos
(20) dat naardestuwwaltoeaansluit ophet DroogWintereiken-Beukenbos (8)
en naar de uiterwaarden op het hier potentiële Droog Essen-lepenbos (21).
Door Klingen & Litjens (1985) wordt de A-locatie botanisch gezien als hetbelangrijkste deel van de beheerseenheid beschouwd. HetWintereiken-Beukenbos op de stuwwal staat op een oude bosgroeiplaats. De bosgrenzen zijn in
ruim twee eeuwen nauwelijks veranderd. In het gebied komen grovedennen
van 1770voor.Overigens isvolgens Klingen &Litjens (1985)75%vanhetbos
jonger dan40jaar. Datgeldtook voor het hakhout, waarin geenoude stoelen
voorkomen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De zomereik heeft hier een vrij groot aandeel. Naast opgaande bomen komt
hier in hetzuidelijk deelvandeA-locatie ookjong hakhout van eikenvoor. Dit
wordt gekapt incyclivan 5tot 12jaar. Verder komt gewone es,zoete kersen
zwarteelsvoor. Indestruiklaag komenlokaalhazelaar, hondsroos,kardinaalsmuts, meidoorn, sleedoorn en vlier voor. Behalve vlaktegewijs wordt ook hakhout als randbeheer toegepast ineen strook langs de onderkant van de steilrand. Een opname van Stortelder et al. (in prep.) aan de noordgrens van het
hakhout geeft een beeld van een opgaand bos met tot 20 mhoge eiken met
daaronder doorgeschoten essehakhout. De kruidlaag wordt gekenmerkt door
een typisch voorjaarsaspect met bosanemoon, speenkruid en gewone vogelmelk.
Inheemsgenenmateriaal
Bronnen&Maes(ongepubl.):zwarteels,eenstijlige meidoorn,wildekardinaalsmuts, klimop, hulst, boskamperfoelie, zoete kers, vogelkers, Rosa tomentella,
rode bes, gewone vlier, lijsterbes, gladde iep, Geldersche roos, gewone es,
braam(Rubus sp.),beklierde hondsroos (Rosa nitidula), egelantier,framboos,
brem,heggeroosenRosa sp.
Plantenvanoudebossen
Metnameinhetzuidelijkedeelstaanbosanemoonenlelietje-der-dalen. Ookde
in de struiklaag voorkomende hazelaar is een oud-bos-soort. Op het hoogste
deel van de A-locatie, langs de weg, staat adelaarsvaren. Verder komen ook
wilde kardinaalsmuts, Spaanse aak, wilde appel, gewone salomonszegel en
grotemuurvoor(Koopongepubl.).
Bijzondereenzeldzame hogereplanten
Hierkomt,metnameinhetmiddendeel,dezeldzame slangelookiRodeujsolvoor
(Klingen&Litjens 1985)dieminof meerkenmerkend isvoorhetAbelen-lepenbos(Weeda 1991).Dezesoortkomthierincombinatievoormetgewonevogelmelk. Beide groeien op lichte plekken, de slangelook vooral in het bereik van
winterseoverstromingen.
Mossen
ErzijngeenmossenopnamenvandeA-locatiebekend.
Fauna
Vandefaunazijn geen specifiek voor hetOnderlangs geldende gegevens be-
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kend.
Storingsklassen
Hetopgaande bos heeft code B1vanwege het hoge aandeel eiken, lokaal B4
tot B5vanwegeverruiging.Hethakhoutisgrotendeels alsP1gecodeerdomdat
ditalseenpionierfasegezienkan worden.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
De noordelijke begrenzing van de A-locatie wordt gevormd door de N225,de
zuidelijke door de in agrarisch gebruik zijnde uiterwaarden. Deovergang naar
hetWintereiken-Beukenbos wordt helaasdoorsneden doordeprovincialeweg,
zodater sprake isvaneenecologische isolatie. Deoppervlakte vandeA-locatie bedraagt 10hectaren. Het MSAvan hetAbelen-lepenbos bedraagt 10hectaren. DeA-locatie isechterzeer smalenlang,waardoor ervaneenechtbosklimaatnauwelijks sprake is.Uitbreiding inderichting vandepolderisdanook
noodzakelijk. DitzoudanfeitelijkeenbufferingmethetEssen-lepenbosbetekenen, aangezien de groeiplaats van het Abelen-lepenbos slechts beperkt is tot
eensmallestrook.
Beheersaspecten
Vroeger ishetgehelegebiedvandeA-locatiealshakhoutvanzomereik, elsen
esingebruik geweest. Thanswordt alleen hetzuidoostelijke deelnogalseikehakhout beheerd. Over het algemeen is hakhoutbeheer niet in overeenstemming methet gewenste beheer vaneenwaardevolle bosgemeenschap.Veelal
ishetdoelvanhakhoutbeheer oprijke,vochtige bodems naastdeinstandhouding van cultuurhistorische waarden de instandhouding van een grote botanische variatie. Door de regelmatige lichtstelling zullen planten van halfschaduw
en lichte groeiplaatsen zich kunnen handhaven. Deze soorten, op typische
voorjaarsbloeiers als bijvoorbeeld bosanemoon en speenkruid na, verdwijnen
meestal als kronensluiting optreedt. Ook voorjaarsbloeiers kunnen verdwijnen
inzeer dichtestakenfasen over relatief grote oppervlakken. Daarnaastvormen
vooral oude stoven van hakhout de groeiplaatsen van epifytische mossengemeenschappen die in het opgaande bos voornamelijk op oude stamvoeten
voorkomen. Voor deze mossengemeenschappen vormen de stoven degroeiplaatsenwaarzijbijgebrekaanopgaandoudboskunnenoverleven.Opgaand
oud bos is over het algemeen rijker aan epifytische mossoorten dan hakhoutstovenvandezelfdeleeftijd(Siebelpers.med.1997).
Omdat in het kader van de aanwijzing van locaties met waardevolle bosgemeenschappenwordt gestreefd naar behoudenherstelvan natuurlijke bosgemeenschappen waarin alle structuurfasen, van pionierfasen tot oud bos, zijn
vertegenwoordigd,adviserenwijvoorhakhoutpercelen meteenvoldoendegroteoppervlakte omvormingtotopgaand bos. Daarbijzaldeomvormingzeergeleidelijk moeten plaatsvinden,zodat deaanwezige epifytische mossen dieaan
oude stamvoeten gebonden zijn, de kans krijgen zich in het opgaande boste
vestigen.Deomvormingkanhetbesteineenkleinschaligmozaïekgeschieden,
waarbijhakhouthorsteneendiametervanongeveeréénboomhoogte (25-30m)
houden. Deze omvorming zal tot het moment dat er oude stamvoeten in het
opgaandebosbeschikbaarzijn,inessenbostenminste 100à150jaar inbeslag
nemen. De bedoeling is dat de oppervlakte hakhout dan geleidelijk afneemt
door successievelijk horsten hakhout op spaartelgen tezetten of, in gevalvan
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zeeroudestoven,aanplantvanjongeessenvanlocaleherkomst. Ineendergelijk mozaïek is het microklimaat vanwege de beschutting en de hogere luchtvochtigheid voor epifytische mossen gunstiger dan in de situatie van een
grootschalige vlaktegewijze hak. Ook voor de bodemvegetatie is deze methodiek beter. Eengrootschalige geslotenstakenfase kanveel soorten doenverdwijnen. Eendergelijke omvormingwaarbij uiteindelijk geenhakhout meer overblijft, kanalleenplaatsvindenopoppervlaktendieovereenkomen mettenminste
het MSA. De kale enjonge structuurfasen in het oude bos nemen dan de rol
vanhethakhoutover. Bijkleinereoppervlakken hakhoutofversnipperdepercelen is hetaante bevelen,eerstdoor bosuitbreidingtekomentotaaneengeslotenblokken bostergroottevantenminste hetMSA,waarna indeze gebufferde
situatieomvormingkanplaatsvinden.
IndezeA-locatie is de oppervlakte van het hakhout vrij gering. Het hakhout is
bovendien niet oud, zodat zich hier nog geen epifytengemeenschappen van
oude stamvoeten hebben kunnen ontwikkelen. Het hakhoutbeheer dient hier
dan ook uitsluitend voor de instandhouding van de typische bodemvegetatie.
Hetadvies isdanook omeerst bosuitbreiding tot standte brengen omtoteen
methet MSAovereenkomende oppervlakte tebereiken,waarna omvormingtot
opgaandboskanplaatsvinden.
Bedreigingen
Inhetbeheersplan (Klingen &Litjens 1985)wordt het intensieve landbouwkundigegebruikvandeAmerongseBovenpolder als probleemgenoemd omdatdit
een ongewenste verrijking van de bosrand tot gevolg heeft. Daarnaast spelen
peilverlaging, bespuiting met insecticiden en egalisatie hier een negatieve rol.
Vrijweldegehele Bovenpolder isreservaatsgebied inhet kadervandeRelatienota,maarinhetgebiedlangsdeA-locatieisditnognietgerealiseerd.
Planologisch beleidskader
InhetkadervandeRelatienota isdegeheleAmerongse Bovenpolder alsreservaatsgebied aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1994a). Een klein deel
daarvan aan de zuidwestzijde is reeds gerealiseerd, dat wil zeggen ineigendom bijStaatsbosbeheer. Hetdeel langs deA-locatie is nog nietgerealiseerd.
DeA-locatieisalskerngebiedopgenomenindeProvinciale EcologischeHoofdstructuur(ProvincieUtrecht1992).
Waardering
Botanischwaardevolterrein,medevanwege dezeldzaamheid van hetAbelenlepenbos. Het hakhoutbeheer is niet in overeenstemming met het gewenste
beheervaneenwaardevolle bosgemeenschap. Doordegeringeoppervlakteis
omvormingmetbehoudvandebiodiversiteit lastig.Bosuitbreidingwordtaanbevolenvoor eenstrook inde uiterwaarden langs de huidigeA-locatie. Daarmee
kan ook een overgang naar het Droog Essen-lepenbos tot stand worden gebracht.
Conclusies en aanbevelingen
• Botanisch waardevol terrein, mede vanwege de zeldzaamheid van het
Abelen-lepenbos.
• Bosuitbreiding wordt aanbevolen voor een strook langs de A-locatie in de
uiterwaardenmethetoogopverbeteringvanhetbosklimaat.
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Hethakhoutbeheer isnietinovereenstemming methetgewenste beheervan
een waardevolle bosgemeenschap, maar omvorming met behoud van de
biodiversiteit is door de geringe oppervlakte lastig. Na bosuitbreiding kan in
de dan meer gebufferde situatie wel een geleidelijke omvorming plaatsvinden.

2.02

~Ue Hótauwe ^J\amer &

Ljrebbebera

Geografie en beschrijving
De A-locatie bestaat uit Wintereiken-Beukenbos op de zuidhellingen van de
Rhenense stuwwal, overgaand naar bosgemeenschappen van het rivierengebied indeuiterwaarden vande Nederrijn. Deze laatstezijn nogvolledigpotentieel. IndeBlauweKamerwordteenprojectuitgevoerdmetalsdoelhetherstel
van de ecologische waarden van het rivierengebied. De Grebbeberg en de
Blauwe Kamer zijn van elkaar gescheiden door de fortificaties van de rond
1750aangelegdeGrebbelinie.
Gemeente:
Rhenen&Wageningen
Coördinaten:
169.5/440.5
Hoogtet.o.v.NAP:
+7tot+45m
GroteProvincieAtlas: Utrechtpag.81+82
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart2
Relatienota-gebieden: bijlageII,kaartH
Eigendom en beheer
HetgebiedisineigendombijdestichtingHetUtrechtsLandschap.
Historie
HetbosopdeGrebbeberg staat nietvolledigopeenoude bosgroeiplaats. Op
blad1 vandedekarteringvanDeManuitdejaren 1802-1812isteziendathet
westelijk deelbebost is,ongeveer vanafdeafdelingen 3men3q (waarschijnlijk
hakhout). In het oostelijke deel is het bos beperkt tot de lanen en deberghelling. Het gebied bestaat op dat moment uit heide. In 1852 blijkt er een areaal
bostezijnopgebouwddatvolgensTerHorstetal.(1991)vermoedelijk uiteikehakhout bestaat. Op blad 488 van de topografische kaart uit 1906 (Robas
1989)bestaatdeheleGrebbeberg uithakhout,opeenpaar percelenna,onder
andere afdeling 2m,diealsopgaand boszijnaangegeven.Cultuurhistorisch is
de A-locatie ook van belang. Binnen de begrenzing, aan dezuidoostzijde van
de bergrand, liggen de overblijfselen van een vroeg-middeleeuwsewalburcht.
Binnen dit terrein ligt ook de ruïne van een huis, dat inde eerste helft vande
19'eeuwgebouwdwerdendatvrijrecentnogalsboswachterswoningwerdgebruikt.
Bodem en hydrologie
DebodemvandeGrebbeberg,opgestuwdinhetSaalien,bestaatuiteendeels
vergraven holtpodzol in grofzand met grind binnen 40 cm beneden het maai-
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veld. DeB-horizontisveelalzwaklemig.DeCisleearm,metlemigeijzerfibers.
In het westelijk deel van de uiterwaarden ligt een kalkhoudende poldervaaggrond in zware zavel en lichte klei, verder naar het oosten gaat deze over in
een kalkhoudende ooivaaggrond.Voor eendeelbestaat debodemdoorafgraving uiteenpoldervaaggrond inzavel.OpdeGrebbeberg isdegrondwatertrap
VU, inde uiterwaarden is geengrondwatertrap gegeven. Hetgrondwater staat
daaronder directe invloedvan het niveau inde Nederrijn.Aande voet vande
Grebbebergtreedtkwelwateruit,afkomstigvaneenlokalebron(TerHorstetal.
1991).Vroeger warenermeer locaties metkwel.Waarschijnlijk als gevolgvan
eencombinatievanzandwinning aanhetwestelijk deelvandeGrebbeberg en
grondwateronttrekkingenzijndezeverdroogd(TerHorstetal.1991).
Bosgemeenschappen
Op de hellingen en het plateau van de Grebbeberg komt het DroogWintereiken-Beukenbos (8) voor. Deovergang naar de uiterwaarden is de groeiplaats
van het Abelen-lepenbos (20). Inde uiterwaarden isontwikkeling mogelijk van
beide varianten van het Essen-lepenbos (21 en 22). De langdurig en/of frequentoverstroomdegedeeltenisdegroeiplaatsvanhetSchietwilgenbos(33).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Vooreengrootdeel bestaat hetbosopdeGrebbeberg uitzomereikwaarinlokaalgrovedenenruweberkvoorkomen.Aandeoostzijdezijndatvooraloudere eiken ineenopstand dieals opgaand bos is aangelegd. Enigezwareoude
eiken staan langs een pad.Verder westelijk zijn de opstandenjonger en bestaanvooreendeeluitopspaartelgengezethakhout. Indenoordwesthoekvan
het perceel 119/5 staan oude eikenstoven die naar schatting 10-15jaar geledenvoor hetlaatstzijn afgezet. Erbestaatonderdeeikeneengrotevariatie in
habitus en leeftijd. Het perceel 139/11wordt kennelijk nog steeds als hakhout
geëxploiteerd.Ditisnaarschatting5jaargeledenvoorhetlaatstafgezet.Inhet
eikenbos bij devroeg-middeieeuwsewalburcht zijn kleine openingenontstaan,
deelsdoor kapendeelsdoorwindworp enwindbreuk. Eenkleinerdeelbestaat
uit tot 20 mhoge beukenopstanden, deels gemengd met douglas. De meeste
beuken komen voor als laanbeplanting. Verder komen opstanden met ruwe
berkeneenmengingvangrovedenenberkvoor.Aandebergrandstaanenige
zeer oudegrovedennen.Volgens hetbeheersplan (Ter Horstet al. 1991)komt
ook wintereik voor. Kleine percelen bevattten tot 20 m hogeAmerikaanse eik
(Rijkswaterstaat 1995). In hetwestelijk deelvanhet bosstaat een kleine aanplant van Hollandse linde. Inde buurtvan het monument langs de Grebbeweg
staan een paar percelen met tot 20 m hoge douglas. Verder komen fijnspar,
lijsterbes,Amerikaanse vogelkers, lariks enrobinia voor. Deoudste opstanden
daterenvanheteindevande 19eeeuw.
In de zoom onder aan de bergrand staan gladde iep, gewone es, zomereik,
zwarte els, grauwe els, hazelaar, vlier. Struwelen bestaan uit sleedoorn, meidoorn,hondsroos,wildeappel,braam,iep,vlierenheggerank. Inde uiterwaardenkomenvoor:gewonees,katwilg,amandelwilgenschietwilg.
Inheemsgenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultatenbekend.
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Plantenvanoudebossen
Volgens Ter Horst et al. (1991) komen hier voor: adelaarsvaren, blauwe bosbes, gewone salomonszegel, hengel, lelietje-der-dalen, wintereik enwitte klaverzuring. Ook de vingerhelmbloem komt hier voor in de zoom onder aan de
bergrand (Koop pers.med.1996). Deadelaarsvaren staatvooral aandeoostzijdevanhetbosenisdaarovervrijgroteoppervlakten aspectbepalend.Verder westelijk komt het in pockets voor. Volgens Bakker &Groenhuijzen (1967)
kwam in 1966 hier in een brongebiedje aandevoetvande Grebbeberg paarbladiggoudveil;RodeLijst4jnogvoor. Hetis niet bekendof deze soort hierthans
nogvoorkomt.Geziendeverdrogingisdatnietwaarschijnlijk.
Mossen
Erzijngeenrecenteopnamengevonden.
Fauna
Eenbroedvogelinventarisatie uit 1987(Ter Horst et a. 1991)toonde 34broedvogelsoorten aan op de Grebbeberg, waaronder grote bonte specht, kleine
bonte specht, groene specht, boomklever enboomkruiper. Onderzoeken inde
Blauwe Kamer in 1985 en 1986toonden 33soorten aan.Vanwege de natuurontwikkeling inditgebiedzullendezegegevensnietmeeractueelzijn. DeBlauweKamerheefteengrotewaardealsoverwinteringsgebied,onderanderevoor
de visarend. Van de zoogdieren komen ree, wezel, hermelijn, bunzing, haas,
konijn, eekhoorn,vos,egel, mol,muizen,woelmuizenenspitsmuizen voor. Uit
1990dateerteenwaarnemingvandeboommarteropdeGrebbeberg.
Storingsklassen
VoordeBlauwe Kamerisvoor hetgehelegebieddecode P1vanwege depioniersituatie, er isvan bosvormingnog nauwelijks sprake.Voor de Grebbeberg
isdecodevooreengrootdeelB1 vanwegedeonnatuurlijkesoortensamenstelling,vooreendeel BC1vanwege hetvoorkomenvangrovedenendeels D1in
depercelenmetexoten.Inhetzomereikenboskomeninkleinepocketsbramen
dominantvoor.HierisdecodeB5aan gegeven.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
DebegrenzingvandeA-locatieomvathetgehelezuidelijkedeelvanhetbosop
de Grebbeberg,tenzuidenvande Grebbeweg,enhetgehele natuurontwikkelingsgebied inde Blauwe Kamer. De begrenzing op de Grebbeberg heeft een
omvang van 60 hectaren, die in De Blauwe Kamer 113 hectaren. Voor het
DroogWintereiken-Beukenbos wordt hetMSAgehaald.Degroeiplaats vanhet
Abelen-lepenbosisnoggrotendeelsonbegroeid,enindeuiterwaarden kanook
nog nietgesprokenwordenvan bosontwikkeling openige schaal.De beschikbareoppervlakte inDeBlauweKamer isechtervoldoende omruimtete bieden
voor deontwikkelingvaneenBoscomplex vanRivierengebied methetAbelenlepenbos, het Droog Essen-lepenbos, het Vochtig Essen-lepenbos en het
Schietwilgenbos.
Beheersaspecten
DealgemenebeheersdoelstellingvanhetUtrechtsLandschapvoordeGrebbebergendeBlauweKameris"deduurzame ontwikkelingvan eenzozelfstandig
mogelijk functionerend natuurreservaat indeovergang vanhet rivierengebied
en het stuwwallenlandschap". Het gebied zal als eenheid worden beheerd
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waarbijspontane processen prevalerenboveningrepen.Menhooptmetbegrazing door koniks en door Galloway runderen meer structuur in het gebied te
krijgen, waarbij wordt gestreefd naar een grote en kleinschalige variatie (Ter
Horstet al.1991). HetUtrechts Landschap streeft naar hetcreërenvanéénof
meer landbmggenalsverbinding tussen bergenuiterwaardenzodat debegrazinguitgebreidkanwordennaardeGrebbeberg.
Met betrekking tot de begrazing zou men er op toe moeten zien dat geen
hoogwater-wijkplaats op de hardhoutooibos-locaties ontstaat vanwege de destructieveeffecten.
Ter verbetering van de busstructuurwordt door het Utrechts Landschap overwogenopdeGrebbebergeenaantalopenplekkentecreëren.Dezezullenworden aangelegd in de naaldhoutpercelen. Daarbij verdient het aanbeveling de
mozaïekmethodevanKoop(1986)tehanteren.Bijdezeoperatiewordtervanuitgegaandatnietmeerdan 10à 15%vandetotaleoppervlaktevanhetbosin
éénkeerwordtopengekaptindevormvaneengroepenkapwaarbijdegroepen
nietgroterzijndantweemaaldeboomhoogte.
Voor alle percelen met exotenwordt door ons omvorming volgens debovengenoemde methodeaanbevolen.Hetkleine perceelmetfijnsparren inhetoostelijkdeelvanhetboszouinéénkeeropgeruimdkunnen worden.
Bedreigingen
Interne bedreigingen zijn niet aanwezig vanwege het beheer als natuurreservaat. Externebedreigingenzijnmogelijkvanwegeluchtverontreiniging enslechte kwaliteit vanhet Rijnwater. Inhoeverredit inderdaad hetgeval is, is nietbekend.
Planologisch beleidskader
InhetNatuurbeleidsplanzijndeGrebbebergendeuiterwaardenvandeBlauwe
Kamer als kern- en natuurontwikkelingsgebied aangewezen. Het project inde
Blauwe Kamer is één van de voorbeeldprojecten. In de provinciale uitwerking
vanhet Natuurbeleidsplan,hetBeleidsplan NatuurenLandschap Utrecht(Provincie Utrecht 1992) is de landelijke aanwijzing overgenomen waarbij de aandacht naastverdere natuurontwikkeling vooral isgerichtopverbetering enherstel van kwelsituaties en het voorkomen en terugdringen van vermesting. Het
Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Rhenen (1987) loopt op de
ontwikkelingen achter, daar nog bestemmingen Agrarisch Gebiedin de uiterwaarden voorkomen.Ditzalbijherziening moetenwordengewijzigd in Natuurgebied.Het Qntwerp-Bestemminqsplan Uiterwaarden-West van de gemeente
Wageningen (1990) voor het oostelijk deel van de uiterwaarden geeft de bestemming Uiterwaard metecologische bestemming. In het kader vande Relatienota is het gebied tussen de voet van de Grebbeberg en de zuidoostelijker
gelegen provinciegrens aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgronden1994a).
Waardering
DeA-locatie vertegenwoordigd een unieke situatie vanwege de overgang van
bosgemeenschappenopdestuwwal naardieindeuiterwaarden inéénnatuurgebied.Dezesituatiebestaat inpotentieookbijdeA-locatie bossenWagening-
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se Berg,NoordbergenDoorwerth,maarhier ishethelegebied reeds ineigendom bij een natuurbeheersorganisatie en is het project Natuurontwikkeling
reedsgestart.
Conclusies en aanbevelingen
• UniekesituatievanwegehetpotentiëleBoscomplexvanRivierengebied,aansluitendophetWintereiken-Beukenbos opde stuwwal.
• Deels,opde berg,een afwijkende soortensamenstelling met nog maarweinig beuk in het Wintereiken-Beukenbos en deels, in de uiterwaarden, een
pioniersituatie metnognauwelijksbosvorming.
• Metbetrekking totdebegrazingdienteropteworden toegeziendatergeen
hoogwater-wijkplaats voor degrote grazers ontstaat op dehardhout-ooiboslocaties.

2.03

Bouwt

Geografie en beschrijving
DeBotsholbetreft eendoor vervening ontstaan 268 hectaren grootmoerasgebied. Botshol ligt tussen de Vinkeveensche Plassen in het zuidoosten en het
riviertje deWaverinhetnoordwesten,circa4kilometertenzuidwestenvanAbcoude. Het landschap bestaat uit openwater, rietlanden, ruigtlanden,graslanden en moerasbossen. Indezuidoost-hoek bevindt zich het meeste openwater,deGrooteWije,gescheidendoordeRuigkadevandeVinkeveenschePlassen. Met name op de terreinen rondom dit water heeft spontane bosopslag
plaatsgevonden.Ookomvathetcomplex eenpaarverlande kooibossen.DeAlocatie betreft een aantal verspreid liggende grotere en kleinere percelen o.a.
Groot Kooibos (op topografische kaarten aangeduid als Groote Kooibosch),
Klein Kooibos, Dunboomeiland, Zeven Morgen Poeltje en de bosjes rond de
Kloosterkolk,allengelegenrondomdeGroteWije.Dezemoerasbossenworden
gekenmerkt dooreenrelatief lageendichteboomlaagwaarinelsenberkdomineren.VanwegehetvoorkomenvanhetMoerasvaren-Elzenbroek, hetGewoon
Elzenbroekbos en het Berken-Elzenbroekbos is het gebied geselecteerd als
Boscomplex van Laagveen..
Gemeente:
Abcoude
Coördinaten:
123.6/474.0
Hoogtet.o.v.NAP:
-1.5tot-2.5m
GroteProv.Atlas:
Utrechtpag.12
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart3
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartA
Eigendom en beheer
Botshol isineigendom en beheer bijNatuurmonumenten. Deeersteaankopen
dateren van 1962. Het complex maakt deel uit van de beheerseenheid Einde
Gooica.
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Historie
DeBotshol isvanaf devroege Middeleeuwen ontstaan door ineerste instantie
droge vervening enlater natte vervening. Demeest intensieve vervening vond
plaatstussen 1770en1820. Daarna iserrietmaaibeheer gevoerd. Opdetopografische kaartvan1849staanhetGrootKooibosendebosjes indeonmiddellijke omgeving van de Kloosterkolk al als zodanig aangegeven. Het gaat om
oude kooibossen waarels,eik enes isaangeplant. Opdetopografische kaart
van 1910iservergeleken metdesituatievan 1849nietsveranderd.Pasvanaf
1950isersprakevaneentoenamevanhetbosareaal.Totdietijdbedroeg het
areaalbosindegehele Botshol 1,5 hectaren.Eerstwas er opslagvangrauwe
wilg en zwarte els, later ook zachte berk, lijsterbes en sporkehout (Wolf ongepubl.).Demeesteopslagvondplaatstussen 1950en1960.In1960isrondom
de Kloosterkolk (toentertijd nog een particuliere eendenkooi) zwarte els aangeplant.Tot 1960heefterinhetGrote Kooibosnogeenhakhoutbeheerplaatsgevonden. Daarna is het hakhout doorgeschoten. Momenteel bedraagt deoppervlakte bos ongeveer 40 hectaren (Natuurmonumenten 1983; R. Wolf pers.
med.1996).
Bodem en hydrologie
Botshol iseenverveningslandschap inhet laagveengebied. Geologisch bezien
heeft het gebied zijn belangrijkste vorm gekregen in het Holoceen. De locatie
bevindt zich op de overgang van eutroof broek- en bosveen naar mesotroof
zeggeveen. Bodemkundig bezien vormt het gebied een associatie van petgaten, gekenmerkt door de afwisseling van petgaten en stroken niet-verveend
land. Het bodemprofiel is hier sterk uiteenlopend. Inde verlande petgaten ligt
een kraggelaag op zeer slappe bagger, verslagen veen of water, afhankelijk
vandediepteenouderdomvandevervening.Opdezetwallenwordt meestal
opgebracht materiaal aangetroffen. De bovengrond is in het algemeen kleiig,
moerigenwatveraard. Deondergrond bestaat uit vrij onherkenbaar veen.De
grondwatertrap is I maar op de hogere zetwallen komt ook vaak II voor
(Natuurmonumenten 1983). Dewaterstand is tot rond 1955 hoog geweest. In
de periode 1955-1989 was dewaterstand 15cmlager. Dezeverdroging heeft
tezamen met een matige waterkwaliteit geleid tot een enorme verruiging van
het gebied met braam. Vanaf 1989 is de waterstand weer op het oude peil
teruggebrachtomopenrietlandentekunnenbehouden.Hetisnogtwijfelachtig
of dit goed zal lukken. Braam wordt inderdaad teruggedrongen, alleen blijkt
vreemd genoeg dat ook sommige elzen ook afsterven. Dit heeft echter waarschijnlijk te maken met het plotseling veranderen van de waterstand, niet met
dehoogfevandezestandopzich.Indezomerwordtveelwateruithetriviertje
de Waver ingelaten (de Waver ligt op 0.5 m-NAP en Botshol op 2.45 mNAP).Indewinter isereenkleinwateroverschot (Stortelderetal.inprep.).
Bosgemeenschappen
Inhetgrootste deelvanhetgeselecteerde Boscomplex van Laagveen komthet
Gewoon Elzenbroekbos (29)voor. Dit'oude'elzenbos iskarakteristiek voorhet
Groot Kooibos ende bosjes langs de Kloosterkolk. Inhet Klein Kooibos iszomereik bijgemengd en komenovergangen naar het Elzen-Eikenbos (10) voor.
Dejongere bossen diezichop natte enverwaarloosde gedeelten hebben ontwikkeldkunnen gekarakteriseerdwordenalsMoerasvaren-Elzenbroekbos (30).
Op de drogere, verwaarloosde riet- en graslanden komt het Berken-Elzenbroekbos(31)voor.
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Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
In het Groot Kooibos is zwarte els de aspect bepalende boomsoort met een
hoogte van 10 meter. Ook zachte berk, lijsterbes en grauwe wilg komen voor
evenals opslag van zomereik. Op de recent opgeslagen stukken domineert
zachte berk in de boomlaag waarbij de soort hoogten tot ongeveer 12 meter
bereikt. De struiklaag bedekt ongeveer 50%en is samengesteld uit lijsterbes,
Drents krenteboompje, sporkehout, eenstijlige meidoorn en zachte berk. Inde
kruidlaagdominerenbraamenopslagvanlijsterbes(Stortelderetal. inprep.).
Inheemsqenenmateriaal
Ondankshetgrotendeelsspontaanontstaanvandemeestebosgedeelten,iser
vanwege de aanplant vande kooibossen geenduidelijkheid over degenetisch
herkomstvanhetboommateriaal.
Plantenvanoudebossen
Erzijn bijinventarisaties in 1990geenspecifieke oudbossoortenaangetroffen.
De genoemde gemeenschappen zijn algemeen arm aan oud bossoorten. De
bedekking van de kruidlaag varieert tussen de45 en 90%.In het Elzenbroekbosdominerenmetnamezeggesoorten,inhetBerkenbroekbos braamenjuvenielenvanlijsterbesenberk(Stortelderetal.inprep.).
Mossen
De moslaag is weinig bedekkend tot zo'n 10%.Veenmossen, met name gewoon veenmos {Sphagnum palustre) en gewimperdveenmos (S. fimbhatum),
komenvooralindeBerkenbroekbossenvoor(Stortelderetal.inprep.).
Storingsklassen
Degrotendeels spontaneopslagvanhet bosen het reeds langdurigachterwege blijvenvanenigevormvan beheer, hebbengeleidtoteenvrijwel natuurlijke
boomsoortensamenstelling enbusstructuur.Indekruidlaagdomineertregelmatig braam door verstoring van de grondwaterstand. De storingsklasse is geschatalsA5.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Hetcomplex Botshol bestaat uit ongeveer 20tot 30grotere en kleinerepercelen rondom de Groote Wije en in de Noorderpolder. De meeste percelen zijn
vrijwelgeheel bebost. Sommige percelenzijn geheeldoorwater omgeven,anderen grenzen aan enkele zijden aan achterliggende riet- of graslanden, hiervaneventueelgescheidendoorsloten.Hetgaatdusomeenzeer versnipperde
locatie. Detotale oppervlakte van de bosgebiedjes bedraagt 28 hectaren. Het
MSAvoor een Boscomplex vanLaagveen is65 hectaren. Uitbreiding isnoodzakelijk en kan gezocht worden door tussenliggende percelen te laten dichtgroeien,zodat een groter aaneengesloten bosgebied ontstaat. Deoverigedelenvanhetreservaat bestaanvooraluitriet-enruigtelanden, schraal(gras)land
enverschillende stadia van trilveengemeenschappen. Inoverleg met de eigenaar zou verkend moeten worden waar zich de beste mogelijkheid voor
bosuitbreiding voordoet. Eensuggestie voor een begrenzing isopdeA-locatie
kaart(bijlageI,kaart3)aangegeven.
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Beheersaspecten
Hetbeheervanhetmoerasbos heefttot doeldespontane ontwikkeling vande
levensgemeenschap moerasbos te bevorderen. Het bos wordt niet actief beheerd, het huidige beheer bestaat uit niets doen. Houtgewas op smalle legakkers enlangs sloten envaartenwordtwelafgezet omafslag tevoorkomen.In
het aangeplante deel bij de Kloosterkolk wordt door vrijwilligers kleinschalig
hakhout afgezet incyclivan5a6jaar. Verdere uitbreiding vanhet moerasbos
wil men tegenhouden. Ook enkele kleine stukken bos in het rietland wil men
weghalen. Deelzenwordenhierbij metwortelenalopgerooid.Appelbeswordt
bestreden,evenalsAmerikaansevogelkers. In 1990was ereen haardvanappelbes. Debomenzijntoenafgezet omvruchtzettingtevoorkomen. DeAmerikaansevogelkersgroeitoveralinhetgebied behalveopdezeer natteplekken.
In het Groot Kooibos zal het struweel rond de verlande kooiplas worden beheerdtenbehoevevande purperreiger. Het beheer isdaarbijgericht ophandhavingvandezesoortals broedvogel(Natuurmonumenten 1983;R.Wolfpers.
med.1996).
Waardering
Eenkleindeelvande Botshol bestaat uit oude bosgroeiplaatsen, vermoedelijk
aangelegde kooibossen. De rest van het gebied is sinds enkele decennia bebostgeraakt. Dezespontaneenongestoorde ontwikkeling heefteennatuurlijke
soortensamenstelling enstructuur totgevolggehad.Vanwegedeverschillenin
ontstaansgeschiedenis en groeiplaats komen diverse gemeenschappen voor
diekenmerkendvoorbroekbossenzijn.
Bedreigingen
De grootste bedreigingen zijn van hydrologische aard en betreffen zowel de
waterkwantiteit als de-kwaliteit. Indezomer treedt in het gebied eenwatertekort op waardoor water moet worden ingelaten vanuit de Waver. Sinds 1988
wordt het ingelaten water gedefosfateerd. DeWaver staat in open verbinding
metdeAmstel, maareengrootdeelvanhet hieruitopgepomptewatervolgtde
kringloop landbouwpolder - Waver - Botshol - landbouwpolder, zodat de bemestingvandegraslanden indepolderde belangrijkste druk opdewaterkwaliteitlevert.
Planologisch beleidskader
In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Abcoude is Botshol
aangemerkt als Landschappetijk en natuurwetenschappelijk waardevol agrarischgebied (Beheer Landbouwgronden 1988).InhetStreekplan UtrechtWest
uit 1978isdegehele Botsholaangewezenals Natuurgebied,waar hethandhavenen/of herstellen van de bestaande en/of potentiële landschapsecologische
kwaliteitenvooropstaat.OokinhetRegionaalBosplanvandeprovincieUtrecht
(1989) zijn de beboste percelen in de Botshol aangeduid als bosgebied met
hoofdfunctie natuur. DeBotsholmaaktdeeluitvandeEcologische Hoofdstructuur en vormt hierbinnen een kerngebied (Provincie Utrecht 1992). Deagrarische gronden ten westen van het moerasgebied, grenzend tot aan de Waver
en de Winkel zijn aangewezen als reservaatsgebied in het kader van de
Relatienota(BeheerLandbouwgronden1988).
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatiebetreftgedeeltelijk eenoudebosgroeiplaats.
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• De bosjes hebben een vrijwel geheel natuurlijke soortensamenstelling en
structuur.
• Debosgebiedjeszijnsterkversnipperdenhetlatenaaneengroeienwordtdan
ookaanbevolen.
• Uitbreidingvanhetcomplexviaspontanebebossingisnoodzakelijk vooreen
duurzameinstandhoudingalsBoscomplex van Laagveen.
D

(uaaelpoide
Geografie en beschrijving
De A-locatie Gagelpolder ligt in de gelijknamige polder, pal ten noorden van
Utrecht tussen hetvoormaligfort DeGagelenWestbroek. Het ligt inhet laagveengebied van Utrecht, op de overgang van de hogere zandgronden in het
Gooi ende Utrechtse heuvelrug naar de komklei- en stroomruggronden langs
deVecht. Hetisonderdeelvan het natuurreservaat 'DeGagelpolder". DeA-locatie bestaat grotendeels uit moerasbos afgewisseld met moeras, halfnatuurlijke-enschraalgraslanden enopenwater. Inhet moerasbos domineren
zwarte els, zachte berk en zomereik. Er kunnen in hoofdzaak twee bostypen
wordenonderscheiden, hetMoerasvaren-Elzenbroekbosen het Berken-Elzenbroek. Naastdeze komtook hetGewoon Elzenbroek voor. Decombinatie van
dezedriebosgemeenschappenvormteen Boscomplex van Laagveen.
Gemeente:
Maartensdijk
Coördinaten:
136.4/460.7
Hoogtet.o.v. NAP:
-0,3m
GroteProv.Atlas:
Utrechtpag.37
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart4
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaartC
Eigendom en beheer
Hetcentraledeelvandelocatie isineigendomenbeheerbij Staatsbosbeheer,
beheerseenheidVechtstreek. Eenkleindeel inhet noordwesten enzuidoosten
isparticuliereigendom.
Historie
DeGagelpolder ligtineenuitgestrektveengebied.Deeersteontginningendaterenvan de 12eeeuw. Door opstrekkende ontging zijn langgerekte, smallekavels ontstaan. In de 15e eeuw begon men met de veenwinning, waarbij een
patroonvanlegakkersenpetgatenontstond.Nadeverveningzijnde legakkers
alshooilandgebruiktenverlanddendepetgaten.Opdetopografische kaartvan
1849staatgeen bosaangegeven. Reedsopdetopografische kaartvan1872,
herzien in 1908,staan inhetzuidwestelijke deelenkele opslagbosjes weergegeven. Het grootste deel van de moerasbossen dateren uit de periode rond
1930enontwikkeldenzichineersteinstantieindeverlandepetgaten.Deoverige moerasboskernen daterenvan nadeze periode. Inde2eW.O.was het elzenbroekbos reeds aanwezig over grote oppervlakten op nat terrein. Op de
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topografische kaartuit 1936-1946staatvrijgrotestukkenmoerasbosaangegeven. Indezeperiodewerdincidenteelgekaptvoorpaal-enbrandhout(Hontelez
1987;Kleijkamp1975).
Bodem en hydrologie
Deondergrond vanhetgebied bestaatvoornamelijk uit pleistocene afzettingen
waarinzichvanaf het Holoceenveengronden hebben ontwikkeld.Alleen inhet
noordelijk deelvanPolderdeGagelwaarindelocatieligtisdeveenlaagrelatief
dik, 70-120cm.Hier is hetveendanook afgegraven,somstotophetzand.In
hetgebiedhebbenzichvlietveengrondenontwikkeld,dienognietgerijptzijn.In
dezandgrondonderhetveenismeestalnogeenduidelijk humushoudendpodzolprofiel aanwezig. Degrondwatertrap is I, de gemiddeld laagste grondwaterstandis50cmbenedenmaaiveld(Hontelez 1989).
Bosgemeenschappen
In het gebied komen verschillende bosgemeenschappen voor, waarbij het
Moerasvaren-Elzenbroekbos (30) en het Berken-Elzenbroekbos (31) de grootste oppervlakte innemen. Deeerstgenoemde gemeenschap heeft zich ontwikkeld in de verlande petgaten,opjonge kraggen en drijftillen. Het tweede type
komt voor op de iets verzuurde bodem.Waarschijnlijk komt ook het Gewoon
Elzenbroekbos (29) voor. Dit laatste vormt met de voorgaande bosgemeenschappen een Boscomplex vanLaagveen. Daarnaast zijn er overgangen naar
hetElzen-Eikenbos(10) enhetVochtig Berken-Zomereikenbos(7)opplaatsen
waar de successie het verst is voortgeschreden. Delen met deze gemeenschappenzijnmogelijkhelemaalnietverveendgeweest.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Indeboomlaagdomineren zwarteelsenzachte berk afhankelijk vandegroeiplaats.Ookzomereikkomtindeboomlaagvoor (Hontelez 1989).Destruiklaag
bestaat uit lijsterbes, grauwe wilg, sporkehout en Drents krenteboompje. De
boomlaag is 8-10 meter hoog. De struiklaag bedekt minder dan 10% en is
maximaal3meterhoog(Stortelderetal.inprep.).
Inheemsaenenmateriaal
Erzijngeengegevensbekendoverinheemsgenenmateriaal.
Plantenvanoudebossen- •
Elzenzegge komtplaatselijkdominantvoor.Ditiseenoudbossoortvoorbroekbossen (Stortelder et al. in prep.). De kruidlaag is vrij soortenrijk waarbij met
nameeenaantalzeggesoortendomineren.
Mossen
Er zijn geen vondsten van mossoorten van oude bomen of bossen bekend.
Inventarisaties uit 1990 latenzien datde moslaag meestal minder dan 5%bedekt (Stortelder et al. in prep.). In 1975 heeft een mosseninventarisatie plaatsgevondenwaarbij33mossoortenwerdenaangetroffen (Kleijkamp 1975). VolgensWolf(ongepubl.) isdehoeveelheid haarmosrecentelijk sterktoegenomen
ten kostevan veenmossen. Dit kan mogelijk wijzen op een structurele verdroging.DitprocesspeeltvolgensWolfookbinnendeA-locatie Molenpolder.
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Storingsklassen
De bossen kennen een geheel spontane ontwikkeling. Plaatselijk is de kruidlaag verrijkt ten gevolge van een versnelde mineralisatie door verdroging. De
storingsklasse isA1/2.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Debegrenzing vandeA-locatie omvat alle beschikbare broekbos in polderDe
Gagel. Hetbos heeft eenoppervlakte van40hectaren. Het bosgebiedvoldoet
daarmeebijlangenanietaandeareaaleisvooreenBoscomplex vanLaagveen
van65hectaren.InhetbeheersplanGagelpolder staataangegevendatmenop
termijn het object wil uitbreiden met de particuliere natuurterreinen en
reservaatsgronden, aantewijzen inhet kader vande relatienota. Dezegebiedenzoudendoorspontanebosontwikkeling toetestaanbijhetcomplex betrokken kunnenworden.Ookzal inhet kader vande Randstadgroenstructuur zo'n
50hectaren recreatiebos wordenaangelegdaandezuidrandvan hetcomplex.
Erzou verkend moeten worden in hoeverre een deel van dit bos met een zo
natuurlijk mogelijkesoortensamenstelling kanwordenaangelegd,zodatheteen
rol kanspelen inbuffering enuitbreiding vandehuidigeA-locatie. DeopdeAlocatie-kaart (bijlage I, kaart 4) aangegeven uitbreiding houdt de grenzen aan
van de gewenste uitbreiding van Staatsbosbeheer en de plankaartenvoor het
GebiedsperspectiefgrootGroen-gebiedUtrecht.
Beheersaspecten
In 1968zijn voor het reservaat voor het eerst beheersrichtlijnen opgesteld.De
doelstelling daarbij was onder andere gericht op behoud en/of uitbreiding van
de verlandingsvegetaties. Wat betreft het broekbos ging sindsien uit van een
beheervannietsdoen. Indewintervan 1981-1982 iseenbosstrooktenwesten
vandeveenheide inhetcomplexGagelpoldergeheelafgezet. Langsderanden
inhet noordeneninlangsdestroken methalfnatuurlijke graslandenwordteen
hakhoutbeheer uitgevoerd. Hiertoe wordt 8-10 jaarlijks een 3-10 meter brede
zoomafgezet.Ookdedoelstellingvanhetvigerende beheersplan luidt:instand
houdenenontwikkelenvanhetvoor hetveenontginningsgebied kernmerkende
landschap met de daarin thuishorende levensgemeenschappen. Daarbij zal
zich in het bos een mozaïek instellen vanverschillende bosgemeenschappen.
Het enige beheer dat in deze periode zal plaatsvinden betreft het reeds genoemde randenbeheer, teneinde de kleine eenheden gemaaid terrein beter tot
hun recht te laten komen en een geleidelijke overgang tussen het bos en de
kortevegetatiestebewerkstelligen(Hontelez 1989).

Waardering
Het bosgebied in de Gagelpolder omvat één van de meest interessante moerasboscomplexen inhet UtrechtsedeelvanhetVechtplassengebied. Het istevenséénvandegrootste minof meer natuurlijke bossenvande provincie. Uit
recente en oudere vegetatie-opnamen blijkt dat het gebied een grote botanischewaarde heeft, medeopgrondvan degrote oppervlakte natuurlijk loofbos
(Hontelez1989).
Bedreigingen
Erzijn indicaties voorverdroging vande bosvegetatie. Gedeeltelijk isdit toete
schrijven aandevoortschrijdende successie, gedeeltelijk aande verslechterde
waterhuishouding. Inde periode tussen 1960 en 1970 is de waterstand onge-
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veer25cmgezakt (Hontelez 1989).Ookvervuilingvandepoldersloten leidttot
verrijking en verruiging van de kruidlaag. Met name opslag van lijsterbes en
stekelvarenindicerendezeontwikkelingen(Stortelderetal.inprep.).
Planologisch beleidskader
In het Bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Maartensdijk uit
1972engoedgekeurd in1982ishetgebiedaangeduidalsnatuurgebied.Inhet
Streekplan Utrecht-West waarbinnen de locatie valt, is het gebied aangeduid
als 'natuurgebied'(Hontelez 1989). Delandbouwgronden rondomdit reservaat
zijn in het kader van de Relatienota aangewezen als reservaatsgronden (Beheer Landbouwgronden 1989b. In het Regionaal Bosplan van de provincie
Utrecht (1989) is de Gagelpolder aangeduid als bosgebied met hoofdfunctie
natuur. Het hele complex is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Utrecht 1992).Hetgebiedmaaktdeeluitvanhetherinrichtingsgebied Noorderpark (in het kader van de Randstadgroenstructuur). Het
maaktdeel uit van degrote landschapseenheid Vecht- en Plassengebied (BeheersplanGagelpolder1989).
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betrefteenrelatiefgrootnatuurlijkloofbos.
• Hetboskenteenspontaneontwikkelingeneenextensiefbeheer
• Uitbreidingenbufferingvanhetbosgebiedisnoodzakelijk.
• Herstelvaneenhogerenstabieler slootwaterpeil isnoodzakelijk omversneldesuccessieenverruigingtegentegaan.
D

2.05

^Kolland

Geografie en beschrijving
DelocatieKollandligttussenAmerongenenWijk bijDuurstede,ingeslotentussende Lekdijk endeAmerongerWetering,aansluitend aan het landgoedZuylestein. De terreinen zijn onderdeel van het komontginningslandschap in het
Kromme Rijngebred. Dezekomgrondenvormen eenovergang tussen de rivier
met haar uiterwaarden en de hogere zandgronden van de Utrechtse stuwwal.
Landschappelijk bezienwerdditgebied inhetverledengedomineerd door hakhoutbosjesenhoogstamboomgaarden.DegeselecteerdeA-locatie bossenvormeneenrestantvanditoudecultuurlandschap. Kollandomvatdiversepercelen
essehakhout en(voormalig) eikehakhout. Depercelenzijntendelegescheiden
door cultuurland. De gebieden zijn geselecteerd als A-locatie vanwege het
voorkomenvanhetElzenrijk Essen-lepenbos.OokhetGewoonenKamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos komenvoor.
Gemeente:
Coördinaten:
Hoogtet.o.v.NAP:
GroteProv.Atlas:

Amerongen
157.7/444.7
+4.5tot+5.0m
Utrechtpag.65
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A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart5
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartF
Eigendom en beheer
DeA-locatie bestaat uitde bosgebieden van Kolland.Kolland iseigendomvan
Landgoed KollandB.V., vertegenwoordigd doorJhr.Mr.LH.N.F.M. BoschRidder van Rosenthalte Rhenen.Ook een kleingedeelte van het landgoed Zuylenstein, eigendom van mevr. L.A.J. de Brauwere, gravin vanAldenburgBentinck,behoorttotdeA-locatie.
Historie
Inhetgebiedkomtalmeerdan150jaaressen-endeelseikehakhout voor.Het
hakhout werd afgezet in een 7-jarige cyclus en voor diverse doeleinden gebruikt (Bosch van Rosenthal pers. med. 1997). Opde topografische kaartvan
1836staandepercelenalweergegeven als bos,temiddenvaneenveelgroter
complex van hakhout. Op detopografische kaart van 1910 staan de percelen
weergegeven als hakhout, hoewel dan al, met name aan de zuid-west rand,
een aantal percelen hakhout zijn omgezet in akkerland en weiland. Kolland is
sinds het einde van de 19eeeuw familiebezit door aankopen van ridder Pauw
vanWieldrecht, latervan Boschvan Rosenthal.Sinds 1987ishetgehelelandgoedondergebracht ineenbeslotenvennootschap.
Bodem en hydrologie
In het gebied komen geologisch bezien komafzettingen metveen voor enoeverafzettingen op komafzettingen, allen gevormd in het Holoceen. Er komen
rivierkleigronden voor,waarinzichkalkloze poldervaaggronden hebbenontwikkeld metzware klei. Indezezware komkleigronden isde gemiddelde hoogste
grondwaterstand minderdan40cmbenedenmaaiveldendelaagstegrondwaterstand meerdan 120cmbeneden maaiveld,grondwatertrap V(Natuurmonumenten 1996a). De hydrologische situatie op Kolland wordt gekenmerkt door
regelmatige kwelbij hoge standen vande Nederrijn. Degebieden hebbendan
ook geen lastvanverdroging (Landgoed Kolland B.V. 1994). Door goede ontwateringvindtooksnelleafvoervanhetwaterplaats.
Bosgemeenschappen
Inhetgrootstegedeeltevandelocatiesisdepotentieelnatuurlijkevegetatiehet
Elzenrijk Essen-lepenbos(22),metnamedaarwaarhetgrondwater inhetvroegevoorjaar door kwelhoogstaat.Opdeietsdrogeredelenontwikkeldzichhet
Droog Essen-lepenbos (21). Door het vrijwel ontbreken van overstroming en
eentoenemendeverzuringvandebodemwordteenontwikkeling inderichting
van het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) of het Kamperfoelierijk EikenHaagbeukenbos (18) ingezet. Deze ontwikkeling voltrekt zich het snelst inde
percelen die het verst van de dijk verwijderd liggen.Op de overgang naar de
stuwwal, waar het landgoed Kolland grenst aan Zuylenstein, komt het Droog
Wintereiken-Beukenbos (8)voor.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Van Kolland zijn geen vegetatiekundige gegevens bekend. Het nabijgelegen
Oud-Kolland, in bezit van Natuurmonumenten, geeft de volgende informatie
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vooreenvergelijkbaaressenperceel.Debelangrijkste boomsoortisgewonees.
Deze is aangeplant en de meeste essen komen in de vorm van hakhout of
overstaandersvoor. Daarnaast komenzwarte els,vogelkersenzomereikvoor.
De laatste soort komt ook in kleine aangeplante percelen voor als voormalig
eikehakhout. Hierverjongt deeikzichafentoe.Indestruiklaag komengrauwe
wilg, gewone vlier, sleedoorn, eenstijlige meidoorn, hondsroos, Gelderse roos
enbraamvoor(Natuurmonumenten1996a).
Inheemsaenenmateriaal
Door de aanplant van de hoofdboomsoorten hebben de locaties vermoedelijk
geen betekenis alsgroeiplaatsen van inheems genenmateriaal van boomsoorten.VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
Inhet nabijgelegen Oud Kolland isde kruidlaag redelijk soortenrijk enkarakteristiek voor vochtige, voedselrijke omstandigheden, met o.a. veel ruwe smele,
fluitekruid, grote brandnetel, riet, rietgras, en hennegras. Als enige oud bossoort komt elzenzegge voor (Natuurmonumenten 1996a). Van Kolland is bekend dat bosanemoon, salomonszegel en lelietje-van-dalen voorkomen (Koop
pers.med.1996).
Mossen
Metnameopdeessenstoven komenvele bijzondere bladmossen voor. Bosch
van Rosenthal (pers.med. 1997)vermeldt hetvoorkomen van spatelmos (Homalia trichmanoïdes)[RodeLijst3', groot touwtjesmos {Anomodon viticulosus)
[RodeLijst21, recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroïdes) iRodeLijst3j, gewoon
pelsmos (Porella platyphylla) ;RodeUjst2len schijfjesmos (Radula complanata)
IRodeLijst3). Verder komtookstruikmos (Thamnobryum alopecurum) alsindicator
vanoud bosofoude bomenvoor. In het nabijgelegen Oud Kollandwerdenin
1976bijeen(korst)mosseninventarisatie49 soortenwaargenomen,waaronder
4 RodeLijst-soorten.In1995werdentijdenseenmosseninventarisatie62soorten geteld. Op Zuylestein komt knikkend palmpjesmos {Isothecium myosuroides), eenstamvoet-epifytopoudebomen, voor(Kooppers.med.1996).
Storingsklassen
De boomsoorten zijn aangeplant, maar de samenstelling is vrijwel geheel natuurlijk. Debusstructuur is door hetgevoerde beheer echter verre van natuurlijk. Desamenstellingvandestruik-enkruidlaagisverstoorddoordeonnatuurlijke hogelichttoevoer opdebodem.Vanwege hetsteedsweerterugkerenvan
de opstand naar een pionierstadium door kap wordt de storingsklasse op P5
geschat.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Deverschillende percelen van het landgoed Kolland beslaan intotaal eenoppervlaktevan66hectaren.Daarondervaltookeenkleingedeelte(ongeveer10
hectaren)vanhetlandgoedZuylestein.Depercelenzijnvanelkaar gescheiden
door cultuurland. Hetgecombineerde MSAvan het Essen-lepenbos enEikenHaagbeukenbos bedraagt 20 hectaren. Een van de percelen voldoet aan de
oppervlakte-eis, de anderen echter niet. Buffering tegen verstorende randinvloedenenter ontwikkeling vaneenbosklimaatzijn danook gewenst. Omook
bijgeleidelijkeomvormingvanhakhoutnaaropgaandboseenvoldoendebufferingtehebben,wordtvoorgestelddepercelenmetelkaarteverbindenviabos-

A-locatiebosseninUtrecht

uitbreiding opdetussenliggende gronden.Suggesties daartoezijn op deA-locatiekaart(bijlageI,kaart5)aangegeven.
Beheersaspecten
In Kolland is het beheer gericht op het instandhouden van het essehakhout
vanwege debijzondere betekenis ervanvoor hetlandschapsschoon enhetkaraktervanhetlandgoed.Hetessehakhoutwordtzoveelmogelijk ineen7-jarige
cyclusgekapt(BoschvanRosenthalpers.med1997).VanZuylesteinkonindit
tijdsbestek geen beheersplan worden achterhaald, zodat informatie over beheersaspectenvanditdeelnietachterhaaldkon worden.
Vanuit de provincie wordt het behoud van essehakhout door middel van een
subsidieregeling gestimuleerd.Voor zover dit gebeurd met het oog op hetbehoudvaneencultuurhistorisch waardevol landgebruikstype zou diteenconflict
kunnen opleveren met behoud en ontwikkeling van een waardevolle bosgemeenschap. De botanische waarden van het hakhout zijn van groot belang
omdat dit als brongebied voor de ontwikkeling van het Essen-lepenbos kan
functioneren. De vanuit de A-locatie-gedachte voorgestane omvorming naar
opgaand bos kan dan over een vrij lange periode worden gecombineerd met
eenkleinschalig hakhoutbeheer. Ditisdangericht ophet behoudvandesoorten van oude bossen en het mogelijk maken van de verspreiding van deze
soortenindeomtevormenpercelenendenieuwaangelegdebossen.
Waardering
De locatie geniet met name grote bekendheid vanwege de zeldzame epifytische mossen.Hieraan ontleent hetgebiedeengroot deelvanzijn natuurwaarde.Alsbosgemeenschapzijndelocatiesvanbelangomdatdeweinigeovergebleven essehakhoutpercelen de enige groeiplaatsen vormen van het Essenlepenbos,aangeziennatuurlijke Essen-lepenbossenlangsderiviereninNederlandnietmeervoorkomen.Doordebijzondere hydrologische liggingtussende
Heuvelrug en de Nederrijn treedt regelmatig kwel op, die van groot belang is
voor instandhouding van het Essen-lepenbos. Als bos-enclave temidden van
weiland zijn de locaties van belang als leef- en foerageergebied voor diverse
diersoorten.
Bedreigingen
Het hakhoutbeheer op het landgoed Kolland is geheel gericht op hetinstandhouden van het essehakhout-karakter met het oog op natuurwaarden en cultuurhistorie. Als hakhout is het gebied echter niet representatief voor de PNV.
De natuurlijkheidsgraad is door het gevoerde beheer dan ook zeer laag. Het
voorgestelde beheervormtdaardoor inhetlichtvan herstelenbehoudvanhet
elzenrijk Essen-lepenbos een bedreiging. Daarom wordt een zeer geleidelijke
omvorming naar opgaand bosvolgens een kleinschalig mozaïekpatroon voorgesteld. Hiertoe kan het hakhoutbeheer gedeeltelijk gehandhaafd blijven tot
oude,dikkeopgaandebomeneengeschikte habitatvormenvoordebijzondere
mosgemeenschappen. Bijeendergelijke methode zal hetgunstig microklimaat
voor de epifytische mosflora behouden blijven en op termijn zelfs worden
verbeterd.
Planologisch beleidskader
In het Regionaal Bosplan Utrecht heeft het essehakhout de hoofdfunctieNa-
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tuur.Volgens het Streekplan Utrecht ligt Oud Kolland in 'landelijk gebied 3'
waarbinnen bosgebieden als Multifunctioneelworden aangeduid(Natuurmonumenten 1996a). In het Regionaal Bosplan Utrecht (1989) is één vrijwel direct
aan de Lekdijk gelegen perceel aangewezen als bos met de hoofdfunctieNatuur, de andere percelen als Multifunctioneel bos. Kolland is als Kerngebied
onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Utrecht
1992). DeA-locatie Kolland maakt deel uit van een 75 hectaren grootgebied,
waarbinnen bosgebieden en beheersgebieden (Relatienota) voorkomen (Beheer Landbouwgronden 1991). Het bosgebiedvan deA-locatie Kolland grenst
aandenoord-enwestzijdeaandezebeheersgebieden.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betreftoudebosgroeiplaatsenvanzoweldedrogealsdevochtigevariantvanhetEssen-lepenbos.
• Er komen hoge natuurwaarden voor vanwege voorkomen bijzondere en
zeldzameepifytischemosgemeenschappen.
• De gunstige hydrologische situatie met regelmatig optredende kwel schept
voorwaardenvoor instandblijvenvanhetEssen-lepenbos.
• Vernatting dient te worden gestimuleerd. Door langer handhaven van een
hoger grondwaterpeil zal de ontwikkeling inde richting van hetEiken-Haagbeukenboswordenbevorderd.
• Eenbeheeralshakhoutisbelemmerendvoordeontwikkelingtoteennatuurlijkebosgemeenschap.
• Geleidelijk omvormen van hakhoutpercelen naar opgaand bos via de mozaïliekmethode wordt aanbevolen. Geleidelijkheid is van groot belang. Het
plaatselijk handhavenvanhakhoutbeheer opoudestoventotnieuwofomgevormd bos op oude stamvoetenvan voldoende omvang een nieuwe habitat
biedtaanbijzonderemosgemeenschappen,isnoodzakelijk.
• Bosuitbreiding rondomdeoudehakhoutpercelenvia bebossenvantussenliggendecultuurpercelendientgestimuleerdteworden.
D
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Geografie en beschrijving
De A-locatie is geselecteerd voor het Elzen-Eikenbos en is gelegen in het
Kromme Rijn-gebied,eventenwestenvanDoorn.HetLandgoed ligttussende
Gooyerdijk inhetnoordenendeLangbroekerdijk inhetzuiden.
Gemeente:
Driebergen-Rijsenburg &Langbroek
Coördinaten:
149.5/448.5
Hoogtet.o.v.NAP:
+3m
GroteProvincieAtlas: Utrechtpag.63
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart6
Relatienota-gebieden: geen
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Eigendom en beheer
Eigenaarisjhr.mr.W.H.deBeaufort,teDriebergen.
Historie
Het landgoed Leeuwenburg bestond reeds inde 17' eeuw (I.V.N. 1989).Aanvankelijk wasdetuin inFranse stijlaangelegd,later, aan het beginvan de19e
eeuw werd dat veranderd in de Engelse landschapsstijl. Op blad 39' van de
topografische kaartvan 1836isdeA-locatievrijwel metdehuidige grenzen afgebeeld(Wolters-Noordhoff 1990).
Bodem en hydrologie
Het landgoed ligt aandenoordrandvanderivierklei-afzettingen vande Nederrijn. Deze afzettingen liggen op pleistocene zanden. In het noordelijk deelvan
de A-locatie ligt een klein deel met een beekeerdgrond in leemarm en zwak
lemigfijnzand(Stiboka 1973). Ditbodemtypevormteenovergangvandeenkeerdgronden naar de zavelgronden van het rivierkleigebied. De bovengrond
van dit bodemtype is wat beïnvloed door de rivier en daardoor wat lutumhoudend en bruiner van kleur. Verder naar hetzuiden gaat de eerdgrond over in
een kalkloze poldervaaggrond inzavel en lichte klei. Dit type ligt onder vrijwel
degeheleA-locatie.Ter plaatsevandeA-locatie bestaat de bodemvrijwelgeheeluitlichtezavel,diedoor homogenisatiediepdonker grijsbruin vankleuris.
Inhetnoordenvandezekaarteenheid ligtdezandondergrond tussen40en80
cmdiepte. Naar hetzuiden toezakt dezeweg engaat over in eenzware kleilaag. Dezelaaggaatbinnen 120cmdiepteover inlichter kalkrijk materiaal.De
grondwatertrap isbinnendegeheleA-locatie III. Degehelenoordelijke helftvan
het bosgebied ligt op rabatten en is daardoor versterkt ontwaterd. Het is niet
duidelijjkofdezebodemsbewerktzijn.
Bosgemeenschappen
Leeuwenburg isgeselecteerdvoor het Elzen-Eikenbos(10).Ditkanvoornamelijk in het noordoosten van het landgoed worden gevonden. Daarnaast komt
ook het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) voor, in het noordwesten van het
terrein, op een hoger en zandiger gedeelte. Karakteristiek voor het Elzen-Eikenbos is het voorkomen van soorten uit het Elzenbroek met soorten uit het
Eikenverbond, waarbij de laatste groep domineert (Van der Werf 1991). Het
zuidelijke deelvan het landgoed ligt kennelijk iets hoger en isdaardoor, maar
ook door ontwatering,droger. Ditdeelzou kunnen behoren tot het GierstgrasBeukenbos (13). Nader onderzoek voor de preciese bepaling van het bostype
iswelgewenst.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
De boomlaag in het Elzen-eikenbos bestaat uit zomereik met een bedekking
vanongeveer 90%. Hieronder heeftzicheenongeveer60% bedekkende struiklaag ontwikkeld,waarin zwarte els een hoog aandeel in heeft. Verder komen
hazelaar, lijsterbes, eenstijlige meidoorn, Amerikaanse vogelkers, wilde kamperfoelie en braamvoor. Een kleindeel is als elzehakhout ingebruik. Opeen
open plek in het noordoosten isAmerikaanse vogelkers massaal opgeslagen.
In de kruidlaag speelt riet een belangrijke rol. De groeiplaats van het Droog
Berken-Zomereikenbos wordt ingenomen door eikehakhout op vrij oude stobben. Deels is het hakhoutdoorgeschoten,waarschijnlijk op spaartelgen gezet.
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Dekruidlaag bestaat uit een dichte matvan bochtige smele. De eikenstobben
zijnvrijrijkaanepifyten.
De groeiplaats van wat hier voorlopig als Gierstgras-Beukenbos kan worden
aangeduid,heefteengeheelanderesoortensamenstelling.Grotendeels bestaat
dit uit hoog opgaand ouder beukenbos zonder struiklaag en vrijwel zonder
kruidlaag.Opeenlichtereplekdomineerden ijlezeggeenhennegras.Langsde
oostgrens staat jonger bos van ruwe berk, zomereik en enige grovedennen.
Voor dit deel is een typering als beukenbos arbitrair gezien de kruidlaag van
bochtige smele (bedekking 100%)enbrede stekelvaren (bedekking40%).Ten
zuiden vandit deel staat een afdeling met eikenspaartelgen. Verder komt een
mengingvanbeukentammekastanjevoor.OokAmerikaanseeikenkomenvrij
veelvoorenverder paardekastanje enfijnspar.Eénperceel (vak 5) bestaatuit
100%lariks.
Inheemsqenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeeninventarisaties bekendvaninheemsgenenmateriaal.
Plantenvanoudebossen
Grootheksenkruidenlelietje-der-dalen (I.V.N.1989).
Mossen
VandezeA-locatiezijngeenmosseninventarisatiesbekend.
Fauna
Vandefaunazijngeengegevens bekend.Bijveldbezoek werd duidelijk dater
reeëninhetgebied voorkomen.
Storingsklassen
HetgehelegebiedwordtalsA1gecodeerd.Daarbijwordtwelaangetekend,dat
de structuur van het bos,vooral van het beukendeel, nogzeer onnatuurlijk en
gelijkjarigis.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Hetgrootstedeelvandebossenvanhetlandgoedzijngeselecteerd.Deoppervlakte bedraagt in totaal 31 hectaren. De twee lange smalle weiden (op de
kaart, bijlage I nr. 6, met een X aangegeven) in het bos met een oppervlakte
van bijna6 hectaren liggen hoogstwaarschijnlijk ook opdegroeiplaats vanhet
Elzen-Eikenbos. Bebossing hiervanwordt aanbevolen met hetoog op versterkingvanhetbosklimaat inditdeel. HetdeelmetElzen-Eikenbos voldoetzeker
niet aan het voor deze bosgemeenschap geldende MSA van 40 hectaren en
ook methetoogopdezearaaleiszou bebossingvan deweidente overwegen
zijn. Beideanderevoorkomende bosgemeenschappenhebben ook een inverhoudingtotdeMSA'stegeringeoppervlakte. Bosuitbreiding buitendegrenzen
vanhetlandgoedisdanooknoodzakelijk.
Beheersaspecten
Hoofddoelstelling is de instandhouding van het landgoed met geïntegreerd
daarin de voorkomende cultuurhistorische, landschappelijke, economische en
natuurwaarden (DeBeaufort pers.med.1997).Jaarlijkswordtvoornamelijkon-
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derhoudsbeheeruitgevoerdwaarbijgetrachtwordt hetmultifunctionele karakter
tebewarenofteversterken.
Voor het deel lariks wordt door ons omvorming aanbevolen naar inheemse
boomsoorten.
Bedreigingen
Dewaterhuishouding is vermoedelijk afgestemd op de landbouwomgeving en
daardoor wordt hetgebied metontwatering bedreigd. Daarmee kan hetspecifieke karakter van het zeldzame Elzen-Eikenbos verloren gaan. Daarnaast
heeft het bos over het algemeen (met name het beukenbos) nog erg weinig
structuur.Openigetermijnzalgedachtmoetenwordenaanhetmakenvanverjongingsplekken,tenzijdezedoornatuurlijkedynamiekontstaan.
Planologisch beleidskader
Leeuwenburgh is als Kerngebied aangegeven in de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (Provincie Utrecht 1992). Het gebied ten westen, noorden en
oosten isinde PEHSals Natuurontwikkelingsgebiedvoor de ontwikkelingvan
brongebieden,vochtigeloofbossen enschraallandenaangegeven. RondLeeuwenburgzijngeenrelatienotagebiedenaangewezen.
Waardering
Met name voor het Elzen-Eikenbos is deze locatie van belang. Deze bosgemeenschap is niet alleen nationaal maar ook internationaal zeldzaam en als
gevolg daarvan is er nog maar betrekkelijk weinig kennis aanwezig over de
structuurendynamiek.Hetbosisnogbetrekkelijkjongendehoeveelheiddood
hout in het bos is uiterst gering. Het is dan ook aanbevelenswaard omstormhout niet te ruimen enenige bomente ringen of tevellen. Hiervoor kunnen in
eersteinstantieexotenalspaardekastanje,fijnsparenlariksdienen.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatieiszeerwaardevolbosvoorhetElzen-Eikenbos.
• Hetgrondwaterpeil dientafgestemd tezijn op het natuurlijke peilvan debetreffendebosgemeenschap.
• Voor het deel lariks wordt door ons omvorming aanbevolen naar inheemse
boomsoorten.
• Hetbos heeft nogbetrekkelijk weinig structuur ende hoeveelheid doodhout
isuiterstgering. •
• Verwijdering van exoten wordt aanbevolen. Individuele bomen kunnen als
doodhoutinhetboswordenachtergelaten.
D
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaat uit laagveenmoerasbos en ligt aan de oostoever van de
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Loosdrechtse PlassenentenwestenvanNieuw Loosdrecht. Hetgebiedmaakt
deel uit van het Vechtplassengebied, dat door Natuurmonumenten wordt
omschrevenals "naastNoordwest-Overijsselhetbelangrijkstelaagveenmoeras
van Nederland"(Natuurmonumenten 1996b). De hier voorkomende bosgemeenschappen vormen een Boscomplex van Laagveen, waarin naast het
Gewoon Elzenbroekbos ook Moerasvaren-Elzenbroekbos en Berken-Elzenbroekbosvoorkomen.
Gemeente:
Loosdrecht
Coördinaten:
135.0/468.0
Hoogtet.o.v. NAP:
-0,9m
GroteProvincieAtlas: Utrechtpag.24/25
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart7
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartB
Eigendom en beheer
DeA-locatieisineigendomenbeheerbijdeVerenigingNatuurmonumenten.
Historie
DeA-locatie ligt in een veenontginningsgebied, waar de ontginningen al inde
middeleeuwen,rondde 119 eeuw,zijnbegonnen.DeLoosdrechtse Plassenzijn
ontstaan doordat de oorspronkelijk nog aanwezige legakkers in het verder al
uitgeveendegebieddoorinwerkingvanwindenwaterzijnweggeslagen. Vergelijking van de topografische kaart van 1847 (Wolters-Noordhoff 1990) met de
huidigetopografische kaartlaatziendaterindieperiodeinhetlandschapgrote
veranderingen hebbenplaatsgevonden.DeDrechtisdanalswetering nogvolledigaanwezigenvanmoerasbos isdannoggeensprake. Hetgebiedbestaat
nog voor het grootste deel uit water. Wel dragen legakkers, voor zover deze
interpretatie juist is, al enige houtachtige begroeiing. Deze situatie is op blad
406 van de topografische kaart van 1906 (Robas 1989) niet wezenlijk veranderd, maar men mag aannemen dat in de tweede helft van de 19e eeuw al
reedseenprocesvanverlandingheeftplaatsgevonden.Ditprocesheeftzichin
de loopvande20eeeuwverder doorgezet. Hetoudste bosuit hetgebied isin
1920opgeslagen(Wolfongepubl.).Totrond 1960werdhiernogruigt(=rietmet
bladen kruiden) en rietgesneden enveen/turf afgegraven.Alleen kleine stukjes elzenbos (voorlandjes) langs de Drechtzijntot indeTweede Wereldoorlog
afgezet voor brandhout. Twee-tot driejarige.takken werden gebruikt voor het
stokeninbakkersovens.
Bodem en hydrologie
De ondergrond van de A-locatie bestaat uit afzettingen van het Hollandveen,
voornamelijk veenmosveen, datzichvanaf 4000 B.P. in hetwestelijk deelvan
ons land heeft gevormd.Tot aan het midden vande 19eeeuw hebbenontginningengezorgdvoor een groterwordend aandeelwater inhetgebied. Daarna
heeft zich weer een geleidelijk proces van verlanding voltrokken. De bodemkaart 1:50.000geeftslechtsvoorhetnoordelijkedeelvandeA-locatieeeneenheidweerdiealsPetgatenwordtomschreven,endiebestaatuiteenassociatie
van meerdere kaarteenheden. Hetoverige deelvan hetgebied is als wateren
moeras weergegeven. Sinds 1880is de grondwaterstand inhetgebiedenkele
decimeters gedaald (Wolf ongepubl.). Sinds ongeveer 1960wordt er in dezomer Vechtwater ingelaten. De aanvoer van kwelwater is dan onvoldoende en
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wordtdanaangevulddoordeaanvoervanoppervlaktewater. Hetontstaanvan
eenwatertekort indezomer is het gevolg van drinkwaterwinning voor destad
Amsterdam uit de naast Loosdrecht gelegen Betune polder. Met deze inlaat
verandert dewaterkwaliteit in negatieve zin,aangezien hetVechtwater verontreinigdis.
Bosgemeenschappen
IndeA-locatie komt voornamelijk hetGewoon Elzenbroekbos (29) voor, maar
daarnaast ook het Moerasvaren-Elzenbroekbos (30) en het Berken-Elzenbroekbos (31). Het Moerasvaren-Elzenbroekbos kan beschouwd worden als
eenstadiuminhetverlandingsproces. Dittypeisveelalergjong, nietmeerdan
enige tientallen jaren (Van der Werf 1991). Het Berken-Elzenbroekbos komt
minof meer binnen hetzelfde areaal voor als het Moerasvaren-Elzenbroekbos
maar dan op armere en zuurdere plaatsen. De drie aanwezige bosgemeenschappenvormeneenBoscomplex van Laagveen.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Opnamen van Stortelder et al. (in prep.) uit 1990 geven een boomlaagweer
vanzwarteelsmeteenbedekkingvan90%.Indestruiklaag komenzwarteels,
lijsterbesengrauwewilgvoorenindekruidlaagzachteberkenDrentsekrent.
Inheemsqenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
Over het algemeen komen in de hier aanwezige bosgemeenschappen geen
soortenvanoude bossenvoor. Deenige hier aanwezige soort,diealszwakke
indicator van oud(er) bos kan worden beschouwd, is de smalle stekelvaren.
Volgens Weeda (1985) komen in het moerasbos nauwelijks bosplanten voor
vanwegedezuurstofarmoede vanhetsubstraat. Deenigeechtebossoort isde
elzenzegge dieechter indeopnamen van Stortelder et al. (in prep.) nietvoorkomt.
Mossen
ErzijnvandezeA-locatiegeenmossenopnamen bekend.
Fauna
MetbetrekkingtotditspecifiekegebiedmeldtNatuurmonumenten(1982)datbij
eeninventarisatie in1981bleekdatvooralde kleine karekiet inditgebiedzeer
hogedichtheden haalt.Erbroedteenkoloniepurperreigers eneenpaartjebruinekiekendieven.
Storingsklassen
HetgehelegebiedkanalsA1wordengecodeerdvanwegedenatuurlijke soortensamenstelling.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
DeA-locatie omvathetgrootstedeelvanhetspontaanontwikkelde moerasbos
langsdeDrecht. Debegrenzingomvattevensopenwater enverlandingsvegetaties in diverse stadia van ontwikkeling. De oppervlakte van de A-locatie be-
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draagt 68 hectaren. Hetgecombineerde MSAvan een Boscomplex van Laagveenbedraagt 65 hectaren,zodat in theorie net aan de areaaleis isvoldaan.
Enigeuitbreiding isaandenoordoostzijdeaangegeven,omdatdeA-locatieeen
vrijgrilligegrensheeftendaardoornogwelrandinvloedenkunnenoptreden.
Beheersaspecten
Dedoelstelling van Natuurmonumenten voor het gehele gebied is de instandhouding van een goed ontwikkeld laagveenmoeras-ecosysteem, waarin alle
mogelijke successiestadia voorkomen,vanopenwater tot moerasbos (Natuurmonumenten 1996b).Tenbehoevevaninrichtingenbeheervanhetgebiedvan
deA-locatie merktNatuurmonumentenopdatzichhiereenomvangrijkmoerasboscomplex zal kunnen ontwikkelen. Het gebied wordt als strikt bosreservaat
beheerd (Natuurmonumenten 1982). Er wordt dus niet ingegrepen in de bosontwikkeling. Wel is in de kustzone nog in het trekken van boompjes en het
maaien van een legakker ten behoeve van bijzondere verlandingsvegetaties
voorzien. Op landschapsschaal spreekt Natuurmonumenten hier van eenNatuurrijkcultuurlandschap. DeA-locatiegeldtalsrustgebiedvoorvogels.
Bedreigingen
De hoge recreatiedruk wordt door Natuurmonumenten (1996) als een bedreiging ervaren. DeA-locatie grenstaandezuidzijde aan een stacaravanpark en
aan de noordzijde aan eenjachthaven eneen stacaravanpark zodat hetmoerasbos minof meer ingesloten zit tussen recreanten. Motorvaart zou,voorzover dat al niet hetgevalis,ronddeA-locatie moetenwordenverbodenaangezienereutrofiëring optreedt dooropwervelen endaaropvolgende afbraakvan
bodemslib. Ditzelfdezouvoordeoostelijke Drecht, diedwarsdoordeA-locatie
loopt,moetengelden.Overditwaterisvolgens Natuurmonumenten (1982)veel
vaarverkeer,datthansna14jaarzekernietverminderdzalzijn.
Daarnaast isdewaterhuishouding niet optimaal. Door ontwatering is er vanaf
dejaren '60 een onvoldoende kwelstroom vanaf de hogere delen ten oosten
van het natuurgebied. Omeen enigszins redelijk peilte handhaven is Natuurmonumenten noodgedwongen aangewezen opde inlaatvanvervuildVechtwater. DebodemopnamenvanStortelderetal.(inprep.)uit1990gevenaandater
sprake is van een waterstandsdaling van 25-50 cm als gevolg van klink of
peilverlaging9, dat erweinig kwelwerd geconstateerd en dat er bij de analyse
vanbodemmonstersveelorganischeverontreiniginggeconstateerdwerd.
Planologisch beleidskader
Hetgehelegebied isinhet Natuurbeleidsplan van 1990aangegeven als Kerngebied inde Ecologische Hoofdstructuur. Ditisovergenomen inde Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Utrecht 1992). In het kader van de
Relatienota isten oosten van deA-locatie een groot reservaatsgebied aangewezen, waarvan echter in 1989 nog niets gerealiseerd is (Beheer Landbouwgronden 1989a. Ditgebied is inde Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomenals 1"-tranchegebieden (vastgesteldofnoginprocedure).

Geconstateerd werddat deelzen "opstelten"staan,zodat hetfreatischvlak kennelijk sinds de start van de bosontwikkelinggedaaldis(VanDortpers.med.1997).
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Waardering
Waardevoljongmoerasbos innatuurlijke staat,datechterdoordiversefactoren
bedreigdwordt.Metnamedelagewaterpeilenkunnenleidentot onomkeerbare
processenvanbodemontwikkeling.
Conclusies en aanbevelingen
• Waardevoljong spontaan ontwikkeld moerasbos,datals strict reservaatbeheerd wordt. Naast Noordwest Overijssel (Weerribben enWieden) één van
demeestwaardevollelaagveenmoerassen.
• Waterkwaliteit en-peil vormen een bedreigingvoor hetvoortbestaan vande
betrokkenbosgemeenschappen.
• Recreatie, metname motorvaart, zou hier tot een minimum beperkt moeten
worden.
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Geografie en beschrijving
De A-locatie Molenpolder is gelegen ten noorden van de Maarscheveensche
Plassen,opongeveer 2kilometer tenwestenvanWestbroek en 5kilometer te
noordenvan Utrecht. Hetgebied isonderdeel van het Noorderpark, eenopen
polderlandschap met moerassen en plassen.In het noorden grenst het Noorderpark aan de Loosdrechtse Plassen, in het noordoosten aan de Utrechtse
Heuvelrug. Molenpolder is één van de vier deelgebieden hiervan. Het is een
betrekkelijk open gebied in een het laagveen. Een groot deel van het terrein
bestaat uitbeboste legakkers,onderbroken dooropenwater, verlandingsvegetaties, graslanden en legakkers. Zowel het Elzen-als het Berkenbroekbos komener voor, waarbij resp.zwarte els enzachte berk inde boomlaagdomineren.DelocatieisgeselecteerdvanwegehetvoorkomenvanhetGewoonElzenbroekbos.
Gemeente:
Maarssen
Coördinaten:
135.0/462.0
Hoogtet.o.v.NAP: • -0.5m
GroteProv.Atlas:
Utrechtpag.36/37en24/25
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart8
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaartJ
Eigendom en beheer
Het deelgebied Molenpolder is 75,7 hectaren groot. Hiervan is ongeveer 24
hectaren bebost. Eengroot deel is in eigendom bij Staatsbosbeheer waar het
beheerwordtgevoerddoordebeheerseenheidVechtstreek.Verschillendestrokenzijninparticulierehanden.
Historie
In het heleVechtplassengebied is sinds de Middeleeuwen vervening opgetre-
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den. Het betrof de eerste droge vervening. Later werd natte vervening toegepast, waarbij petgaten en legakkers ontstonden. Rondom Molenpolder is het
patroonvaneenopstrekkendeverkavelingdiezichvanafderandvande zandgrondenvanhetGooiheeftontwikkeld,nogzeerduidelijk inhetlandschap herkenbaar. Hetbroekbos heeftzichontwikkeldopverwaarloosde legakkers(daar
waar niet meerwerd gemaaid) indejaren na de Tweede Wereldoorlog Inhet
gebied heeft sindsdien natuurlijke opslag van wilgenstruweel en moerasbos
plaatsgevonden. Al in 1956 zijn de eerste delen van de Molenpolder door
Staatsbosbeheer aangekocht.Indejaren'80hebbenverdereaankopenplaatsgevonden(AltenburgenWymenga1994).
Bodem en hydrologie
Op de bodemkaart staat de Molenpolder aangegeven als water en moeras,
waarbij geen onderscheid naar bodemtypen wordt gemaakt. De Molenpolder
heefteenveenlaagvanmeerdan 100cmdikenbestaatuitvenigen/ofmoerig
materiaal. Degronden kunnenworden beschreven als vlietveengronden (Stortelderetal. inprep.).Hetreservaatenhetachterliggende landbouwgebiedvormenéénpeilgebied.Doorhetontbrekenvaneengoedescheidingtussendeze
twee gebieden is het niet mogelijk voor SBB het gewenste streefpeil inte stellen. Mededoor hetverdwijnenvande kweltengevolgevan hetgraven vande
Maarsseveense Plas in 1960 moet gebiedsvreemd water worden ingelaten.In
hetzomerhalfjaar wordtVechtwater inhetgebiedgeleid (Altenburg enWymenga 1994).Degrondwatertrap isI(Stortelderetal.inprep.).
Bosgemeenschappen
Inhetgebied komenhetGewoon Elzenbroekbos (29),hetMoerasvaren-Elzenbroekbos (30) en het Berken-Elzenbroekbos (31) voor. Op de verlandende
kraggen waar de ontwikkeling naar broekbos jong is, komt het MoerasvarenElzenbroekbosvoor.Opdeslappekraggeennatveenwortelendebomenzeer
ondiep envallen veel bomen om.Als bijvoortschrijdende successie verzuring
en verarming van de groeiplaats op gaat treden, kan zich een Berken-Elzenbroekbos ontwikkelen. Bij relatieve verdroging ontwikkelt zich het Gewoon Elzenbroek. Deze laatste gemeenschap komt ook tot ontwikkeling op de bebost
geraaktelegakkers.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
InhetGewoonElzenbroekbosenMoerasvaren-Elzenbroekbos iszwarteelsde
aspectbepalende boomsoort. Zij bereikt hier hoogte van ongeveer 13 meter.
Ook grauwe wilg engeoorde wilg komen inde boomlaagvoor. Een struiklaag
heeft zich nauwelijks ontwikkeld. Wel komt veel braam voor. Op de drogere
delen komen sporadisch gewone es enzomereikvoor. Zachte berk domineert
in het Berken-Elzenbroekbos met hoogten tot 15 meter. Hier is een struiklaag
bestaande uitvoornamelijk sporkehout metdaarnaast lijsterbes aanwezig.Ook
Gelderserooskomtvoor(Meerman 1981).Overhetalgemeenisdeverhouding
zwarteels/zachteberkongeveer7:3(Wolfpers.med.1997).
Inheemsgenenmateriaal
Erzijngeengegevensoverdeherkomstvanhetgenenmateriaalbekend.
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Plantenvanoudebossen
Bij een inventarisatie van de Molenpolder in 1979 zijn smalle stekelvaren en
moerasvarenalsoud-bossoortenwaargenomen(Meerman1981).
Mossen
Demoslaagbedektgemiddeld minderdan 10%. Erkomenverschillendeveenmossenvoor (Stortelder etal. inprep.). Erzijngeenvondstenvansoortenvan
oude bossen of bomen bekend.VolgensWolf (pers. med. 1997) is de bedekking van gewoon haarmos (Polythchum commune) recent sterk toegenomen
tenkostevanveenmossen.Ditkan wijzenopeenstructureleverdroging.
Storingsklassen
Aan de zuidrand van het gebied vindt enige verstoring plaats door de ligging
nabij bebouwing,die leidttot plaatselijke recreatie. Hier heeft het bosstoringsklasseA3.Derestvanhetgebiedkenteennatuurlijke,vrijwelongestoordeontwikkeling. Doorverdroging enverslechtering vandewaterkwaliteit treedt enige
verrijkingopenkanhetbosalsA2gecodeerd worden.
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal
De bosoppervlakte in de Molenpolder bedraagt 24 hectaren. In het zuiden
grenst de locatie aan deWestbroekse Binnenwegwaaraan bebouwing grenst,
in hetwesten aan de Nedereindsche Vaart. Degebieden aan de andere kant
zijnookineigendombijStaatsbosbeheer. Degronden(voornamelijkweilanden)
in het noorden enoosten zijn particulier eigendom. Het noordelijk deel is aangewezen als beheersgebied. Het MSA voor het Gewoon Elzenbroekbos bedraagt 20 hectaren. Degeselecteerde oppervlakte voldoet, weliswaar met niet
alteveelreserve,aandeareaaleis.
Beheersaspecten
Inhetwilgenstruweel enmoerasbos heeft de beheerder deafgelopen tienjaar
nietingegrepen.Inhetbeheersplanvan 1983werdweluitgegaanvanhetopen
houden van delen van de Molenpolder via een hakhoutbeheer, maar hier is
vanaf gezien vawege de hoge kosten.Voor de periode 1994-2004 wordt voor
hetbeheervanhetwilgenstruweel enmoerasbos indeMolenpolder inbeginsel
gekozen voor een beheer van niets doen. In principe wordt gekozen voor een
patroonbeheer, waarbij de bestaande variatie aan moerasgemeenschappen in
standblijft.Omdathierbijopdenduureenverschuiving naarouderesuccessiestadia teverwachten is(moerasbos), zal lokaaleen cyclisch beheer plaatsvinden (creëeren vanopenwater,waarna opdenduurweer een proces vanverlanding zal plaatsvinden). In de planperiode zullen alleen de legakkers periodiekworden afgezet als inrichtingsmaatregel. Opdenduur zal hier sprake zijn
vaneen hakhoutcyclus. Hetbeheer opdeparticuliere delen isde laatstejaren
sterk geëxtensiveerd (Altenburg enWymenga 1994). In het kader van hetbeheeralsA-locatiewordtvoorgesteld omeenvoldoende grote kernalsopgaand
bostebeheren.
Waardering
In Nederland vormen laagveenbossen karakteristieke bosgemeenschappen,
die steeds zeldzamer worden. De spontane ontstaanswijze en het langdurig
extensief beheer van dergelijke moerasbossen maken het extra waardevol.
Molenpolder is zeer waardevol omdat het hier een relatief groot gebied met
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moerasbosbetreft,waardesuccessiealverisvoortgeschreden.
Bedreigingen
Door hetwegvallen van kwel endeopen verbinding met landbouwgronden,is
de hydrologische gesteldheid van het gebied de laatste decennia achteruitgegaan.MetnamehetinlatenvangebiedsvreemdVechtwater heefttotverontreiniging geleid. In het kader vanvigerende plannen hoopt men echter dat inde
toekomst de waterkwaliteit sterk verbeterd kanworden.Op enkele percelen in
hetgebied bevindenzichvakantiehuisjes. Ditstrookt nietmet het streven naar
eenvolwaardigelaagveenmoeras(AltenburgenWymenga1994).
Planologisch beleidskader
Indegemeentelijke bestemmingsplannen van Maartensdijk enMaarssen isde
A-locatie aangeduid als natuurgebied. Grote delen van de A-locatie zijn aangewezen als reservaatsgebied in het kader van de relatienota (Beheer Landbouwgronden 1994c).Aangezien natuurgebieden nietonderdewerkingvande
relatienota vallen,bestaaterkennelijk voordelenvandeA-locatie eenplanologische tegenstrijdigheid. In het kader van de herinrichting Noorderpark dienen
zich goede mogelijkheden aanomde hydrologische situatie van het gebied te
verbeteren. In het Streekplan Utrecht zijn de moerasbossen aangegeven als
natuurgebied. Delen rond de Molenpolder zijn stiltegebied (Altenburg en Wymenga 1994).OokinhetRegionaal Bosplanvandeprovincie Utrecht (1989)is
Molenpolder aangewezenalsbosgebiedmetdehoofdfunctie natuur. DeMolenpolder is tevens kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur. In deze
kerngebieden is het beleid gericht op instandhouding, herstel en versterking
van de natuurwaarden. In het kader van het NBP-project 'Gebiedsgericht
Milieu-enWaterbeleid' ishethele Noorderpark aangeduid alseutrofieringsproject(ProvincieUtrecht1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Molenpolderbetrefteenrelatiefgrootaaneengeslotenmoerasbos.
• Erheefteenspontaneontwikkeling plaatsgevonden,metreedsdecennialang
extensiefbeheer.
• Dewaterkwaliteit isdelaatstedecenniasterkachteruitgegaan.
• Vigerende plannen biedengoedemogelijkheden omdewaterkwaliteit teverbeteren.
• Delaatste5jarenisdebedekkingsgraadvanhaarmossterktoegenomenten
kostevan veenmossen.Ditwijst opverdroging. Eengoed peilbeheer isgewenst.
• Het beheer dient gericht te blijven opopgaand bos vanvoldoendeomvang,
viaeenbeheervannietsdoen.
• Grote delen van de A-locatie zijn aangewezen als reservaatsgebied in het
kadervanderelatienota. Ditiseenplanologischetegenstrijdigheid diegecorrigeerdzalmoetenworden.
D
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Geografie en beschrijving
HetgebiedNoordhout-Bornia ligtbinnendedriehoek Maam,Austerlitz,DriebergentennoordenvandeA12.Debossenmakendeeluitvanhetgroteboscomplex op de Utrechtse Heuvelrug. Het gebied wordt doorsneden door diverse
verhardeenonverhardewegen.Inhetdekzandgebiedopdeovergangvanlage
landduinennaardestuwwalhebbenzichdiversebosgemeen-schappenontwikkeld, behorende tot de Dennenbosgemeenschappen, het Berken-Zomereikenbos en het Wintereiken-Beukenbos. De A-locatie is vanwege de bijzondere
combinatie van bosgemeenschappengeselecteerd als Boscomplex van Stuwwallen. DeA-locatieisnietvermeldinAletal.(1995).
Gemeente:
Doorn/Maarn/Driebergen-Rijsenburg
Coördinaten:
150.0/453.5
Hoogtet.o.v. NAP:
+5tot+33 m
GroteProv.Atlas:
Utrechtpag.51/52
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart9
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
De landgoederen Noordhout (170 ha) en Bornia (300 ha) zijn in eigendom en
beheer bij de Stichting het Utrechts Landschap. Tesamen met het object Heidestein(170ha)vormenzijéénbeheerseenheid.
Historie
Rond 1850 is een groot deel van Noordhout reeds bos, vermoedelijk eikenstrubbenbos. Hier en daar bevinden zich enkele heideterreinen. Aan het eind
vande 19eeeuw enhet beginvan deze eeuw iseengrootdeel van heteikehakhout omgezet inopgaand grovendennenbos. Eendeel van het voormalige
hakhout is in de vorm van spaartelgenbos en uitgelopen eikenstoven nog
steeds aanwezig. Eenwal in het noordwesten en noordoosten van Noordhout
wijst erop dat het bos vroeger temidden van begraasde communale gronden
lag.Aanhet beginvandezeeeuwzijndeheidestukken bebost.Vanaf 1927tot
aan de verwerving door het Utrechts Landschap in 1979 is Noordhout eigendomgeweestvandefamilieVanEeghen(Swartetal.1989)
Bornia was in het middenvan de 19eeeuw grotendeels boomloos. Deeerste
aanplanten van groveden dateren van 1873. Plaatselijk is ook een spontaan
vliegdennenbos ontstaan. In de periode na 1905 zijn de meeste aanplanten
verricht waarbij de bestaande begroeiing veelal werd verwijderd. Door mislukkingvan aanplanten en bosbranden onstonden diverse open plekken die later
weerspontaanzijndichtgegroeid(KlingenenLitjens 1986).
Bodem en hydrologie
Inde pleistocenezandafzettingen meteenwisselende textuur en minerale rijkdomhebbenzichdiversebodemtypenontwikkeld.Hetcomplex ligtopeengrotespoelzandvlakteaandevoetvandestuwwalvandeUtrechtseheuvelrug.Op
de stuwwalinhetoostelijkedeelvanNoordhouttreffenweleemarmegrindrijke
holt-enloopodzolgronden aan.Dezegaan,naarhetwestenopdeflankvande
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stuwwal,over ineen complex van leemarme,grindrijke haarpodzolen envlakvaaggronden. In noord-westelijke richting is het gebied met een toenemende
dikte overstoven geraakt. In het oosten van Bornia ontbreekt in uitgestoven
laagtenplaatselijk hetstuifeanddek. Door lokaleverstuivingzijn ook hogestuifzandduinenontstaan.
In de overwegend zandige afzettingen hebben zich een aantal bodemtypen
ontwikkeld.Dehaarpodzolen hebbenzichontwikkeldinleemarmofzwaklemig
fijnzand,deholtpodzolen inniet leemhoudend grofzand. Ook komt plaatselijk
eenmoderpodzolvooropleemarm/zwakleemhoudendfijnzand meteenmatig
dikcultuurdek.AandeoostkantvanNoordhoutenineengrootdeelvanBornia
komenduinvaaggronden voor. Invrijwel het hele gebied komt grind binnen40
cm. voor (Klingen &Litjens 1986;Swart et al. 1989). Degrondwatertrap isVII.
Indebodemsheeftzicheenhangwaterprofiel ontwikkeld.
Bosgemeenschappen
Devoorkomende bosgemeenschappenzijnhetKussentjesmos-Dennenbos (2),
hetDroogBerken-Zomereikenbos(6)enhetDroogWintereiken-Beukenbos(8).
In het bosreservaat Noordhout komt Wintereiken-Beukenbos in de meest
voedselarme variant voor. In westelijke richting gaat deze bosgemeenschap
over in het Berken-Zomereikenbos. Van de noord-punt van het complex in
Heidestein via het centrum van Bornia (de rijksbosreservaten van Bornia en
Heidestein) naar hetstukje openstuifzand indezuidoosthoek van Bornia komt
overeenlengtevan2kmeengemiddeldongeveer600mbredezonespontaan
dennenbosvoor.Inhetstuifzandvestigdenzicheerstvliegdennen.Dezeeerste
vliegdennen zijn zeer zware bomen met lage takaanzetten. Uit de open
stuifzand- enheideperiode stammen ook enkelezwarejeneverbesstruiken,die
doorhetbeheerwordenvrijgesteld.Mozaïeksgewijs komttussendeoudevliegdennen een tweede en soms een derde generatie grovedennen voor. De bomenvandetweede generatie vormen dichtere opstanden enzijn veel rechter.
De meeste van deze spontane opstanden bevinden zich in ontwikkeling naar
hetBerken-Zomereikenbos. Dejongstedennenbossen,metstruikhei,schapegras, schapezuring, heidespurrie, buntgras en zandhaarmos en diverse korstmossen,kunnennogtothetKussentjesmos-Dennenbos wordengerekend.Enkeleopenplekkenzijndoorhetbeheer boomvrijgehoudenomdepionierstadia
vanhetopenzandenhetKorstmossen-Dennenbos zolang mogelijktehandhaven. Op de hogere stuifzandruggen treffen we overgangen naar BerkenZomereikenbos en op drie plaatsen een prille vorm van hetWintereiken-Beukenbosaan.
So ortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
In het gehele complex is groveden de dominante boomsoort en komen ruwe
berk,zomereik,wintereik,Amerikaanseeik, lijsterbes enbeukvoor indetweede boomlaag. Plaatselijk komtook eikenspaartelgenbos voor, datalsbelangrijkezaadbron fungeert. Erzijnverschillende exotenopstanden van douglas,fijnspar, Japanse lariks enCorsicaanseden.Dezeopstanden komenvooral inde
zuidoosthoek van Noordhoutvoor. Indestruiklaag komenonder anderelijsterbes,sporkehoutenjuvenielenvanbovengenoemde soortenvoor.Amerikaanse
vogelkers komt beperktvoor inNoordhout (Swartet al. 1989) maar overheerst
metnameinde struiketage vande noordoostrand van Bornia. InBorniawordt
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sporadischjeneverbesaangetroffen(KlingenenLitjens 1986).
Inheemsqenenmateriaal
Erzijn geengegevens over inheems genenmateriaal bekend.Mogelijk kunnen
dejeneverbessen endezomer- enwintereiken vanuit destrubben alszodanig
wordenaangemerkt.
Plantenvanoudebossen
Hetboscomplexbevatweinigaanoudbosgebonden plantensoorten. Eendeel
vanhetgebied,rondhetbosreservaat Noordhout, moetinde 19eeeuweenijle
strubbenachtige wintereikenbegroeiing hebben gehad. Vanwege het voorkomen van de wintereik en dalkruid is Noordhout als oud bosrelict te beschouwen.Verder komt hier rode bosbes en breedbladige wespenorchis voor. Inde
Dennenbosgemeenschappen komen geen aan oud bos gebonden soorten
voor. Hetzijn secundaire bosgemeenschappendie inhetoorspronkelijke landschap, voordat dit in verstuiving geraakte door overbegrazing, niet voorkwamen.Langseenhalf-verhardzand-grindpad inBorniakomtmassaalvalsesalie
voor,eenzoomplant,diehierwaarschijnlijk metwegverhardingmateriaal isaangevoerd. Valse Salie is een van de weinige zoomplanten, die veelvuldig op
voedselarme, zure grond voorkomt (Weeda et al. 1988). Blauwe bosbes en
bochtige smelekomenverspreid inhethelegebied voor engeldenalszwakke
indicatoren voor oudbos.Verspreiddoor hetgehele boscomplex komenjonge
hulststruikenvoor(Koopinprep.).
Mossen
Binnen het tijdsbestek van het project konden geengegevens over mosseninventarisatieswordenachterhaald.
Storingsklassen
Despontane begroeiingenvangrovedenvan Bornia behoort tot storingsklasse
A1. Enkele opgestoven duinen en de strook geplant bos aan de noordoost
grens van het complex zijn begroeid met een struiklaag vanAmerikaanse vogelkersenbehorenrespectievelijktotstoringsklasseADenBD.DeAmerikaanse vogelkers wordt actief bestreden. In het centrum van het landgoed Bornia
komteenoudpinetumvoormetdouglas,zilverspar ensitkaspar. Ditdeelwordt
als D2 gecodeerd. Vanwege het voorkomen van de wintereik en dalkruid is
Noordhout als oud bosrelict te beschouwen met een storingsklasse AP1p en
BP1pvanwegedemengingvanouderbosmetpionierstadiavoorzowelboomlaagalsondergroei.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Het huidige geselecteerde boscomplex beslaat 485 hectaren en omvat vrijwel
degehelelandgoederenvanNoordhoutenBornia.OokeenkleindeelvanHeidestein behoort tot het complex. De kernen van het boscomplex worden gevormd door de rijksbosreservaten in Noordhout en Bornia (ieder ongeveer 40
ha),dezonevanoudstespontanedennenbossenvanBorniaendevermoedelijk wat jongere spontane dennenbossen in de noord-hoek van Bornia. Deze
kernen kunnen met elkaar worden verbonden door omvorming vantussenliggende geplantegrovedennen-,Corsicaanse dennen-,douglas-enlarixbossen.
Doorde bebouwing op het landgoed Noordhout met bijbehorendecultuurgronden is deverbinding tussen beide reservaatsdelen nog geen 50 mbreed Het
gecombineerde MSAvoor een Boscomplex vanStuwwallen heeft voor de hier
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aanwezigecombinatievanbosgemeenschappeneenoppervlaktevan 120hectaren.TheoretischisdusaandeMSAeisvoldaan.Debuitenbegrenzing vande
A-locatiehoeftinditopzichtnietveranderdteworden.Welishetvanbelangdat
debinnendeA-locatieliggendeopstandenmetexotenwordenomge-vormd.
Eendeelvandestaatsboswachterij Austerlitz envanhet landgoed DenTreek,
tussenAusterlitz enNoordhout,zoubijhetboscomplexbetrokken kunnenworden, omdezonevandeovergangvanhetstuifzandgebied naarde stuwwalte
verbreden. Uitbreiding met dit terrein wordt voorgesteld. De actuele waarden
vandezegeplantebossenmetveelniet-inheemseboomsoortenzijn invergelijking tot de spontane dennenbossen van Bornia en Austerlitz relatief laag.
Omvormingsbeheer zal noodzakelijk zijn omdeze uitbreiding daadwerkelijk te
latenfunctioneren(Koopinprep.).
Beheersaspecten
Het beheer voor Noordhout is gericht op instandhouding en versterking van
aanwezige natuurwaarde en landschappelijk kwaliteiten. Daarnaast zal ruimte
worden geboden aan spontane bosontwikkeling. Deze doelstelling vloeit voort
uit de reeds hoge waardering van de aanwezige kwaliteiten, dankzij het zeer
extensieve beheer sinds 1927 (Swart et al. 1989). Voor Bornia geldt als
beheersdoelstelling het instandhouden en bevorderen van een kleinschalige
afwisseling vanstructuurrijk bos,lagevegetaties enopenterreinen (Klingenen
Litjens 1986). Voor de aanwezige bosreservaten geldt de beheersvorm 'niets
doen'. In 1980zijn de bosreservaten aangewezen. Er heeft toen inleidendbeheer plaatsgevonden:vellenenringenvandouglas,Amerikaanse eik, Japanse
lariksenfijnsparenverwijderenvanAmerikaansevogelkers.Inderestvanhet
complex isdebeheersvorm'blijvendingrijpen'.Erwordtgestreefdnaareenbos
gedomineerd door lichtboomsoorten met een goede verticale en horizontale
structuur waarinop langetermijn alle bosontwikkelingsfasen vertegenwoordigd
zullenzijn.Viadunningenkleinschalige kapzullen ontwikkelingsmogelijkheden
voor groveden, berk eneik worden gecreëerd. De beuk wil menterugdringen.
De exoten Japanse lariks en Corsicaanse den zullen volgens een normaal
hoogdunningregime ontwikkeld worden tot oud bos. Douglas zal tot een minimumareaalwordenteruggedrongen. Het Utrechts Landschap anticipeert opde
aanwijzingvanhetgebiedalsBoscomplex van Stuwwallen doordeoppervlakte
strikte bosreservaten Bornia en Noordhout sterk uit te breiden en het omvormingsbeheer indetussenliggende exotenopstanden voorttezetten.Deafgelopen 10jaar zijn een aantal douglasopstanden al gekapt. Deverjonging op de
kapvlaktes bestaatuitgrovedeneninminderemateruweberk. Openkelegrotere kapvlaktes inhetnoordoostenvanBorniaverjongt eveneens massaalgroveden(Koopinprep.).
Waardering
DeA-locatie betreft een combinatie van een oude bosgroeiplaats (Noordhout)
waar reedszeer lang eenextensief beheer heeft plaatsgevonden meteennagenoeg spontaan bos op stuifzand (Bornia). Het bos bestaat overwegend uit
inheemse boomsoorten en er is een goede verticale structuur aanwezig.Van
bijzonderewaardeisdater inhetcomplex 2kernen liggenvan ieder40hectaren,waaringeenbeheerplaatsvindt,derijksbosreservaten.Vanwegedevariatieinbosgemeenschappenenstructuur heefthetgebiedeenhogewaardevoor
defauna(KlingenenLitjens 1986;Swartetal.1989).
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Bedreigingen
Deaanwezigheid enuitzaaivanexotenals rododendrons,Amerikaanseeiken,
Amerikaanse vogelkers, douglas enreuzenzilverspar vormt plaatselijk eenbedreiging. Het beheer bestrijdt deze soorten inde reservaatsdelen. Desalniettemin zorgen tenminste vier opstanden met douglas en reuzenzilverspar (met
name het pinetumop de centrale hoge stuifzandrug in Bornia entwee tussen
dezerugendespoorlijn) vooruitzaai inhetheleomringendegrovedennenbos.
Omvormenvandezeopstandenzouzeergewenstzijn. Eenstrook bosaande
noordzijdevan Bornia bevat metveelAmerikaansevogelkers enAmerikaanse
eik. Deze strook bos is in het boscomplex opgenomen vanwege de overgang
naar het Berken-Zomereikenbos (haarpodzolen). Deze exoten zijn tot nog toe
inditbos niet bestreden. Ervindtsterke uitzaaiplaats inhet bosreservaat Borniawaardezesoortenwelbestredenworden(Koopinprep.).
Planologisch beleidskader
In de gemeentelijke bestemmingsplannen is het gebied aangeduid als Bosgebied(Maarn enDriebergen-Rijssenburg) danwei Bos-ennatuurgebied (Doorn)
(Swart et al. 1989). In het Regionaal Bosplan van de provincie Utrecht (1989)
zijn heel Bornia en het bosreservaat in Noordhout aangewezen als Bosgebied
methoofdfunctienatuur. DerestvanNoordhoutisaangewezenals Multifunctioneelbosgebied. Hethelecomplex metomliggende bossenisonderdeelvande
PEHS(ProvincieUtrecht1992).
Conclusies en aanbevelingen
• De A-locatie betreft een groot aaneengesloten boscomplex dat gedeeltelijk
opeenoudebosgroeiplaatsligt.
• Over grote delen liggen spontaan ontwikkelde dennenbossen die kenmerkendzijnvoorvoedselarmeomstandigheden.
• Despontanebosontwikkeling heeftgeleidtoteenstructuurrijkbos.
• Intotaal80hectarenvanhetcomplex bestaat uitstrict reservaat,waarinniet
indebosontwikkelingwordtingegrepen.
• Omvormingsbeheer van aanwezige opstanden met exoten is zeer gewenst.
De Stichting Het Utrechts Landschap heeft daar reeds een begin mee gemaakt.
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Geografie en beschrijving
DelandgoederenOudenNieuwAmelisweerdliggenpaltenzuid-oostenvande
stadUtrecht langsdeKromme Rijn.Aandewestzijdegrensthetgebiedaande
A27,aandeoverigezijdengrensthetaancultuurland.DeKrommeRijnstroomt
aan de zuidrand van de lokaktie en buigt in het westen naar het noorden af.
MetnameOudAmelisweerdheefteendichtpadenpatroon.Hetbetreftparkachtigbosmethogeeikenenbeuken.Plaatselijk isdestruiklaagzeergoedontwikkeldenkomenookdiverseandereboomsoorten indeboomlaagvoor. Metname inhetwestelijk deel komtveel gewone esvoor, waaronder als hakhout. In
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het noorden zijn een aantal wilgengrienden aanwezig. De kruidlaag is typisch
voor vochtige, voedselrijke bossen. De locatie is geselecteerd vanwege het
voorkomenvanhetDroogEssen-lepenbos.
Gemeente:
BunnikenUtrecht
Coördinaten:
139.6/453.5
Hoogtet.o.v.NAP:
+1.2 tot+2.2m
GroteProv.Atlas:
Utrechtpag.49/50
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart10
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaartE
Eigendom en beheer
DelandgoederenzijnineigendomenbeheerbijdegemeenteUtrecht.
Historie
Amelisweerdontleentzijn naamvermoedelijk aaneen ridderAmelis uitde13e
eeuw. Reeds op kaartmateriaal uit 1628 en 1772 staan de omgrenzingen van
deheerlijkheidAmelisweerd aangegeven.Onoudearchieven is niétveel informatietevindenoverdeaanwezigheidvanbos.Inbepaaldeacteniswelsprake
vanbos,maarisonduidelijkwaarditbosgelegenheeftenwaaruit hetbestond.
Bekend is dat in 1770een park is aangelegd inde Engelse stijl met hoogopgaand bos. Mogelijk dateren enkele eiken uit deze tijd. Een deel van het bos
van Nieuw Amelisweerd is in 1872 aangelegd. Dewilgengrienden in het noordenzijnvanna1900.In1808zijnOudenNieuwAmelisweerdaangekochtdoor
koning Lodewijk Napoleon,maaralspoedigdaarna kwamhetgebied door verkoopenvererving inverschillende handenterecht.Tijdens deTweedeWereldoorlog heeft hetbosveeltelijden gehadvankapvoor brandhout. In 1945hebbende Duitsers eengrootdeelvanhetbosonderwatergezet. In 1951isOud
AmlisweerdaangekochtdoordegemeenteUtrecht,in1964volgdeNieuwAmelisweerd (VanWirdum 1981).Bijdeaanlegvanrijksweg A27 aandewestzijde
vanhet landgoed iseendeelvanhetbosverlorengegaan.Actievoerders hebbennogdoorbezettingtevergeefsgeprobeerdditbosdeelteredden.
Bodem en hydrologie
Het Kromme Rijnlandschap dat in het noord-oosten grenst de de Utrechtse
stuwwal,heeftzijnbepalendevormgekregen indevoorlaatste ijstijd.DeKrommeRijn isvangrote invloedgeweest opdebodemvorming vanhetgebied.Afzettingen van derivier opzand hebben geleid tot het ontstaan vanjonge kleigronden (Van Wirdum en Groot-Veenbaas 1981). In deze rivierkleigronden
hebbenzichdiversevaaggronden ontwikkeld.Directgrenzendaanhetstroomgebied van de Kromme Rijn komen nesvaaggronden voor op zavel en lichte
klei. Hieraangrenzen kalkhoudende en kalkloze ooivaaggronden opzwarezavel en lichte klei. Ook komen kalkloze poldervaaggronden voor op zware klei.
Naar gelang de ligging van de bodems ten opzichte van de Kromme Rijn komengrondwatertrap II,III,IVenVIIvoor(Stiboka1970).
Bosgemeenschappen
Amelisweerd is een oude bosgroeiplaats en bestaat overwegend uit Droog
Essen-lepenbos (21). Indezuidrand van het bos komt Elzenrijk Essen-lepenbos(22)voor. Inhetnoordoostelijke deelvandeA-locatieopOudAmelisweerd
isdesuccessiedoordeontbrekendeoverstrominghetverstvoortgeschredenin
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derichtingvanhetGierstgras-Beukenbos(13),waarbijook hetGewoonEikenHaagbeukenbos (18)lokaalvoorkomt.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Deaspectbepalende bomenindekroonlaagzijngewonees,zomereikenbeuk.
OokCanadapopulier, gladde iep,hazelaar, zachte berk eneenenkelewilgkomenindeboomlaagvoor. Inhetessenbos enessehakhout domineert gewone
es, indegriendenwilg. Plaatselijk komen Spaanse aak,witte els,ruwe iepen
haagbeuk voor. Indestruiklaag komenonder andere gewone vlier, vogelkers,
rode kornoelje, lijsterbes,zoete kers, krenteboompje, kardinaalsmuts,eenstijligemeidoornenhondsroosvoor(VanWirdum1981;Beijee.a. 1987).Inhetbos
komen in vergelijking tot andere Essen-lepenbossen nog relatief veel oude
gladde iepenvoor. Plaatselijk komen veel exoten voor zoals gewone esdoorn
engewonevleugelnoot(Koopinprep).
Inheemsqenenmateriaal
Bronnen & Maes (ongepubl.): gewone es, vogelkers, gladde iep, wilde kardinaalsmutsengewonevlier.
Plantenvanoudebossen
Tijdensinventarisaties langsderandzones vandeA27 indejaren '80(Beijeet
al. 1987) zijn Spaanse aak, hazelaar, kardinaalsmuts en groot springzaad
waargenomen, allen indicatorsoorten voor oud bos. Reijnders (1987) maakt
melding van het voorkomen van boszegge RodeLijst4\, bosereprijs !Rodeujst4 en
guldenboterbloem.
Mossen
In dejaren tussen 1976en 1987zijn in een perceel essehakhout de mossen
geïnventariseerd (Beije et al. 1987; Reijnders '1987). Daarbijzijn de volgende
soorten van oude bossen of bomen waargenomen: gewoon pelsmos (Porella
plathyphylla) [RodeU)st2l,glad kringmos (Neckera complanata) jRodeüjst3;,spatelmos (Homalia trichomanoïdes) RodeLijst3;, struikmos (Thamnobryum alopecurum),knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroïdes) engroot platmos(Plagotheciumnemorale).
Storingsklassen
Daarwaareennatuurlijke boomsoortensamenstelling voorkomt, kunnendebosopstanden gekarakteriseerd worden als A1, waar beuk eneik voorkomen als
B1. Op plaatsen waar populieren aangeplant zijn, waar vleugelnoot voorkomt
endesterkvergravendeleninOudAmelisweerdzijnalsD3 gecodeerd.
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal
Detotale oppervlakte van Amelisweerd bedraagt 61 hectaren. De begrenzing
omvat een cultuurgrond-enclave van ruim 3 hectaren (op de kaart met een X
aangegeven). Gezien deversnippering van het bos ineenheden met beperkte
omvangisergeenalternatieve begrenzingvandeA-locatie mogelijk. Mogelijke
bosuitbreiding betreffen enclaves en aangepaste, meer natuurlijke oevers van
de oude Rijn op huidige graslanden. In het kader van bosuitbreiding nabij de
grote stadUtrecht iseenversterking vanAmelisweerdzeer gewenst.Vooralin
het noordelijk deel isdeA-locatie plaatselijk zeer smalenontbreekt eengoed
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bosklimaat. Overstroming die noodzakelijk isvoor handhaving van het Essenlepenbos, is binnen het huidige bos niet mogelijk. Bij bosuitbreiding langs de
Kromme Rijnkandoor hetaanleggenvanzeer flauweoevertaluds en hetaangrenzendverlagenvanhetmaaiveldhetElzenrijk Essen-lepenbosontstaan.
Beheersaspecten
Plaatselijk zijn windworpgaten spontaan dichtgegroeid en vormen stukjes bos
met een zeer hoge graad van natuurlijkheid. In het westen tegen de snelweg
aan komen enkele relicten van knotbeheer voor onder opgaande populieren.
Omdat het bosoverwegend bestaat uiteenoude boomfase is het initiatief van
het beheer om te verjongen terecht. De schaal van de verjongingsplekken is
echtervooreenEssen-lepenbostegroot.Doordegrotegateninhetkronendak
van kleine gefragmenteerde bospercelen wordt het luchtvochtige bosmicroklimaatsterkaangetast. Doorbrekenvandehomogene bosstructuurkanhetbest
gebeuren metdemozaïekmethode,waarbijveel kleineenslechtsenkelegrote
open plekken met een maximum diameter van 1,5 maal de boomhoogte worden gemaakt. Bij voorkeur zou spontane verjonging van bomen en struiken
moetenworden afgewacht (Koop inprep.). Erzijngeengegevens over hetactuelebeheerbekend.
Waardering
In Nederland is geen oud Essen-lepenbos meer aanwezig. Het boscomplex
vanAmelisweerdis,hoewelaangeplant, zeerwaardevolomdat het het natuurlijke type zeer dicht benadert. Het is een van de grootste essen-iepenbossen
van Nederland en heeft daardoor betere mogelijkheden om uit te groeien tot
een rijke en gedifferentieerde bosgemeenschap dan andere, kleinere complexen.MetnameNieuw-Amelisweerdbetrefteenzeergoedontwikkeldesseniepenbos. Hier isook eenfraaie stinsenvegetatie aanwezig. Hetaanwezigeessehakhout kent een zeer rijke epifytische mossenbegroeiing (Van Wirdum
1981).
Bedreigingen
Vanuit de ingang aan de Koningsweg in Nieuw Amelisweerd gaat een hoge
recreatiedruk uit. Hier houdendewandelaars zich nietaande paden.Erwordt
veel afval (flessen,blikjes en plasticverpakkingen) in het bosachtergelaten en
debodemvegetatiewordtplatgelopen(Koopinprep).
De oude boskern zal door het ontbreken van overstroming zich in de richting
vaneenGierstgras-Beukenbos of Eiken-Haagbeukenbos ontwikkelen (Koopin
prep). Grootschalige kap op een aantal plaatsen in OudAmelisweerd tast het
bosklimaat ernstig aan. Dit temeer omdat de omvang van het bos klein is en
versnipperd over verschillende complexen met een geringe breedte. De
gemaakte gaten overschrijden de voor dit bostype geldende maximale afmetingenvan0,5totmaximaal1,5maaldeboomhoogte(Koopinprep).
Planologisch beleidskader
In het Regionaal Bosplan van de provincie Utrecht is een klein gedeelte van
NieuwAmelisweerdaangeduidalsbosmethoofdfunctie natuur. Derestvande
locatie heeft de functie Multifunctioneel bos(Provincie Utrecht 1989). Oud en
Nieuw Amelisweerd vallen binnen de begrenzing van de PEHS. In het kader
vandeRelatienotaisrondomOudAmelisweerdenhetaangrenzende FortRhij-
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nauwen60 hectaren reservaatsgebied aangewezen, grotendeels schraalgraslanden (Beheer Landbouwgronden 1991). Het hele complex wordt binnen de
PEHSaangemerktalsKerngebied(provincieUtrecht1992).
Conclusies en aanbevelingen
• Amelisweerdbetreft eenvandeweinige grote bossendientot het Essen-lepenbosbehoren.
• Het bos is een rijk gestructureerd en soortenrijk voorbeeld van het Essenlepenbos.
• Wegens het ontbreken van overstroming zal deze bosgemeenschapzich in
derichtingvandrogerebosgemeenschappen ontwikkelen.
• OmhetEssen-lepenbos instandte houdenzou bosuitbreiding inderichting
vandeKrommeRijnmoetenplaatsvinden.
• Eentehogerecreatiedruk moetvoorkomenworden,onder anderedooraanleg of stimulatie van een spontane struiklaag met soorten als meidoorn en
sleedoorn.
• Vanwege de effecten op de kruidlaag door verstoring van het microklimaat
via kap, moeten kapvlakten beperkt worden tot een diameter van maximaal
1,5maaldeboomhoogte.
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\Juerlanabroek

Geografie en beschrijving
DeA-locatie Overlangbroek ligt in het stroomgebied van de Kromme RijntussenLeersumenWijk bijDuurstede. Delocatiebevindtzichongeveer 1 kilometer te noordoosten van Overlangbroek, tussen de Gooyerdijk endeLangbroekerdijk. Het gebied vormt de overgang tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
Rijnenisdeelvanhetlandschappelijk enecologisch belangrijke overgangtussende heuvelrugbebossingen en het half-open landschap van Langbroek. Het
betrefteeneikehakhoutcomplexdatomslotenisdoorweilanden.Hetopgaande
bos bestaat voornamelijk uit zomereik en is deels doorplant met populier. De
ondergroei is zeer weelderig. DeA-locatie is geselecteerd vanwege het voorkomenvanhetEiken-Haagbeukenbos.
Gemeente:
Langbroek
Coördinaten:
155.3/445.6
Hoogtet.o.v.NAP:
+3.5m
GroteProv.Atlas:
Utrechtpag.65
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart11
Relatienota-gebieden: bijlage II, kaartD
Eigendom en beheer
De heleA-locatie Overlangbroek is in eigendom bij Staatsbosbeheer. Het beheerwordtgevoerddoordebeheerseenheidKrommeRijn.

•
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Historie
Op de topografische kaart van 1836 staat de locatie Overlangbroek reeds
weergegeven als bos. DeA-locatie maakte toendeel uitvaneengroot bebost
gebied. Eengroot deel van de percelen ten noorden enzuiden van de locatie
tussendeGooyerdijk endeLangbroeker dijkzijnopdezekaartalsbosaangegeven. Vermoedelijk betrof het grotendeels essehakhout. Boorkernen uit oude
essenstobben hebben aangetoond dat er in het gebied al meer dan 150jaar
hakhout voorkomt. Essehakhout (en een enkele maaleikehakhout) werd aangelegd op de slechtst ontwaterde gronden (Pols 1993). Op de topografische
kaartuit1869,herzienin1910iseennoggroterdeelvanhetgebiedweergegeven als bos. Daarna zijn de meeste bosjes verdwenen ten gevolgevan onder
andere verbeterde ontwatering waardoor de percelen in grasland kondenwordenomgezet.
Bodem en hydrologie
Overlangbroek ligt in het komontginningslandschap op de overgang van het
middelhoog en laagzandgebied naar het rivierkleigebied. DeA-locatie bestaat
uit kleibodems waar doorheen van noordoost naar zuidwest een dekzandrug
loopt(Provincie Utrecht 1992).Debodembestaatoverwegend uit kalkloze poldervaaggronden opzware klei.Tussen40en 120cmdiepte begint pleistoceen
zand. Erwordtinhetobjectgeenspecifiek peilbeheergevoerd.Erisvindtenige
kwelplaats.DegrondwatertrapishoofdzakelijkV(Pols1993).
Bosgemeenschappen
HetopgaandbosinOverlangbroek kangerekendwordentothet Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos(18).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
InOverlangbroek zijnzomereik,gewoneesenpopulier geplant. Opopen plekkenkomtwilgvoor. Indestruiklaag komteenenkelemaaleenstijlige meidoorn
voorenhierendaarsleedoom(R.deWittepers.med.1997).
Inheemsgenenmateriaal
Geziendeaanplantvandediverseboomsoortenspeeltdelocatiewaarschijnlijk
geen rol als groeiplaats van inheems genenmateriaal.Van deze A-locatie zijn
geenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
Er zijn geen gegegeven over de soortensamenstelling van de kruidlaag
beschikbaar. Binnen het tijdsbestek vandit project kondit ook nietviaveldbezoek achterhaald worden. Bekend isweldat kamperfoelie ingrote delen voorkomt(Siebelpers.med.1997).
Mossen
Het hakhout kenmerkt zich door het voorkomen van een groot aantal epifytischeblad-enlevermossoorten.Indeterreinenvanhetcomplex Overlangbroek
tenzuidenvandeA-locatiezijnin1979bijeeninventarisatiedevolgende mossoorten van oude bomen of bossen aangetroffen: klein touwtjesmos (Anomodonattenuates)\RodeLijsti),spatelmos (Homalia trichomanoïdes) |RödeLijst3j,knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroïdes) , glad kringmos (Neckera com-
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planata)en gewoon pelsmos (Porella platyphylla)Rodeiijst2| (Gronde en De
Vries1980).
Storingsklassen
Hoeweldeaangeplanteboomsoorteneenredelijk natuurlijkesamenstellingvertonen(ophetontbrekenvanhaagbeuk na)isdebusstructuurdoor hetvoormalig hakhoutbeheer verre van natuurlijk. Destoringsklasse is B2,daarwaarpopulierbijgemengdisB/D2.
Begrenzing, oppervlakte enminimum structuurareaal
Deoppervlakte van deA-locatie bedraagt intotaal 19hectaren, bestaande uit
twee delenvan 3en 16hectaren. De locatie is aan alle zijden omsloten door
grasland. HetMSAvoor het Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos is 15hectaren.Intheoriewordtdusaandeareaaleisvoldaanmaarvanwegedetweedelingendegeïsoleerde ligging inhetlandschap isenigeuitbreidingwelgewenst
om randinvloeden te elimineren. Ten noordoosten van de A-locatie, op ongeveer 200 meter afstand, ligt een eikenperceel van Staatsbosbeheer met een
oppervlakte van ongeveer 5 hectaren (vak 9). De tussenliggende graslanden
zijn in het kader van de Relatienota aangewezen als reservaatsgebied. Een
verderemogelijkheidtotuitbreiding ligtinhetaanlatensluitenvandelocatie in
noordelijke richting met het landgoed Broekhuizen,waar hetWintereiken-BeukenbosenGierstgrasbeukenbos aanwezigzijn.
Beheersaspecten
De locatie staat in het beheersplan beschreven als opgaand inheems loofbos
met de functie Natuur. Erwordt gestreefd naar bostypen die aansluiten bijde
PNV.Behoudenontwikkelingvandenatuurwaarden hebbendehoogsteprioriteit.Inhetovergrotedeelzaleenbegeleidendbeheerplaatsvinden (Pols 1993).
Hetmeestwestelijke perceel is35-40jaar geledenvoor het laatst afgezet. Het
laatste hakhoutbeheer heeftzo'n 17-20jaar geleden plaatsgevonden (deWitte
pers. med. 1997). Ineen klein perceel in hetzuidoosten vindt omvormingsbeheer naar opgaand loofbos plaats.Hetoverhangend houtlangs derandenvan
hetopgaande boswordtalleenafgezet indienderdenerlastvanhebben(Pols
1993).
Waardering
Overlangbroek iseen relictvan een oude bosgroèiplaats. Het hier eertijdsgeplanteeikehakhout benadertdoordeafnemendedynamiek inhetgebied(bedijkingvande rivier) endeoptredende verzuring eenontwikkelingsfase naarhet
Eiken-Haagbeukenbos. Door het achterwege blijven van het hakhoutbeheer
sinds zo'n 40jaar heeft een groot deel van de locatie zich spontaan kunnen
ontwikkelen.
Bedreigingen
Depercelenopgaandboszijnlanggerektensmalengrenzenaanintensiefbeheerd grasland. De randinvloeden zijn daardoor groot en deze kunnen leiden
totverruigingvandevegetatie.
Planologisch beleidskader
In het Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Langbroek staat de
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locatieweergegevenalsNatuurgebied. InhetRegionaal BosplanUtrechtisaan
het (esse-)hakhoutbos van Overlangbroek de hoofdfunctie Natuur toegekend.
Overlangbroek is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. In het kader
vande Relatienota is rondomdeA-locatie 150hectaren landbouwgrondaangewezen. De cultuurgronden ten noordoosten en zuidwesten van de A-locatie
zijn aangewezen als reservaatsgebied, de gronden ten noordwesten als beheersgebied (Beheer Landbouwgronden 1991). Inhet Natuurbeleidsplan ishet
KrommeRijngebiedaangeduidals Natuurontwikkelingsgebied.
Conclusies en aanbevelingen
• Overlangbroek betrefteenrelictvaneenoudebosgroeiplaats.
• Hetenkeledecenniageleden beëindigde hakhoutbeheer heeft geleidtoteen
redelijkenatuurlijkebosstructuur.
• Uitbreiding van de locatie met een noordoostelijk gelegen eikenperceel is
noodzakelijk.
• Verderemogelijkhedentotuitbreidingvandelocatie innoordelijke richtingop
hetlandgoedBroekhuizenzouonderzochtmoetenworden.
D
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fXenôwoude

Geografie en beschrijving
DeA-locatie betreft Elzenbroekbos op twee locaties ineen kleine depressie in
hetdekzandlandschapvandeGelderseVallei,tennoordenvanVeenendaalen
ongeveer1kmtenzuidoostenvanRenswoude.
Gemeente:
Renswoude
Coördinaten:
166.7/453.1
Hoogtet.o.v.NAP:
+7m
GroteProvincieAtlas: Utrechtpag.55
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart12
Relatienota-gebieden: bijlage II,kaartI
Eigendom en beheer
HetoostelijkdeeliseigendomvandeStichtingKasteelRenswoudeenhetwestelijk deel is eigendomvan baronSnouckaertvan Schouwenberg. Beidedelen
vandeA-locatiewordengezamenlijkbeheerd.
Historie
VolgensStortelderetal. (inprep.)ishetbosonderdeVeenwegeenoudebosgroeiplaatsvanvóór 1800.Opblad3vandekarteringvan DeManuitdejaren
1802-1812 (Canaletto 1984) is het deel van de A-locatie onder de Veenweg
gedeeltelijk aangegeven. Het maakt kennelijk dan aldeel uitvandelandgoedachtige structuur rond Kasteel Renswoude, dat dan als 'tHeeren Huysstaat
aangegeven. Hetbos bijWachteldonk is nietafgebeeld. Inde loopvan de 19"
eeuw is de hoeveelheid bos sterk uitgebreid. Op de topografische kaart uit
1905isdeA-locatievolledigafgebeeld.Ookhetdriehoekigeterreintennoorden
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vandeVeenweg,in1905DeHooge Hofgenaamd,isdanopeenaantalpercelennabebost.Ditdeelisthansweergeheeltotlandbouwgrondontgonnen.
Bodem en hydrologie
DeA-locatie ligtintweekleinedepressies inhetdekzand,waarinzicheendunneveenlaag heeft gevormd. De bodem bestaat voor het grootste deel uiteen
broekeerdgrond metgrondwatertrap II.Aandenoordoostzijdevandeoostelijke
locatiegaatdezeover ineenbruine beekeerdgrond metgrondwatertrap III. De
westelijke A-locatie ligt geheel op een broekeerdgrond. In het gebied treedt
kwelopvanuitdehogeredelen.Hetdoor Stortelderetal.(inprep.) bemonsterde kwelwater heeft een vrij hoge kwaliteit. Het grondwater bevat veelorganischeverontreiniging.
Bosgemeenschappen
Beide bosjes zijn als A-locatie geselecteerd voor het Gewoon Elzenbroekbos
(29).
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
HetbosvankasteelRenswoudewordtdeelsalsopgaandbosendeelsalshakhout beheerd. Het hakhout wordt na 10tot 15jaar afgezet. Een opname van
Stortelder et al.(in prep.) laat een boomlaagzien vanzwarte els met een bedekking van 90%. In de struiklaag komt eveneens zwarte els voor, en verder
braam, hopenboskamperfoelie. Inde kruidlaagwerdverjonging vanzomereik
enzachteberkgevonden.Hetbosisoprabattengezet. Hetoostelijke deelvan
de A-locatie bestaatvoor ongeveer de helft uit hakhout enverder uitopgaand
bos. Hetwestelijke deelvandeA-locatie bestaatgrotendeels uit hakhoutmet
enkelesolitaireopgaandebomen.
Inheemsaenenmateriaal
Van dezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
DeopnamevanStortelder bevatgeensoortenvanoude bossen. Dezekomen
vannatureooknauwelijksvoorinhetelzenbroekbos.
Mossen
De mossen in de_bovenvermeldeopname van Stortelder et al. bevatten geen
rode-lijst-soorten.
Fauna
Metbetrekkingtotdefaunazijngeengegevensgevonden.
Storingsklassen
Gezien het hakhoutbeheer moeten het westelijke deel van deA-locatie als Pwordengecodeerd,hetoostelijkedeelsalsP-,voorhetoverigealsA-.Overde
kruidlaag is niets bekendzodat decodering hiervoor achterwege moetblijven.
De kruidlaag zal een variatie in soorten en bedekkingsgraad vertonen diesamenhangtmetdeontwikkelingvanhethakhout.
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Begrenzing, oppervlakte en MSA
Hetoostelijke deelvan deA-locatie ligt opgesloten tussen de N224,deVeenweg en het Dijkje. Het wordt daarbij nog omringd door massieve maïsvelden.
Het westelijke deel ligt geisoleerd ten zuiden van (huis of boerderij) Wachteldonk. Ditlaatsteheefteenoppervlakte vanbijna5hectaren,hetoostelijkedeel
een oppervlakte van 8 hectaren. Het Gewoon Elzenbroekbos heeft een MSA
van 20 hectaren. Beide deellocaties voldoen dus niet aan de areaaleis en uitbreiding is dan ook noodzakelijk met het oog op zelfregulatie. Een mogelijke
begrenzing van een uitbreiding is niet aangegeven, daar een keuze sterk afhangt van bodemkundige en waterhuishoudkundige (on)mogelijkheden. Voor
hetvaststellendaarvanismeeronderzoeknodig.
Beheersaspecten
Op een luchtfoto van beide bossen (Robas 1990), een opname uit 1989, is
goedwaartenemendatdeoostelijkeA-locatievooreengrootdeeluitopgaand
bosbestaat. DewestelijkeA-locatiedaarentegen bestaatvoorhetgrootstedeel
uithakhoutmetslechtsenkeleopgaandebomen.
Beidedelen vandeA-locatie worden beheerd met hetoogopdejacht, datwil
zeggen dat alle beheersmaatregelen daarop zijn afgestemd (Taets van Amerongenpers.med.1997).
Bedreigingen
Debeheersmethode,diegedomineerd wordt door hetjachtbelang, kanalsbedreiging worden opgevat. Vermoedelijk speelt verdroging hier eveneens een
rol. Het bos staat op rabatten zodat oppervlaktewater snel kan worden afgevoerd. Hetoostelijke deelvan deA-locatie wordt omringd door maisvelden die
waarschijnlijk zwaar bemestzullen worden. Deomringende sloten maakten bij
veldbezoek een sterk vervuilde indruk. Er moet dan ook met vermesting als
bedreiging rekeningwordengehouden.
Planologisch beleidskader
Aan de oostzijde, langs de voormalige Grebbelinie, liggen stroken reservaatsgebied,dieechternognietzijngerealiseerd (Beheer Landbouwgronden 1994b.
De betreffende graslanden hebben momenteel geen hoge botanische waarde
maar deze kanvolgens Beheer Landbouwgronden doorverschraling verhoogd
worden. DeA-locatieszijnalsKerngebiedopgenomen indeProvincialeEcologischeHoofdstructuur(ProvincieUtrecht1992).
Waardering
HetElzenbroekbos iseensteedszeldzamerwordende bosgemeenschap.Deze
geisoleerdliggendebosjesbehorentothetbedreigdedeeldooreenbeheerdat
geen rekening houdt met de ecologie van deze bosgemeenschap envermoedelijkookdoorverdroging.Ditlaatsteprocesisveelalonomkeerbaar.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie wordt deels als hakhout, deels als opgaand bos beheerd.Gezien dedoelstelling van deaanwijzing tot A-locatie is hetwenselijk het hakhoutbeheeromtezettenineenbeheernaaropgaandbos.
• Hetbeheer heeftjacht als primairedoelstelling,hetgeenals bedreiging moet
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wordenopgevat. Erisgeenuitzichtopeenduurzaambeheer opecologische
grondslag.
• Ermoetrekeningwordengehoudenmetverdrogingenvermestingalsserieuzebedreigingen.
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Geografie en beschrijving
DeA-locatie bestaat uit een landgoedbos langs de Oude Rijn, ongeveer 1km
tennoordenvandegemeenteHarmeienenongeveer 1,5 kmvandeOudeRijn
af liggend. Het bos ligt als een eiland in een verder door aftichelen sinds de
middeleeuwen sterk veranderd landschap. In de 19" eeuw werd het bos als
hakhout beheerd enwas het landgoed alsgeheel ingebruik als lust-enjachtoord bij hettenzuiden vandeA-locatie liggende Huize Harmeien. Hetbosligt
alseenlocaalzeersmallegordelronddeplas.
Gemeente:
Harmeien
Coördinaten:
126.4/457.2
Hoogtet.o.v.NAP:
+0 m
GroteProvincieAtlas: Utrechtpag.35
A-locatie-kaart:
bijlageI,kaart13
Relatienota-gebieden: geen
Eigendom en beheer
DeA-locatie issinds 1952ineigendomenbeheervandestichting HetUtrechts
Landschap.
Historie
Het grootste deel van de bodems binnen de A-locatie hebben een landbouwvoorgeschiedenis.Volgens Klingen et al. (1986) bestaat hetvermoeden datde
plas een restant is van een oude Rijnarm. Midden vorige eeuw bestond het
landgebruik voornamelijk uit hakhout. Deze beheersvorm was in de vorige
eeuw gebruikelijk voor gronden dievanuit landbouwkundig oogpunt bezien als
"slecht"gekwalificeerdwerden.Hetlandgoedwastoenalslust-enjachtoord in
gebruikbijhettenzuidenvanVijverbosliggendeHuizeHarmeien.
Bodem en hydrologie
Geologisch behoort de ondergrond tot rivierafzettingen uit het Pleistoceen en
hetHoloceen.Debodemsbestaanuiteenmozaïekvanwoudeerdgronden,leekeerdgronden (beide metgrondwatertrap IIItotIV)enkalkloze (grondwatertrap
V) danwel kalkhoudende (grondwatertrap III) poldervaaggronden.Volgens het
beheersplan (Klingen et al. 1986) komen de bodemtypen niet waarneembaar
tot uiting indevegetatie. Hetgebied ligt minof meeropdegrens van eenwaterscheiding maarwatert als gevolg vandeaanlegvanwegenthans inhoofdzaak in zuidelijke richting af via de plas (Vijverbos genaamd) en de KleiVliet
(Klingenetal. 1986).Denatuurlijkeafwateringinoostelijke richting naardeBijleveldwerdin1962doordeaanlegvandeAppellaanafgesneden.
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Bosgemeenschappen
Vijverbos isA-locatie voor het Droog Essen-lepenbos(21).Bijeenverderebodemontwikkeling bij relatief lage grondwaterstanden zou het bos zich typologischverderkunnenontwikkeleninderichtingvanhetGierstgras-Beukenbos.
Soortensamenstelling
Boom-enstruiksoorten
Degewoneesneemteengrootaandeelin,voor hetgrootste deelalshakhout.
Inhet hakhout komenverder ook iep (lokaal eengrootaandeel) enzwarte els
voor, en daarnaast éénstijlige meidoom, hazelaar, vlier, sleedoom en diverse
wilgensoorten. Op de eilandjes in de vijver heeft men in het kader van een
parkachtige aanleg zomereik, plataan, beuk, esdoorn (noorse en gewone) en
paardekastanje aangeplant. Deze soorten en daarnaast ook linde en Amerikaanse eik staan verder langs de paden rond de plas. Op de kavelgrenzen
staan populier en schietwilg. Opgaande bomen komen voornamelijk langs lanenensingelsvoor.Tweepercelenaandeoostzijde zijn pas in 1974 (afdeling
2b)en 1982(afdeling2a)vanhakhout inopgaand bosomgevormd.Verderzijn
er twee afdelingen (2c en2g) met populier. Tenslotte bestaan enige hectaren
uitjongeiken-enessenbos,voornamelijkaandeoostzijdevandeA-locatie.
Delage bosdelen bevatten naast braam-en brandnetelruigten veel verjonging
vanessenendaarnaastookvaniep.
Inheemsgenenmateriaal
VandezeA-locatiezijngeenonderzoeksresultatenbekend.
Plantenvanoudebossen
De volgens Klingen et al. (1986) hier voorkomende moerasvaren is de enige
(zwakke) indicatorvanoudbos.
Mossen
Op oude essenstoven kunnenzeer gevarieerde epiphytische mossengemeenschappen voorkomen. Oud hakhout komt binnen deze A-locatie echter niet
voor.VanhetVijverboszijngeenrecentemosseninventarisatiesbekend.
Fauna
DeA-locatie kent eengrote variatie aan habitats dietot uitdrukking komt inde
variatieaanbroedvogelsdiehiervoorkomen.Klingenetal.vermelden hetvoorkomenvan51soorten.Hieronderzijngeenzeldzamesoorten.Vandezoogdieren komen ree, haas, konijn enverder rosse woelmuis, veldmuis, bosmuis en
bosspitsmuis,egel,wezel,hermelijnenbunzing.
Storingsklassen
Opgrondvandeinhet beheersplan gegeven informatiewordtde storingsklassevan het opgaande bos en het hakhout geschat op P1, waarbij aangetekent
wordtdatdestoringsklasse voorhetopgaandebosnaverloopvantijdzalkunnenovergaaninA-maardievanhethakhoutpermanentP-zalblijven.
Begrenzing, oppervlakte en MSA
Het gehele bosareaal van het landgoed is als A-locatie geselecteerd. De begrenzingomvateenoppervlaktevan27hectaren.Ditomvattevens eenwater-
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partij van ongeveer 6 hectaren. Indien het bos geheel als opgaand bos zou
worden beheerd,zouhetMSAnetgehaaldworden.Datisechterdoor hethakhoutbeheer, datnaarschatting80%vandetotaleoppervlakte inneemt, niethet
geval.Bovendienheefthetboseengroterandlengteenisernauwelijkssprake
vaneenecht bosklimaat. Uitbreiding isdanook noodzakelijk. Menzoukunnen
streven naar eengrotereoppervlakte opgaand bosten kostevan hethakhoutbeheer. Uiteindelijk zal een oud Essen-lepenbos met alle van nature voorkomende ontwikkelingsstadia een grotere variatie in microhabitats voor tal van
organismen vertonen dan een hakhoutbedrijf waarbij een grote spreiding in
leeftijden wordt aangehouden. Dat wordt ook in het beheersplan onderkend
(Klingen et al. 1986). Men zou ook ter vergroting van de oppervlakte kunnen
overwegen een deelvan detenzuiden van het bos liggende boomgaarden bij
het boste betrekken.Dezegronden bestondenvroeger ook uit hakhout. Daarmeekanvoor desmalle randzones langs devijver eenbosklimaat wordengecreëerd.
Beheersaspecten
Het Utrechts Landschap streeft voor hetVijverbos naarde instandhouding van
een grote verscheidenheid aan vegetatietypen en ontwikkelingsstadia. Hetessehakhout, dat in het boseen hoog aandeel inneemt, zal in standwordengehouden. Over het algemeen streeft de eigenaar niet naar zelfregulatie in het
opgaande bos. De populieren- en wilgensingels zullen geleidelijk worden vervangen door eiken. Men overweegt ook het plaatselijk inbrengen van stinseplanten.
Bedreigingen
Volgens Klingen et al.(1986) iseen boerderij aande oostzijde van het Vijverboseen bronvanverontreiniging enalsgevolg daarvan eutrofiëring door herhaaldelijklozenvangierophetoppervlaktewater. Hetisnietbekendofditthans
(1997)nogsteedshetgevalis.
Planologisch beleidskader
DeA-locatie staat inhet Streekplan Utrechtvan 1986aangegeven als Natuurgebied.In het Regionaal Bosplan is de A-locatie aangegeven als Bosgebied
methoofdfunctie Natuur. Ontwikkeling van nieuwe bossen is hier niet inopgenomen. In het kader van de Relatienota zijn hier geen beheers- en/of reservaatsgebieden aangegeven. De A-locatie maakt als Natuurontwikkelings-gebieddeel uitvande Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Utrecht 1992)voor
deontwikkelingvanvochtigeloofbossenenschraallanden.
Waardering
Essen-lepenbos inzeerjong stadium.Ontwikkelingvan methetoogopzelfregulatievoldoendeoppervlakteopgaandbosvandezebosgemeenschapisdoor
hetgroteaandeelhakhoutonwaarschijnlijk. Daaromisomvormingvanhethakhout of een kleinschalig mozaïek van opgaand bos en hakhout met daarnaast
bosuitbreiding noodzakelijk.
Conclusies en aanbevelingen
• DeA-locatie betreft Essen-lepenbosdatgrotendeelsineenzeerjongontwikkelingsstadiumverkeert.
• Door de geringe breedte van de bosgordel is er geen sprake van een echt
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bosklimaat.
• Omvorming naaropgaand bos en bosuitbreiding zijn danook noodzakelijk.
• Er is geen sprake van oud hakhout, zodat bijomvorming geen rekening hoeft
teworden gehouden metzeldzame mossengemeenschappen.
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3 ALGEMENE CONCLUSIES
Op basis van het verzamelde materiaal, niet alleen beschreven in dit rapport,
maarook indeeerderverschenen rapporten metbetrekking totA-locatie bossen,kunneneenaantalconclusieswordengetrokken.IndeperszijndeA-locatiesweleensde"pareltjes vanhet Nederlandse bos"genoemd enishettotale
oppervlak vandezeA-locaties geschatopongeveer 1%vanhettotale Nederlandsebos.Metinhetachterhoofddevrijstrengekriteria,waaraaneenA-locatie moet voldoen omals zodanig gekwalificeerd te worden,zou, nu uit degesommeerde oppervlakten over heelNederland blijktdat het percentage vande
A-locaties op de totale oppervlakte zelfs boven die 1%ligt, een euforische
stemming kunnenontstaan.Uitderesultatenvanhetonderzoek blijkt datdaar
allerminstredentoeis.
Kern en periferie
De meeste A-locaties bestaan uit een, soms zeer geringe, kern van bos met
een natuurlijke ofvrijwel natuurlijke soortensamenstelling endaarnaast uitbosterrein, waarvan de soortensamenstelling afwijkt van de natuurlijke. Somsook
bestaatdeA-locatie uiteenmozaïekvanwaardevolle kernenmetminderwaardevol verbindend terrein. De begrenzing is altijd mede gebaseerd op de toekomstvandeA-locatie.Indiendeomgevingvandewaardevolle kernoptermijn
met een voldoende kansrijkdom deel zou kunnen uitmaken van het Minimum
Structuurareaal voor de betrokken bosgemeenschap of het boscomplex, dan
wordt dit binnen de begrenzing opgenomen.Voorwaarde is natuurlijk wel,dat
aan een aantal selectie-kriteria met betrekking tot bodem, ouderdom van de
groeiplaats en ongestoordheid van bodem en reliëf is voldaan. Deze perifere
delen van de A-locatie bevatten echter vaak soorten die hier van nature niet
voorkomenofzelfsexoten,inmengingofookwelinmonoculture.
Storingsklasse
Het blijkt dat bij detot nutoe beschreven A-locaties de storingsklasse A1, de
code voor een natuurlijke samenstelling van boom-, -struik en kruidlaag, vrij
zeldzaamis.Bovendienmoethierbijbedachtworden,datA1nognietbetekent,
dat het bos een natuurlijke structuur en leeftijdsmozaïek heeft. Dat is meestal
niet hetgeval,aangezienhet Nederlandse bosindoorsneevrijjong is. Destoringsklasseheeftuitsluitendbetrekkingopdesoortensamenstelling.
Oppervlakte
EenvrijgrootdeelvandeA-locatiesblijkteentegeringeoppervlaktetehebben
met het oog op een toekomstige zelfregulatie. Het Minimum Structuurareaal
kanveelalslechtswordenbereikt dooromringende bossenomtevormennaar
inheemsesoortenenvoorkleine,geïsoleerdliggendebossenzelfsdoorbosuitbreidingoplandbouwgronden.
Zeldzaamheid
De mate waarin de geselecteerde A-locaties voldoen aan het beeld van een
natuurlijk boshangttevenssamenmetdezeldzaamheidvandebetrokkenbosgemeenschap. Voor zeldzame bosgemeenschappen is het soms onmogelijk
eenlocatieteselecteren,diealinredelijkemateaanhetideaalbeeldvoldoet.In
zo'n geval wordt een locatie geselecteerd, die actueel niet zeer waardevol is,
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maar, mede gezien de abiotische omstandigheden, de potenties in zich heeft
om met een daarop toegesneden beheer door te groeien naar een natuurlijk
bos.
Bedreigingen
VrijwelalleA-locatie Bossenhebbentemakenmetéénofzelfs meerdere interne en externe bedreigingen. Optermijn kunnen deze deA-locatie als zodanig
zelfs teniet doen.Dein Nederland meest algemeen voorkomende externebedreigingenzijn Verdrogingen Verrijking. Beideprocessenkunnenleidentoteen
onomkeerbare situatie en maatregelen ter bescherming van de A-locatie bossenzijndanookdringendnodig.
Eigendom en beheer
EengrootdeelvandeA-locatie bossenzijn ineigendomen beheer bijnatuurbeheersorganisaties. Het beheer van de locatie is dan ook veelal inovereenstemming methetvoorA-locatie bossengewenste beheer. Hetblijktechterdat
in sommige gevallen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschappen
streven naar een niet-natuurlijke boomsoortensamenstelling, bijvoorbeeld naar
eenhoogaandeelzomereik inhet Droog Essen-lepenbos. Daarnaastwordtop
cultuurhistorische gronden nogaleens een hakhoutbeheer gehandhaafd,waar
eenbeheernaaropgaandbosgewenstis.
Vaak zijn de kleinere, geïsoleerd liggende bossen particulier eigendom. Deze
particulierebosbeheerdersstrevenveelalnaarcontinuïteitvanbosoflandgoed
ineconomische zinenhanteren meestaleen multifunctionele doelstelling. Een
beheeralsA-locatie boslijktdan niet inhunstrategiete passen.Hetiswenselijk,eenwegtezoekenomdezeeigenarentestimulereneenafwegingtengunstevanA-locatie-beheer temaken.Debestaandefinanciëlestimulans,de ToeslagWaardevolle Bosgemeenschappen, zou opzijn effectiviteit onderzocht en
eventueel aangepast moeten worden. Wellicht kunnen, naar analogie van
proefprojectenvoorparticulier natuurbeheerdooragrariërs,proefprojectenvoor
A-locatie-beheer wordenopgestart,waarbijwordt nagegaanopwelkewijzebeheersmaatregelen met het oog op de ontwikkeling van een inheemse bosgemeenschap kunnen worden geïntegreerd in een beheer dat een duurzame
ontwikkelinginzowelecologischealseconomischezinvoorstaat.
Slotconclusie
Uithet bovenstaande blijktwel,datervoor hetbereikenvaneennaarsoortensamenstelling en structuur natuurlijk bos binnen de huidige begrenzing vande
A-locatiebossennogeenlangewegtegaanis.Hetbelangisechterzeergroot.
A-locaties blijken populaties van plantesoorten te bevatten, die gebonden zijn
aan oude bosgroeiplaatsen. Een deel van deze soorten is in zijn bestaan bedreigd en staat op de Rode Lijst. Daarnaast bevatten A-locatie bossen soms
bomen en struiken met een inheemse genenkarakteristiek. A-locaties vormen
dus réfugiawaarin soorten kunnen overleven en kunnen daarmee als brongebiedvoor bosaanleg en-omvorming indedirecte omgeving fungeren.Behoud
enontwikkelingdienendaaromkrachtigtewordengestimuleerd.
D

A-locatiebosseninUtrecht

77

4 BETROUWBAARHEID
Metbetrekking totdebetrouwbaarheidvande indit rapportverwerkte informatie moeten enige opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is debetrouwbaarheidvoor eengrootdeelafhankelijk vandegebruikte bronnen.Inhet
gevaldatdezegedateerdblekentezijn,werdendegegevensvoorzovermogelijk op andere wijze, bijvoorbeeld via telefonisch contact met beheerders,
gecontroleerdophunactuelewaarde.Hierbijwerdmateriaaldatouderwasdan
10jaar, als gedateerd beschouwd. Insommigegevallenwerd daarbij geenresultaat geboekt omdat de gevraagde informatie om onbekende redenen niet
werdverstrekt.
Vanwegedehogetijdsdrukwaaronder de informatiewerdverwerkt,werdafgezienvantijdrovendextraonderzoek,zoals bijvoorbeeld kadastrale recherchein
hetgevaldatdeeigenaar nietachterhaald konworden. Dit heefttevenstotgevolg gehad dat de informatie onder Planologisch beleidskader soms wat beperktvaninhoudis,indieneenbeheersplandaargeengegevensoverbevatte.
De tijdsdruk was er ook oorzaak van dat afgezien moest worden van veldbezoeken aan alle A-locaties. Dit is slechts uitgevoerd in die gevallen,waar essentiële informatie ontbrak. Dat heeft tot gevolg gehad dat bij de voor elke Alocatieweergegeven storingsklasse rekening moetworden gehouden meteen
onbekende mate van onbetrouwbaarheid. De storingsklasse is veelal geschat
opbasisvanhetbeschikbare materiaal,somsaangevuld uitcontacten metbeheerders.Inenkelegevallen iseendergelijke geschatte storingsklassegecontroleerdtijdensveldbezoek. Indemeestevandezecontroles bleekdewerkelijkesituatie aftewijkenvandevooraf geschatte enwerd eengrotere matevan
storing geconstateerd. Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat veldbezoek voor een betrouwbare vaststelling van de storingsklasse maar ook voor
eengoede analyse vande busstructuur methetoogopadviezen voor hetbeheernoodzakelijk is.
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